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Stellingen behorend bij het proefschrift ‘Doorwerking van de beginselen van 

behoorlijke rechtspleging in de bestuurlijke voorprocedures’ van Daniëlle Wenders 

 
1. De veelal veronderstelde tegenstelling tussen de rechtsbeschermingsfunctie en 

het verlengde besluitvormingskarakter van de bezwaarschriftprocedure bestaat 
niet: afhankelijk van het perspectief op de procedure, dat van de belanghebbende 
of van het bestuursorgaan, ligt de nadruk in meer of mindere mate op een van 
beide kenmerken.  

2. Onpartijdig bestuur in de bestuurlijke voorprocedures is niet per definitie een 
contradictio in terminis.  

3. Ten onrechte sluit de bestuursrechter voor de bezwaarschriftprocedure de 
zelfstandige gelding van het beginsel van de redelijke termijn, ongeacht of 
daarna een procedure bij de bestuursrechter wordt gevolgd, uit (CRvB 28 april 
2009; LJN BI2748; JB 2009/152; AbRvS 17 juni 2009, LJN: BI8475). 

4. De bestuursrechter zou in meer gevallen (expliciet) ambtshalve moeten toetsen 
of in een beroepsprocedure tegen een besluit de beginselen van behoorlijke 
rechtspleging in acht worden of zijn genomen. 

5. Het al te eenvoudig passeren van procedurele gebreken aan de totstandkoming 
van een besluit ten behoeve van effectieve en finale geschilbeslechting doet geen 
recht aan het soms fundamentele karakter van die eisen en het belang van die 
eisen voor de deugdelijkheid van de inhoud van een besluit. 

6. Voor doorwerking van primair intern werkende beginselen van behoorlijke 
rechtspleging in de bestuurlijke voorprocedures bestaat meer ruimte dan voor 
doorwerking van beginselen die primair extern werken.  

7. De bevoegdheid tot vernietiging van een besluit door de bestuursrechter bij een 
gegrond beroep is te beperkt: meer mogelijkheden om, los van vernietiging, 
rechtsgevolgen aan een schending van een uitwerking van een beginsel van 
behoorlijke rechtspleging of behoorlijk bestuur te verbinden zijn wenselijk. 

8. Om te voorkomen dat toepassing van een bestuurlijke lus in een geschil over een 
besluit door een belanghebbende partij vooral wordt ervaren als een 
spreekwoordelijke strop, dient ook bij herstel van het geconstateerde gebrek door 
het bestuur de einduitspraak van de bestuursrechter in de regel gepaard te gaan 
met een vergoeding van proceskosten en griffierecht. 

9. Ook een promotie is een vorm van een proces waarvoor behoorlijkheidseisen 
gelden die verwantschap vertonen met beginselen van behoorlijke rechtspleging.  

 




