
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursrecht (2020/2021) 

Wekelijkse uitleg van de stof 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Wekelijkse uitleg van de stof  week 1 Bestuursrecht 2020-2021 

1 

 

Lieve student, 

 

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 aan 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/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
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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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Onderwerp 1: Introductie 

 

Lieve studenten,  

 

Jullie volgen deze tweede periode het vak bestuursrecht. Hierin wordt voortgeborduurd op het 

bestuursrechtelijk aspect van het vak Inleiding Staats- en Bestuursrecht. In deze eerste week 

staat de rechtsbescherming bij de bestuursrechter overkoepelend centraal. Rechtsbescherming 

staat open voor (1) belanghebbenden bij een (2) besluit genomen door een (3) bestuursorgaan. 

Op de elementen 1 en 2 zullen we deze week dieper in gaan. Aan de hand van voorgeschreven 

jurisprudentie worden bepaalde aspecten van het belanghebbende-begrip en het 

bestuursorgaan-begrip verder uitgewerkt.  

 

Heel veel succes deze periode, we vinden het enorm leuk iedereen er weer bij te hebben.  

 

Liefs, 

 

Thijs 
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Onderwerp 2: Bestuursorgaan 

 

Voor het bestuursorgaan begrip worden we naar art. 1:1 lid 1 Awb gestuurd. We zien dat dit lid 

eigenlijk twee soorten bestuursorganen beschrijft. Deze bestuursorganen zijn genoemd naar de 

subs in dit lid waarin ze beschreven staan.  

 

Art. 1:1 Awb 

1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan:  

a.  een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 

b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 

 

2.1 a-organen 

De meest eenvoudige categorie van bestuursorganen zijn de a-organen. Dit komt doordat de a-

organen over het algemeen een vast rijtje aan organen oplevert. Dit rijtje kan je uit je hoofd 

leren. Het is echter ook belangrijk om de systematiek onder de knie te hebben.  

 

Rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld 

De definitie van een a-orgaan is op te delen in twee delen. Ten eerste moet er sprake zijn van 

een ‘rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld’. Dit kunnen twee soorten rechtspersonen 

zijn, zie art. 2:1 BW. In art. 2:1 BW wordt gesproken over een viertal rechtspersonen. Dit zijn 

om die reden rechtspersonen krachtens publiekrecht ingesteld. In dit rijtje vallen:  

1. De Staat; 

2. De provincies; 

3. De gemeenten;  

4. De waterschappen.  

 

Daarnaast kunnen ook in bijzondere wetten aan lichamen die een overheidstaak zijn opgedragen 

rechtspersoonlijkheid worden toegekend. Een mooi voorbeeld hiervan is:  

 

Art. 26 Politiewet 2012 

De politie heeft rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in een door Onze Minister aan te wijzen 

gemeente.  

 

Op grond van deze formele wet heeft de politie als geheel rechtspersoonlijkheid verkregen. Dit 

betekent dat we in het geval van politie kunnen spreken van een ‘rechtspersoon krachtens 

publiekrecht ingesteld’.  

 

Organen 

Daarnaast moet worden vastgesteld, het liefst met een grondslag, dat we ook kunnen spreken 

van een orgaan van deze rechtspersoon. We kijken dan eigenlijk altijd in de relevante 

wetgeving. Voor de organen van de gemeenten en de provincies kijkt men bijvoorbeeld in art. 

6 van de Gemeentewet respectievelijk de Provinciewet. Hier kan men lezen dat elke gemeente 

een raad, een college (van burgemeesters en wethouders) en een burgemeester heeft. Voor de 

provincie kunnen we lezen dat elke provincie provinciale staten, gedeputeerde staten en een 

commissaris van de Koning kent. Voor de Staat kan in beginsel worden gekeken in de 
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Grondwet, hierin staan echter niet alle organen in vermeld. Er zijn ook organen die worden 

genoemd in bijzondere wetten, die niet onder een specifieke rechtspersoon vallen, maar wel 

onder De Staat. Het boek noemt als voorbeeld een belastinginspecteur.  

 

Vindplaats: H.E Bröring, Bestuursrecht 1, p. 94. 

 

Om terug te komen op de rechtspersonen krachtens publiekrecht op grond van art. 2:1 lid 2 BW 

zien we dat in art. 27 Politiewet 2012 is bepaald dat een ‘korpschef’ belast is met de leiding en 

het beheer van de politie. We kunnen op grond van dit artikel concluderen dat de korpschef een 

orgaan is van een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon en dus een a-orgaan.  

 

2.2 Uitgezondere bestuursorganen 

Voordat we toekomen aan de bespreking van de b-organen in de zin van art. 1:1 lid 1 sub b 

Awb, is het belangrijk om aan te stippen dat niet elk orgaan van een rechtspersoon krachtens 

publiekrecht (dat in een bijzondere wet (of de Grondwet) wordt aangewezen) ook daadwerkelijk 

een a-orgaan is in de zin van het bestuursrecht. Zo bevat art. 1:1 lid 2 Awb een lijstje met 

uitgezonderde organen. Voordat men bij een vraag concludeert dat er sprake is van een 

bestuursorgaan moet altijd worden gekeken of het orgaan niet in dit rijtje is opgenomen. 

Belangrijke voorbeelden zijn:  

- De Kamers der Staten-Generaal.  

- De Raad van State 

- Onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast, alsmede 

de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden 

 

2.3 b-organen 

Vooropgesteld zij dat een orgaan niet zowel een b- als een a-orgaan kan zijn. Pas wanneer men 

tot de conclusie komt dat we hier niet spreken van een a-orgaan komt men uit bij het b-orgaan.  

 

In de definitie van het b-orgaan wordt gesproken over ‘enig openbaar gezag’. Dit kan (op een 

tentamen) worden uitgewerkt door in ieder geval te kijken of een persoon of college de 

bevoegdheid bezit om een publiekrechtelijke bevoegdheid uit te oefenen waarmee de 

rechtspositie van rechtssubjecten wordt bepaald. Men zou ook kunnen stellen dat het hebben 

van enig openbaar gezag neerkomt op het kunnen verrichten van publiekrechtelijke 

rechtshandeling en dus het nemen van besluiten.  

 

Het openbaar gezag, de bevoegdheid om te besluiten, moet in beginsel bij wettelijk voorschrift 

worden verleend. Dit betekent dat er een wettelijk voorschrift moet zijn waarin een bepaald 

persoon of college deze bevoegdheid verkrijgt. Hier is een uitzondering op geformuleerd in de 

jurisprudentie, dit noemen we de zogenaamde ‘publieketaak-jurisprudentie’. De uitzondering 

op de hoofdregel geldt alleen voor privaatrechtelijke rechtspersonen die geldelijke uitkering of 

op geld waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekken. De voorgeschreven uitspraak 

ABRvS Stichting Bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol is relevant voor dit leerstuk. 

Hierin worden twee voorwaarden (vereisten) geformuleerd waar een privaatrechtelijke 

rechtspersoon aan moet voldoen om op grond hiervan een b-orgaan te zijn.  
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1. Er moet worden voldaan aan het inhoudelijke vereiste. Dit betekent dat de beslissing 

om uitkeringen doen of voorzieningen te verstrekken voor 2/3de of meer wordt bepaald 

door a-organen. (“De staat bepaalt”).  

2. Daarnaast moet worden voldaan aan het financiële vereiste. Dit betekent dat de 

voorziening of uitkering voor 2/3de of meer wordt betaald door de a-organen.  

 

De genoemde a-organen bij 1 en 2 hoeven overigens niet dezelfde organen te zijn.  

 

Vindplaats: H.E Bröring, Bestuursrecht 1, p. 94-97.  

 

2.4 belang onderscheid a- en b-organen 

Het onderscheid tussen enerzijds a-organen en b-organen is praktisch niet bijzonder groot. Wat 

wel erg belangrijk is om te weten dat a-organen altijd een bestuursorgaan zijn. Dit betekent dat 

het niet zo is dat in sommige situaties gezegd kan worden dat het a-orgaan niet als 

bestuursorgaan kan worden aangemerkt (het kan wel zo zijn dat om andere redenen 

rechtsbescherming niet open staat). B-organen zijn niet in al hun handelen bestuursorgaan, 

enkel wanneer het bestuursorgaan de wettelijk opgedragen taak (enig openbaar gezag) uitvoert. 

Op grond hiervan kunnen we simpel zeggen dat we bij b-organen spreken van ‘parttime-

bestuursorganen’.  

 

Onderwerp 3: Het belanghebbende begrip 

 

Je moet belanghebbende zijn om in beroep te kunnen tegen een besluit van een bestuursorgaan. 

Je kan op meerdere manieren een belanghebbende in de zin van art. 1:1 lid 1 Awb kunnen 

aannemen.  

 

3.1 Normadressaat 

 

Een besluit kan bevoegdheden, plichten of rechten in het leven roepen. De persoon waarvan 

door een individuele besluit (beschikking) zijn of haar rechtspositie wordt bepaald, is 

vanzelfsprekend belanghebbende. Hij is de geadresseerde. Natuurlijke personen, 

rechtspersonen en bestuursorganen kunnen normadressaat zijn. Een praktisch algemeen 

criterium kan zijn dat degene die de brief ter mededeling van de beschikking ontvangt de 

normadressaat is. Hierbij moet worden vermeld dat hier wel uitzonderingen op kunnen bestaan. 

Deze hoeven niet bekend te zijn voor dit vak. Men moge er dus vanuit gaan dat degene tot wie 

een besluit zich specifiek richt, als normadressaat, belanghebbende is.   

 

 

3.2 Niet-normadressaat 

Er zijn ook besluiten die niet persoonsgericht zijn, of wel persoonsgericht zijn, maar niet naar 

jouw eigen persoon. Deze besluiten kunnen wel degelijk de rechtspersoon van de niet-

geadresseerde beïnvloeden en in sommige gevallen kan je dan opkomen voor je belangen. Dit 
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toetsen we aan de hand van de OPERA-criteria, bij sommige van de criteria zijn in de 

jurisprudentie bijzonderheden bepaald.  

 

Objectief  

Een belang dat wordt aangevoerd door een potentieel  belanghebbende moet wel een objectief 

te bepalen belang zijn. Een belang dat slechts bestaat in de subjectieve belevingswereld van een 

burger en niet objectief bepaalbaar is, kan geen grondslag vormen voor het zijn van een 

belanghebbende. De ‘nostalgische waarde’ van een pad waar iemand als kind altijd op naar 

school fietste is een voorbeeld van een niet objectief belang. 

  

Persoonlijk 

Een individu moet zich onderscheiden van de amorfe massa. Zijn eigen belang moet dus 

bijzonder, individuele of persoonlijk zijn. Wanneer een bepaalde weg wordt afgesloten en je 

daardoor een half uur om moet rijden naar je werk word je niet in je persoonlijke belang geraakt, 

omdat meerdere mensen hier waarschijnlijk last van zullen hebben. 

 

- Er bestaat jurisprudentie ten aanzien van dit persoonlijk belang voor 

omgevingsbesluiten, zie ABRvS Mestbassin Mechelen. Hierin wordt bepaald dat voor 

het zijn van belanghebbende aannemelijk moet zijn dat ter plaatse van de woning of het 

perceel gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden. 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. Als hier niet aan wordt 

voldaan, dan is iemand die feitelijk wel gevolgen ervaart – die niet van enige betekenis 

zijn – dus geen belanghebbende.  

 

- Andere jurisprudentie kan worden genoemd in verband met het criterium ‘persoonlijk’ 

in situaties van concurrentie, zie ABRvS Minicamping de Heksenketel. Als het besluit 

effect kan hebben op concurrentieverhoudingen, zijn de concurrenten belanghebbenden 

bij het besluit. Dan moet worden bezien of het besluit de concurrentieverhoudingen 

beïnvloedt en of er daadwerkelijk sprake is van een concurrent. Hiervoor moet in 

principe twee stappen worden genomen. Ten eerste moet worden vastgesteld dat er 

sprake is van een concurrentiebelang. Hiervoor is vereist dat de onderneming opereert 

in: 

o Hetzelfde marktsegment; en 

o hetzelfde verzorgingsgebied  

 

- Ook ten aanzien van algemene besluiten geldt het criterium dat een persoon zich moet 

onderscheiden van de amorfe massa.  

 

Ten tweede moet worden gekeken of de concurrent een rechtstreeks bij het besluit betrokken 

belang heeft. Of dat het geval is hangt af van de aard van het te nemen besluit en de gevolgen 

die de concurrent daarvan ondervindt, zie ABRvS Minicamping de Heksenketel.  
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Eigen  

Dit criterium vereist dat van een belanghebbende vereist dat hij/zij niet opkomt voor het belang 

van een ander, maar opkomt voor zijn/haar eigen belang. Niet te verwarren met het vereiste van 

een ‘persoonlijk belang’. Een gemakkelijk voorbeeld waarin niet wordt voldaan aan dit 

criterium is wanneer burger A – getrouwd met burger B - bezwaar aantekent en opkomt voor 

het belang van B wanneer een bestuursorgaan de vergunning van B intrekt.  

 

Rechtstreeks  

Het boek noemt dit ‘direct’, in OPERA heet het ‘rechtstreeks’. Er moet voldoende causaal 

verband zijn tussen het besluit en iemands belang bij het genomen besluit. Hierbij onder andere 

worden gekeken of er geen sprake is van een afgeleid belang. Dat wordt doorgaans (maar niet 

zonder meer) aangenomen wanneer er een contractuele relatie bestaat tussen betrokkene en 

degene met een direct belang. Er kunnen zich bij het bestaan van een contractuele relatie twee 

situaties voortdoen als er een besluit wordt genomen gericht op één van de contractpartijen. 

Ofwel er is sprake van een parallel belang, waarbij het belang van de contractpartijen samenvalt. 

In zo’n geval zal niet worden aangenomen dat de parallel-belanghebbende ook belanghebbende 

is in de zin van de Awb. Denk hier bijvoorbeeld aan de werknemer die bezwaar wil aantekenen 

tegen een ingetrokken subsidie van zijn of haar werkgever. Er kan ook sprake zijn van een 

tegengesteld belang, dat is het geval wanneer de contractpartijen belangen hebben die loodrecht 

op elkaar staan. Een voorbeeld hiervan kan zich voordoen in de verhouding huurder-verhuurder. 

 

Het bovenstaande moet niet zwart-wit worden gelezen. Zo is iemand ingeval van een parallel 

belang niet per definitie uitgesloten van het belanghebbende begrip, zie CRvB Intrekking Pgb. 

Hierin werd bepaald dat het bestaan van een contractuele relatie niet per definitie betekent dat 

er sprake is van een afgeleid belang. In zulke situaties moet namelijk alsnog worden onderzocht 

of die derde los van die contractuele relatie ook een zelfstandig eigen belang heeft (dat wel 

rechtstreeks betrokken is).  

- Een aanwijzing dat iemand een zelfstandig eigen belang heeft wordt gegeven doordat 

iemand in een eigendomsrecht of in een fundamenteel (grond- of verdragsrecht) wordt 

geraakt. In CRvB Intrekking Pgb achtte de Raad een beroep op een verdragsrecht echter 

niet noodzakelijk.  

 

De concrete tip van ons is om bij het behandelen van eventueel belanghebbenden altijd 

behoedzaam te zijn voor contractuele relaties, dit kan namelijk duiden op het bestaan van een 

afgeleid belang. Noem in dat geval altijd CRvB Intrekking Pgb met hierin de regel dat een 

contractuele relatie niet uitsluit dat iemand een zelfstandig eigen belang heeft.  

 

Actueel, voldoende zeker 

De belanghebbende moet ten tijde van het belang al kunnen aantonen dat hij een belang heeft. 

Een onzeker, in de toekomst gelegen, belang is onvoldoende. In het boek wordt hier helaas niet 

meer over vermeldt.  

 

 

3.3 Belanghebbende in de zin van art. 1:2 lid 3 Awb 
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Onder onderwerp 3.2 is het uitgangspunt steeds geweest dat het ging om burgers die 

rechtsbescherming zoeken. Een andere categorie belanghebbenden aan wie de algemene wet 

bestuursrecht rechtsbescherming toekent zijn de rechtspersonen. Er moeten twee 

rechtspersonen worden onderscheiden.  

 

Algemeen belang 

Algemene belangen zijn bijvoorbeeld milieubelangen, belangen van kunst en cultuur, belangen 

van monumentbehoud, etc. Het zijn belangen die een ieder aangaan. Voor een rechtspersoon 

die een algemeen belang behartigt worden twee losstaande vereisten gesteld.  

 

Ten eerste is het belangrijk dat het algemene belang dat de rechtspersoon behartigt voldoende 

specifiek omschreven is in de statutaire doelstellingen van de rechtspersoon.. Wanneer dit niet 

zo is kan een situatie ontstaan waarbij het statutaire doel van een organisatie zo breed is dat het 

onvoldoende onderscheidend is om op grond daarvan te kunnen oordelen dat het belang 

rechtstreeks is betrokken bij het bestreden besluit.  

- Bij de beoordeling hiervan wordt mede gelet op de ruimte van functioneren en in 

hoeverre de doelstelling geografisch is beperkt.  

 

Ten tweede moet blijken dat de rechtspersoon het algemeen belang niet alleen blijkens statutaire 

doelstellingen maar ook blijkens feitelijke werkzaamheden behartigt. Denk aan flyeren, 

voorlichtingen geven etc. Hiervoor worden in de jurisprudentie nog twee aandachtspunten 

geformuleerd.  

- De feitelijke werkzaamheden mogen niet zijn het louter in rechte opkomen tegen 

besluiten, zie ABRvS Stichting Openbare Ruimte. Met andere woorden: een 

rechtspersoon kan niet aanvoeren aan dit vereiste te voldoen als het enkel procedures 

aanspant en verder feitelijk niks uitvoert. Daarnaast wordt ook het indienen van 

verzoeken tot handhavend optreden en het naar voren brengen van zienswijzen over 

ontwerpbesluiten niet aangenomen als feitelijke werkzaamheden in de zin van art. 1:2 

lid 3 Awb.  

- Uit ABRvS (MOB) blijkt dat bij de beoordeling van de feitelijke werkzaamheden ook 

werkzaamheden van langer dan een jaar geleden van belang zijn. Daarnaast blijkt uit 

deze uitspraak dat werk voor derden en (herhaalde regel) werk dat enkel dient ter 

voorbereiding van te voeren procedures niet kan worden aangemerkt als feitelijke 

werkzaamheden.  

 

Collectief belang 

Collectieve belangen zijn de gezamenlijke belangen van alle leden van een groep natuurlijke 

personen of rechtspersonen. Het betreft een bundeling van individuele belangen. Een voorbeeld 

van een rechtspersoon waarin individuele belangen gebundeld zijn, is een buurtvereniging. De 

gedachte in 1:2 lid 3 Awb is dat het wenselijker is dat verschillende natuurlijke personen 

gebundeld tegen een besluit opkomen dan ieder individueel, mede gelet op de belasting voor 

de bestuursrechter.   
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Op papier gelden wel dezelfde vereisten als voor een rechtspersoon die opkomt voor een 

algemeen belang, maar hier moet een sterke nuance op worden aangebracht. Deze nuance is 

namelijk dat het belanghebbende-begrip voor rechtspersonen die collectieve belangen 

behartigen in de jurisprudentie zeer snel wordt aangenomen. In de noot bij ABRvS 

Belangenvereniging Indische Buurt wordt zelfs gesteld dat het vereiste van het verrichten van 

feitelijke werkzaamheden voor de rechtspersoon die een collectief belang behartigt in z’n 

geheel is losgelaten. De besloten belangen kunnen worden geacht aanwezig te zijn door de 

bundeling van belangen.  

 

Dit kan worden verklaard doordat in deze uitspraak is bepaald  dat de rechtspersoon die 

collectieve belangen behartigt ‘zonder meer’ als belanghebbende moet worden aangemerkt, 

omdat de rechtsbescherming hierbij gediend is.  

 

Een belangrijk detail dat zeker niet overgeslagen kan worden, is dat in beginsel wel gekeken 

moet worden of één van de belangen die onderdeel uitmaakt van de bundeling van belangen 

überhaupt voldoet aan het belanghebbende-begrip (in de zin van art. 1:2 lid 1 Awb). Het zou 

namelijk niet zo kunnen zijn dat belangen van non-belanghebbenden (als individuen) gebundeld 

wel als belanghebbend aangemerkt kunnen worden.  

 

 


