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Plan van aanpak
–
–
–
–
–

Relativiteitseis (art. 1.9 (oud) / art. 8:69a Awb)
Geen aanvulling van beroepsgronden (art. 1.6a)
Passeren materiële gebreken (art. 1.5 (oud) / art. 6:22 Awb)
Beperking beroepsrecht lagere bestuursorganen (art. 1.4)
Permanent maken Chw

© Allen & Overy 2013

2

Relativiteitsvereiste (1)
– Volgorde behandeling: geen vaste lijn (zie: C.B. Modderman in: NTB 2012/29)
– Standaardoverweging: toetsing geraakte belang aan beschermingsbereik
ingeroepen norm (MvT)
– Ruimtelijke besluiten: goed (eigen) woon- en leefklimaat / eigendommen:
– Geen beroep op afstandnormen VNG-brochure (ABRvS 20 februari 2013, nr.
201205530/1/R2)

– Geen beroep op normen trillinghinder, externe veiligheid en geluid (ABRvS 18
januari 2012, nr. 201012504/1/R3)

– Geen beroep op Rijksbeleidsadvies hoogspanningslijnen (ABRvS 25 juli 2012, nr.
201110117/1/R3)

– NB. geen beroep op art. 6:13 Wro (grondexploitatie; ABRvS 15 februari 2012, nr. 201011643/1/R2)
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Relativiteitsvereiste (2)
– Verweven belang:
– Wel beroep op Nbw 1998 (ABRvS 13 juli 2011, nr. 201008514/1/M3)
– Geen beroep op Nbw 1998 (o.a. ABRvS 4 januari 2012, JM 2012/24, en ABRvS 27 juni 2012,
nr. 201111729/1/R2)

– Zakelijk belang:
– Geen beroep op Monumentenwet 1998, geen verwevenheid (ABRvS 18 juli 2012,
nr. 201113488/1/A2)

– Wel beroep op Wgh-norm (ABRvS 28 maart 2012, M&R 2012/121)
– Concurrentiebelang (ABRvS 23 mei 2012, nr. 201106139/1/R2):
– Geen beroep op art. 3.1.2 Bro (sturing woningaanbod)
– Geen beroep op geluid-/luchtkwaliteitsnormen, tenzij m.b.t. goede
leefklimaat ter plaatse van eigen winkelcentrum
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Geen aanvulling beroepsgronden
– Geen strijd verdragsrecht (o.a. ABRvS 8 februari 2012, JM 2012/53)
– Jurisprudentie van na Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet:
– Fout rechtsmiddelenclausule niet tegenwerpen, tenzij aannemelijk dat
anderszins wist/kon weten
– Enkele omstandigheid bijstand professionele rechtsbijstandverlener
onvoldoende (o.a. ABRvS 5 december 2012, nr. 201107432/3/R3)
– Toepasselijkheid Chw hangt niet af van publicatie / rechtsmiddelenclausule
(ABRvS 15 februari 2012, nr. 201102546/1/T1/R4)

– Wel “nadere motivering van een tijdig ingediende beroepsgrond” (o.a. ABRvS 15
februari 2012, nr. 201102546/1/T1/R4, en ABRvS 28 december 2011, nr. 201011617/1/R1)
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Passeren materiële gebreken
– Totnogtoe vooral ‘vormvoorschriften’:
– Gebreken terinzagelegging (o.a. ABRvS 7 maart 2012, AB 2012/269)
– Fouten publicatie (o.a. ABRvS 28 maart 2012, M&R 2012/121)
– Toepassing inhoudelijke gebreken:
– Gebrek in toelichting bestemmingsplan (ABRvS 30 november 2011, nr. 201011713/1/R3)
– Doorvoeren niet-ondergeschikte wijzigingen in bouwplan (ABRvS 21 maart 2012,
JOM 2012/713)

– Voorbeelden niet passeren, o.a. toetsing aan verkeerde bestemmingsplan
(ABRvS 6 juni 2012, nr. 201113326/1/T1/A1)

– Aannemelijk dat geen belanghebbenden zijn benadeeld
– Vernietigen met in stand laten rechtsgevolgen
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Beperking beroepsrecht lagere bestuursorganen
– Geen strijd verdragsrecht (o.a. ABRvS 8 februari 2012, JM 2012/53)
– Betreft alle besluiten, tenzij tot rechtspersoon / bestuursorgaan gericht
– Tekst wet prevaleert (o.a. ABRvS 29 juli 2011, AB 2011/281)
– Toekomstig recht geen geldend recht (ABRvS 6 februari 2013, nr. 201201553/1/R1)
– Wetsvoorstel Permanent maken Chw (zie hierna)
– Niet via medeondertekening (ABRvS 8 februari 2012, JM 2012/53)
– Niet via grondeigendom (ABRvS 8 februari 2012, JM 2012/53, en ABRvS 29 juli 2011, AB 2011/281)
– Niet via art. 8:26 Awb (ABRvS 22 februari 2012, AB 2012/101)
– Wel: deelneming gemeente in stichting (ABRvS 2 mei 2012, Gst. 2012/79)
– Samenloop 1.4 en 1.9 Chw: overlegverplichting Bro (ABRvS 8 februari 2012, JM 2012/53)
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Permanent maken Chw
– Plenaire behandeling EK 19 maart; stemming 26 maart 2013
– Onder meer:
– Loslaten einddatum
– Art. 1.4: besluiten “van een tot de centrale overheid behorend
bestuursorgaan.”
– Gebiedsontwikkelingsplan wordt (bijzonder) ‘bestemmingsplan’ (NB. ABRvS 1
augustus 2012, BR 2012/134 en M&R 2013/10)

– Quick-wins o.a. deels doorbreken onlosmakelijke samenhang (art. 2.7
Wabo), verlichten onderzoekslast (o.a. art. 13.5 Wm) en regeling tijdelijke
functies (o.a. art. 2.12 Wabo)
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Vragen?
jochem.spaans@allenovery.com / 020 – 674 1500

These are presentation slides only. The information within these slides does not constitute
definitive advice and should not be used as the basis for giving definitive advice without
checking the primary sources.
Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings. The term
partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or consultant
with equivalent standing and qualifications or an individual with equivalent status in one of
Allen & Overy LLP's affiliated undertakings.
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