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is, kan volgens de regering onderbrenging van economische 
bestuursrechtspraak bij de ABRvS dit knelpunt van lange door-
looptijden oplossen.8

Opvallend genoeg kent juist het telecommunicatierecht – als 
onderdeel van het economisch bestuursrecht – al een bewo-
gen geschiedenis van rechtsmachtverdeling tussen de ABRvS 
en het CBB. In de Wet op de telecommunicatievoorzieningen 
(Wtv) van 1988 werd de rechtsmacht die de Afdeling recht-
spraak van de Raad van State (ARRvS) voorheen onder de Tele-
foon- & Telegraafwet bezat, overgeheveld naar het CBB, juist 
omdat de onder de Wtv voor beroep vatbare beschikkingen in 
overwegende mate behoorden tot het sociaal-econonomisch 
ordeningsrecht. Uit praktische overwegingen werd het CBB 
tevens bevoegd verklaard te beslissen over geschillen op ter-
reinen waar het sociaal-economische aspect in mindere mate 
aanwezig is.9 De Raad van State bekritiseerde deze overheve-

ling vanwege het risico op doorbreking van de samenhang 
met beslissingen onder de Mediawet (ten aanzien waarvan de 
ARRvS bevoegd bleef). Volgens de regering was het aantal van 
dergelijke overlappende beschikkingen echter gering, zodat 
het nadeel hiervan niet opwoog tegen de voordelen van het 
CBB als algemene beroepsinstantie op het terrein van het soci-
aal-economisch ordeningsrecht.10

Momenteel beweegt de pendule weer de andere kant op, het-
geen al de nodige pennen in beweging gebracht.11 De redactie 
van Mediaforum levert graag een eigen bijdrage aan dit debat 
vanuit de dimensie van het media- en telecommunicatierecht.12 
Zij heeft daarom meerdere auteurs uitgenodigd om vanuit hun 
specifieke expertise een licht te werpen op het conceptwets-
voorstel en aldus het huidige debat van nieuwe perspectieven 
te voorzien.

Het kabinet heeft besloten dat de zaken waarin het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBB’) bevoegd was zou-
den moeten worden ondergebracht bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’). Dat betref-
fen in het bijzonder de zaken die behoren tot het financiële 
bestuursrecht (‘Wft’-zaken) en die behoren tot het economisch 
bestuursrecht (Mededingingswetzaken en Telecommunica-
tiewetzaken). Zoals ik het zie, is deze keuze een politieke. Een 
juridische noodzaak bestaat niet. Sommige beoefenaren van 
het economisch bestuursrecht zien principiële bezwaren tegen 
deze samenvoeging. Ik zie deze bezwaren niet. Wel denk ik dat 
deze beoogde samenvoeging – zoals elke organisatorische ver-
andering – ook voor de Afdeling gevolgen heeft.

Ik onderscheid er drie. In de eerste plaats de interne behan-
deling van zaken. In de tweede plaats de behandeling van de 
zaken op zitting. In de derde plaats de juridisch inhoudelijke 
toetsing. De gerezen principiële bezwaren kunnen misschien 
wel worden weggenomen, als de Afdeling bereid is om te 
bezien in hoeverre haar werkwijze moet worden aangepast. 

Wat betreft de interne behandeling van zaken is er een groot 
verschil tussen het CBB en de Afdeling. Bij de Afdeling wordt 

een zaak geheel voorbereid door een ambtelijke staf. Dat heeft 
het voordeel dat de doorlooptijden snel kunnen zijn. De amb-
telijke staf bereidt een bureaunotitie voor met vragen voor de 
desbetreffende staatsraad-rapporteur. Ook bereidt de ambte-
lijke staf een conceptuitspraak voor met verschillende vari-
anten, waarover dan in de raadkamer wordt gesproken. Het 
nadeel van die aanpak is dat een zekere verambtelijking op 
kan treden en moeilijke vragen – vanwege het halen van de 
doorlooptijden – uit de weg worden gegaan en worden afge-
daan met algemeenheden. Dat zijn dan formuleringen als ‘niet 
gebleken is dat het standpunt van het bestuursorgaan onjuist 
is’ of ‘in hetgeen appellanten hebben aangevoerd ziet de Afde-
ling geen aanleiding tot een ander oordeel’. De verambtelijking 
kan er ook toe leiden dat de desbetreffende staatsraden in de 
verleiding komen niet meer het gehele dossier te lezen, maar 
volstaan met het lezen van bepaalde stukken en in het bijzon-
der afgaan op de bureaunotitie. Net zoals een doorgewinterde 
staatsraad feilloos aanvoelt wanneer een advocaat een pleitnota 
van een medewerker voorleest en zich niet in het dossier heeft 
verdiept, heeft een doorgewinterde advocaat door wanneer de 
desbetreffende staatsraden afgaan op de bureaunotitie en zich 
niet in het dossier hebben verdiept. In het economisch en finan-
cieel bestuursrecht is daarnaast specifieke sectorkennis vereist 

Rechtspraktijk 

Jan Reinier van Angeren*

8 Concept-memorie van toelichting Wet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBB, 

p. 4.

9 Kamerstukken II 1987/88, 20 369, nr. 3, p. 50.

10 Kamerstukken II 1987/88, 20 369, nr. B, p. 9. Zie ook de memorie van antwoord 

naar aanleiding van vragen bij de parlementaire behandeling: Kamerstukken II 

1987/88, 20 369, nr. 6, p. 69.

11 Zie onder meer A.J.C. de Moor-van Vugt, ‘Van drie naar een(heid)’, JBplus 2013-2, 

p. 89-92; B.J. van Ettekoven, ‘ ‘One peak or twin peaks?’ Het regeerakkoord en 

de toekomst van de bestuursrechtspraak’, NJB 2013, 495, afl. 10, p. 596-603, en 

– ten aanzien van de kabinetsbrief – R.J.N. Schlössels, ‘De kracht van gelegen-

heidsargumenten?! Ons stelsel van bestuursrechtspraak als speelbal van poli-

tiek’, NJB 2014, 1578, afl. 30, p. 2125-2128. 

12 Zie reeds eerder vanuit het mededingingsrecht: P. Glazener, ‘Het CBB moet blij-

ven’, Markt & Mededinging 2014, nr. 6, p. 231-232.

Geen principiële bezwaren 
tegen de samenvoeging van 
CBB en Afdeling

* Mr. J.R. van Angeren is bestuursrechtadvocaat te Amsterdam (Stibbe). Hij pro-

cedeert zowel in Afdelingszaken als in zaken waar het CBB bevoegd is.



Mediaforum 2015-2 57

om een bepaalde richting die het bestuursorgaan kiest goed te 
doorgronden. Het is dan van belang dat een economische en/
of financiële kamer bestaat uit staatsraden die bereid zijn zich 
daadwerkelijk te verdiepen in die sector, zodat zij precies kun-
nen inschatten waarom het bestuursorgaan voor een bepaalde 
lijn kiest en waarom appellanten daartegen bezwaren hebben. 
Om de kennis op deze gebieden te bundelen ligt het voor de 
hand dat de Afdeling een aparte kamer inricht voor deze zaken. 
Naast de gespecialiseerde Ruimtelijke Ordeningskamer (‘R’) 
kan een kamer E voor economische bestuursrechtzaken wordt 
toegevoegd en een kamer F voor financieel bestuursrechtza-
ken, die dan meteen de subsidiezaken kan behandelen.

Wat betreft de zittingen is een groot verschil met de reguliere 
zaken die bij de Afdeling komen in het economisch en finan-
cieel bestuursrecht dat doorgaans alle partijen, inclusief het 
verwerende bestuursorgaan, worden bijgestaan door (dezelf-
de) gespecialiseerde advocaten (repeat players). In reguliere 
(ruimtelijke ordenings)zaken bij de Afdeling is er een mix van 
‘particulieren’ (one shooters) en advocaten. De Afdeling hanteert 
voor iedereen dezelfde werkwijze en behandelt iedereen even 
streng (waarbij soms de advocaten wat strenger worden behan-
deld, omdat zij tegen een stootje zouden moeten kunnen). Er 
mag in de regel maar vijf minuten worden gepleit, waarna het 
vragenlijstje wordt afgewerkt. In economisch en financieel 
bestuursrechtzaken is meer maatwerk nodig. Nagenoeg ieder-
een is een professional en de belangen zijn zodanig dat partijen 
voldoende financiële middelen hebben om een zaak goed juri-
disch vorm te geven. De Afdeling zou haar werkwijze daarop 
kunnen afstemmen en kunnen overwegen juist hier niet de 
vijf-minutenpleittijdregel standaard toe te passen, om te voor-
komen dat, gelet op de belangen, telkenmale een verzoek om 
meer pleittijd, van bijvoorbeeld 20 of 30 minuten, moet wor-
den toegewezen. De desbetreffende professionele advocaten 
zullen juist in die tijd goed voor de Afdeling duidelijk kunnen 
maken waar de geschilpunten zitten, hetgeen helpt bij de oor-
deelsvorming.

Wat betreft de inhoudelijke toetsing zal het voor de Afdeling 
wennen zijn dat er zeker in het mededingingsrecht en tele-
communicatierecht veel – elkaar deels tegensprekende – des-
kundigenrapportages zijn. Op dit moment ziet de Afdeling 

veel deskundigenrapportages van overheden, maar komt het 
niet vaak voor dat er meer rapportages zijn, afkomstig van alle 
belanghebbenden. Als een belanghebbende geen tegenrappor-
tage heeft gemaakt oordeelt de Afdeling meestal dat er geen 
reden is om te twijfelen aan de rapportages van het bestuurs-
orgaan. Dat zal in veel economisch en financieel bestuurszaken 
anders zijn. Daarbij is ook van belang dat in tegenstelling tot 
het reguliere (ruimtelijke) ordeningsrecht de overheid niet 
altijd ‘verdelende rechtvaardigheid’ of ‘faciliteerder’ is. De 
ruimtelijke besluitvorming is vaak het sluitstuk van bepaalde 
ontwikkelingen. Vaak is vooraf al een overeenkomst gesloten 
tussen de grondeigenaren, de ontwikkelaars en de betrokken 
overheden. In het economisch en financieel bestuursrecht zijn 
de betrokken bestuursorganen, zoals de ACM of AFM, bewust 
medespeler in de markt om bepaalde beleidsdoeleinden te 
bereiken. Zij zoeken daarbij bewust de grenzen van de wet op. 
Zij staan dan aan het begin van een ontwikkeling. Bijvoorbeeld: 
het bewust openbreken van de markt voor nieuwkomers, als 
uitgangspunt nemen dat de positie van de consument moet 
worden beschermd etc. Voor een rol van de bestuursrechter 
als grensrechter is dan zeker geen plaats. De bestuursrechter 
moet dan echt scheidsrechter worden. Een afstandelijke – wat 
ambtelijke – beoordeling is niet op haar plaats. Dat geldt wat 
mij betreft overigens voor alle zaken, niet alleen ex-CBB zaken. 
Een (kritische) rechterlijke attitude is ook vereist, wanneer het 
gaat om gecompliceerde economische of financiële theorieën. 
Een voordeel van de samenvoeging kan in dit verband zijn dat 
de Afdeling gewend is om bij ingewikkelde milieurechtelijke 
of ruimtelijke-ordeningsrecht-zaken gebruik te maken van 
de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). Het zou 
niet zo gek zijn om in ingewikkelde economische of financiële 
zaken ook van die Stichting gebruik te maken, waarbij zij dan 
natuurlijk wel over de desbetreffende kennis dient te beschik-
ken. Dat zal voor de StAB ook een nieuwe werkwijze en/of 
nieuwe deskundigheid eisen.

Kortom: als de Afdeling bereid is om haar werkwijze te bezien 
in het licht van de specifieke kenmerken van het economisch 
en financieel bestuursrecht, heb ik geen bezwaren tegen onder-
brenging van zaken die het CBB nu behandelt bij de Afdeling. 
Nu eerst maar eens afwachten wat de parlementaire behande-
ling van het samenvoegingsvoorstel gaat opleveren.
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