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Wat is het eerste woord dat bij u 

opkomt als u denkt aan de 

Omgevingswet ?





Eenvormiger ja, maar ook eenvoudig beter?



Planning
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Bundeling omgevingsrecht in één wet: 

 15 wetten gaan op in de Omgevingswet

 7 wetten gaan via een Aanvullingswet op in de Omgevingswet

 11 wetten gaan onderdelen op in de Omgevingswet

Eén wet



 Bal heeft betrekking op milieubelastende 

activiteiten (“milieu”)

 Bkl heeft betrekking op inhoudelijk normen 

voor de fysieke leefomgeving (“planning”)

 Besluit bouwwerken (“oude bouwbesluit”) 

 Omgevingsbesluit (“procedurele bepalingen”)

Vier AMvB’s



 Invoeringsregeling Omgevingswet 

(start internetconsultatie 9 december 2019)

 Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet 

(start internconsultatie 17 december 2019)

 Omgevingsregeling Omgevingswet 

(start internetconsulatie 1 februari 2019)

Drie Ministeriële regelingen



 Interview Nationale Ombudsman in NRC.

 Stel burgerperspectief centraal. Overheid doet stap terug, maar niet alle burgers kunnen 

meekomen.

 Aandachtspunten: toegankelijkheid van de informatie via Digitaal Stelsel Omgevingswet 

(“DSO”), invulling van de dienstverlening, participatie (niet iedereen kan dat), voorbereiding 

van burgers en klachtenbehandeling (er is niet altijd een juridische rol voor de overheid, 

maar waar kunnen burgers dan klachten indienen).

 Reactie Minister BZK: Omgevingswet is geen wet van “vrijheid, blijheid” noch van “het recht 

van de sterkste”. Gemeente is belangrijkste uitvoerder van de Omgevingswet. Medio 2020: 

toolkit voor gemeenten voor voorlichting burgers en bedrijven over de Omgevingswet. Met 

DSO moet iedereen kunnen werken. Periodieke toetsing met Stichting Accessibility. 

Actueel: kritiek



 Eén omgevingsplan voor de gehele gemeente (2.4 Ow). Tot 2029 de tijd om één plan te maken.

 Gemeenteraad stelt omgevingsplan vast, maar kan sommige onderdelen delegeren aan B&W 
(2.8 Ow).

 Omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels 
die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (4.2).

 Integratie van bepalingen uit APV’s in omgevingsplannen. Maar welke? 

• Aanwijzing bij amvb welke regels over fysieke leefomgeving alleen in een omgevingsplan 
mogen worden opgenomen (2.7 Ow). Artikel 2.1 lid 1 Omgevingsbesluit: alleen regels over 
1.2, derde lid, onder a Ow (“het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of 
het gebruik daarvan”). Geen regels over prostitutie (151a Gemeentewet), aanwijzing 
risicogebied (151b Gemeentewet), inzetten camera’s (151c Gemeentewet), uit 
huisplaatsing woningen (151d), verbod tijdelijk ophouden (154a), openbare orde (172), 
evenementen (174) en gemeentelijke belastingen (216).

 Omgevingsplan moet regels van de Provincie (Omgevingsverordening) en Rijk (Amvb’s en 
ministeriële regelingen) in acht nemen. Besluit kwaliteit leefomgeving en omgevingsregeling 
bevat de meeste regels van het Rijk voor omgevingsplannen. B.v. uniforme meet- en 
rekenregels over omgevingsplan.

Omgevingsplan



 Omgevingswet bepaalt in 5.1 lid 1 dat het verboden is zonder een 

omgevingsvergunning een omgevingsplanactiviteit, een 

rijksmonumentenactiviteit, een ontgrondingenactiviteit, een stortingsactiviteit op 

zee, een Natura 2000-activiteit, een jachtgeweeractiviteit en een 

valkeniersactiviteit te verrichten, tenzij hier bij amvb een uitzondering op is 

gemaakt.

 Omgevingswet bepaalt in 5.1 lid 2 dat het verboden is om zonder vergunning 

een aantal activiteiten te verrichten (waaronder de bouwactiviteit en de 

milieubelastende activiteit) als dat bij amvb is aangewezen. Het Besluit 

activiteiten leefomgeving wijst gevallen aan (“richtingaanwijzers”) voor 

milieubelastende activiteiten, het Besluit kwaliteit leefomgeving en Besluit 

bouwwerken voor bouwactiviteiten.

 Verbod om activiteit zonder omgevingsvergunning uit te voeren kan ook in het 

omgevingsplan worden opgenomen (4.4 lid 2 Ow).

Omgevingsvergunningen



 Ook provinciale Omgevingsverordening kan bepalen dat het verboden is zonder 

omgevingsvergunning een activiteit te verrichten (5.4).

 Voor een bouwactiviteit mag de omgevingsvergunning alleen worden verleend als 

aannemelijk is dat wordt voldaan aan de regels over bouwactiviteiten (5.20 Ow). 

Doelstelling is om het limitatief-imperatief stelsel in zoverre te handhaven. Afdeling 8.3 Bkl

bevat regels over verlenen omgevingsvergunning bouwactiviteit. Omgevingsvergunning 

wordt verleend als “aannemelijk” is dat wordt voldaan aan hetgeen bepaald is over 

“programma’s”, afdeling 7.1 Besluit bouwwerken leefomgeving. 

 Voor een omgevingsplanactiviteit geldt dat het omgevingsplan moet bepalen dat de 

omgevingsvergunning wordt verleend als de activiteit in overeenstemming is met de regels 

die in het omgevingsplan zijn gesteld (8.0a, lid 1, Bkl). Limitatief-imperatief stelsel blijft dus 

bestaan. Maar regels kunnen “beslissingsruimte geven aan bevoegd gezag”. 

Omgevingsvergunningen



 Er bestaat een omgevingsvergunning voor een 

bouwactiviteit en een omgevingsvergunning voor een 

omgevingsplanactiviteit bestaande uit een 

bouwactiviteit. 

 Reden: er zijn omgevingsvergunning voor een 

bouwactiviteit die niet vergunningvrij zijn wegens de 

noodzaak van een technische beoordeling. Knip: 

bouwactiviteit voor technische beoordeling en 

bouwactiviteit voor toets aan het omgevingsplan. 

 Verder: vergunning voor een buitenplanse

omgevingplansactiviteit: kan alleen worden verleend 

met het oog op een evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties.

Omgevingsvergunning voor bouwen: knip



 Definitie buitenplanse omgevingsplanactiviteit in de Omgevingswet:

a. een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze 
zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, of

b. een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan.

 Wordt alleen verleend in verband met het oog op een evenwichtige toedeling van functies 
aan locaties (8.0a lid 2 Bkl). Indien de omgevingsplanactiviteit betrekking heeft op een 
maatwerkregel wordt rekening gehouden met de regels die gelden voor het stellen van de 
maatwerkregel (8.0d Bkl).

 Kan op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau.

 Wordt geweigerd in verband met een voorbeschermingsregel in het omgevingsplan, of de 
activiteit belemmert een project van Provincie of Rijk (8.0c lid 1 Bkl). 

Omgevingsvergunning voor buitenplanse
omgevingsplanactiviteit (1)



 Intrekking indien de omgevingsactiviteit niet binnen vijf jaar kan worden toegelaten in een 

omgevingsplan. Hoofdregel: omgevingsplan binnen vijf jaar actualiseren aan buitenplanse

omgevingsplanactvitieit (4.17 Ow).

 Gemeenteraad is verplichte adviseur bij buitenplanse omgevingsactiviteit (16.15a Ow). 

Procedure 3.4 Awb niet verplicht (16.65 lid 4 Ow). Adviseur kan soms ook instemmingrecht 

hebben (16.16 Ow). Artikel 4.21 lid 1 Omgevingsbesluit wijst gemeenteraad als adviseur 

aan bij door de raad aangewezen gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. 

Raad heeft geen instemmingsrecht.

Omgevingsvergunning voor buitenplanse
omgevingsactiviteit (2)



 Alleen omgevingsvergunning nodig indien bij AMvB bepaald.

 Besluit activiteiten leefomgeving. Bal (i) wijst de milieubelastende activiteit aan en (ii) 

bepaalt ook wanneer deze vergunningplichtig is en (iii) wijst bevoegd gezag aan. 

Hoofdregel: college van B&W waarbinnen de activiteit geheel of in hoofdzaak wordt verricht 

is het bevoegd gezag (2.3 Bal). Als B&W niet bevoegd gezag is, is het wel altijd adviseur 

(4.20 lid 1 onder d Omgevingsbesluit). Vaak ook instemming van B&W behalve bij 

complexe bedrijven.

Milieubelastende activiteit



Overgangsrecht

Tijdelijke deel

omgevingsplan: (i) 

bestaande plannen

en vrijstelling én (ii) 

bruidsschat (22.1 

Ow).

Klik hier om de visual groter te bekijken.
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 Bruidsschat: inhoud in hoofdstuk 7 van het Invoeringsbesluit.

 Artikel 7.1: tijdelijke deel bevat twee hoofdstukken (Algemeen en Activiteiten). 

Bevat veel rijksregels over activiteiten.

 Artikel 7.2: verplichte bijlage

 Artikel 7.3: verplichte toelichting

 Set regels over onderwerpen die van Rijk overgaan naar decentrale overheden. 

Milieuregels over activiteiten en regels die lokaal beter kunnen worden

geregeld, geluid, geur en trilling.

Overgangsrecht (1)



 Verplichting om verordening in omgevingsplan op te nemen tot KB-datum (22.4 

Ow).

 Verplichting om uiterlijk bij KB-datum alle regels op te nemen in niet tijdelijke

deel (22.5 Ow).

 KB-datum: 1 januari 2029.

 Gemeentes mogen voor inwerkingtreding een omgevingsplan vaststellen, maar 

dat vaststellingsbesluit mag niet eerder dan datum inwerkingtreding Ow ter

inzage worden gelegd (22.3 Ow).

Overgangsrecht (2)



Klik op de visual om deze groter te bekijken.
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Workshopronde 1: Stikstof

Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer

16 januari 2020



• Aanleiding: uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State 29 mei 2019: einde PAS (ECLI:NL:RVS:2019:1603

(natuurvergunning veehouderijen) & ECLI:NL:RVS:2019:1604

(beweiden en bemesten))

• Verschillen tussen 1) instandhoudingsmaatregelen en passende

maatregelen, 2) beschermingsmaatregelen en 3) autonome

ontwikkelingen niet goed onderkend

• Let op, ook wijzigingen in projectbegrip en beslistermijn

Introductie en programma

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:1603&keyword=%22ECLI%3aNL%3aRVS%3a2019%3a1603%22
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:1604&keyword=%22ECLI%3aNL%3aRVS%3a2019%3a1604%22https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:1604&keyword=%22ECLI%3aNL%3aRVS%3a2019%3a1604%22


 Actuele thema’s en jurisprudentie na 29 mei 2019 

 Spoedwet aanpak stikstof

 Regeling spoedaanpak stikstof woningbouw en infrastructuur

Introductie en programma



A. Hoe zit het met onherroepelijke vergunningen en intrekking?

B. Welke maatregelen mogen in welk kader worden meegenomen?

C. Lopende procedures en procesrechtelijke (Awb-)aspecten

Actuele thema’s en jurisprudentie na 29 mei 2019



1. De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaatregelen; deze 

behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen 

en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden 

aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die 

gebieden voorkomen.

2. De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats

en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren 

optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de 

doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.

3. Voor elk plan of project dat (..) significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende 

beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen 

van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen (..) geven de bevoegde nationale 

instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de 

natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten (..). 

Artikel 6 (lid 1, 2 en 3) Habitatrichtlijn



 Afdeling bestuursrechtspraak:

“Vergunningen en tracébesluiten (en eventuele andere 

toestemmingsbesluiten genoemd in artikel 19km van de Nbw

1998) die met toepassing van het PAS zijn verleend en die in 

rechte onaantastbaar zijn, behouden het rechtsgevolg dat zij 

hebben." (PAS-uitspraak, ECLI:NL:RVS:2019:1603, r.o. 32.7)

 Maar: wettelijke intrekkingsbevoegdheid (artikel 5.4 lid 2 Wnb; 

uitvoering van artikel 6 lid 2 Hrl, en: gebonden bevoegdheid)

(A) Onherroepelijke vergunningen en intrekking 



 Strenge toets Rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2019:4830, 

hoger beroep loopt):

 Weigering intrekkingsverzoek natuurvergunning vernietigd

 Beoordelen noodzaak intrekking aan de hand van 4 stappen: 

1) PB conform art. 6 lid 3 Hrl uitgevoerd bij vergunningverlening? 

2) Leidt project tot verdere verslechtering of verstoring met significante 

gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen?

3) Gevolgen te voorkomen door andere passende maatregelen (ondanks 

uitvoering van het project)? 

4) Zoniet, dan intrekking, tenzij uit nieuwe PB (ADC-toets) uitvoering mogelijk 

blijkt.

(A) Onherroepelijke vergunningen en intrekking 



 En verder volgens de Rechtbank Oost-Brabant:

 Enige beoordelingsruimte bij keuze maatregelen; maar: zonder

uitstel als verslechtering dreigt

 Rekening houden met de mate waarin de vergunde activiteit is 

uitgevoerd en het tijdstip waarop de vergunning is verleend; hoe 

ouder de vergunning en naarmate activiteit niet/minder 

uitgevoerd, hoe sneller noodzaak tot intrekking

 Vraag: is niet bereiken verbeterdoelstelling ook al een     

verslechtering? 

(A) Onherroepelijke vergunningen en intrekking 



 Afdeling bestuursrechtspraak (ECLI:NL:RVS:2019:1603): Positieve gevolgen 

instandhoudings- en passende maatregelen mogen uitsluitend worden 

betrokken bij de beoordeling van de staat van instandhouding in de PB, en 

slechts voor zover de voordelen vast staan ten tijde van de PB

 De verwachte voordelen staan niet vast indien: 

 Genoemde maatregelen niet daadwerkelijk zijn uitgevoerd;

 Nog niet is uitgewerkt hoe de genoemde voordelen tot stand zullen 

worden gebracht; of 

 Het niveau van wetenschappelijke kennis het niet mogelijk maakt dat die 

voordelen met zekerheid in kaart worden gebracht of gekwantificeerd. 

(B) Maatregelen: rol bij PB en voortoets



(B) Maatregelen: rol bij PB en voortoets

 Positieve gevolgen van autonome ontwikkelingen mogen uitsluitend 

worden betrokken bij de beoordeling van de staat van instandhouding

in de PB, en slechts voor zover de voordelen vast staan ten tijde van 

de PB

 Positieve gevolgen van beschermingsmaatregelen kunnen worden 

betrokken bij de beoordeling of eventuele schadelijke gevolgen die uit 

plan of project voortvloeien kunnen worden voorkomen of verminderd 

(mitigerend), mits verwachte voordelen daarvan ten tijde van PB 

vaststaan



(B) Maatregelen: rol bij PB en voortoets

 Afdeling bestuursrechtspraak (ECLI:NL:RVS:2019:1603):



 Hoe gaan rechters hier mee om sinds de PAS-uitspraken?

 Bijv. ABRvS 24 december 2019, (ECLI:NL:RVS:2019:4448):

 Bestemmingsplan “Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg”: 

fastfoodrestaurants, hotel en brandstofverkooppunt; natuurtoets 

(voortoets) verricht

 Appellanten: niet is uitgesloten dat plan resulteert in een 

stikstofdepositietoename met significante effecten op het Natura-

2000-gebied 

 Oordeel Afdeling: eens met standpunt appellanten, aangezien 

toekomstige beheermaatregelen niet mogen worden meegenomen 

(in een PB en evenmin, zoals hier) in een voortoets

(B) Maatregelen: rol bij PB en voortoets



 Overige uitspraken:

 ABRvS 24 december 2019, (ECLI:NL:RVS:2019:4360): onder 

omstandigheden mag in een PB rekening worden gehouden met in de 

toekomst uit te voeren beschermingsmaatregelen, als het verwachte 

voordeel daarvan genoegzaam vaststaat ten tijde van de passende 

beoordeling; NB: vergunningvoorschrift verbood gebruik zonder 

gerealiseerde beschermingsmaatregel en t.t.v. de uitspraak waren de 

maatregelen inmiddels wel gerealiseerd en effectief gebleken 

 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 december 2019, 

(ECLI:NL:RBZWB:2019:5891): positieve effecten van intern salderen 

mogen niet in voortoets meegenomen worden, enkel bij de PB 

(B) Maatregelen: rol bij PB en voortoets



 Relativiteitseis (artikel 8:69a Awb) 

“De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in 

strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een 

algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet 

strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop 

beroept.“

 ABRvS 21 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2835) 

toepassing jurisprudentie relativiteitsvereiste i.h.k.v. PAS 

(omwonenden) 

 ABRvS 13 november 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3839): 

belangen verhuurder/verkoper woningen? 

(C) Lopende procedures en procesrecht Awb



 Bestuurlijke lus (artikel 8:51a Awb)

 ABRvS 13 november 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:3836): in 

Provinciaal Inpassingsplan verwijzing naar PAS > 

herstelbesluit binnen 26 weken

 Rechtbank Oost-Brabant 23 december 2019 

(ECLI:NL:RBOBR:2019:7372): omgevingsvergunning met 

verwijzing in vvgb naar PAS (ondanks uitgebreide PB uit 

2014); in herstelbesluit actuele situatie meenemen, 

vergunningplicht beoordelen (Spoedwet) en zo nodig 

aanvrager in gelegenheid stellen aanvraag aan te passen 

(andere emissies reduceren) 

(C) Lopende procedures en procesrecht Awb



 Rechtsgevolgen in stand laten (artikel 8:72 Awb)

 Zie ABRvS 24 december 2019, (ECLI:NL:RVS:2019:4431):

 Uitbreiding tuincentrum met geringe stikstofdepositie: “de raad kon 

zijn stelling dat het plan de natuurlijke kenmerken van het Natura 

2000-gebied niet aantast niet baseren op de passende beoordeling 

die ten grondslag ligt aan het PAS”

 Geeft nieuw ingebracht rapport aanleiding om rechtsgevolgen in 

stand te laten? Nee: nieuw rapport vormt in dit geval onvoldoende 

onderbouwing (onduidelijk of op punten door de ontwikkeling en 

daarmee gepaard gaande gasstook KDW overschreden zal worden)

 Nieuw besluit: “Daarbij kan de raad in overweging nemen om in het 

plan te borgen dat de uitbreiding gasloos wordt gerealiseerd.”

(C) Lopende procedures en procesrecht Awb



 Spoedwet Aanpak Stikstof per 1 januari 2020 (Stb. 2019, 517 en 518; 

TK 34985): 

a) Begrip ‘andere handelingen’ verdwijnt

b) Vergunningplicht projecten is beperkt

c) Uitzonderingen op verbod (algemene regels) 

d) Stikstofregistratiesysteem

De situatie in 2020: SAS na het PAS



 Habitatrichtlijn spreekt van ‘plannen’ en ‘projecten’

 In de Wnb (en Nbw) ruimere interpretatie

 Relevantie? AbRvS – in navolging van HvJ EU – acht voor uitleg begrip 

project doorslaggevend “of de activiteit significante gevolgen kan 

hebben voor een Natura 2000-gebied” (ECLI:NL:RVS:2019:1604) 

 Art. 2.9, lid 2 Wnb geschrapt; bestaand gebruik vergunningplichtig?

Wijziging 1: ‘andere handelingen’ geschrapt



 Vergunningplicht tot 1 januari 2020: 

 En nu luidt art. 2.7, lid 2:

Wijziging 2: vergunningplicht projecten (I) 



 Geen overgangsrecht

 Consequenties voor onherroepelijke vergunningen, procedures over 

verleende vergunningen en lopende vergunningaanvragen

Wijziging 2: vergunningplicht projecten (II)  



 Bij ministeriële regeling (voorhang) of provinciale verordening

aanwijzing categorieën projecten die significante gevolgen kunnen

hebben maar die niet vergunningplichtig zijn (vb: drempelwaarden)

 Voor die projecten gelden dan algemene regels

 Aanwijzing kan alleen als op voorhand op grond van objectieve 

gegevens kan worden uitgesloten dat zij significant negatieve gevolgen 

voor de natuur kunnen hebben, na PB of na ADC-toets

 Afdeling advisering kritisch; schat in dat het moeilijk zal zijn om aan 

deze eisen te voldoen

Wijziging 3: uitzonderingen op verbod (2.9 Wnb) 



 Bij ministeriele regeling kan worden bepaald dat “besluiten waarbij projecten als 

bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, worden toegestaan, kunnen worden genomen 

of uitsluitend kunnen worden genomen met gebruikmaking van door Onze 

Minister of een door Onze Minister aangewezen ander bestuursorgaan 

geregistreerde stikstofdepositieruimte.”

 Stikstofdepositieruimte wordt geregistreerd als aanvullende maatregelen zijn 

getroffen ten opzichte van de beheerplan-maatregelen, die de belasting door 

stikstof verminderen of die de staat van instandhouding verbeteren

 Stikstofdepositieruimte wordt alleen toegedeeld als zij voor elke locatie van de 

stikstofgevoelige habitats waarop door het project stikstofdepositie zal worden 

veroorzaakt gelijk is aan of groter is dan de door het project te veroorzaken 

toename van de stikstofdepositie (“geen verhandelbaar recht”)

Wijziging 4: Stikstofregistratiesysteem (5.5a Wnb)



 Concept: consultatieperiode tot 9 januari 2020 (75 reacties)

 Regeling ziet op projecten (niet: plannen) voor 75000 woningen

(inclusief nuts, infra en water) en bepaalde infraprojecten

 Bij besluiten (natuurvergunning, vvgb of tracebesluit) voor projecten

kan depositieruimte uit register worden toegedeeld; bij vvgb-aanhaken

en Tracebesluit wordt voorafgaand daaraan gereserveerd

 Depositieruimte komt in register na met AERIUS berekende

vermindering van deposite als gevolg van bronmaatregelen (maximaal

70% wordt opgenomen in register) 

 Provincies beslissen elke zes weken; voorkeursvolgorde

Regeling spoedaanpak stikstof bouw en 
infrastructuur 



 Bronmaatregelen worden niet in berekening vermindering depositie 

betrokken als de bronmaatregel een wettelijke regeling vergt (die nog 

niet geldt), voorzover de vermindering van stikstofdepositie niet met 

voldoende zekerheid en nauwkeurigheid kan worden vastgesteld, en 

zolang handhaving onzeker is

 Bronmaatregel die voor depositieruimte zorgt op korte termijn: 

snelheidsverlaging; momenteel wordt berekend hoeveel dit waar

‘oplevert’ 

 Bronmaatregelen langere termijn: veevoer, warme sanering 

veehouderijen, andere door decentrale bestuursorganen te publiceren 

maatregelen 

Regeling spoedaanpak stikstof bouw en 
infrastructuur 
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Algemeen bestuursrecht 16 januari 2020

Tom Barkhuysen en Niels Jak



1. Wetgeving en politiek

2. Algemeen bestuurs(proces)recht

3. Toezicht en handhaving

4. Wet openbaarheid van bestuur

5. Schaarse rechten en Dienstenrichtlijn

Workshop Algemeen bestuursrecht – Opzet



 Wet elektronische publicaties (wetsvoorstel)

 Wetgever sanctioneert onredelijk procesgedrag overheid 

(internetconsultatie, Stibbeblog)

 Introductie amicus curiae in het bestuursrecht (internetconsultatie)

 Protocol 16 EVRM (Stibbeblog)

Wetgeving en politiek

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35218_wet_elektronische
https://www.internetconsultatie.nl/proceskostenvergoeding
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/de-wetgever-sanctioneert-onredelijk-procesgedrag-van-de-overheid/
https://www.internetconsultatie.nl/bestuursrechtspraak
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/een-uitbreiding-van-de-gereedschapskist-van-de-hoogste-nationale-rechters-het-europese-hof-voor-de-rechten-van-de-mens-als-adviseur/


 Internetconsultatie wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen ivm

vergroten democratische legitimatie, Stibbeblog (link, link).

 Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen bij de ABRvS (Stcrt. 2019, 

66719)

 Regeling toedeling zaken ABRvS 2020 (Stcrt. 2019, 65197)

Wetgeving en politiek

https://www.internetconsultatie.nl/democratischelegitimatiegemeenschappelijkeregelingen
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/democratische-legitimiteit-gemeenschappelijke-regelingen-terug-op-de-kaart/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/een-nieuwe-uittredingsregeling-voor-gemeenschappelijke-regelingen/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-66719.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-65197.html


Besluit

 Gedoogbeslissing is geen appellabel besluit (ABRvS 24 april 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:1356 (Stibbeblog)

Belanghebbende

 Afgeleid belang (CRvB 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:655; 

Stibbeblog; ABRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1984; 

ECLI:NL:RVS:2019:2022)

Algemeen bestuurs(proces)recht

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115090/gedoogbeslissing/
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/een-gedoogbeslissing-is-geen-appellabel-awb-besluit-heerlijk-helder-of-een-duidelijke-oproep-aan-de-wetgever/
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Ook-derden-met-afgeleid-belang-kunnen-belanghebbenden-zijn-in-bestuursrechtelijke-procedure.aspx
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/afgeleid-belang-crvb-volgt-conclusie-raadsheer-a-g/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:1984
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:2022


Exceptieve toetsing

 Exit willekeursluis (CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2016, 

Stibbeblog)

Formele rechtskracht (en ‘evidentielijn’)

 Invorderings- of kostenverhaalsbeschikking (ABRvS 27 februari 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:466; Stibbeblog)

 Onaantastbare boetes die later onevenredig hoog worden geoordeeld 

(CRvB 7 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:659; Vergelijk ABRvS 23 

oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3535)

 HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278 (Aardbevingsschade 

Groningen)

Algemeen bestuurs(proces)recht

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:2016
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/exit-willekeursluis-een-nieuwe-rechterlijke-toetsing-van-algemeen-verbindende-voorschriften/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:466
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/bijzondere-omstandigheden-bij-dwangsominvordering-afdeling-verzacht-formele-rechtskracht/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:659
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3535
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1278


Vertrouwensbeginsel

 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694; Stibbeblog

Evenredigheid 

 ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3535; 

ECLI:NL:RVS:2019:3536 (Toeslagen en maatwerk)

Houdbaarheid verzendtheorie

 HvJ EU 27 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:260; Rb. Den Haag 22 

augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8610, Stibbeblog

Algemeen bestuurs(proces)recht

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:1694
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/meer-ruimte-voor-het-vertrouwensbeginsel-in-het-omgevingsrecht/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3535
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@118168/belastingdienst-maatwerk-bij-toeslagen/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2019:260
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:8610
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/verzendtheorie-voor-bezwaar-en-beroepschriften-niet-langer-houdbaar-na-arrest-hof-van-justitie/


 Mystery-guests (ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:195)

Toezicht en handhaving

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:195


 Whats-App- en SMS-berichten (ABRvS 20 maart 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:899; Stibbeblog)

Wet openbaarheid van bestuur

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:899
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/ook-whatsapp-en-sms-berichten-op-privetelefoons-vallen-onder-wet-openbaarheid-van-bestuur/


 Appingedam en verdere ontwikkelingen (Stibbeblog)

 ABRvS 24 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2569 (Appingedam)

 Subsidies: bieden van mededingingsruimte (ABRvS 27 februari 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:595)

 Casus Lotto c.s.: Aanpassing naam vergunninghouder bij nieuwe 

rechtsvorm? (ABRvS 13 maart 2019, Stibbeblog)

 Ligplaatsvergunning voor bepaalde tijd (ABRvS 28 augustus 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:2892)

Schaarse rechten en Dienstenrichtlijn

http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/de-eerste-drie-lessen-voor-de-praktijk-na-een-jaar-appingedam/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:2569
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:595
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/casus-lotto-c-s-aanpassing-naam-vergunninghouder-bij-nieuwe-rechtsvorm-let-op-de-eisen-van-het-unierecht/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:2892


 Dienst van algemeen economisch belang (CBb 18 december 2018, 

ECLI:NL:CBB:2018:660; Stibbeblog)

Wet markt en overheid

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2018:660
http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/environment-and-planning/cbb-geeft-nadere-en-verscherpte-uitleg-over-de-toepassing-van-de-wet-markt-en-overheid/
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Schaarse rechten en gebiedsontwikkeling 16 januari 2020

Jan Reinier van Angeren en Jane van der Loo



Twee ontwikkelingen in het ruimtelijk bestuursrecht:

 Kunnen planologische besluiten schaarste toebedelen? Conclusie A-G 

Widdershoven in Windpark Zeewolde

 Moet er bij gronduitgifte door overheden een algemene

mededingingsnorm gelden buiten de aanbestedingsrechtelijke context? 

Te bespreken onderwerpen



“Als de som van de omvang van de aanvragen het aantal 

beschikbare publieke rechten overtreft”

Wanneer is er sprake van schaarste?



 Wanneer blijkt dat van een schaars publiek recht sprake is, 

gelden op grond van Europees en nationaal recht de volgende 

normen: 

(i) De (nationale) mededingingsnorm

(ii) De norm dat schaarse vergunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd 

worden verleend 

(iii) De transparantieverplichting

Welke normen moeten in acht genomen worden bij 
de verdeling van schaarse publieke rechten? 



 ABRvS 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927 (Speelautomatenhal 

Vlaardingen) en conclusie A-G Widdershoven

• Er geldt naar Nederlands recht een rechtsnorm die ertoe strekt dat bij de 

verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enigerlei wijze 

aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de 

beschikbare vergunning(en) mee te dingen 

• De verplichting om mededingingsruimte te bieden kan worden beperkt, 

maar kan niet zover gaan dat iedere mededingingsruimte volledig wordt

uitgesloten

(i) De (nationale) mededingingsnorm



 CBb 15 mei 2012, ECLI:NL:CBB:2012:BW6630 (Wassenaar)

• Verlening voor onbepaalde tijd zou de vergunninghouder onevenredig 

bevoordelen boven andere (potentiële) gegadigden en uitsluiten dat die 

gegadigden in de toekomst naar de vergunning kunnen meedingen

 ABRvS 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:994 (Utrechtse 

Heuvelrug)

• Afwijking van de norm kan worden gerechtvaardigd door rechtszekerheid 

(ii) De norm dat schaarse vergunningen in beginsel
niet voor onbepaalde tijd worden verleend



 Een “passende mate van openbaarheid” over de beschikbaarheid van 

het recht, de verdeelprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te

passen (verdeel)criteria, o.a. bestaande uit:

 Tijdige bekendmaking

 Adequate bekendmaking aan alle potentiële gegadigden

 Duidelijke, precieze en ondubbelzinnige formulering van de 

(verdeel)criteria

(iii) De transparantieverplichting



 Windpark Zeewolde: conclusie A-G Widdershoven

 Een bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan en 

een provinciale ruimtelijke verordening zijn geen besluiten die 

schaarse rechten toebedelen 

 Hetzelfde geldt in de regel voor omgevingsvergunningen, omdat 

zij alleen kunnen worden aangevraagd door degene die over de 

grond kan beschikken en er voor een vergunning dus meestal

niet meer gegadigden kunnen zijn dan vergunningen

Schaarste in het ruimtelijk bestuursrecht: kunnen
planologische besluiten schaarste toebedelen?



 ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198

• Het Rijksinpassingsplan bepaalt niet dat één initiatiefnemer het plan uitvoert

• De Afdeling ziet daarom geen aanleiding het in het Regioplan neergelegde 

uitgangspunt van één initiatiefnemer te toetsen

• De Afdeling laat zich dus niet uit over de vraag of bestemmingsplannen of 

omgevingsvergunningen schaarste kunnen creëren 

Schaarste in het ruimtelijk bestuursrecht: kunnen
planologische besluiten schaarste toebedelen?



 Kan er wel sprake zijn van de verdeling van een schaars recht

in een bestemmingsplan indien een bestemmingsplan de 

toekenning van een bepaalde bestemming beperkt tot één

locatie, hetgeen de beperking tot één initiatiefnemer impliceert? 

De verdeling van schaarse publieke rechten in het ruimtelijk 
bestuursrecht: welke vragen moeten beantwoord worden? 



 Privaatrechtelijk handelen door de overheid

 Buiten de grenzen van het aanbestedingsrecht

 In beginsel: contractsvrijheid

 Maar: algemene beginselen van behoorlijk bestuur

 Geldt er ook daarbuiten een algemene mededingingsnorm op grond

waarvan potentiële gegadigden moeten kunnen meedingen naar

schaarse grondposities?

Schaarste in de ruimtelijke ordening: gronduitgifte
door overheden



 Alleen van toepassing op overheids- of concessieopdrachten

voor het uitvoeren van werken, de levering van producten of het 

verrichten van diensten onder bezwarende titel

 Bij overschrijding van de drempelwaarde van artikel 2.1 van de 

Aanbestedingswet 2012 

 Zonder overschrijding van de drempelwaarde van artikel 2.1 

van de Aanbestedingswet 2012, maar met een duidelijk

grensoverschrijdend belang

Buiten de aanbestedingsrechtelijke context 



 Zorgvuldigheidsbeginsel

 Gelijkheidsbeginsel

 Vertrouwensbeginsel

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur



 Moet er een algemene mededingingsnorm gelden buiten de 

aanbestedingsrechtelijke context en buiten de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur? 

• Hof Arnhem-Leeuwarden van 19 november 2019, 

ECLI:NL:GHARL:2019:9911: “een dergelijke ‘mededingingsnorm bij

schaarse vergunningen’ is (nog) niet van toepassing op 

gronduitgifte buiten de (in dit geval) aanbestedingsrechtelijke

context”

Welke vragen moeten beantwoord worden? (i)



 Wanneer en bij welke rechter moet de mededingingsvraag

beantwoord worden?

• Wanneer een ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt wordt (in 

het bestemmingsplan) bij de bestuursrechter?

• Wanneer een overheid een overeenkomst tot gronduitgifte sluit bij

de civiele rechter? 

Welke vragen moeten beantwoord worden? (ii)



 Indien er (mogelijk) sprake is van schaarse

overheidstoestemmingen of ruimte waar meer gegadigden voor

zijn, is duidelijk beleid over de verdeling daarvan op zijn plaats

 Indien dat beleid eenmaal is vastgelegd, kan er nog maar 

moeilijk van worden afgeweken

Waarmee dienen overheden rekening te houden?



 Twee ontwikkelingen, op het terrein van het publiekrecht en op 

het terrein van het privaatrecht

 Nog niet alle vragen over de verdeling van schaarse

overheidstoestemmingen en ruimte zijn beantwoord

 Duidelijk beleid over de verdeling is op zijn plaats

Conclusie
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Workshop Actualiteiten milieurecht 16 januari 2020

Valérie van ‘t Lam en Neeltje Walgemoed



Inhoudsopgave

1. Wijzigingen in wetgeving

2. Activiteitenbesluit

3. Procedurele aspecten

4. Omgevingsvergunning milieu

5. Varia

6. Handhaving



Gewijzigd

 Nationaal

• Wijziging Activiteitenbesluit vanwege een meldplicht energiebesparing in 

artikel 2.15.

• Wijziging Activiteitenbesluit ter implementatie BBT-conclusies Grote 

stookinstallaties.

 Europees

• Afvalstoffenrichtlijn (richtlijn 2018/851).

1. Wijzigingen in wetgeving (een selectie)



Zorgplicht (artikel 2.1)

 Toepassingsbereik

• Type A en B, en C ‘voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten

die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing

is’.

 Zorgplicht grondslag voor maatwerkvoorschriften voor zover aspect niet

uitputtend geregeld bij of krachtens Abm – jurisprudentie vrij strikt.

 Artikel 2.15 lid 1 Activiteitenbesluit bevat een uitputtende regeling ten aanzien 

van energiebesparing; maatwerk kan alleen geschieden conform het in dat 

artikel bepaalde. (ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1683)

2. Activiteitenbesluit

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:1683&showbutton=true&keyword=2017:1683


Zorgplicht

 Handhaving wegens overtreding van artikel 2.7a van het 

Activiteitenbesluit is uitsluitend mogelijk wanneer het handelen of 

nalaten onmiskenbaar in strijd is met deze bepaling. (ABRvS17 april 

2019, ECLI:NL:RVS:2019:1234)

Omgevingswet

• Specifieke zorgplicht in het Bal

2. Activiteitenbesluit

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:1234


Geur in het Activiteitenbesluit (sinds 1 januari 2016)

• Artikel 2.3a

“1. Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A, een inrichting type B of 

een inrichting type C drijft.

2. In afwijking van het eerste lid is deze afdeling, met uitzondering van de artikelen 2.4, tweede 

lid, niet van toepassing op emissies naar de lucht van een IPPC-installatie indien en voor zover 

voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn 

vastgesteld op grond van artikel 13, vijfde en zevende lid, van de EU-richtlijn industriële 

emissies. Indien de BBT- conclusie van toepassing is op een groep van stoffen, geldt de 

eerste volzin voor alle stoffen die tot die groep van stoffen behoren.”

2. Activiteitenbesluit



Geur in het activiteitenbesluit (sinds 1 januari 2016; vierde

tranche)

 Partijen zijn het er blijkens het verhandelde ter zitting bij de Afdeling verder over eens dat er 

BBT-conclusies zijn die (mede) betrekking hebben op het voorkomen of beperken van 

geuremissie vanuit de slachterij en de bio-energiecentrale, zij het dat het daarbij niet om 

concrete emissieniveaus gaat. Dit laatste staat niet in de weg aan het van toepassing zijn 

van de uitzondering van artikel 2.3a, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Die 

uitzondering is, gelet op de tekst van artikel 2.3a, tweede lid, immers niet beperkt tot 

gevallen waarin concrete emissieniveaus zijn gesteld. (ABRvS 17 mei 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:1301)

- NB: geur en lucht

- NB: Stb. 2015/337, p. 150

2. Activiteitenbesluit

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:1301


“Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, gelden de 

bepalingen in aanvulling op de BBT-conclusies uit de BREF’s, voor 

zover deze niet of onvoldoende gekwantificeerd zijn of op een 

activiteit of type productieproces geen BBT-conclusies van 

toepassing zijn. Indien en voor zover er in BBT-conclusies 

emissieniveaus voor zeer zorgwekkende stoffen zijn vastgesteld, 

gaan die BBT-conclusies voor. Op dit punt wijkt de regeling voor 

zeer zorgwekkende stoffen niet af van de regeling voor de overige 

stoffen.”

2. Activiteitenbesluit



Maatwerk

 Beoordelingsruimte bij bepalen bijzondere lokale omstandigheden. 

(ABRvS 4 dec 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4078)

2. Activiteitenbesluit

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:4078


Het belanghebbendebegrip…

… en de mate van hinder. De Afdeling gaat om.

 Voor de belanghebbende is – anders dan voorheen - de mate van 

hinder van belang voor een omgevingsvergunning voor milieu. De 
Afdeling volgt daarmee uitspraken waarin hetzelfde werd overwogen 
t.a.v. een evenementenvergunning en een bestemmingsplan. (ABRvS
17 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:737)

3. Procedurele aspecten

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:737


Het belanghebbendebegrip…

… invulling van het nieuwe criterium.

 Invulling “gevolgen van enige betekenis” in ABRvS 23 augustus 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:2271

• Een correctie

• Gering, gelet op onder meer ruimtelijke uitstraling of milieugevolgen?

• Normen niet van belang

• Aard van het besluit kan verschillen en zodoende kring van 

belanghebbenden

• Bestuursorgaan stelt vast, rechter oordeelt

3. Procedurele aspecten

Zoekresultaat%20-%20inzien%20documentECLI:NL:RVS:2017:2271


Het belanghebbendebegrip…

 Appellant is belanghebbende nu niet is uitgesloten dat hij gevolgen van enige 

betekenis ondervindt van de geitenhouderij. (ABRvS 6 maart 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:718)

3. Procedurele aspecten

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:718


Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning

 Geur- en lucht – afdeling 2.3 Abm of vergunning? Afdeling 2.3 Abm is niet van toepassing 

als er voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn 

vastgesteld (artikel 2.3a lid 2 Abm). Dat daarin geen concrete emissieniveaus zijn 

vastgesteld is niet relevant. (ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1301)

OBM

 Geen voorschriften, behalve voor zover nodig in afwijking van andere wettelijke 

voorschriften. Maatregel die niet is aangevraagd en niet in het m.e.r.-beoordelingsbesluit is 

betrokken, kan niet als voorschrift worden opgelegd. (ABRvS 13 november 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:3820)

4. Omgevingsvergunning milieu

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:1301
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3820


BBT

 BBT-conclusies niet (te) letterlijk lezen en geen verdergaande

verplichtingen opleggen. (Rb Oo-Br 30 dec 2019, 

ECLI:NL:RBOBR:2019:7440)

• Bij het bepalen van toepasselijke BBT-conclusies aard van de 

inrichting in ogenschouw nemen.

4. Omgevingsvergunning milieu

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:7440


Gezondheid

 Omgevingsvergunning voor bouwen en milieu, varkensstal met luchtwasser. Appellanten 

hebben niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van zodanige risico’s voor volksgezondheid 

dat vergunning geweigerd moest worden of aanscherping behoeft. Beoordeling van 

rechtbank t.a.v. endotoxinen rechtmatig (Rb Limburg 16/3197 en 16/3245). (ABRvS 25 juli 

2018,  ECLI:NL:RVS:2018:2395)

Omgevingswet

 In de Omgevingswet een prominentere plek voor gezondheid, maar 

toepassing nog onduidelijk

4. Omgevingsvergunning milieu

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:2395


Vergunningvoorschrift

 Vervoersbesparingsplan valt buiten de reikwijdte van de Wabo. (ABRvS 17 april 

2019, ECLI:NL:RVS:2019:1260)

4. Omgevingsvergunning milieu

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:1260


Wijzigen en intrekken van de vergunning

 Artikel 2.31 lid 2 onder b Wabo staat ook een ‘versoepeling’ van 

voorschriften toe. Verruiming van de geluidnorm is (klaarblijkelijk) in het 

belang van het milieu. (ABRvS 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3307)

 Afwegen bij intrekken. Alle belangen afwegen, zowel financiele belangen van 

vergunninghouder als milieu- en ruimtelijke belangen. (Rb Oo-Br 11 okt 2019, 

ECLI:NL:RBOBR:2019:5976) 

4. Omgevingsvergunning milieu

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:3307&showbutton=true&keyword=ECLI:NL:RVS:2017:3307
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:5976


 Ongewoon voorval. Het schoonmaken van de stal met bladblazers terwijl de 

ventilatoren in werking zijn, geen ongewoon voorval is in de zin van artikel 17.1 

van de Wet milieubeheer. (ABRvS 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2335)

 Inrichting – ongewoon voorval – normadressaat 2.25 Wabo. (ABRvS 21 

augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2826) 

• Omgevingswet: normadressaat 5.37 en 5.37a Ow.

5. Varia

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:2335
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@117136/201806673-1-a1/


 Bibob-besluit wordt niet gerechtvaardigd door de aard en ernst van de strafbare 

feiten. (ABRvS7 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:350)

 De normen van de WHO zijn aanbevelingen, geen bindende voorschriften. De 

Staat handelt niet in strijd met de grondrechten op leven en gezondheid door 

deze aanbevelingen niet meteen in te voeren. (Gerechtshof Den Haag 7 mei 

2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:915)

5. Varia

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:350
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:915


Stikstof

 Ondanks passende beoordeling omgevingsvergunning voor wijzigen

inrichting vernietigd, vanwege gebruikmaken PAS en mogelijke

effecten Natura 2000-gebied. (Rb Oo-Br 23 dec 2019, 

ECLI:NL:RBOBR:2019:7372)

Reactieve aanwijzing

 Reactieve aanwijzing werkt door naar onlosmakelijke activiteiten. (Rb

M-Nl 2 sep 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4293)

• Aanwijzing 3.13 Wabo richt zich tot afwijken bestemmingsplan, bij

onlosmakelijke activiteiten ook tot toestemming milieu 

5. Varia

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:7372
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:4293


Gedoogbeslissing

 Wijziging in jurisprudentie gedoogbeslissingen. De Afdeling is thans 

van oordeel dat tegen een gedoogbeslissing geen bestuursrechtelijke 

middelen (meer) kunnen worden aangewend omdat deze beslissingen 

niet op rechtsgevolg zijn gericht. Toegang tot de bestuursrechter blijft 

verzekerd door middel van een handhavingsverzoek. (ABRvS 24 april 

2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356)

6. Handhaving

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:1356


Concreet zicht op legalisatie

 Bij onlosmakend samenhangende activiteiten (a, c en e) bestaat 

concreet zicht op legalisatie als een ontwerp-omgevingsvergunning 

met een verklaring van geen bedenkingen ter inzage is gelegd. Bij een 

e-activiteit bestaat concreet zicht op legalisatie als een aanvraag is 

ingediend die voldoende gegevens bevat en er geen beletselen 

bestaan voor vergunningverlening. (Rb Gld 27 nov 2019, 

ECLI:NL:RBGEL:2019:5429) 

6. Handhaving

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5429
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Brancheringsregels in bestemmingsplannen

Vóór Appingedam

 Uitgangspunt is: alle winkels in het kernwinkelgebied en wijk- en 

buurtwinkelcentra

 Alleen dat wat niet past in de centra mag op perifere locaties (o.a. 

bouwmarkten, tuincentra, ‘ABC-goederen’ etc.)

 Doel van het detailhandelsbeleid is te komen tot een gezonde detailhandel en 

een leefbare binnenstad

 De lat voor branchering lag laag: brancheren mocht als er een ruimtelijk 

relevant belang aan ten grondslag ligt (art. 3.1.2 lid 2 onder b Bro). Zelden 

kwam het voor dat de Afdeling oordeelde dat van een ruimtelijk relevant 

belang geen sprake is.



Brancheringsregels in bestemmningsplannen
Appingedam

Appingedam en andere richtinggevende uitspraken

 HvJ EU 30 januari 2018, ECLI:EU:C:2018:44

• Drl is van toepassing op detailhandel in goederen

• Ruimtelijke ordeningsregels zijn ‘eisen’ in de zin van artikel 15 Drl

• Twee regimes voor eisen:

- Verboden eisen (artikel 14 Drl)

- Aan evaluatie onderworpen eisen (artikel 15 lid 2 Drl)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0360


Aan evaluatie onderworpen eisen (15 lid 3 Drl)

 Brancheringsregels zijn ‘aan evaluatie onderworpen eisen’ en moeten voldoen 

aan:

• Discriminatieverbod: de eisen maken geen direct of indirect onderscheid 

naar nationaliteit of, voor vennootschappen, de plaats van hun statutaire 

zetel 

• Noodzakelijkheid: de eisen zijn gerechtvaardigd om een dwingende reden 

van algemeen belang

• Evenredigheid: de eisen moeten geschikt zijn om het nagestreefde doel te 

bereiken; zij gaan niet verder dan nodig is om dat doel te bereiken en dat 

doel kan niet met andere, minder beperkende maatregelen worden bereikt



Stappenplan beoordeling brancheringsregels

Stap 1: Discriminatieverbod

 Bij planologische besluitvorming in beginsel irrelevant

Stap 2: Noodzakelijkheidsvereiste  wordt snel aangenomen!

 Bepalend is of er sprake is van een ‘dwingende reden van algemeen belang’ (4 lid 8 

Drl), o.a.:

• behoud leefbaarheid stadscentrum en voorkomen leegstand binnenstedelijk 

gebied (bv RVS:2018:2062 tussenuitspraak Appingedam en RVS:2019:2939 Súdwest-Fryslân)

• het streven naar zorgvuldig ruimtegebruik, bereikbaarheid, bundeling en de 

leefbaarheid van kleine stadskernen en het behoud voor de inwoners van de 

gemeente van een voldoende voorzieningenniveau (RVS:2018:4195 Maastricht)

• ook ‘fysiek’ ruimtelijk: woon- en leefklimaat, ruimtelijke uitstraling en 

verkeersveiligheid (Súdwest-Fryslân)

• Behoud van een sociale functie (RVS:2019:4101 Duiven)

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:2062
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:2939
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:4195


Stappenplan beoordeling brancheringsregels

Stap 3: Evenredigheidsvereiste

 De dwingende reden van algemeen belang bepaalt de reikwijdte van de 

motiveringsplicht of wordt voldaan aan het evenredigheidsvereiste

 Onderverdeling toets evenredigheidsvereiste

• Geschiktheid

- Coherent en systematisch

- Effectief

• Proportionaliteit



Stap 3: Evenredigheidsvereiste

Geschiktheid

 Coherent en systematisch: Dat de brancheringsregel die voorligt niet strookt met 

huidig beleid, betekent niet dat de raad zijn huidige beleid niet coherent en systematisch 

nastreeft. “Dit vereiste staat immers op zichzelf niet in de weg aan een correctie, 

aanscherping of andere wijziging van het beleid.” (Súdwest-Fryslân)

 Effectiviteit (Zie m.n. Maastricht, einduitspraak Appingedam en Duiven)

• Stap 1: Resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van brancheringsregels in het 

algemeen 

• Stap 2: Zo nodig met nader onderzoek onderbouwd motiveren dat de situatie in de 

betrokken gemeente niet zo bijzonder of afwijkend is dat de algemene regels van stap 

1 niet van toepassing zijn.



Stap 3: Evenredigheidsvereiste

Proportionaliteit

 De brancheringsmaatregel gaat niet verder dan nodig is om het nagestreefde doel te 

bereiken en dat doel kan niet met minder beperkende maatregelen worden bereikt

 Deze bewijslast is niet zo zwaar dat de regulerende overheid positief moet aantonen dat het 

nagestreefde doel niet met andere denkbare maatregelen kan worden bereikt 

(RVS:2018:4195 Maastricht)

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:4195


Schaarse rechten bij ruimtelijke besluiten

RVS:2019:4101 (Duiven)

 Betoog onder verwijzing naar conclusie AG Widdershoven dat de raad 

schaarste heeft gecreëerd

• Planregeling voorziet in afwijkingsbevoegdheid voor uitbreiding totale 

oppervlakte voor drie bestaande supermarkten, de facto zou maar een van 

de drie supermarkten die ruimte kunnen benutten



RVS:2019:4101 (Duiven)

 Afdeling:

• Het plan beperkt het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning niet en creëert 

niet zelf een schaars recht

• Wel leidt het plan ertoe dat niet voor alle supermarkten dezelfde 

uitbreidingsmogelijkheden bestaan

• Dit komt door de specifieke eigenschapen van de locaties

“Indien de uitbreidingsruimte bij één partij zou terechtkomen, is dat niet een gevolg van 

een bij het plan gemaakte keuze uit een aantal in gelijke mate in aanmerking komende 

locaties. Het is een gevolg van de specifieke eigenschappen van de onderscheiden 

locaties: eigenschappen die bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of een locatie 

planologisch geschikt is voor uitbreiding. Nu bij het plan geen schaarste (…) is 

gecreëerd, kan van toedeling van een schaars recht ook geen sprake zijn.”

Schaarse rechten bij ruimtelijke besluiten



RVS:2019:4101 (Duiven)

 Wijzigingsvoorwaarde: “de ontwikkeling voorziet in een behoefte, welke is 

aangetoond door een onafhankelijk onderzoek”

 Doorschuifmogelijkheid van 3.1.6 lid 3 Bro: “Indien in een bestemmingsplan als 

bedoeld in het tweede lid toepassing is gegeven aan artikel 3.6, eerste lid, 

onder a of b, van de wet kan bij dat bestemmingsplan worden bepaald dat de 

beschrijving van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling en een 

motivering als bedoeld in het tweede lid eerst wordt opgenomen in de toelichting 

bij het wijzigings- of het uitwerkingsplan als bedoeld in dat artikel.”

 Afdeling: doorschuiven aanvaardbaar

Doorschuiven onderzoeksplicht Ladder



‘Vormvrije’ m.e.r.-procedure

 Van toepassing op activiteiten die staan vermeld in kolom 1 van onderdeel D bijlage Besluit 

mer, maar waarvoor de drempelwaarde in kolom 2 niet wordt overschreden

Voorbeeld: Stedelijk ontwikkelingsproject (D.11.2 bijlage Besluit mer): “De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 

parkeerterreinen.”

 Sinds 7 juli 2017 zijn op grond van 2 lid 5 onder b Besluit mer de procedurebepalingen voor 

een formele m.e.r.-beoordeling van toepassing op een vormvrije m.e.r.-beoordeling

• Daardoor moet het bevoegd gezag een beslissing nemen over de vraag of bij de 

voorbereiding van het betrokken activiteit een milieueffectrapport moet worden 

gemaakt: het m.e.r.-beoordelingsbesluit

Vormvrije m.e.r.



‘Vormvrije’ m.e.r.-procedure

 Een m.e.r.-beoordelingsbesluit kan niet impliciet in de plantoelichting worden 

opgenomen (RVS:2019:1513 (N34 Borger-Odoorn))

 Moet uiterlijk bij vaststelling besluit, maar kan later ook nog? (RVS:2019:2298 

(Rotterdam))  later kan ook nog: RVS:2019:4327 en RVS:2019:4352

 Zo niet, dan in beginsel een vereenvoudigde afdoening met ‘kale’ vernietiging 

zonder zitting (RVS:2019:2298 (Rotterdam))

• In beginsel, want ex 6:22 Awb van toepassing als er geen inhoudelijke 

beroepsgronden naar voren zijn gebracht over de m.e.r.-beoordeling 

(RVS:2019:1513 (N34 Borger-Odoorn)

NB: ook relevant voor de kruimelgevallenregeling

Stedelijk ontwikkelingsproject (D.11.2 bijlage 
Besluit mer)



 7.2a lid 1 Wm: een m.e.r. wordt verricht voor een plan waarvoor een passende 

beoordeling ogv 2.8 lid 1 Wnb moet worden gemaakt

 Dus ook voor relatief kleine plannen die bijvoorbeeld teveel stikstofdepositie 

veroorzaken op een Natura 2000-gebied waar de KDW wordt overschreden

 7.2a lid 2 Wm: bij amvb kunnen categorieën van gevallen worden aangewezen, 

“waarin sprake is van kleine gebieden en kleine wijzigingen die geen 

aanzienlijke milieueffecten hebben” waarop 7.2a lid 1 Wm niet van toepassing is

Voorhang besluit Chw 20ste tranche



 Gebaseerd op 3 lid 3 Smb-richtlijn: 

“Voor in lid 2 bedoelde plannen en programma’s die het gebruik bepalen van 

kleine gebieden op lokaal niveau en voor kleine wijzigingen van in lid 2 

bedoelde plannen en programma’s is een milieubeoordeling alleen dan verplicht 

wanneer de lidstaten bepalen dat zij aanzienlijke milieueffecten kunnen 

hebben.”

 Nu geen plan-m.e.r.-beoordeling, loopt vooruit op de algemene introductie van 

de plan-m.e.r.-beoordeling onder de Omgevingswet

Voorhang besluit Chw 20ste tranche



 16.36 lid 3 Ow

“Voor een plan of programma als bedoeld in het eerste of tweede lid dat het 

gebruik bepaalt van kleine gebieden op lokaal niveau of voor kleine wijzigingen 

van een plan of programma als bedoeld in het eerste of tweede lid maakt het 

bevoegd gezag een milieueffectrapport als dat plan of programma of de 

wijzigingen daarvan aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.”

Voorhang besluit Chw 20ste tranche



 Nadere regels over toepassing 16.36 lid 3 Ow in Omgevingsbesluit, 11.1 lid 2 

Omgevingsbesluit: plan-m.e.r.-beoordeling niet van toepassing op plannen die 

een kader vormen voor project-m.e.r.-plichtige besluiten  plan-m.e.r.

 11.1 lid 3 Omgevingsbesluit: plan-m.e.r.-beoordeling alleen als voor plan of 

programma een bestuursorgaan van een Gemeente bevoegd gezag is en de 

omvang van dat gebied in verhouding tot het totale grondgebied van de 

gemeente klein is

 11.1 lid 4 Omgevingsbesluit: “Bij de beoordeling of sprake is van kleine 

wijzigingen (…) betrekt het bevoegd gezag de context van het plan of 

programma dat wordt gewijzigd en de mate van waarschijnlijkheid dat de 

wijzigingen aanzienlijke milieueffecten zullen hebben.”

Voorhang besluit Chw 20ste tranche



Waarom?

“Juist de beginfase biedt de meeste ruimte om de inbreng van derden mee te nemen. De 

inbreng van belangstellende en belanghebbende burgers, bedrijven en organisaties kan de 

kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak vergroten. Dit zal doorgaans ook leiden tot een 

afname van het aantal zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften. Een goede participatie van 

derden in het beleids- of besluitvormingsproces moet ertoe leiden dat inbreng vanuit de 

maatschappij gedurende het gehele proces wordt meegenomen, dat eventuele initiatieven 

vanuit de maatschappij met dezelfde zorg worden behandeld als overheidsinitiatieven en dat de 

participatie op een transparante wijze plaatsvindt. Bij participatie vindt de regering maatwerk van 

belang. Het participatieproces is daarom, zoals hiervoor aangeven, niet in generieke zin in het 

wetsvoorstel opgenomen.” (MvT Ow, p. 217-218) 

Participatie nu en in de Omgevingswet



Structuurvisie

 Kennisgeving: “Voor zover bij de voorbereiding van een structuurvisie of een 

bestemmingsplan geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet 

milieubeheer wordt opgesteld, geeft een bestuursorgaan dat voornemens is op verzoek of 

uit eigen beweging een structuurvisie of een bestemmingsplan, waarbij sprake is van 

ruimtelijke ontwikkelingen, voor te bereiden, kennis van dat voornemen met 

overeenkomstige toepassing van artikel 3:12, eerste en tweede lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht. De kennisgeving geschiedt tevens langs elektronische weg.” (artikel 1.3.1 lid 1 

Bro)

 Verantwoordingsplicht participatie in een structuurvisie: “Bij een structuurvisie wordt 

aangegeven op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 

daarvan zijn betrokken.” (2.1.1 Bro) 

 Aan inspraak kan vorm worden gegeven via inspraakverordening (150 Gemeentewet)

 Geen rechtsbescherming

Participatie nu: een wassen neus?



Bestemmingsplanprocedure / omgevingsvergunning voor afwijking

 Beschrijving in plantoelichting (artikel 3.1.6 lid 1 onder e Wro)

 Vooroverleg (3.1.1 Bro): gemeenten, waterschappen, betrokken diensten

provincie en Rijk

• Schending is een vernietigingsgrond!

Algemeen

 “Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige 

kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.” (3:2 Awb) 

 Ex 3.1.6 lid 1 onder d Bro moet in de (ontwerp)plantoelichting worden 

neergelegd “de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de 

Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek”

Participatie nu: een wassen neus?



 Planologische medewerking mag worden geweigerd als initiatiefnemer zich in strijd met 

gemeentelijk beleid onvoldoende heeft ingespannen voor draagvlak 

(ECLI:NL:RVS:2019:4209 Etriplus/Venlo):

“bijvoorbeeld op grond van gemeentelijk beleid, van een initiatiefnemer kan worden 
verlangd dat hij (specifieke) inspanningen verricht die zijn gericht op het informeren van 
omwonenden en het verwerven of vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de 
gewenste ontwikkeling. Het niet behoorlijk nakomen van een dergelijke verplichting kan voor 
het bestuursorgaan reden zijn de gewenste medewerking niet te verlenen.”

 Zie ook ECLI:NL:RVS:2019:3580 (Borger, zonnepark Daalkampen):

“niet een harde randvoorwaarde neergelegd waaraan de consequentie is verbonden dat het 
plan niet mag worden vastgesteld als draagvlak of een vorm van participatie ontbreekt. Het 
beleid brengt de wens tot uitdrukking dat voldoende maatschappelijk draagvlak wordt 
verkregen alsmede de wens inwoners te laten participeren bij de planvorming, een wens 
waarvan de realisering primair op de weg van de initiatiefnemer is gelegen. Van de 
initiatiefnemer wordt verwacht dat hij zich inspanningen getroost om voldoende draagvlak te 
verwerven en participatie mogelijk te maken.” 

Participatie nu: een voorschot op de 
Omgevingswet?



Participatie en omgevingsplan en omgevingsvisie

Participatie in de Omgevingswet



Participatie en omgevingsvergunning

16.55 lid 6 Ow: “Op grond van het tweede lid worden in ieder geval regels gesteld 

over het bij de aanvraag verstrekken van gegevens over participatie van en overleg 

met derden.”

16.55 lid 7 Ow: “De gemeenteraad kan gevallen van activiteiten aanwijzen waarin 

participatie van en overleg met deren verplicht is voordat een aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor het 

college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is, kan worden 

ingediend.”

Participatie in de Omgevingswet



Participatie en omgevingsvergunning

7.4 Invoeringsregeling

“1. Bij de aanvraag wordt aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn 

betrokken.

2. Als burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de 

voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken, verstrekt de aanvrager bij de 

aanvraag gegevens over hoe zij zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.”

Aanvraagvereiste!

Participatie in de Omgevingswet



Participatie en omgevingsvergunning

Participatie in de Omgevingswet



Participatie en omgevingsvergunning

Participatie in de Omgevingswet



Meer weten?
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Onderwerpen 16.10 – 16.55 uur:

 Ontwikkelingen toezicht en handhaving in het strafrechtelijke domein

 Casus uit de bestuurlijke boetepraktijk

Workshop Toezicht & Handhaving



Christien 

Saris

Monique van 

der Linden



 Toename van strafrechtelijke handhaving van milieuregelgeving.

 Zwaardere sancties in het kader van (strafrechtelijke) 

handhaving.

 Toenemende druk om ook betrokken personen strafrechtelijk te 

vervolgen.

Toezicht & Handhaving: de huidige tendens



Het speelveld: toezicht en/of handhaving



• Relevantie: verschillende waarborgen en regels

• Verschil is niet altijd even duidelijk

• Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk toezicht kunnen soms naast 

elkaar lopen

 Uitdagingen in verband met de informatiedeling over en weer 

Het speelveld: toezicht en/of handhaving



Een “verhoor”



(Verplichte) incidentrapportages 



Actief benaderen van (oud-)werknemers?



Casus uit de bestuurlijke boetepraktijk



 Boetes opgelegd door AFM aan de Big4-

accountantsorganisaties voor schending zorgplicht in boekjaar 

2012.

 Bewijs: resultaat van steekproeven van 10 onderzochte 

controles die door externe accountants zijn verricht. 

 Zorgplicht Wta: de accountantsorganisatie draagt er zorg voor 

dat de externe accountants die bij haar werkzaam zijn voldoen 

aan het bij of krachtens afdeling 3.2 bepaalde.

Boetes AFM voor schending zorgplicht



 Opportuniteit

 Lex certa

 Onjuiste uitleg van de zorgplicht

 Bewijs ongeschikt en niet representatief

Enkele juridische geschilpunten 



 Bevoegdheid of verplichting om handhavend op te treden én 

keuze voor inzet bepaalde sanctie?

 Invulling bevoegdheid door middel van beleid (o.a. 

Handhavingsbeleid van de AFM en DNB).

 Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta): geen verplichting 

voor sanctie/boete.

 Toets bestuursrechter: (nog) niet indringend.

Opportuniteit (i)



 Lex certa: o.a. artikel 7 EVRM.

 Open normen, o.a. zorgplicht, maar ook bij technische 

uitgangspunten. 

 Jurisprudentie: argument slaagt niet vaak (wèl in: AbRvS 18 

december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4298 (Wav)).

Lex certa (ii) 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:4298


 Zorgplicht richt zich tot de accountantsorganisatie en niet tot de 

accountants (art. 14 Wta).

 Zorgplicht in Wta is een inspanningsverplichting en geen 

resultaatsverplichting.

 Zorgplicht Wta: het treffen van randvoorwaarden door de 

accountantsorganisatie voor het adequaat functioneren van de 

accountant en om maatregelen te treffen indien het functioneren 

niet langer strookt met de gestelde eisen.

Uitleg zorgplicht Wta (iii)



 Bewijs AFM schending zorgplicht bestond uit bevindingen op basis 

van steekproef van 10 controles. De bevindingen in de dossiers 

kwalificeerde de AFM als ‘ernstige tekortkomingen’.

 Geen onderzoek door de AFM naar de door de 

accountantsorganisaties getroffen maatregelen.

Bewijs schending zorgplicht



 Vaste jurisprudentie: strenge eisen aan bewijs en motivering 

van een boetebesluit.

 Praktijk: komt aan op concrete invulling van deze norm.

Bewijs: theorie



 Bewijsmiddelen:

• Administratie/administratieve bescheiden

• Foto’s 

• Video/opnamen

• Steekproef

• Feiten van algemeen bekendheid

• Informatie op internet (Airbnb, Booking, KvK etc.)

• Verklaringen 

Bewijs: theorie



 Steekproef zal in de praktijk door toezichthouder vaker worden 

ingezet. NB: vereist statistische kennis! 

 Rechtbank en CBb: AFM heeft geen bewijs geleverd van de 

schending van de zorgplicht door de accountantsorganisatie. 

Daarvoor had de AFM primair de randvoorwaarden/ 

inspanningen van de accountantsorganisatie moeten 

beoordelen. 

Bewijs: terug naar de casus



 Aanpassing wetgeving? 

 Wijziging onderzoek door AFM?

 Rechtspraak minder gevoelig voor redenering                     

toezichthouder “Waar rook is, is vuur?”

Gevolgen uitspraak



 CBb 18 juni 2019, ECLI:NL:CBB:2019:235

 Rb Rotterdam, 20 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9977

Vindplaatsen

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2019:235
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:9977
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