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Lieve BOEQ abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
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Week 1: Bestuursrecht: het systeem en de actoren 
 

Wat moet je lezen? 

• H.E Bröring, K.J de Graaf, Bestuursrecht 1: Hoofdstukken 1-2 

• M.C. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtstaat, 2017, p. 163-171 (Het 

stelsel van rechtsbescherming volgens de Awb), beschikbaar via Blackboard 

 

Jurisprudentie 

• ABRvS 1 oktober 2008, Jurisprudentie-bundel SBR, Ars Aequi 2019 (Stichting Openbare 

Ruimte) 

• ABRvS 19 december 2014, AB 2015/73, m.nt. H.D. Tolsma Reader Bestuursrecht (MOB)  

• ABRvS 26 januari 2011, AB 2011/98, m.nt. De Graaf en Marseille Reader Bestuursrecht 

(Belangenvereniging Indische Buurt)  

• ABRvS 17 september 2014, Jurisprudentie-bundel SBR, Ars Aequi 2019 (Stichting 

bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol) 

• ABRvS 23 augustus 2017, Jurisprudentie-bundel SBR, Ars Aequi 2019 (Mestbassin 

Mechelen) 

• ABRvS 20 juni 2018, Jurisprudentie-bundel SBR, Ars Aequi 2019, (Minicamping de 

Heksenketel) 

• CRvB 5 maart 2019, Jurisprudentie-bundel SBR, Ars Aequi 2019 (Intrekking Pgb) 
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ABRvS Stichting Openbare Ruimte 
 

Relevantie: In deze uitspraak wordt het toetsingskader gegeven aan de hand waarvan kan 

worden bepaald of een stichting als belanghebbende te gelden heeft in de zin van art. 1:2 lid 3 

Awb. In het bijzonder gaat het hier om de toetsing aan 1:2 lid 3 Awb via een algemeen belang 

(en dus geen collectief belang). Gekeken moet worden naar de statutaire doelstelling van de 

rechtspersoon, en naar de feitelijke werkzaamheden. Enkel procederen volstaat niet om te 

voldoen aan het geformuleerde vereiste van ‘feitelijke werkzaamheden’.  

 

Relevante feiten: Het ging om een besluit waarin een vergunning was verleend om de veestapel 

uit te breiden in de Veluwe door de gedeputeerde staten van Gelderland. Tegen dit besluit kwam 

de Stichting Openbare Ruimte in bezwaar. De Stichting zet zich in voor een kwalitatief 

duurzame leefomgeving voor alle levende wezens omvattende, de lokale, nationale en mondiale 

leefomgeving.  

 

Rechtsvraag: De centrale rechtsvraag die beantwoord moet worden voordat er inhoudelijk naar 

het besluit kan worden gekeken is de vraag of de stichting aan te merken is als een 

belanghebbende in de zin van art. 1:2 lid 3 Awb. 

 

Beoordeling door de ABRvS: 

1. Hoe wordt getoetst of een rechtspersoon als belanghebbende kan worden aangemerkt op 

grond van art. 1:2 lid 3 Awb?  

(r.o. 2.3) Voor de vraag of een rechtspersoon belanghebbende is, is bepalend of de 

rechtspersoon krachtens zijn statutaire doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden 

een rechtstreek bij het bestreden besluit betrokken algemeen of collectief belang in het 

bijzonder behartigt.  

 

Toepassing 

Het statutaire doel van de Stichting is zo veelomvattend 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.  

Voorts is gebleken dat de Stichting geen werkzaamheden verricht die kunnen worden 

aangemerkt als feitelijke werkzaamheden in de zin van art. 1:2 lid 3 Awb. De werkzaamheden 

van de Stichting bestaan in hoofdzaak uit het initiëren van en het participeren in 

bestuursrechtelijke procedures.  

 

2. Wat moet precies worden verstaan onder ‘feitelijke werkzaamheden’?  

De Afdeling overweegt dat het louter in rechte opkomen tegen besluiten als regel niet kan 

worden aangemerkt als feitelijke werkzaamheden in de zin van art. 1:2 lid 3 Awb. Ditzelfde 

geldt voor 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.  
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Daarnaast kan de Stichting ook niet worden beschouwd als een bundeling van individuele 

belangen (collectief belang) waarmee effectieve rechtsbescherming gediend kan zijn.  

 

Conclusie 

(r.o. 2.4) De Stichting kan niet worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van art. 1:2 

lid 3 Awb. Het college [van Gedeputeerde Staten] heeft het bezwaar ten onrechte niet niet-

ontvankelijk verklaard.  

 

Belangrijke overwegingen: 

R.o. 2.3 Hoe beoordeelt men of een rechtspersoon die opkomt voor een algemeen 

belang belanghebbende is: “… is bepalend of de rechtspersoon krachtens 

zijn statutaire doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een 

rechtstreeks bij het betrokken algemeen of collectief belang in het bijzonder 

behartigt.” 

 

R.o. 2.3 Welke eisen worden gesteld aan de statutaire doelstelling van de 

rechtspersoon: “Het statutaire doel van de Stichting is zo veelomvattend 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.” 

R.o. 2.3 Welke feitelijke werkzaamheden volstaan niet om te voldoen aan dit 

criterium: “Het louter in rechte opkomen tegen besluiten kan als regel niet 

worden aangemerkt als feitelijke werkzaamheden in de zin van art. 1:2 lid 3 

Awb.” 

“Het indienen van verzoeken tot handhavend optreden en het naar voren 

brengen van zienswijzen over ontwerpbesluiten kunnen evenmin gelden als 

feitelijke werkzaamheden in de zin van art. 1:2 lid 3 Awb”.  
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ABRvS MOB 
 

Relevantie: In deze uitspraak wordt nader gekeken naar het vereiste dat feitelijke 

werkzaamheden worden verricht door een rechtspersoon die een algemeen belang behartigt.  

 

Relevante feiten: Betrokken partijen zijn het college van gedeputeerde staten van Fryslân en 

de Coöperatie Mobilisation for the Environment (hierna: MOB). Het college had meerdere 

besluiten genomen waarmee verschillende vergunninghouders een vergunning was verleend 

voor de uitbreiding en in stand houden van een agrarisch bedrijf. MOB heeft tegen deze 

besluiten bezwaar en beroep ingesteld. Door het college wordt aangevoerd dat MOB geen 

belanghebbende is bij de verlening van de vergunningen. Volgens het college worden geen 

feitelijke werkzaamheden uitgevoerd. MOB zou in het verleden wel feitelijke werkzaamheden 

hebben verricht, maar zich tegenwoordig beperken tot het voeren van juridische procedures.  

 

Rechtsvraag: Kan de MOB worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van art. 1:2 lid 

3 Awb? Meer concreet: wordt in casu voldaan aan het vereiste van ‘feitelijke werkzaamheden’ 

in de zin van art. 1:2 lid 3 Awb?  

 

Beoordeling door de ABRvS: Eerst wordt een overzicht geschetst en wordt de statutaire 

doelstelling van de MOB getoetst. (r.o. 8) Voor de vraag of een rechtspersoon belanghebbende 

is, moet worden bepaald of de rechtspersoon krachtens statutaire doelstelling en blijkens 

feitelijke werkzaamheden een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken algemeen of 

collectief belang in het bijzonder behartigt. Het gebied waarop de verleende vergunning 

betrekking heeft ligt binnen de territoriale begrenzing van de statutaire doelomschrijving. 

Belangen betrokken bij het verlenen van de vergunningen behoren tot de belangen die de MOB 

behartigt.  

Daarna wordt ingegaan op de feitelijke werkzaamheden van de MOB. (r.o. 8.1) De vraag of de 

MOB nog steeds als belanghebbende kan worden aangemerkt, kan op een zeker moment anders 

worden beoordeeld, bijvoorbeeld omdat geruime tijd geen relevante feitelijke werkzaamheden 

meer worden verricht. Bij de beoordeling hiervan kunnen ook werkzaamheden van een jaar 

geleden van belang zijn. Een aantal genoemde feitelijke werkzaamheden betreft werk dat de 

MOB in opdracht van derden verricht en werkzaamheden die niet los staan van juridische 

procedures of de voorbereiding daarvan. Deze worden niet meegerekend. Dan worden er allerlei 

feitelijke werkzaamheden genoemd die wel ‘tellen’. De Afdeling komt tot de conclusie dat de 

MOB wel feitelijke werkzaamheden onderneemt en dus belanghebbende is in de zin van art. 

1:2 Awb.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen: 

R.o. 8.1 “Bij de beoordeling van de feitelijke werkzaamheden kunnen 

overigens ook werkzaamheden langer dan een jaar geleden van 

belang zijn.” 

“(…) betreft een aantal werk dat de MOB in opdracht van derden 

verricht en werkzaamheden die niet los staan van de juridische 

procedures of de voorbereiding daarvan. Deze werkzaamheden 
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kunnen niet worden beschouwd als feitelijke werkzaamheden 

waarmee de MOB haar ideële statutaire doelstelling behartigt.” 
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ABRvS Belangenvereniging Indische Buurt 
 

Relevantie: In deze uitspraak wordt het toetsingskader geschetst voor de toepassing van het 

belanghebbende begrip op een rechtspersoon die een collectief belang behartigt (in 

tegenstelling tot het algemeen belang, zie hiervoor ABRvS Stichting Openbare Ruimte). 

 

Relevante feiten: In deze uitspraak is er een genomen besluit door een bestuursorgaan en een 

vereniging die opkomt voor de gebundelde belangen van de buurtbewoners. Het college van 

burgemeesters en wethouders (hierna: college van B&W) en Helder had een aanlegvergunning 

verleend voor een fort genaamd ‘Stelling Den Helder’. Ten gevolge hiervan zullen 

werkzaamheden voor een deel plaatsvinden in het werkgebied van de Belangenvereniging. 

Door het college wordt aangevoerd dat het statutaire doel van de Belangenvereniging te ruim 

is omschreven en onvoldoende onderscheidend is om te kunnen oordelen dat het belang van de 

Belangenvereniging is betrokken bij het genomen besluit.  

 

Rechtsvraag: Is de vereniging belanghebbende bij het genomen besluit in de zin van art. 

1:2 lid 3 BW? 

 

Beoordeling door de ABRvS: (r.o. 2.1.2) Het doel van de vereniging is het behartigen van de 

belangen van de Indische Buurt en directe omgeving in Den Helder. Hiervoor worden 

vergaderingen gehouden, er wordt onderhandeld met de overheid en met particulieren, etc.  

(r.o. 2.1.3) Het statutaire doel van de vereniging is algemeen geformuleerd. Daarnaast 

onderneemt de vereniging werkzaamheden die kunnen worden aangemerkt als ‘feitelijke 

werkzaamheden’. (r.o. 2.1.3) In dit geval gaat het om een bundeling van rechtstreeks bij het 

besluit betrokken individuele belangen waarmee effectieve rechtsbescherming gediend kan 

zijn. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de Belangenvereniging zonder meer als 

belanghebbende in de zin van art. 1:2 lid 3 Awb kan worden aangemerkt.  

 

Uit dit laatste kan worden opgemaakt dat voor een rechtspersoon die collectieve belangen 

behartigt aan het vereiste dat feitelijke werkzaamheden worden verricht ondergeschikte 

waarde wordt toegekend, of zelfs in z’n geheel vervalt (zie Noot onder ‘1’). Ditzelfde kan niet 

worden gezegd voor de rechtspersoon die een algemeen belang behartigt.  

 

Het wordt niet met zo veel woorden gezegd, maar het is wel belangrijk dat in ieder geval één 

van de gebundelde individuele belangen rechtstreeks bij het besluit betrokken is. Het kan dus 

niet zo zijn dat individuen allemaal niet als belanghebbende aangemerkt kunnen, worden maar 

de vereniging waarin de belangen van deze individuen gebundeld worden wel.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen 

R.o. 2.1.3 “De Belangenvereniging behartigt het collectieve belang van de 

bewoners van de Indische Buurt, welk belang rechtstreeks is 

betrokken bij de in bezwaar gehandhaafde aanlegvergunning en 

een bundeling van rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken 
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individuele belangen tot stand brengt, waarmee effectieve 

rechtsbescherming gediend kan zijn (…) de rechtbank heeft terecht 

overwogen dat de Belangenvereniging zonder meer als 

belanghebbende kan worden aangemerkt.  

Noot punt 1 “Aan collectieve belangenbehartigers wordt sneller dan algemene 

belangenbehartigers de hoedanigheid van belanghebbende gegund. 

Voor rechtspersonen die een collectief belang behartigen, is de eis 

van feitelijke werkzaamheden zo goed als losgelaten." 
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ABRvS Stichting Bevordering Kwaliteit Leefomgeving Schiphol 
 

Relevantie: Deze uitspraak betreft een uitzondering op de hoofdregel dat enig openbaar gezag 

wettelijke grondslag moet hebben voor b-organen. vaststelling van een privaatrechtelijke 

rechtspersoon als bestuursrechtelijk b-orgaan aan de hand van de criteria: ‘de staat bepaalt’ en 

‘de staat betaalt’. Dit noemen we ook wel de ‘publieke-taak’ jurisprudentie.  

 

Relevante feiten: Een burger heeft aan de Stichting een uitkering in natura verzocht op grond 

van de ervaren hinder van vliegverkeer rondom de luchthaven Schiphol. Dit verzoek is 

afgewezen en het bezwaar hiertegen is ongegrond verklaard. De Stichting is mede opgericht 

om aanvragen op uitkeringen ofwel in geld ofwel in natura voor hinder van Schiphol te 

behandelen. De Stichting is opgericht voor de provincie Noord-Holland en N.V Luchthaven 

Schiphol en heeft als algemeen doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon-, werk- en 

leefomgeving in de Schipholregio.   

 

Rechtsvraag: Kan het bestuur van de stichting worden gezien als een bestuursorgaan in de 

zin van art. 1:1 lid 1 sub b, Awb?  

 

Beoordeling door de ABRvS: [Ten eerste worden algemene regels vastgesteld voor het b-

orgaan begrip]. (r.o. 5.1) Op grond van art. 1:1 lid 1 sub b Awb is een orgaan van een 

privaatrechtelijke rechtspersoon een bestuursorgaan als dat orgaan met openbaar gezag is 

bekleed. Daarvoor is bepalend of aan dat orgaan een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het 

eenzijdig bepalen van de rechtspositie van andere rechtssubjecten is toegekend. Openbaar gezag 

wordt in beginsel slechts bij wettelijk voorschrift toegekend. Als dat ontbreekt is een orgaan 

van een in privaatrechtelijke rechtspersoon in beginsel geen bestuursorgaan. [Dan volgt de 

uitzondering]. 

Bij organen van privaatrechtelijke rechtspersonen die geldelijke uitkeringen of op geld 

waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekken, kan zich evenwel een uitzondering op 

deze regel voordoen. Deze uitzondering doet zich voor als aan twee cumulatieve vereisten is 

voldaan: 

1. De inhoudelijke criteria voor het verstrekken van geldelijke uitkeringen of 

voorzieningen dienen in beslissende mate te worden bepaald door een of meer a-

organen. Deze organen hoeven geen zeggenschap te hebben over een beslissing over 

een verstrekking in een individueel geval.  

2. De verstrekking van deze uitkeringen of voorzieningen moet in overwegende mate (in 

beginsel voor twee derden of meer) worden gefinancierd door a-organen.  

De a-organen genoemd bij “1” en de a-organen genoemd bij “2” hoeven niet dezelfde te zijn.  

 

Toepassing 

(r.o. 5.3) In casu is er niet voldaan aan het eerste (inhoudelijke) vereiste. De criteria voor 

het verstrekken van uitkeringen zijn neergelegd in het Bestemmingsreglement dat is 

vastgesteld door het bestuur van de Stichting en goedgekeurd door de raad van toezicht. 

(r.o. 5.4) Daarnaast wordt er ook niet voldaan aan het tweede (financiële) vereiste. 
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Vastgelegd is dat Schiphol tien miljoen euro beschikbaar stelt uitsluitend voor de 

financiering van schrijnende gevallen, de minister tien miljoen euro beschikbaar stelt voor 

gebiedsgerichte projecten (geen schrijnende gevallen) en Noord-Holland 10 miljoen euro 

beschikbaar stelt voor zowel schrijnende gevallen en gebiedsgerichte projecten. Als we 

specifiek kijken naar de financiering van de verstrekking van uitkeringen in schrijnende 

gevallen kan dus niet worden gezegd dat twee derden wordt gefinancierd door a-organen. 

Bij het financiële vereiste dient te worden gekeken naar de financiering van de verstrekking 

in kwestie.  

 

Het bestuur is niet aan te merken als bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 sub b Awb. 

De rechtbank heeft zich daarom terecht onbevoegd verklaard ten aanzien van het beroep.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen: 

R.o. 5.1 Hoofdregel: 

“Een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon dat met 

openbaar gezag is bekleed. Bepalend is of dat orgaan een 

publiekrechtelijk bevoegdheid is toegekend om eenzijdig de 

rechtspositie van andere rechtssubjecten te bepalen. Openbaar gezag 

kan in beginsel slechts bij wettelijk voorschrift worden toegekend.” 

R.o. 5.1 Uitzondering: 

“Bij organen van privaatrechtelijke rechtspersonen die geldelijke 

uitkering of op geld waardeerbare voorzieningen aan derden 

verstrekken, kan zich evenwel een uitzondering op deze regel 

voordoen, waardoor die organen tot bestuursorgaan in de zin van art. 

1:1 lid 1 sub b Awb zijn.  

R.o. 5.1 Twee vereisten waar dan aan moet worden voldaan:  

1. De inhoudelijke criteria voor het verstrekken van geldelijke 

uitkeringen of voorzieningen in beslissende mate worden 

bepaald door een of meer a-organen. Deze organen hoeven 

geen zeggenschapen te hebben over een beslissing over een 

verstrekking in een individueel geval.  

2. De verstrekking van deze uitkeringen of voorzieningen moet 

in overwegende mate (in beginsel voor twee derden of meer) 

wordt gefinancierd door a-organen.  
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ABRvS Mestbassin Mechelen 
 

Relevantie: In deze uitspraak wordt een bijzonder toetsingskader geschetst voor het 

“persoonlijk” vereiste in de OPERA criteria relevant voor het belanghebbende begrip.   

 

Relevante feiten: Het gaat hier om een groep burgers en het college van B&W. Door de burgers 

wordt verzocht dat het college van B&W handhavend optreedt tegen een mestbassin op een 

stuk grond in Mechelen. Dit verzoek wordt afgewezen en de bezwaren op deze afwijzing 

worden niet-ontvankelijk verklaard door het college. De rechtbank verklaart het beroep 

ongegrond. Het mestbassin is volgens onderzoek van Bureau Geonius in gebruik zonder de 

hiervoor vereiste vergunning. Dit komt doordat het bassin gelegen is op een afstand van minder 

dan 100m van een geurgevoelig object. Het college heeft zelf besloten om nog niet handhavend 

op te treden en het bedrijf dat het mestbassin in gebruik heeft in de gelegenheid te stellen om 

hiervoor een vergunning aan te vragen. Deze vergunning is uiteindelijk verleend. De bezwaren 

van de burgers zijn niet-ontvankelijk verklaard, omdat ze allemaal op meer dan 250 meter 

afstand wonen.  

 

Rechtsvraag: Zijn de burgers die in hoger beroep zijn gegaan aan te merken als 

belanghebbenden in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb?  

 

Beoordeling door de ABRvS: (r.o.  3.2) Voor het zijn van belanghebbende moet aannemelijk 

zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel gevolgen van enige betekenis kunnen worden 

ondervonden. Dit criterium wordt door de Afdeling nader toegelicht. (r.o. 3.2) Het uitgangspunt 

is dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit die het besluit 

toestaat in beginsel belanghebbende is bij dat besluit. Het criterium ‘gevolgen van enige 

betekenis’ dient als correctie op dit uitgangspunt. Met andere woorden: men is dus niet 

belanghebbend als er geen sprake is van gevolgen van enige betekenis. Gevolgen van enige 

betekenis ontbreken indien de gevolgen van de activiteit in de woon-, leef- of bedrijfssituatie 

van de betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het besluit ontbreekt. 

Hierbij wordt acht geslagen op factoren ‘afstand tot’, ‘zicht op’, ‘planologische uitstraling van’ 

en ‘milieugevolgen’ van de activiteit die het besluit toestaat. Ook aard, intensiteit en frequentie 

van de feitelijke gevolgen kunnen van belang zijn. Als er een wettelijke norm wordt gegeven is 

deze norm niet bepalend voor de vraag of de betrokkene belanghebbende is bij het besluit. De 

kring van belanghebbenden kan ook verschillen gebaseerd op de aard van het besluit. Bij 

besluiten over activiteiten uit het omgevingsrecht is het de taak van het bestuursorgaan om de 

kring van belanghebbenden vast te stellen, gebaseerd op de feitelijke gevolgen. Slechts indien 

‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken, kan en mag de betrokkene worden gevraagd om aan 

te tonen welke feitelijke gevolgen hij ondervindt of vreest te ondervinden.  

 

Toepassing 

De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat niet aannemelijk is dat de bezwaarmakers die 

op een afstand van meer dan 250m geurhinder van enige betekenis ondervinden van het gebruik 

van het mestbassin. Het college heeft niet weersproken dat deze bezwaarmakers geen 
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geurhinder waarnemen. Dit betekent dat de bezwaarmakers belanghebbende zijn bij het besluit, 

tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. Voor de beantwoording van deze vraag is van 

belang dat de geurhinder zich met name voordoet als het mestbassin net gevuld is én de wind 

in de richting van de woningen staat. Dit vormt geen grond om aan te nemen dat gevolgen van 

enige betekenis ontbreken. De bezwaren hadden niet niet-ontvankelijk verklaard moeten 

worden. 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.o. 3.2 Belanghebbende bij omgevingsbesluiten: 

“Het uitgangspunt is dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen 

ondervindt van een activiteit die het besluit toestaan in beginsel 

belanghebbende is bij dat besluit.” 

R.o. 3.2 Uitzondering op het uitgangspunt 

“Het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ dient als correctie op dit 

uitgangspunt. Gevolgen van enige betekenis ontbreken indien de gevolgen wel 

zijn vast te stellen, maar de gevolgen van de activiteit voor de woon-, leef- of 

bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang 

ontbreekt.  
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ABRvS Minicamping de Heksenketel 
 

Relevantie: In deze uitspraak gaat het over situaties bij het belanghebbende begrip op grond 

van de OPERA-criteria sprake is van een ‘concurrentiebelang’ Hiervoor moet sprake zijn van 

bedrijfsactiviteiten in hetzelfde marktsegment en hetzelfde verzorgingsgebied. Als hieraan 

wordt voldaan moet ook nog worden gekeken of het hierdoor ontstane ‘concurrentiebelang’ 

rechtstreeks betrokken is bij het genomen besluit.  

 

Relevante feiten: Er zijn twee partijen betrokken in deze casus, daarnaast is er ook wederom 

een genomen besluit door een bestuursorgaan. De ene partij is AGRAforce die minicamping 

‘de heksenketel’ exploiteert. AGRAforce exploiteert ook andere minicampings in de regio. 

Deze partij heeft het college van B&W verzocht om handhavend op te treden tegen het plaatsen 

van speeltoestellen en bouwwerken op andere minicampings (van appellant 2) in strijd met het 

bestemmingsplan. Met andere woorden: de speeltoestellen mochten op grond van het 

bestemmingsplan niet op de camping staan en het verzoek van AGRAforce is dat de gemeente 

deze verwijdert. Het college van B&W heeft niet tijdig gereageerd op deze verzoeken. De 

andere partij zijn de eigenaren van de andere campings. De rechtbank heeft vastgesteld dat 

AGRAforce wel belanghebbend is, omdat er sprake is van een concurrentiebelang. Volgens de 

eigenaar van de andere campings en het college van B&W is AGRAforce niet belanghebbend 

omdat AGRAforce niet over een kampeervergunning beschikt.  

 

Rechtsvraag: Is AGRAforce belanghebbende in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb bij het genomen 

besluit?  

 

Beoordeling door de ABRvS: (r.o.  4.4) Degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is 

betrokken bij een besluit is belanghebbende. Een onderneming heeft slechts een 

concurrentiebelang als zij in hetzelfde verzorgingsgebied en marksegment bedrijfsactiviteiten 

ontplooit als waarin de bedrijfsactiviteiten van haar concurrent plaatsvinden.  

 

Toepassing 

AGRAforce verhuurt op minicamping ‘De Heksenketel’ vijftien kampeerplekken aan 

recreanten. De omstandigheid dat AGRAforce niet over een kampeervergunning zou 

beschikken doet er niet aan af dat AGRAforce feitelijk betrokken is bij de exploitatie van 

minicamping ‘De Heksenketel’. AGRAforce is werkzaam in hetzelfde marksegment en 

hetzelfde verzorgingsgebied als de exploitanten van de vijf andere minicampings en is dus 

concurrent. AGRAforce is als concurrent niet zonder meer belanghebbende. Dat is alleen als 

haar belang rechtstreeks is betrokken bij het nog te nemen besluit. Of dat het geval is hangt af 

van de aard van het te nemen besluit en de gevolgen die AGRAforce daarvan ondervindt.  

(r.o. 4.5) ‘De Heksenketel’ van AGRAforce zou door het niet handhavend optreden door het 

college minder aantrekkelijk zijn voor toeristen. De Afdeling is van oordeel dat de gevolgen 

niet maken dat het belang van AGRAforce rechtstreeks is betrokken bij de 

handhavingsverzoeken. Niet aannemelijk is dat zij door de besluiten rechtstreeks in haar belang 

wordt geraakt. Dat ‘De Heksenketel’ minder aantrekkelijk zou zijn, berust niet op aangevoerde 
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feiten of omstandigheden. Nu AGRAforce niet rechtstreeks in haar belang wordt geraakt, is zij 

geen belanghebbende.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.o. 4.4 Concurrentiebelang: 

“Een onderneming heeft slechts een concurrentiebelang als zij in hetzelfde 

verzorgingsgebied en marktsegment bedrijfsactiviteiten ontplooit als waarin 

de bedrijfsactiviteiten van haar concurrent plaatsvinden.” 

R.o. 4.4 Aanvullend vereiste om ‘belanghebbende te zijn’: 

“Dat is alleen het geval als haar belang rechtstreeks is betrokken bij dat 

besluit of in dit geval bij het nog te nemen besluit. Of dat het geval is, hangt 

af van de aard van het besluit en de gevolgen die AGRAforce daarvan 

ondervindt.” 
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CRvB Intrekking Pgb 
 

Relevantie: Als er in het kader van het belanghebbende begrip op grond van de OPERA-

criteria een contractuele relatie bestaat tussen een derde en degene die bij het besluit betrokken 

is, betekent dit niet zonder meer dat er sprake is van een afgeleid belang. Ook moet worden 

gekeken of deze derde zelf nog een betrokken belang heeft, los van de contractuele relatie.   

 

Relevante feiten: Een mevrouw exploiteert een zorgcentrum en voorziet hiermee in de 

huisvesting en zorgverlening van vijf tot tien cliënten. De zorg wordt geheel of voor een deel 

bekostigd uit het persoonsgebonden budget (hierna: pgb) van de cliënten. Nu is er een besluit 

genomen waarin het college van B&W een cliënt verbiedt om nog zorg in te kopen bij de 

mevrouw. De zorg van deze mevrouw zou niet van voldoende kwaliteit zijn. De rechtbank heeft 

geoordeeld dat de mevrouw, omdat ze in een contractuele relatie tot de cliënt staat enkel een 

afgeleid belang heeft en dus niet rechtstreek wordt geraakt. De mevrouw voert zelf aan dat het 

besluit, waarin een negatieve beoordeling van haar zorg verpakt zit, als gevolg zal hebben dat 

ze failliet gaat. Ze wordt naar eigen zeggen rechtstreeks geraakt in het fundamentele recht op 

arbeid en het recht op eigendom als bedoeld in art. 1 EVRM.  

 

Rechtsvraag: Kan de mevrouw toch worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van art. 

1:3 lid 1 Awb, ondanks dat er hier sprake is van een contractuele relatie? 

 

Beoordeling door de ABRvS: (r.o.  5.2.2) Het enkele feit dat er sprake is van een contractuele 

relatie tussen degene tot wie een besluit is gericht en een derde, betekent niet dat het belang van 

die derde bij dat besluit reeds daarom als een afgeleid belang moet worden aangemerkt. 

Onderzocht moet namelijk worden of die derde los van die contractuele relatie ook een 

zelfstandig eigen belang heeft (dat wel rechtstreeks betrokken is).  

 

Toepassing 

(r.o. 5.3) Het besluit dat de Pgb voor de cliënte niet meer bij de mevrouw mag worden 

ingekocht, heeft directe financiële gevolgen, die niet uitsluitend voortvloeien uit de contractuele 

relatie. Zij is reeds daarom belanghebbende.  

(r.o. 5.4) De mevrouw heeft los van de contractuele relatie een zelfstandig eigen belang, 

hiervoor is geen beroep op de EVRM artikelen vereist.  

(r.o. 6.1) Het bestuur heeft het in het bestreden besluit de mevrouw ten onrechte niet als 

belanghebbende bij het besluit aangemerkt.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen 

 

R.o. 5.2.2 Hoofdregel in situaties waarin een contractuele relatie bestaat bij een 

genomen besluit.“Het enkele feit dat er sprake is van een 

contractuele relatie tussen degene tot wie een besluit is gericht en 

een derde, betekent niet dat het belang van die derde bij dat besluit 

reeds daarom als een afgeleid belang moet worden aangemerkt. 
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Onderzocht moet namelijk worden of die derde los van die 

contractuele relatie ook een zelfstandig eigen belang heeft (dat wel 

rechtstreeks betrokken is).”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


