
 

 

NIEUWSBRIEF BESTUURSRECHT – NR.94 

 
Chantal van Mil  

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over 
correctie op relativiteitsvereiste 

Op 2 december 2015 heeft de staatsraad advocaat-generaal een 

conclusie uitgebracht over de correctie op het relativiteitsvereiste 

(ECLI:NL:RVS:2015:3680). Deze conclusie is uitgebracht naar 

aanleiding van een verzoek van de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak. Aan de advocaat-generaal is gevraagd of, 

net als de zogenoemde correctie-Langemeijer in het civiele recht, 

in het bestuursrecht een soortgelijke correctie op het 

relativiteitsvereiste zou moeten gelden. Deze vraag komt geregeld 

op in zaken waarbij een concurrent tegen een besluit in beroep 

komt. Ook is gevraagd of een concurrent met een beroep op 

bijvoorbeeld het gelijkheids- of het vertrouwensbeginsel kan 

bereiken dat de bestuursrechter een besluit toch toetst aan een 

norm die strikt genomen niet zijn belangen beoogt te beschermen. 

Verder heeft de Afdeling bestuursrechtspraak gevraagd wat een 

concurrent in zo'n geval zou moeten aanvoeren en aannemelijk 

moet maken om te bereiken dat de bestuursrechter een besluit 

toch aan die norm toetst. 

 

Bestemmingsplan 'Blaloweg en Katwolderweg (voormalig 

Shell-terrein en omgeving)' 

De zaak waarin is verzocht om de conclusie betreft het 
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bestemmingsplan 'Blaloweg en Katwolderweg (voormalig Shell-

terrein en omgeving)' van de gemeente Zwolle. Het 

bestemmingsplan maakt een nieuwe bouwmarkt mogelijk in 

Zwolle waartegen een concurrerende bouwmarkt in beroep is 

gekomen. 

 

Het bestemmingsplan maakt een bouwmarkt met een tuincentrum 

mogelijk voor een concurrent van Praxis, Hornbach. Praxis, die op 

een afstand van ongeveer 5 km een bouwmarkt exploiteert, heeft 

daartegen verschillende beroepsgronden ingediend. De raad stelt 

zich op het standpunt dat enkele beroepsgronden vanwege het 

relativiteitsvereiste niet kunnen leiden tot vernietiging van het 

bestemmingsplan. 

 

Praxis heeft in reactie daarop gesteld dat het relativiteitsvereiste 

haar niet kan worden tegengeworpen omdat zij aan het 

rechtszekerheids-, het zorgvuldigheids- en het gelijkheidsbeginsel 

de concrete verwachting mocht ontlenen dat het bevoegd gezag 

in overeenstemming handelt met het recht. 

 

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, mr. J.E.M. Polak, heeft mij bij brief van 14 juli 2015 

verzocht een conclusie, als bedoeld in artikel 8:12a Algemene wet 

bestuursrecht (‘ Awb’), te nemen over, kort gezegd, de 

toepasselijkheid van de zogeheten ‘correctie-Langemeijer’ of een 

op die correctie geïnspireerde redenering in het kader van het in 

artikel 8:69a van de Awb neergelegde relativiteitsvereiste. 

 

Bestuursrechtelijke relativiteit 

In omgevingsrechtelijke zaken heeft de Afdeling niet gekozen voor 

een generieke benadering van artikel 8:69a Awb, maar past zij het 

relativiteitsvereiste specifiek toe in de omstandigheden van het 

geval. Daarbij is het de vraag of de desbetreffende appellant zich 

in het concrete geval kan beroepen op de geschonden norm. 

Deze specifieke benadering hangt samen met feit dat het 

omgevingsrecht zich kenmerkt door normen die een afweging 

vergen van een groot aantal (soms conflicterende) algemene 

belangen en belangen van vele personen. Het meest bekende 



voorbeeld is de open norm van een ‘goede ruimtelijke ordening’, 

de centrale norm waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen, 

neergelegd in artikel 3.1 Wro, maar ook in het milieurecht komen 

dergelijke normen voor. Zou men de bestuursrechtelijke relativiteit 

van deze normen beoordelen op de generieke wijze die 

gebruikelijk is bij artikel 6:163 BW, dan zouden individuele 

personen mogelijk geen beroep kunnen doen op deze normen, 

omdat zij primair het algemeen belang beschermen en bovendien 

de omvang van de erdoor beschermde groep in termen van artikel 

6:163 BW te onbepaalbaar is (zie de conclusie van de Staatsraad 

A-G onder 3.10). 

 

Conclusie Staatsraad A-G: toepassen correctie 

In de conclusie wordt betoogd dat de Afdeling de toepassing van 

artikel 8:69a Awb in die zin zou moeten corrigeren dat de 

schending van een wettelijke norm die niet de bescherming 

beoogt van de belangen van een belanghebbende, en die op 

zichzelf genomen dus niet tot vernietiging zou kunnen leiden, kan 

bijdragen tot het oordeel dat het vertrouwensbeginsel of 

gelijkheidsbeginsel is geschonden, beginselen die wel de 

bescherming van de belangen van de belanghebbende kunnen 

beogen. Die schending is een noodzakelijke, maar geen 

voldoende voorwaarde voor het honoreren van het beroep, omdat 

daartoe ook moet worden voldaan aan de vereisten die voor beide 

beginselen gelden. 

 

Beroep op het vertrouwensbeginsel kan zowel worden gedaan 

door een bedrijf in een beroepszaak tegen een aan een 

concurrerend bedrijf toegestane activiteit als door omwonenden. 

Voor honorering is het noodzakelijk dat door het bevoegde orgaan 

ten opzichte van hen concrete verwachtingen zijn gewekt dat zij 

door het geschonden voorschrift zouden worden beschermd. 

Burgers kunnen zich niet in algemene zin beroepen op het 

vertrouwen in de naleving van wettelijke regels. 

 

Beroep op het gelijkheidsbeginsel kan worden gedaan door een 

bedrijf in een beroepszaak tegen een aan een concurrerend 

bedrijf toegestane activiteit. Voor een succesvol beroep is nodig 



dat het eerste bedrijf daadwerkelijk is benadeeld doordat het in 

een situatie die wat betreft de geldende wettelijke voorschriften en 

de feiten voldoende vergelijkbaar is, verplichtingen zijn opgelegd 

waaraan zijn concurrent als gevolg van de schending van het 

wettelijke voorschrift niet hoeft te voldoen. De bewijslast om het 

beroep op (een van) beide beginselen voldoende aannemelijk te 

maken ligt bij degene die op deze beginselen beroep doet. 

 

De staatsraad A-G geeft hierbij nog aan dat hij zich ervan bewust 

is dat hij hoge eisen stelt aan het met succes inroepen van het 

vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel ter correctie van 

artikel 8:69a Awb. Heel vaak zal dit beroep dan ook niet worden 

gehonoreerd. Dit is echter geheel in overeenstemming met de 

‘echte’ correctie-Langemeijer, die immers ook maar zelden 

succesvol wordt ingeroepen (zie de conclusie van de Staatsraad 

A-G onder 4.13). 

 

Verder wordt in deze conclusie nog gesteld dat het tegenwerpen 

van het relativiteitsvereiste aan een concurrent als Praxis niet 

strijdig is met (de EU-rechtelijke implementatie van) het Verdrag 

van Aarhus, met het Unierechtelijke beginsel van effectieve 

rechtsbescherming (art. 47 Handvest van de grondrechten van de 

EU) of met artikel 2 juncto 13 EVRM of artikel 8 (juncto 13) EVRM. 

 

Vervolg bestemmingsplanprocedure 

In de zaak over bestemmingsplan 'Blaloweg en Katwolderweg 

(voormalig Shell-terrein en omgeving)' van de gemeente Zwolle is 

de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal aan partijen 

toegezonden met de mogelijkheid om hierop binnen twee weken 

te reageren. Hierna zal de Afdeling bestuursrechtspraak binnen 

enkele maanden uitspraak doen. De conclusie van de staatsraad 

advocaat-generaal geeft voorlichting aan de Afdeling 

bestuursrechtspraak, maar bindt haar niet. 

 

 

  



Chantal van Mil 

Aanpassing van de ladder van duurzame 
verstedelijking: stand van zaken 

Bij brief van 23 november 2015 heeft de Minister van Infrastructuur 

en Milieu de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de 

voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame 

verstedelijking zoals opgenomen in artikel 3.1.6, tweede lid, Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) 

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/11/23/

aanpassing-ladder-duurzame-verstedelijking). 

 

De Minister geeft in de brief aan met de aanpassing van de ladder te 

willen zorgen voor een oplossing voor de door de praktijk ervaren 

knelpunten bij de toepassing van de ladder en tegelijkertijd de 

doeltreffendheid ervan te willen behouden. 

 

Achtergrond ladder 

De huidige ladder werd geïntroduceerd in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bij het nationale belang van een 

zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke 

besluiten. De ladder is per 1 oktober 2012 in werking getreden als 

motiveringsvereiste in het Bro. Het vormt daarmee een nadere 

invulling van art 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Het 

instrument is van toepassing op de functies wonen, 

bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en andere stedelijke 

voorzieningen. 

 

Drie treden 

De drie treden in artikel 3.1.3, lid 2 Bro bestaan uit: 

 

1) Een beschrijving van de actuele regionale behoefte aan de 

voorgenomen ontwikkeling. 

2) Een motivering in hoeverre in de behoefte binnen het bestaand 

stedelijk gebied kan worden voorzien. Daarbij moet gekeken worden 

naar de benutting van beschikbare gronden door herstructurering en 

transformatie. 

3) Wanneer blijkt dat niet binnen het bestaand stedelijk gebied in de 
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nieuwe stedelijke ontwikkeling kan worden voorzien, moet worden 

aangegeven in hoeverre de ontwikkeling mogelijk is op een goed 

bereikbare locatie. 

 

Aanleiding aanpassing 

In 2014 is een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL) verschenen naar de toepassing van de Ladder in 2013, het 

eerste ‘ladderplichtige’ jaar. Deze nulmeting maakt deel uit van de 

Monitor Infrastructuur en Ruimte. 

 

Het PBL constateert dat in ruim 70% van de onderzochte plannen de 

ladder niet expliciet wordt toegepast. Voor een deel wordt deze 

uitkomst verklaard, doordat de voorbereiding van deze plannen ruim 

voor de inwerkingtreding van de ladder is gestart. 

 

Het resultaat van het PBL-onderzoek is, samen met signalen uit de 

praktijk over knelpunten bij de toepassing van de Ladder en de zich 

ontwikkelende jurisprudentie, aanleiding geweest om te verkennen 

wat de knelpunten zijn en welke oplossingen noodzakelijk zijn. 

 

Knelpunten 

De knelpunten die om een oplossing vragen zijn het onduidelijke 

begrippenkader, de toepassing van de Ladder bij globale en flexibele 

bestemmingsplannen, de onderzoekslasten en de regionale 

afstemming. Daarvoor zal een oplossing worden uitgewerkt in een 

aangepast voorstel. 

  

Uitgangspunten voor vereenvoudiging: 

Ten eerste dat de aangepaste Ladder in één keer de knelpunten 

aanpakt, via een aanpassing van de ladder zelf, via een verbetering 

van de handreiking of via nader te maken afspraken met provincies 

en gemeenten. 

 

Het begrippenkader in de handreiking zal worden verduidelijkt. Voor 

wat betreft het begrip ‘actuele regionale behoefte’ wordt overwogen 

om een ander begrip te kiezen dat recht doet aan het doel van dit 

onderdeel van de ladder, maar dat eenvoudiger is in de toepassing 

bij globale en flexibele bestemmingsplannen. Te denken valt aan het 



begrip ‘nut en noodzaak’. Het knelpunt van de onderzoekslasten 

wordt voor zover mogelijk in het huidige wettelijke systeem 

aangepakt. Verder zouden regionale afstemming en samenwerking 

beter kunnen worden geborgd. 

 

Streven: inwerkingtreding aanpassing per 1 januari 2017 

Het tweede uitgangspunt betreft de wens van de Kamer om de 

aangepaste ladder nog vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet 

te vereenvoudigen. De inzet van de Minister is erop gericht om de 

aangepaste ladder in het Bro uiterlijk per 1 januari 2017 in werking te 

laten treden. 

 

 
Joyce Scheltens 

Vertrouwensbeginsel strekt niet zover dat 
gerechtvaardigde verwachtingen altijd moeten worden 
gehonoreerd; onvoldoende onderzocht of enige vorm 
van compensatie moet worden geboden 

Hoewel in handhavingsprocedures frequent een beroep op het 
vertrouwensbeginsel wordt gedaan, slaagt een dergelijk beroep 
zelden. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling is voor een 
geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel noodzakelijk dat er 
aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige 
toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, 
waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden 
ontleend (zie bijvoorbeeld: ABRvS 28 oktober 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:3298; ABRvS 16 september 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:3006). Vaak blijkt dat de toezegging is gedaan 
door een daartoe onbevoegde functionaris of is de toezegging 
onvoldoende concreet (zie bijvoorbeeld: ABRvS 1 april 2015, 
ECLI:NL:RVS:2015:1016). 
 
Indien het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt betekent dat 
evenwel niet dat zonder meer van handhaving moet worden 
afgezien. Het vertrouwensbeginsel strekt namelijk niet zover dat 
gerechtvaardigde verwachtingen altijd moeten worden gehonoreerd. 
Wel zal in dat geval veelal moeten worden onderzocht of enige vorm 
van compensatie moet worden geboden. Deze aspecten worden in 
een tussenuitspraak van de Afdeling van 2 december 2015 
(ECLI:NL:RVS: 2015:3683) helder geïllustreerd (zie in vergelijkbare 
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zin: AbRvS 28 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY4425). Deze 
uitspraak wordt hierna besproken. 
 
De feiten 
De casus is als volgt. Appellant heeft een tweetal panden in 
eigendom en verhuurt deze panden aan een derde (Cleaning 
Service Veghel) voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Niet in 
geschil is dat de huisvesting van arbeidsmigranten in strijd is met het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan, zodat het college bevoegd 
was hiertegen handhavend op te treden. 
 
Appellanten betogen (voor zover hier van belang) dat toezeggingen 
zijn gedaan door het college dat het gebruik van de panden voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten was toegestaan en dat gelet 
hierop het college van handhavend optreden had moeten afzien. 
 
Oordeel Afdeling 
Ten aanzien van het betoog van appellanten dat zij erop mochten 
vertrouwen dat de toezeggingen van het college dat het gebruik van 
de panden voor de huisvesting van arbeidsmigranten was 
toegestaan, zouden worden nagekomen overweegt de Afdeling het 
volgende. Niet in geschil is dat aan het college toe te rekenen 
concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan, waaraan 
appellanten de gerechtvaardigde verwachting hebben kunnen 
ontlenen dat tegen het gebruik van de panden voor de huisvesting 
van arbeidsmigranten niet handhavend zal worden opgetreden. Het 
beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt dus. 
 
De Afdeling overweegt vervolgens dat het vertrouwensbeginsel niet 
zo ver strekt dat gerechtvaardigde verwachtingen altijd moeten 
worden gehonoreerd. Er kunnen belangen aanwezig zijn die 
zwaarder wegen dan de belangen van degenen jegens wie de 
verwachtingen zijn gewekt, bij het honoreren van het 
gerechtvaardigde vertrouwen. In dit geval heeft het college het 
belang van de omwonenden bij handhavend optreden tegen het met 
het bestemmingsplan strijdig gebruik van de panden, mogen laten 
prevaleren boven de belangen van appellant A en Cleaning Service 
Veghel bij voortzetting van dat gebruik. 
 
Hoewel het college het belang van de omwonenden mocht laten 
prevaleren boven de opgewekte verwachtingen jegens appellanten, 
houden de handhavingsbesluiten in rechte geen stand.  De Afdeling 
oordeelt namelijk dat het college had behoren te onderzoeken of de 
eigenaar van de panden dient te worden gecompenseerd voor het 
handelen in strijd met het vertrouwensbeginsel en de voor dat 
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onderzoek benodigde gegevens bij appellant had behoren op te 
vragen. Het college heeft hierbij niet onverkort kunnen vasthouden 
aan het aan de besluiten ten grondslag gelegde advies van AKD. 
Dat appellant geen financiële gegevens heeft overgelegd en heeft 
verklaard zich voor de vergoeding van geleden schade bij voorkeur 
tot de burgerlijke rechter te wenden, doet hier niet aan af. 
  
Conclusie is dat de handhavingsbesluiten zijn genomen in strijd met 
artikel 3:2 Awb, omdat het college bij de voorbereiding van deze 
besluiten niet de nodige kennis omtrent de relevante feiten heeft 
vergaard. De Afdeling past vervolgens de bestuurlijke lus toe. Het 
college wordt opgedragen de eigenaar van de panden te verzoeken 
om een opgave te doen van de hoogte van de volgens hem 
aangewezen financiële compensatie en met inachtneming van deze 
inlichtingen, die appellant met gegevens en bescheiden gestaafd 
dient te verstrekken, nieuwe besluiten te nemen. 
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