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116. Kansen voor versnelling in de 
bezwarenfase?!
MR. R.E. WANNINK EN MR. R.J. BOOGERS

 

Inleiding

Dit jaar (2022) heeft de Vakgroep Staatsrecht, Bestuurs-
recht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen 
een rapport uitgebracht over onderzoek dat is verricht naar 
de mogelijkheden van versnelling van de procedure bij de 
bestuursrechter. Het rapport is opgesteld door vier onder-
zoekers van de genoemde vakgroep, te weten: H.D. Tolsma, 
M. Wever, A.T. Marseille en K.J. de Graaf en heeft als titel: 
‘Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht: 
de procedure in bezwaar’. Het onderzoek is uitgevoerd 
omdat bij ministeries de wens bestaat om de bestuursrech-
telijke bezwaarprocedure te versnellen voor de realisatie 
van projecten in het omgevingsrecht (genoemd worden: 
woningbouw, energietransitie en energie-infrastructuur).
Een aantal opties om de versnelling te kunnen realiseren is 
onderzocht en beschreven. In deze bijdrage lichten wij er 
twee opties uit:
1. Facultatief bezwaar (overslaan van de bezwaarproce-

dure)
2. Premediation

Facultatief bezwaar

De eerste optie dus betreft het overslaan van de bezwaar-
procedure. De bezwaarprocedure zou dan voor bepaalde 
geschillen facultatief zijn. Het gevolg daarvan is dat tegen 
een primair besluit geen bezwaar wordt gemaakt, maar 
direct beroep wordt ingesteld bij de bestuursrechter.

De onderzoekers geven aan dat het wettelijk kader daar-
voor nog geen mogelijkheid biedt, behoudens de toepassing 
van rechtstreeks beroep zoals dat is vastgelegd in art. 7:1a 
Algemeen wet bestuursrecht (hierna ‘Awb’). Volgens dit 
artikel kunnen bezwaarmakers een verzoek doen om de 
bezwaarprocedure over te slaan, maar zijn daarvoor afhan-
kelijk van instemming van zowel het betrokken bestuursor-
gaan als de bevoegde rechter.

Maar bij facultatief bezwaar bestaat er geen afhankelijk-
heid van instemming van derden en deze optie gaat daar-
mee dus een stap verder. Om facultatief bezwaar mogelijk 
te maken is dan ook volgens de onderzoekers een wijziging 
van de Awb noodzakelijk.

facultatief bezwaar kent geen af-
hankelijkheid van instemming van 
derden en gaat dus een stap verder

Tegenover het voordeel van tijdswinst zetten de onderzoe-
kers ook nadelen:
1. verlies aan instantie;
2. risico dat het ten koste gaat van effectieve rechtsbe-

scherming;
3. het aantal beroepen bij de bestuursrechter neemt toe;
4. aan de bestuursrechter worden minder gestructureerde/

afgebakende geschillen voorgelegd.
Naast een verminderde rechtsbescherming bezorgt facul-
tatief bezwaar rechtbanken een hogere werkdruk. Deze 
nadelen wegen zwaar. De onderzoekers concluderen dat 
de bezwaarfase wel kan worden overgeslagen als: ‘(…) de 
standpunten van partijen over en weer al zodanig vastlig-
gen, dat een heroverweging door het bestuursorgaan niet 
tot een ander resultaat zal leiden. Als de standpunten van 
partijen bekend zijn, het bestuursorgaan niet voornemens 
is het genomen besluit te herroepen en/of belanghebben-
den vrijwel zeker zullen doorprocederen na afloop van de 
bezwaarfase, kan het zinvol zijn de bezwaarfase over te 
slaan. De toegevoegde waarde van het doorlopen van de 
bezwaarfase is dan – zo is althans de gedachte – beperkt.’1

1 H.D. Tolsma, M. wever, A.T. Marseille & k.j. de Graaf, Versnelling van rechts-
bescherming in het omgevingsrecht: de procedure in bezwaar, Groningen 
2022, p. 15 en 16.
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Het al dan niet overslaan van de bezwaarprocedure is in het 
verleden vaker onderwerp van debat geweest. Zo speelde 
dit ook bij de discussie over rechtstreeks beroep tegen 
algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels bij de 
bestuursrechter:2 ‘Indien gekozen wordt voor het overslaan 
van de bezwaarschriftprocedure, heeft het bestuursorgaan 
bovendien op elk moment van de procedure bij de bestuurs-
rechter nog de mogelijkheid tot wijziging, intrekking of 
het opnieuw nemen van een (ander) besluit op grond van 
de artikelen 6:18 en 6:19 van de Awb. Bij deze mogelijk-
heid moet wel worden aangetekend, dat door de te volgen 
totstandkomingsprocedures voor avv’s bestuursorganen 
niet altijd op korte termijn van die mogelijkheid gebruik 
zullen kunnen maken. Door het gebruik maken van de 
mogelijkheden van 6:18 en 6:19 Awb kan het bestuursor-
gaan evenwel alsnog het primaat over de besluitvorming 
houden. In het geval dat een wijziging tegemoet komt aan 
de bezwaren van appellant, zal het beroep bij de bestuurs-
rechter doorgaans worden ingetrokken; de toename van de 
werklast van de rechter wordt hierdoor beperkt.’

Naar onze mening zal de huidige regeling van art.  6:19 
Awb zeker wel tot enige vermindering van de werklast 
voor rechtbank kunnen leiden, maar ons is geen empi-
risch onderzoek bekend dat meer duidelijkheid geeft over 
de vraag of dit substantieel is. Bovendien blijven de andere 
nadelen overeind.

Om facultatief bezwaar moge-
lijk te maken is dan ook volgens 
de onderzoekers een wijziging 

van de Awb noodzakelijk

Wat daarnaast meespeelt, is de vraag of daadwerkelijk zo 
veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om 
van de bezwaarmogelijkheid geen gebruik te maken. Zo 
bleek bij de evaluatie van rechtsreeks beroep in 2005 dat 
van de mogelijkheid van rechtstreeks beroep weinig gebruik 
wordt gemaakt. ‘Het totale aantal rechtstreeks beroepzaken 
bij rechterlijke instanties in het eerste jaar na inwerkingtre-
ding van de wet bedraagt rond de 50. Ter vergelijking zij 
opgemerkt dat het totaal aantal behandelde zaken bij de 
sectoren bestuursrecht meer dan 50.000 bedraagt.’3

Ook procesgemachtigden staan niet gelijk te popelen om 
direct beroep in te stellen. Er wordt toch een instantie over-

2 Brief van de minister van justitie aan de Voorzitter van de Tweede kamer 
der Staten-Generaal ’s-Gravenhage, 13 mei 1997, waarbij de notitie over 
het rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en 
beleidsregels bij de bestuursrechter werd aangeboden. De notitie is toe-
gezegd aan de Eerste en Tweede kamer bij de beantwoording van vragen 
van het Eerste kamerlid, de heer jurgens (Aanhangsel I 1995/1996, 
nr. 34).

3 B.M.j. van der Meulen, M.E.G. Litjens & A.A. freriks, Prorogatie in de Awb 
Invoeringsevaluatie rechtstreeks beroep, wageningen 2005.

geslagen en een volledige heroverweging in bezwaar heeft 
ook voor de rechtzoekende vaak veel voordelen.
Waar wij bovendien mee worstelen is dat niet zomaar een 
instantie wordt overgeslagen maar een bijzondere instan-
tie, immers de fase van bezwaar kent naast een rechtma-
tigheidstoetsing ook een doelmatigheidstoetsing. Feitelijk is 
er sprake van verlengde besluitvorming, hetgeen uiteraard 
onderscheidend is van de fase van (hoger)beroep.
Al met al zijn wij derhalve geen voorstander van een alge-
mene regeling van facultatief bezwaar.

Premediation

Wij zijn voorstander van het inbedden van premediation 
in de bezwaarschriftenprocedure, door de onderzoekers het 
‘informeel afdoen van bezwaren’ genoemd. De wet hoeft 
niet zozeer aangepast te worden. Maar het gemeentelijk 
beleid zal erop ingericht moeten worden.
Bij veel gemeenten is het besef gegroeid dat premediation 
vaker toegepast zou moeten worden. Een aantal gemeenten 
heeft hierover al beleid ontwikkeld.

De onderzoekers halen de Model Verordening voor de 
behandeling van bezwaarschriften (april 2022) aan. In deze 
model verordening is premediation als volgt verwoord:
‘Artikel 3. Vooronderzoek en informele behandeling
1. Het bestuursorgaan onderzoekt of het bezwaarschrift 
informeel kan worden afgehandeld alvorens het verder in 
behandeling te nemen.
2. De informele aanpak start door kort na binnenkomst 
van het bezwaarschrift hierover contact op te nemen met de 
bezwaarmaker en de voorbereider van het primaire besluit.
3. Als het bezwaar in der minne wordt geschikt, legt het 
bestuursorgaan de gemaakte afspraken schriftelijk vast en 
neemt het zo nodig een nieuw besluit.’

Dit laat zien dat premediation een vaste plaats in bezwaar-
schriftenfases aan het verwerven is. Het succes van preme-
diation is mede afhankelijk van de voortvarendheid van 
de gemeentelijke medewerker. Door de onderzoekers de 
‘informele aanpakkers’ genoemd. Hoe sneller het gesprek 
wordt gezocht met de bezwaarmaker (en andere betrok-
ken partijen) en het traject in gang wordt gezet, hoe groter 
– naar onze mening – de kans op succes is in dit traject.

Voor de gevolgen van toepassing van premediation wijzen 
de onderzoekers terecht op het afzien van het horen van 
bezwaarmakers, waarbij art. 7:3 onder c en onder e Awb 
relevant is. Tijdens of na het informele contact kan aan de 
orde komen of de bezwaarmaker nog gehoord wenst te 
worden. Is dat niet het geval, dan kan van het horen worden 
afgezien (art.  7:3 onder  c Awb). Wordt in het kader van 
de informele aanpak een gewijzigd primair besluit geno-
men waarmee volledig aan de bezwaren tegemoet wordt 
gekomen –  en waardoor andere belanghebbenden niet in 
hun belangen kunnen worden geschaad – dan kan eveneens 
van horen worden afgezien (art. 7:3 onder  c Awb). Kiest 
een bestuursorgaan ervoor een gewijzigd primair besluit 
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te nemen, dan ontslaat het dat niet van de verplichting 
een besluit op bezwaar te nemen, tenzij de bezwaarmaker 
in reactie op het gewijzigde besluit zijn bezwaar intrekt 
(art.  6:21 Awb). Gebeurt dat niet, dan moet in overeen-
stemming met art. 7:11 lid 2 Awb een besluit op bezwaar 
genomen worden. Is met het gewijzigde besluit tegemoetge-
komen aan de bezwaren van de bezwaarmaker, dan zal het 
dictum van de beslissing van het besluit op bezwaar luiden 
dat het bezwaar niet-ontvankelijk is, omdat het (proces)
belang van de bezwaarmaker verloren is gegaan, aldus de 
onderzoekers.4

Het succes van premediation is mede 
afhankelijk van de voortvarend-

heid van de gemeentelijke mede-
werker, door de onderzoekers de 
‘informele aanpakker’ genoemd

Om te voorkomen dat de beslistermijn invloed krijgt op het 
premediationtraject is het zinvol om vooraf partijen te laten 
instemmen met verder uitstel (vgl. art. 7:10 lid 4 onder a en 
b Awb). Uiteraard mag dit geen vrijbrief zijn voor partijen 
om te talmen en zal de proces- en termijnbewaking, door 
een regisseur van het bestuursorgaan, van het mediation-
traject juist adequaat moeten zijn. De praktijk maakt echter 
duidelijk dat er zaken zijn die meer uitzoek- en overleg-
werk vergen om tot een goede oplossing via premediation 
te komen. In dergelijke gevallen hangt de beslistermijn als 
een zwaard van Damocles boven dit traject, waardoor het 
juist contraproductief kan zijn.

In de praktijk vindt er in het kader van premediation 
naar aanleiding van het bezwaarschrift een overleg plaats. 
Veel overheden hebben hiervoor al een procesbeschrijving 
gemaakt. Soms is uitleg al voldoende om een bezwaar in te 
laten trekken. In andere gevallen kan elkaar aan tafel spre-
ken zorgen voor meer begrip en het maken van onderlinge 
afspraken (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van enkel een 
lichtdoorlatend raam in plaats van een raam met volledig 
zicht op het terrein van bezwaarmaker). Bijkomend voor-
deel is dat bezwaarmaker zich gehoord weet. Het komt het 
draagvlak van het besluit ten goede.

Het is onzeker of de informele aanpak substantieel tot een 
snellere oplossing van het geschil zal leiden. Door een infor-
meel traject voorafgaand aan – of in plaats van – de regu-
liere behandeling van een bezwaar, kan een reductie in het 
aantal inhoudelijk te behandelen bezwaarschriften worden 
gerealiseerd. In een deel van de gevallen kunnen geschil-
len direct worden opgelost door een telefonische uitleg van 
het bestreden besluit of door een (ambtshalve) correctie van 
foutieve besluiten. De informele aanpak fungeert dan als 

4 H.D. Tolsma, M. wever, A.T. Marseille & k.j. de Graaf, Versnelling van rechts-
bescherming in het omgevingsrecht: de procedure in bezwaar, Groningen 
2022, p. 31.

filter: alleen die bezwaren waar daadwerkelijk een verschil 
van inzicht bestaat over de houdbaarheid van het bestreden 
besluit hoeven op een hoorzitting te worden behandeld. Dit 
zou kunnen leiden tot een reductie in het aantal bezwaren 
waarbij moet worden gehoord en derhalve een efficiëntere 
inzet van personeel dat is belast met de behandeling van 
bezwaren.

In 2004 schreef De Graaf (tevens een van de onderzoekers) 
al in zijn dissertatie dat het aanbeveling verdient om, in 
aanvulling op de regeling in het Burgerlijk Wetboek, in de 
Awb een algemene regeling te creëren voor bestuursrech-
telijke overeenkomsten. In de wet moeten dan onder meer 
rechtsbeschermingsmogelijkheden worden opgenomen als 
een bestuursrechtelijk geschil wordt geschikt.5 Achttien jaar 
na het verschijnen van de dissertatie is de Awb (nog) niet 
aangepast zoals door De Graaf aanbevolen.

In 2012 heeft Hagebols voor haar scriptie empirisch onder-
zoek verricht naar de toepassing van premediation bij de 
gemeente Waalwijk.6 Haar onderzoek laat zien dat een 
aanzienlijk deel van de bezwaarschriftprocedures werd 
beëindigd door intrekking als gevolg van premediation. De 
tevredenheid bij partijen hing (uiteraard) voor een belang-
rijk deel af van de uitkomst van de zaak, maar (telefonisch) 
contact werd wel zeer op prijs gesteld.

Tien jaar na dit onderzoek leert een zoektocht op internet 
dat veel overheden premediation toepassen. Weliswaar is 
de wet niet aangepast (zoals gewenst door De Graaf), maar 
veel overheden hebben beleid en protocollen ontwikkeld 
waarin premediation is verankerd. Intussen hebben ook 
veel medewerkers bij overheden een mediationopleiding 
gevolgd, wat de kwaliteit van premediation ten goede komt. 
Wij merken in de praktijk dat het daarbij belangrijk is dat 
intern duidelijk is wie de regie voert over de uitvoering van 
de premedation en de termijnen bewaakt. Over de rol en de 
toegevoegde waarde van de informele aanpakkers spraken 
we al. De ervaring leert dat ook dit een succesfactor is en de 
mate van tevredenheid (achteraf) bij procespartijen bepaalt.

Dit zou kunnen leiden tot een reductie 
in het aantal bezwaren waarbij moet 

worden gehoord en derhalve een effici-
entere inzet van personeel dat is belast 

met de behandeling van bezwaren

Over de afhandelingstermijn stelt Hagebols (als gezegd in 
2012) dat in Waalwijk de afhandelingstermijn vanaf 2008, 
toen gestart is met premediation, flink gedaald is. Niet valt 

5 k.j. de Graaf, Schikken in het bestuursrecht: een rechtsvergelijkend onder-
zoek naar de mogelijkheden en consequenties van schikken in bestuursrech-
telijke procedures, Groningen 2004.

6 L. Hagebols, Informele aanpak in de bezwaarprocedure: Een evaluatie van 
het premediationtraject bij de gemeente Waalwijk, Tilburg 2012.
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te concluderen dat deze daling te danken is aan alleen de 
toepassing van premediation: ‘Vanaf januari 2007 hebben 
diverse aanpassingen plaatsgevonden in het beleid van het 
secretariaat van de commissie Bezwaarschriften, waardoor 
er meer aandacht is gekomen voor het binnen de termijn 
afhandelen van bezwaarschriften. Na deze beleidsverande-
ring is er een daling in de afhandelingstermijn ontstaan. De 
conclusie die hier kan worden getrokken is dat premedi-
ation kan worden uitgevoerd binnen de wettelijk gestelde 
termijnen en geen negatief effect heeft op de afhandelings-
termijn van de bezwaarschriften. Door de verandering in 
beleid kan niet worden gezegd of premediation heeft geleid 
tot een kortere afhandelingstermijn.’

Naar onze mening zorgt de aandacht voor premediation en 
de mediationkwaliteiten (alleen al door toenemende erva-
ringen met mediationtrajecten en door medewerkers media-
tionopleidingen te laten volgen) ervoor dat de kwaliteit van 
mediationtrajecten zal verbeteren en daardoor de afdoe-
ningstermijnen naar verwachting korter zullen worden. 
Hagebols concludeerde tien jaar geleden al dat premedia-
tion binnen de wettelijke termijnen kan worden uitgevoerd 
(terwijl mediation nog maar vier jaar ‘onderweg’ was.

Conclusie

Ons enthousiasme voor de toepassing van premediation is 
groot.

Door een toename van het aantal ingetrokken bezwaar-
schriften hoeven minder bezwaarschriftprocedures door-
lopen te worden en kunnen deze dus sneller opgepakt 
worden. Niet onbelangrijk is dat premediation een positief 
effect kan hebben op het draagvlak voor (de uitvoering 
van) het besluit bij procespartijen.

Over facultatief bezwaar (overslaan van de bezwaarproce-
dure) zijn wij minder enthousiast. De vraag is of procespar-
tijen daar in groten getale voor zouden kiezen en bovendien 
is het overslaan van de bezwaarschriftenronde naar onze 
mening om principiële redenen geen juiste zet.

Dit artikel is afgesloten op 8 november 2022.
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