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Voorwoord 
 
 
 
Beste student(e), 

 
Voor je liggen enkele handige stappenplannen van het vak Inleiding SBR. Binnen 
het bestuursrechtgedeelte van dit vak zijn er een aantal zeer belangrijke 
begrippen die je moet kunnen uitwerkingen/begrijpen. Om je op weg te helpen 
hebben wij deze begrippen tot in het kleinste detail uitgewerkt in een aantal 
overzichtelijke stappenplannen.  
 
Wil je de volledige samenvatting van Inleiding SBR? DEEL A kun je gratis 
downloaden op onze website! Daarnaast kun je dit blok het totaalpakket (alles 
voor Inleiding SBR en Grondslagen van Recht) bestellen voor slechts €19,95! Tot 
slot is het ook mogelijk om voor het hele jaar een abonnement af te sluiten op 
Lawbooks voor maar €139! Tel uit je winst! 
 
Lawbooks wenst je veel succes met de voorbereidingen en een prettig 
cursusverloop.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Team Lawbooks 
 
     
 
 
Blijf altijd op de hoogte! 
Word lid van de WhatsApp-groep van jouw jaarlaag en word meteen 
op de hoogte gehouden van de nieuwste releases, acties en 
aanbiedingen van Lawbooks. Scan de QR-code hiernaast met je 
telefoon om lid te worden!  
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Stappenplan 1 
Bestuursorgaan 
 
 
 
Inleiding 
Wellicht ten overvloede, maar ook in de samenvattingen wordt aangegeven 
draait het bestuursrecht dus om het handelen van overheidsbestuur. De 
allereerste vraag die te binnen schiet na het lezen van de bovenstaande 
inleiding is dan ook: wie of wat kan tot het overheidsbestuur gerekend worden?  
 
Op het eerste gezicht lijkt de beantwoording van deze vraag eenvoudig als we 
een blik werpen op art. 1:1 Awb: alle personen of colleges die als 
‘bestuursorgaan’ worden aangemerkt.  
 
Wie echter kritisch naar lid 1 sub a en sub b van de bepaling kijkt ziet dat er 
eigenlijk twee definities zijn voor bestuursorganen. Deze verschillende definities 
hangen samen met het onderscheid tussen zogenaamde: 

• a-bestuursorganen (sub a); en 
• b-bestuursorganen (sub b).  

 
Een bestuursorgaan is per definitie een a-orgaan of een b-orgaan. Voorts vloeit 
uit de formulering van art. 1:1 Lid 1 Awb een dwingende volgorde voort. Er is pas 
sprake van een b-orgaan als er geen sprake kan zijn van een a-orgaan. Het 
onderscheid tussen de twee soorten organen wordt gemaakt om recht te doen 
aan de diversiteit van het openbaar bestuur. Zo zijn er dus organen die deel 
uitmaken van de staat en algemene bevoegdheden hebben en zo tot de 
overheid gerekend worden (de a-organen). Voorts zijn er organen die géén 
onderdeel van een publiekrechtelijke organisatie zijn, maar wel enkele specifieke 
publiekrechtelijke bevoegdheden bezitten (b-organen).  
 
In het navolgende gaan we onderscheid maken tussen de twee soorten 
organen en je er meer over vertellen. 
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Vaststellen of iets een a-orgaan of een b-orgaan is: het verschil 
Om te bepalen of iets een a-orgaan is dan wel een b-orgaan, dien je een vast 
stappenplan af te gaan. Alvorens in dit stappenplan te duiken, willen wij nog kort 
wat opmerken over een belangrijk verschil tussen a-organen en b-organen: als 
een instantie aangemerkt kan worden als een a-orgaan, is deze instantie altijd 
een bestuursorgaan, zelfs als zij louter privaatrechtelijke handelingen verricht. Dit 
is dan ook meteen het verschil met de b-organen: zij zullen alleen aangemerkt 
worden als bestuursorganen voor zover ze handelingen verrichten die aan te 
merken zijn als typische ‘overheidshandelingen’, die de uitoefening van 
‘openbaar gezag’ impliceren en exclusief aan dit orgaan toekomen. 
 
Stappenplan 
Bij de beoordeling van de vraag of iets een a-orgaan is dan wel een b-orgaan, 
ga je het volgende stappenplan af: 

1. Hebben we te maken met een a-bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 
1 sub a Awb? Wil er sprake zijn van een a-bestuursorgaan, dan moeten de 
volgende drie dikgedrukte vragen bevestigend worden beantwoord: 

a. Is er sprake van een rechtspersoon? Het begrip ‘rechtspersoon’ is 
een privaatrechtelijk begrip dat gebruikt wordt ter onderscheiding 
van ‘natuurlijke personen’. Het begrip wordt, jammer genoeg, niet 
door de wet met zoveel woorden gedefinieerd. Wel wordt er in het 
Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) een onderscheid gemaakt tussen 
de verschillende rechtspersonen. Zie hiervoor dan ook punt b, 
hieronder. 

b. Is deze rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld? Om dit 
te beoordelen werp je een blik op art. 2:1 lid 1, lid 2 en lid 3 BW. Hier zie 
je in lid 1 een opsomming van rechtspersonen die krachtens 
publiekrecht zijn ingesteld. Lid 2 vormt hierbij een ‘opvangbepaling’. 
Er bestaan dus, naast de entiteiten genoemd in lid 1, ook andere 
entiteiten die op grond van artikel 2:1 lid 1 BW aangemerkt kunnen 
worden als ‘een rechtspersoon die krachtens het publiekrecht is 
ingesteld’. Hiervoor dien je dus wel een blik te werpen op de 
instellingswet van de desbetreffende entiteit. Klap & Groeneweg 
geven als voorbeeld het ‘landelijk politiekorps’, dat krachtens art. 25 
en 26 jo. art. 1 Politiewet 2012 rechtspersoonlijkheid bezit en hiermee 
dus ook een rechtspersoon krachtens publiekrecht is.  

c. Is de persoon of het college waarvan de status moet worden 
bepaald, orgaan van die rechtspersoon? Rechtspersonen 
bestaan in de basis alleen op papier, wat betekent dat de 
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rechtspersonen in de werkelijkheid vertegenwoordigd dienen te 
worden door vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers 
worden organen genoemd. Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden werp je dus weer een blik op art. 2:1 lid 1 en lid 2 BW: 

i. Hebben we te maken met een entiteit die valt onder 2:1 lid 1 
BW? Dan werp je een blik op de zogenaamde 
organisatiewetten. Voor de gemeentes is dat, schrik niet, de 
Gemeentewet. Art. 6 van de Gemeentewet noemt de organen 
op van de gemeente. Als je dus een vraag op het tentamen 
krijgt: is het college van B en W een bestuursorgaan in de zin 
van de Awb? Dan weet je nu het antwoord op deze vraag en 
weet je ook hoe je op dat antwoord moet komen. 

ii. Hebben we te maken met een entiteit die valt onder art. 2:1 lid 
2 BW? Dan werp je zoals reeds gezegd een blik op de 
zogenaamde instellingswetten. Als we weer het landelijk 
politiekorps als voorbeeld erbij pakken, kunnen we 
bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat op grond van art. 26 
van de Politiewet de korpschef als a-bestuursorgaan 
aangemerkt kan worden.  

2. Indien we niet te maken hebben met een a-bestuursorgaan, hebben 
we dan wellicht te maken met een b-bestuursorgaan? Indien een 
entiteit of instelling volgens het bovenstaande stappenplan niet 
aangemerkt kan worden als een a-orgaan, kan het zo zijn dat deze alsnog 
op grond van art. 1:1 lid 1 sub b Awb aangemerkt kan worden als b-orgaan. 
Hiervoor is vereist dat deze, doorgaans privaatrechtelijke, instelling met 
‘enig openbaar gezag is bekleed’. Wanneer is daar ergens sprake van? Uit 
de wetsgeschiedenis blijkt dat ‘enig openbaar gezag’ betekent dat een 
entiteit eenzijdig (dus zonder instemming van een wederpartij) de 
rechtspositie van rechtssubjecten kan bepalen. Kortom, een persoon of 
college wordt dus als b-bestuursorgaan aangemerkt indien hij een 
publiekrechtelijke rechtshandeling verricht. Wanneer dit het geval is, komt 
aan bod in het stappenplan onder hoofdstuk 2.  
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Kanttekeningen stappenplan 
Bij het bovenstaande stappenplan dienen nog twee kanttekeningen te worden 
gemaakt: 

1. Bij het verdelen van publieke gelden worden met enige regelmaat 
privaatrechtelijke organisaties ingezet. Kunnen deze privaatrechtelijke 
organisaties aangemerkt worden als b-bestuursorgaan? De 
privaatrechtelijke organisaties fungeren in dit kader immers als ‘de 
verlengde arm’ van de overheid. Bij de beantwoording van deze vraag 
moet men kijken naar de volgende twee factoren/feiten die tevens beide 
bevestigend beantwoord moeten worden: 

a. Het publiektaakcriterium: Is er sprake van het uitvoeren van een 
overheidstaak die met overheidsgelden is bekostigd? 

b. Het inhoudelijke criterium: Wordt de wijze waarop overheidsgeld 
wordt uitgegeven door de privaatrechtelijke organisaties voor het 
grootste deel bepaald door een a-bestuursorgaan? 

2. Uitgezonderde organen: Art. 1:1 lid 2 Awb bevat een lijst met organen die 
niet worden aangemerkt als bestuursorgaan. De reden hiervan is kort 
gezegd de waarborging van de trias politica. Bij de beantwoording van 
een tentamenvraag is het dan ook handig om, alvorens de hele rits van 
art. 2:1 BW af te gaan, een snelle blik te werpen op art. 1:1 lid 2 Awb. Als de 
entiteit waarnaar gevraagd wordt op deze lijst staat, ben je immers snel 
klaar.  
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Oefenvraag 
Om het bestuursorgaan-begrip er écht goed in te rammen, volgt hier nogmaals 
het reeds besproken stappenplan, met inachtneming van de twee 
kanttekeningen, aan de hand van een plausibele tentamenvraag.  

 
Tentamenvraag 
Is de burgemeester van Zeist een bestuursorgaan in de zin van de Awb? 
 
Hoe pak je zo’n vraag aan: 

1. Staat de burgemeester op de lijst met uitzonderingen van art. 1:1 lid 2 Awb? 
Nee, hij staat er niet tussen, dus we gaan het bovenstaande stappenplan 
af.  

2. Hebben we te maken met een a-bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 
sub a Awb? Hiervoor kijken we naar art. 2:1 lid 1 BW. De burgemeester wordt 
hier niet met zoveel woorden genoemd, maar art. 2:1 lid 1 BW spreekt wel 
van ‘de gemeenten’. De burgemeester is ‘de baas’ van de gemeente. Zou 
hij mogelijk door de organisatiewet van de gemeente, de Gemeentewet 
dus, aangemerkt worden als bestuursorgaan? 

3. We pakken de Gemeentewet erbij en we beginnen met bladeren. We 
komen uit op artikel 6 Gemeentewet. Daarin wordt ook de burgemeester 
genoemd.  

 
Antwoord 
De burgemeester is krachtens art. 1:1 lid 1 sub a Awb jo. art. 2:1 lid 1 BW jo. art. 6 
Gemeentewet aan te merken als een a-bestuursorgaan. 

Tip van Lawbooks 
Voor dit vak bestaat het tussententamen uit open vragen. Daarin kun je 
verwachten dat een vraag over het bestuursorgaan-begrip aan de orde 
komt. Daarbij kun je dit stappenplan goed gebruiken.  

Tip van Lawbooks 
Het bovenstaande verhaal is niet makkelijk en ondanks het feit dat wij ons 
uitgesloofd hebben om alles zo duidelijk mogelijk voor je in kaart te brengen, 
kan het zo zijn dat je in het begin nog wat moeite zult hebben met het vinden 
van de weg in je wettenbundels. We kunnen je dan aanraden om veel te 
oefenen. Een keertje door je wettenbundel bladeren en het als een ‘gewoon 
boek’ doorlezen kan ook geen kwaad. 
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Gemeente
(Openbaar lichaam)

Gemeenteraad
(orgaan/ambt)

Burgemeester
(orgaan/ambt)

Klaas
(ambtsdrager)

College van B&W

(orgaan/ambt)

Tip van Lawbooks 
Is het verschil tussen openbare lichamen, organen, ambtsdragers etc. nog 
steeds niet duidelijk? Dan volgt hieronder nog een verduidelijking: Nederland 
kent diverse openbare lichamen (bijvoorbeeld provincies, gemeenten, 
waterschappen, etc.). Welke openbare lichamen Nederland precies kent, vind 
je in hoofdstuk 7 van de Grondwet. Deze openbare lichamen bestaan op hun 
beurt weer uit diverse ambten/organen. Binnen deze ambten worden de 
taken vervuld door ambtsdragers, de concrete functionarissen (personen van 
vlees en bloed). Deze personen kunnen niet alles alleen aan, dus krijgen ze 
hulp van ambtenaren (ook personen van vlees en bloed). Bij de gemeente 
ziet het er bijvoorbeeld als volgt uit: 
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Stappenplan 2 
Besluit 
 
 
 
Inleiding 
Als het goed is weet je nu wanneer we te maken hebben met een 
bestuursorgaan in de zin van de Awb. De vervolgvraag is: wanneer is er sprake 
van een handeling van dat bestuursorgaan? Oftewel, wanneer is er sprake van 
een besluit in de zin van de Awb. Als een handeling van een bestuursorgaan 
aangemerkt kan worden als een besluit kan dat voor sommige 
mensen/betrokkenen immers vergaande gevolgen met zich meebrengen. 
 
Om deze vraag te beantwoorden werpen we een blik op art. 1:3 lid 1 Awb. De 
wetgever heeft in de wet geen definitie gegeven van de term ‘rechtspersoon’, 
maar hij is wel zo lief geweest om een definitie te geven van het begrip ‘besluit’. 
Art. 1:3 lid 1 Awb spreekt van ‘een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, 
inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling’. Deze definitie is leuk, maar 
eerlijk is eerlijk, hij is nog steeds betrekkelijk vaag. De definitie bevat namelijk 
verschillende vereisten waaraan voldaan moet worden, alvorens te kunnen 
spreken van een besluit. Het besluitbegrip zal daarom nader uitgelegd worden 
aan de hand van een overzichtelijk stappenplan.  
 
Stappenplan 
Wie kritisch naar de definitie van art. 1:3 lid 1 Awb kijkt, ziet verschillende 
vereisten/bestanddelen die vervuld moeten worden: 

1. Bestuursorgaan: De schriftelijke beslissing moet allereerst afkomstig zijn 
van een bestuursorgaan. Hiermee wordt dus gedoeld op een 
bestuursorgaan in de zin van art. 1:1 lid 1 sub a of sub b Awb. Het 
onderscheid tussen a-organen en b-organen gaan wij niet nog een keer 
behandelen, maar het is van belang om je achterhoofd te houden dat 
een besluit in de zin van de Awb altijd afkomstig moet zijn van een 
bestuursorgaan. Dus als op je tentamen gevraagd wordt of een beslissing 
aan te merken is als een besluit in de zin van de Awb, begin je altijd door 
te kijken of deze beslissing genomen is door een bestuursorgaan. Dat 
betekent dat je het reeds besproken stappenplan moet doorlopen. Een 
beslissing genomen door de manager van de plaatselijke McDonald’s van 
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Schubbekutteveen is dus per definitie geen besluit in de zin van de Awb, 
omdat de manager van de Mc niet als bestuursorgaan aangemerkt kan 
worden.  

2. Schriftelijk: Voorts moet de beslissing dus schriftelijk worden genomen. 
Als de burgemeester van Zeist in een woede-uitbarsting schreeuwt dat 
alle coffeeshops in Zeist gesloten moeten worden, kan zijn kreet niet 
worden aangemerkt als een besluit. Het schriftelijkheidsvereiste gaat 
echter niet zover dat er sprake moet zijn van een ‘klassieke’ brief. De 
jurisprudentie laat zien dat een sticker afgegeven door een 
bestuursorgaan ook kan volstaan, alsmede de notulen van een 
vergadering van een bestuursorgaan. Voorts kan het soms zo zijn dat 
volgens een bepaalde wettelijke bepaling een feitelijk handeling 
gelijkgesteld wordt met een schriftelijke handeling.  

3. Rechtshandeling: Ten derde moet sprake zijn van een rechtshandeling. 
Een rechtshandeling is een handeling die een rechtsgevolg beoogt. De 
vereiste van de rechtshandeling valt uiteen in verschillende subvereisten: 

a. Rechtsgevolg: De handeling moet een rechtsgevolg hebben. Een 
bestuursorgaan kan immers ook feitelijke handelingen verrichten. 
De wegwerker kan bijvoorbeeld in opdracht van de gemeente de 
weg openbreken. Dergelijke feitelijke handelingen hebben geen 
rechtsgevolg en zijn derhalve ook geen besluit in de zin van art. 1:3 
lid 1 Awb. Een rechtsgevolg houdt kortgezegd in dat er een wijziging 
moet plaatsvinden in de rechtspositie van de betrokkene.  

b. Een beoogd rechtsgevolg: Het rechtsgevolg van de desbetreffende 
handeling moet tevens beoogd zijn. Dat houdt in dat de handeling 
gericht moet zijn op het laten intreden van een bepaald 
rechtsgevolg. Binnen dit kader kan men drie combinaties maken: 

i. Rechtshandeling die beoogd is: Dit is de normale situatie. Er 
is sprake van een handeling en deze is voorts ook beoogd. De 
rechtshandeling is gericht op het rechtsgevolg. 

ii. Handeling die geen rechtsgevolg beogen, maar dit toch 
hebben: De wegwerker die de straat openbreekt kan 
bijvoorbeeld dermate lam zijn dat hij bij het openbreken van 
de straat een huis beschadigt. De beschadiging heeft een 
rechtsgevolg, namelijk de onrechtmatige daad. Omdat dit 
rechtsgevolg echter niet beoogd was, is er geen sprake van 
een rechtshandeling in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb. 
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iii. Handeling die een rechtsgevolg beogen, maar deze niet 
hebben: Hiervan is sprake als een orgaan een 
rechtshandeling verricht waar zij eigenlijk niet toe bevoegd is.  

4. Publiekrechtelijke rechtshandeling: De rechtshandeling die besproken is 
onder punt 3 moet voorts publiekrechtelijk van aard zijn. De handeling 
mag dus niet privaatrechtelijk van aard zijn. Als de burgemeester tien 
kratten bier inslaat bij de Makro voor een straatfeest, is er sprake van een 
privaatrechtelijke handeling en is derhalve geen sprake van een besluit in 
de zin van art. 1:3 lid 1 Awb. Bij twijfelgevallen is het altijd verstandig om na 
te gaan op welke wettelijke grondslag de desbetreffende handeling wordt 
verricht.  

5. Externe werking: Tot slot moet een beslissing externe werking hebben, 
anders is het geen besluit in de zin van de Awb. Deze laatste vereiste komt 
niet met zoveel worden terug in de definitie van het besluitbegrip van art. 
1:3 lid 1 Awb, maar moet wel vervuld worden alvorens te kunnen spreken 
van een besluit in de zin van de Awb. Met externe werking wordt bedoeld, 
dat de rechtsgevolgen van de beslissing effect moeten hebben buiten de 
organisatie waarbinnen het bestuursorgaan functioneert. Als het college 
van B en W beslist dat de toiletten van het gemeentehuis voortaan drie 
keer per week in plaats van twee keer week schoongemaakt moeten 
worden, is deze beslissing geen besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb. 

 
Kanttekeningen stappenplan/opmerkingen 
Bij het bovenstaande stappenplan kan men wederom wat kanttekeningen 
plaatsen. Zoals hierboven te lezen is, moet het steeds gaan om een 
rechtshandeling (met een beoogd rechtsgevolg). Er kunnen echter een paar 
handelingen genoemd worden die sterk lijken op rechtshandelingen in de zin 
van de Awb, maar dit niet zijn:  

• De mededeling: Een brief die wijst op een bepaalde rechtssituatie kan 
verdacht veel weg hebben van een besluit, maar is dit niet. Er treedt 
immers geen wijziging van de rechtspositie op. 

• Rechtsgevolgen van rechtswege: Als iemands rechtspositie van 
rechtswege verandert is er ook geen sprake van een rechtshandeling in 
de zin van de Awb. Van rechtswege betekent eenvoudig gezegd 

Tip van Lawbooks 
De bovenstaande dikgedrukte blauwe begrippen die volgen na het cijfer zijn 
de vereisten. Zorg er dus voor dat je deze begrippen uit je hoofd kent. 
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automatisch op grond van de wet/zonder tussenkomst van een 
bestuursorgaan.  

• Declaratoir besluit: De naam zegt het eigenlijk al. In geval van 
rechtszekerheid kan een bestuursorgaan vaststellen dat een 
rechtsgevolg daadwerkelijk is ingetreden. 

• Mededeling feitelijk handelen: Een mededeling waarin een 
bestuursorgaan mededeelt dat hij een feitelijke handeling laat/gaat 
verrichten, zoals het openbreken van de straat voor reparaties aan de 
rioolbuizen. 

• Bestuurlijk oordeel: In bepaalde gevallen kan een burger behoefte 
hebben aan informatie van een bestuursorgaan omtrent zijn 
rechtspositie. Als hij dergelijke informatie vraagt aan een bestuursorgaan, 
spreekt men van een bestuurlijk oordeel. In beginsel is dit oordeel geen 
besluit in de zin art. 1:3 lid 1 Awb, maar uit de jurisprudentie volgt dat in 
bepaalde gevallen een dergelijk oordeel gelijkgesteld kan worden met 
een besluit. Soms kan het echter zo zijn dat een wettelijke bepaling, zoals 
een APV, aan een bestuursorgaan de bevoegdheid geeft een oordeel te 
vellen over iets. Als een dergelijk oordeel dan een rechtsgevolg met zich 
meebrengt, is per definitie sprake van een besluit in de zin van de Awb.  

 

 
Soorten besluiten 
Verder kan men twee categorieën van besluiten onderscheiden: 

• Besluiten van algemene strekking: besluiten die zich tot meerdere 
burgers in het algemeen en in abstracto richten. Onder deze categorie 
vallen: 

o Algemeen verbindende voorschriften (avv’s) 
o Plannen 
o Beleidsregels 

• Besluiten met een concrete strekking (ook wel besluiten van niet-
algemene strekking genoemd): deze besluiten richten zich tot één of meer 
concrete, vaak met naam aangeduide burgers. Onder deze categorie 
vallen: 

o Beschikkingen 
 

Tip van Lawbooks 
Zie de samenvatting van BKVW voor een duidelijke weergave van de 
verschillende soorten besluiten die we kennen. 
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Schema soorten besluiten 
  
 

 
 
Algemeen verbindende voorschriften (avv) 
Als er sprake wil zijn van een algemeen verbindend voorschrift, moet eerst aan 
twee vereisten worden voldaan: 

1. Het moet gaan om een voorschrift dat voor herhaalde toepassing 
vatbaar is. Het moet dus niet gericht zijn tot geïndividualiseerde of te 
individualiseren personen, maar tot een open verzameling van personen. 

2. Een tweede kenmerk van een algemeen verbindend voorschrift is dat het 
gegeven is door een orgaan dat de bevoegdheid tot het vaststellen van 
dat voorschrift direct of indirect ontleent aan de Grondwet of een wet in 
formele zin. 

 
Plannen 
Volgens art. 110 lid 1 Gemeentewet is een plan ‘een beslissing die een 
samenhangend geheel van op elkaar afgestemde keuzes bevat omtrent door 
het gemeentebestuur te nemen besluiten of te verrichten andere handelingen, 
ten einde één of meer doelstellingen te bereiken’. 
 
Beleidsregels 
Onder beleidsregel wordt verstaan: ‘Een bij besluit vastgestelde algemene regel, 
niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van 

Besluiten

Besluiten van 
niet-algemene 

strekking

Beschikkingen

Besluiten van 
algemene 
strekking

Plannen Beleidsregels AVV
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belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij 
het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan’ (art. 1:3 lid 4 Awb). 
 
Beschikkingen 
De definitie van beschikking vindt men in art. 1:3 lid 2 Awb: ‘Een besluit dat niet 
van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag 
daarvan’.  
 
Een beschikking is met andere woorden een schriftelijke beslissing waarmee een 
bestuursorgaan in het concrete geval een wijziging in de publiekrechtelijke 
rechten en plichten van een of meer burgers tot stand brengt. Beschikkingen 
kunnen op diverse manieren worden ingedeeld. Zo heb je het onderscheid 
tussen gebonden en vrije beschikkingen:  

• Een beschikking is gebonden voor zover ze door de wettelijke regeling 
waarop ze berust, gedicteerd wordt. 

• Vrije beschikkingen zijn beschikkingen die een zekere discretionaire 
vrijheid bevatten.  

 
Nog een onderscheid kan worden gemaakt tussen begunstigde en belastende 
beschikkingen: 

• Begunstigde beschikkingen zijn beschikkingen die burgers een voordeel 
opleveren, met andere woorden waarin rechten of aanspraken aan hen 
worden toegekend. Aan begunstigde beschikkingen worden doorgaans 
randvoorwaarden verbonden. 

• In belastende beschikkingen wordt aan burgers een verplichting of een 
last opgelegd, die er voor die beschikking niet was. 
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Stappenplan 3 
Belanghebbende 

 
Inleiding 
We weten inmiddels welke beslissingen als een besluit aangemerkt kunnen 
worden en we hebben ook gezien welke organen dergelijke beslissingen kunnen 
nemen. De laatste kernvraag binnen het bestuursrecht is: Welke personen 
worden door een besluit van een bestuursorgaan geraakt en wat zijn hun 
rechten/plichten? Personen die door een besluit worden geraakt worden ook wel 
belanghebbenden genoemd. Alvorens een frisse duik te nemen in het 
stappenplan van de belanghebbende staan we eerst kort stil bij enkele 
belangrijke aspecten omtrent de ‘hoofdrolspeler’, de belanghebbende dus, van 
het bestuursrecht. 
 
Belangrijke aspecten 
Het is om verschillende redenen van belang om te weten of iemand 
aangemerkt kan worden als een belanghebbende of niet: 

1. Besluitvorming: Een bestuursorgaan moet voordat een besluit genomen 
wordt een beeld hebben van de daarbij betrokken belanghebbenden. Zo 
kan het bestuursorgaan de diverse belangen inventariseren (art. 3:2 Awb) 
en afwegen (art. 3:4 lid 1 Awb). Voorts kunnen ze zo bepalen wie, voordat 
het besluit genomen wordt, zijn of haar zienswijze naar voren mag 
brengen (art. 4:7 en 4:8 Awb).  

2. Toegang tot de rechter: Op grond van art. 8:1 Awb mag alleen een 
belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de 
bestuursrechter. Het beroepsrecht komt dus uitsluitend toe aan 
belanghebbenden. Voorts biedt de rechter op grond van art. 8:26 Awb 
belanghebbenden de bevoegdheid om zich te voegen in het onderzoek 
ter terechtzitting om zo als partij deel te nemen aan het geding.  

 

Tip van Lawbooks 
Het belanghebbende-begrip hoort dit jaar niet bij de voorgeschreven stof van 
dit vak, althans niet zo uitgebreid zoals wij het hieronder hebben opgenomen. 
Het is echter wel handig om alvast wat kennis op te doen van dit begrip. Je 
hoeft dit stappenplan dus niet uit je hoofd te stampen. 
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Twee belangrijke vragen over het bepalen van de belanghebbendheid 
Wie de ovenstaande tekst kritisch heeft gelezen, heeft gezien dat de vraag of 
iemand een belanghebbende is binnen het bestuursrecht op drie momenten 
een rol speelt: 

1. De primaire besluitvorming: Bij het nemen van besluiten. 
2. Bezwaar: Bij het beslissen wie bezwaar mag maken tegen een besluit. 
3. Toegang tot de rechter: Bij de beslissing wie beroep kan instellen tegen 

een besluit bij de rechter. 
 
Bovenstaande momenten roepen voorts twee belangrijke vragen op: 

1. Heeft het begrip van de belanghebbende op al deze momenten dezelfde 
inhoud? 

2. Wiens oordeel over de belanghebbendheid is in een zaak 
doorslaggevend? Dat van het betrokken bestuursorgaan of het oordeel 
van de rechter die over een besluit moet beslissen? 

 
Met betrekking tot de eerste vraag is het zo dat het begrip van de 
belanghebbende op alle momenten in het bestuursrecht dezelfde inhoud heeft. 
Voorts is het zo dat de rechter uiteindelijk beslist of iemand in een bepaald geval 
als belanghebbende aangemerkt kan worden of niet. Volgens de inmiddels 
vaste formule is iemand belanghebbende wanneer ‘hij een voldoende objectief 
bepaalbaar, actueel, eigen en persoonlijk belang heeft dat hem in voldoende 
mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks geraakt wordt door het 
bestreden besluit’. Deze zinsnede is dus al veel langer dan de karige definitie die 
art. 1:2 lid 1 Awb biedt. De definitie behelst vijf subvereisten/criteria en deze 
worden doorgaans, als ezelsbruggetje, ook wel de OPERA-criteria genoemd. We 
gaan nu nader in op deze vijf vereisten middels een handig stappenplan. 
 
Stappenplan belanghebbende (art. 1:2 lid 1 Awb) 
Bij het beantwoorden van de vraag of een persoon (of instantie die geen 
rechtspersoon is) als belanghebbende kan worden aangemerkt in de zin van 
art. 1:2 lid 1 Awb dien je de reeds genoemde OPERA-criteria af te gaan. De opera-
criteria houden de volgende vijf vereisten in: 

1. Objectief bepaalbaar belang: Het belang moet allereerst objectief 
bepaalbaar zijn. Het mag dus geen subjectief belang zijn, zoals smaak, 
gedachten of eer. Dit begrip speelt in de jurisprudentie doorgaans geen 
grote rol, mede door het feit dat het vereiste meestal opgaat in punt vier. 
Er is slechts een handjevol arresten waarin dit subcriterium voor 
‘problemen’ zorgde. Stel, de gemeente heeft besloten dat er naast je huis 
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een pindakaasfabriek komt en jij stelt bezwaar in tegen dit besluit puur en 
alleen om het gegeven dat jij niet van pinda’s houdt, dan is er sprake van 
een subjectief belang en kun je geen belanghebbende zijn.  

2. Persoonlijk belang: Het belang moet zich onderscheiden van dat van 
willekeurige anderen. Maar wanneer is een belang voldoende 
onderscheidend om persoonlijk te zijn en aan de hand van welke 
maatstaf wordt dit bepaald? Daarover kan verschil van mening bestaan. 
Personen kunnen namelijk verschillende referentiegroepen hanteren. Stel, 
de gemeente heeft besloten dat er een pindakaasfabriek komt op de 
Slotlaan in Zeist. Welke personen vallen dan onder de referentiegroep? 
Alleen de personen die woonachtig zijn op de Slotlaan? Of alle inwoners 
van Zeist? Een vuistregel die je moet onthouden is dat de kring (en 
daarmee dus ook de referentiegroep) van belanghebbenden groter zal 
zijn naarmate de feitelijke gevolgen van een besluit 
verstrekkender/ingrijpender zijn. Uit de jurisprudentie blijkt dat het 
vaststellen van een persoonlijk belang vooral problemen oplevert in de 
volgende gevallen:  

a. Bij besluiten van algemene strekking: Besluiten van algemene 
strekking richten zich in beginsel tot een onbepaalde en open groep 
personen. Vanwege deze algemene strekking moet juist worden 
bepaald wie een persoonlijk belang kan claimen. In dit kader is 
vereist dat de persoon die een persoonlijk belang kan claimen een 
duidelijke, duurzame en noodzakelijk band met het gebied heeft.  

b. Besluiten met een ruimtelijk (uitstralings)effect: Denk hierbij aan 
een verandering van het zicht of geluids-, geur- en andere hinder. 
De vraag die telkens beantwoord moet worden is of naar objectieve 
maatstaven gemeten hinder van enige betekenis wordt 
ondervonden.  

c. Besluiten waarbij concurrentiebelangen betrokken zijn: Of 
iemand belanghebbende is, wordt ook bepaald door de invloed die 
een besluit van een bestuursorgaan kan hebben op de 
concurrentieverhoudingen in een bepaalde branche. Of een 
concurrentiebelang ook een persoonlijk belang is, wordt volgens 
vaste jurisprudentie bepaald door twee cumulatieve voorwaarde: 

i. Hetzelfde marktsegment: Verkopen beide bedrijven (min of 
meer) hetzelfde product? 

ii. Hetzelfde verzorgingsgebied: Zijn beide bedrijven in dezelfde 
regio actief? 
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3. Eigen belang: Het moet gaan om een belang van jezelf en niet van een 
ander. Met andere woorden, als de gemeente heeft besloten dat in 
Amsterdam een pindakaasfabriek wordt gebouwd op de Keizersgracht 
mag Klaas, woonachtig te Zeist, niet in bezwaar gaan tegen dit besluit 
omdat je het sneu vindt voor de bewoners van de grachtenpanden.  

4. Rechtstreeks belang (direct geraakt belang): Het belang moet voorts 
rechtstreeks geraakt worden door het besluit. Ook bij dit vereiste komen 
weer twee subvereisten/toetsstenen om de hoek kijken: 

a. Er moet een voldoende causaal verband bestaan tussen de 
gevolgen van het aangevraagde of aangevochten besluit en de 
invloed daarvan op de belangen van degene die claimt daarbij 
belanghebbende te zijn.  

b. Er is géén sprake van een direct geraakt belang als iemands 
belang afgeleid is van het belang van een ander waarmee hij in een 
contractuele relatie staat. 

5. Actueel belang: Ook dit vereiste speelt doorgaans geen grote rol, omdat 
het vrij duidelijk is. Het belang moet actueel zijn: het moet dus bestaan op 
het moment dat het besluit wordt genomen. Ook deze vereiste komt 
meestal al aan bod bij punt vier. 

 

 
Belanghebbende (art. 1:2 lid 2 Awb) 
Besluiten van het ene bestuursorgaan kunnen soms invloed hebben op het 
andere bestuursorgaan. Indien we te maken hebben met een bestuursorgaan 
als belanghebbende kijken we niet naar art. 1:2 lid 1 Awb, maar naar art. 1:2 lid 2 
Awb. Als het dus om bestuursorganen gaat, moeten we kijken of het besluit raakt 
aan hun toevertrouwde belangen. Dit houdt kortgezegd in dat een 
bestuursorgaan bij de uitoefening van een aan hem toekomende bevoegdheid 
last ondervindt van of wordt belemmerd door een besluit van een ander 
bestuursorgaan. Of een bestuursorgaan zich kan beroepen op belangen die 
hem zijn toevertrouwd, hangt af van: 

1. De bevoegdheden die aan hem zijn toegekend; 

Tip van Lawbooks 
Als je kijkt naar de eerste letters van de vijf bovenstaande dikgedrukte criteria 
zie je dus OPERA staan #OMG #lawbookssummaries. Dit ezelsbruggetje is 
puur voor jezelf. Het is een eenvoudige manier om de vijf verschillende criteria 
te onderscheiden. Gebruik het echter niet zo uitdrukkelijk met het woord 
‘opera’ uitgeschreven op je tentamen. 
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2. De belangen die bij het bestreden besluit zijn betrokken.  
 
Belanghebbende (art. 1:2 lid 3 Awb) 
Tot slot resteert de definitie van het begrip ‘belanghebbende’ van art. 1:2 lid 3 
Awb. Deze is weer anders dan de definitie art. 1:2 lid 1 en art. 1:2 lid 2 Awb en ziet 
specifiek toe op rechtspersonen. Indien we te maken hebben met een 
rechtspersoon en we moeten beoordelen of deze rechtspersoon aangemerkt 
kan worden als een belanghebbende, moeten we namelijk weer andere 
vereisten aflopen. De vereisten bij rechtspersonen luiden als volgt: 

1. De vereiste van rechtspersoonlijkheid: De instantie moet dus een 
rechtspersoon zijn in de zin van Boek 2 van het BW. In de praktijk zal het 
echter normaalgesproken gaan om een stichting of een vereniging, dus 
deze eis levert doorgaans geen moeilijkheden op. Het wordt echter wel 
lastig als de vereniging niet bij notariële akte opgericht is. Dan gelden er 
voor de vereniging een paar aanvullende voorwaarden: 

a. Er moet sprake zijn van een ledenbestand, waarbij gekeken wordt 
of er een ledenadministratie is en of er contributie door deze leden 
betaald wordt; 

b. Er moet sprake zijn van een voldoende organisatorisch verband, 
wat moet blijken uit regelmatige ledenvergaderingen, een bestuur 
en een samenwerking die op enige continuïteit is gericht; 

c. De vereniging moet als een eenheid deelnemen aan het 
rechtsverkeer. 

2. De vereiste van een voldoende specifieke statutaire doelstelling: 
Rechtspersonen kunnen alleen als belanghebbende worden aangemerkt 
als zij opkomen voor algemene en collectieve belangen en dit ook blijkt uit 
hun statutaire doelstellingen. Daaruit moet voorts blijken dat zij deze 
belangen ‘in het bijzonder’ behartigen. Deze eis wordt gesteld omdat 
anders politieke partijen zich heel erg vaak als belanghebbende zouden 
kunnen mengen in discussies. Deze aanvullende vereiste heeft twee 
componenten: een functionele en een territoriale. Zie ook de tip van 
Lawbooks hieronder voor een voorbeeld.  

3. Feitelijke werkzaamheden: De rechtspersoon moet ook daadwerkelijk 
feitelijke werkzaamheden verrichten die ten gunste komen van de 
belangen die de vereniging stelt te verdedigen in hun statutaire 
doelstelling. De rechtspersoon moet dus ook daadwerkelijk bezig zijn met 
hun doel(stelling).  
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4. Causaal verband: Tot slot moet er causaal verband bestaan tussen het 
besluit en de statutaire belangen van de rechtspersoon die als 
belanghebbende aangemerkt wil worden.  

 

 
Uitzonderlijke gevallen 
In zeer, maar dan ook zeer uitzonderlijke gevallen, kan de Afdeling een 
inhoudelijke uitspraak doen zonder dat er daadwerkelijk sprake is van een 
belanghebbende. Dit heeft de Afdeling gedaan in de pietendiscussie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip van Lawbooks 
De tweede vereiste, die van de voldoende specifieke statutaire doelstelling, 
kan nogal vaag zijn. Wij gaan er echter niet van uit dat de universiteit op het 
tentamen lastige grensgevallen aan je gaat voorleggen. Belangrijk is dus 
wederom dat je je gezond verstand gebruikt en goed de casus doorleest. Als 
een doelstelling luidt: “het behartigen van levende wezens in de mondiale 
leefomgeving”, zoals ook het geval was in een uitspraak uit 2008, dan weet je 
dat de doelstelling zo vaag als de pest is en dus niet specifiek genoeg is om 
aan de tweede vereiste te voldoen.  Worden er concrete plaatsen in de 
doelstelling genoemd en specifieke onderwerpen/functies, dan wordt aan 
het vereiste wél voldaan. Dit is een voorbeeld van een doelstelling die wel 
specifiek is: “Stichting Bosleguaan stelt zich als doel het beschermen van de 
bedreigde bosleguaan in de omgeving Utrecht”.  
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Aantekeningen 
Ruimte voor notities 
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