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Het in artikel 8:69a Awb vastgelegde relativiteitsvereiste brengt met zich mee dat een appellant in de 

beroepsfase geen geslaagd beroep kan doen op een norm, die kennelijk niet strekt tot de bescherming van zijn 

belangen. Het relativiteitsvereiste komt geregeld aan bod in de jurisprudentie van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit overzichtsartikel behandelen wij voornamelijk de voor de 

praktijk relevante uitspraken waarin de toepassing van het relativiteitsvereiste aan bod komt.1  

1. Inleiding 

Met de invoering van het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht heeft de wetgever de eis willen stellen dat er 

een verband bestaat tussen een beroepsgrond en de daadwerkelijke reden om een besluit in rechte aan te 

vechten. De bestuursrechter kan een besluit niet (meer) vernietigen wegens schending van een rechtsregel die 

niet strekt tot bescherming van een belang waarin de eisende partij feitelijk dreigt te worden geschaad.2 Het 

relativiteitsvereiste is imperatief geformuleerd en schept voor de bestuursrechter de verplichting om af te zien 

van vernietiging van een besluit wegens schending van een rechtsregel die kennelijk niet strekt tot 

bescherming van het belang van appellant. 

Plaats binnen het bestuursprocesrecht 

Het is een weloverwogen keuze geweest van de wetgever om het relativiteitsvereiste in hoofdstuk 8 van de 

Awb op te nemen. Daardoor is het relativiteitsvereiste uitsluitend van toepassing in de beroepsfase. Het 

relativiteitsvereiste vindt geen toepassing in bezwaar.3 Naar het oordeel van de wetgever heeft de 

bezwaarprocedure een wezenlijk ander karakter dan de beroepsprocedure. In de bezwaarprocedure dient een 

volledige heroverweging van het genomen besluit plaats te vinden en daarbij past niet een toetsing in bezwaar 

die beperkt is tot een toets aan uitsluitend die rechtsregels welke de belangen van de bezwaarmaker beogen te 

beschermen.4 

2. Stand van zaken jurisprudentie van de Afdeling 

2.1 Correctie op de toepassing van het bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste 



Op het privaatrechtelijke relativiteitsvereiste uit artikel 6:163 BW is de zogenoemde ‘correctie-Langemeijer’ 

van toepassing.5 Deze correctie op het relativiteitsvereiste komt er in de kern op neer dat een handeling die in 

strijd is met een geschreven rechtsregel die niet de belangen van de eiser beschermt, tevens in strijd kan zijn 

met een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm die wél de belangen van de eiser beschermt.6 Anders dan in het 

civiele recht, kent het bestuursrecht geen wettelijk vastgelegd correctiemechanisme (zoals de uit het civiele 

recht afkomstige correctie-Langemeijer). In de literatuur werd dan ook geregeld de vraag opgeworpen of er 

ook een (soort) correctie-Langemeijer of een op die correctie geïnspireerde redenering in het kader van het in 

artikel 8:69a Awb vastgelegde relativiteitsvereiste mogelijk (en wenselijk) zou zijn. 

De Voorzitter van de Afdeling heeft in juli 2015 in een bestemmingsplanzaak een conclusie gevraagd aan 

staatsraad advocaat-generaal Widdershoven. De directe aanleiding voor de gevraagde conclusie was de in die 

procedure opgeworpen vraag of het relativiteitsvereiste in de weg stond aan een (geslaagd) beroep van een 

concurrerende bouwmarkt (Praxis) op veiligheidsnormen die zouden moeten gelden voor de met het 

bestemmingsplan mogelijk gemaakte bouwmarkt (Hornbach). De gemeenteraad beantwoordde deze vraag 

bevestigend, de Praxis ontkennend. Praxis stelde zich hierbij op het standpunt dat het relativiteitsvereiste haar 

niet kon worden tegengeworpen, omdat zij aan het rechtszekerheids-, het vertrouwens- en het 

gelijkheidsbeginsel de concrete verwachting mocht ontlenen dat het bevoegd gezag in elke vergunning- en/of 

bestemmingsplanprocedure handelt overeenkomstig de wettelijke normen. Verder stelde zij dat wanneer de 

wettelijke normen – in dat concrete geval de normen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen – niet 

tevens voor de met het bestemmingsplan mogelijk gemaakte (concurrerende) bouwmarkt zouden gelden, de 

(concurrerende) bouwmarkt oneerlijk zou worden bevoordeeld. 

Op 2 december 2015 verscheen de conclusie van Widdershoven.7 Widdershoven concludeert dat de 

toepassing van het relativiteitsvereiste in die zin als volgt zou moeten worden gecorrigeerd: ‘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’. Een algemene rechtszekerheidscorrectie wijst hij af.8 Voor 

een geslaagd beroep op de correctie-Langemeijer is het noodzakelijk dat, naast de schending van de 

wettelijke norm, ook wordt voldaan aan de vereisten die gelden voor het vertrouwens- en/of 

gelijkheidsbeginsel, zo concludeert de staatsraad advocaat-generaal. 

In haar uitspraak van 16 maart 2016 heeft de Afdeling de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal 

overgenomen.9 Kort samengevat, concludeert de Afdeling dat voor de toepassing van de correctie-

Langemeijer moet worden voldaan aan de vereisten die gelden voor het vertrouwens- of het 

gelijkheidsbeginsel. Op dat punt ging het mis voor Praxis. Ten aanzien van het vertrouwensbeginsel 

overweegt de Afdeling dat Praxis niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij haar concrete verwachtingen zijn 

gewekt dat zij zou worden beschermd door de normen waarop zij een beroep deed. Het standpunt van Praxis, 

dat zij mocht verwachten dat het bevoegd gezag in overeenstemming zou handelen met de geldende 

wettelijke regels, is naar het oordeel van de Afdeling geen concrete verwachting als vereist voor een geslaagd 

beroep op het vertrouwensbeginsel. Een andersluidende benadering zou namelijk leiden tot een algemene 



rechtszekerheidscorrectie op het relativiteitsvereiste en dat was niet in overeenstemming met de bedoeling 

van de wetgever.10 Evenmin ziet de Afdeling ruimte voor een toepassing van de correctie-Langemeijer via de 

band van het gelijkheidsbeginsel. Praxis heeft naar het oordeel van de Afdeling niet gesteld dat zij in 

vergelijkbare gevallen aan normen is gehouden die vergelijkbaar zijn met de normen waarop zij een beroep 

deed. 

2.1.1 Eerste toepassing correctie Widdershoven 

Ruim een half jaar na de uitspraak van 16 maart 2016 past de Afdeling voor het eerst in drie uitspraken11 van 

26 december 2016 de correctie op het relativiteitsvereiste toe.12 De drie uitspraken hadden betrekking op de 

handhavingsverzoeken die de SlijtersUnie had ingediend bij de burgemeesters van de gemeenten Sint-

Oedenrode, Someren en Schijndel. In die handhavingsverzoeken had de SlijtersUnie de betrokken 

burgemeesters gevraagd handhavend op te treden tegen de in hun gemeenten gevestigde 

supermarktexploitanten die, tijdens de openingstijden, niet permanent een leidinggevende aanwezig hadden 

in de slijterijen, terwijl artikel 24 van de Drank- en horecawet (hierna: Dhw) daartoe volgens de SlijtersUnie 

wel toe verplichtte. De handhavingsverzoeken van de SlijtersUnie werden afgewezen. De betrokken 

burgemeesters stelden zich, kort samengevat, op het standpunt dat de supermarkt en de slijterij samen de 

inrichting vormen (als bedoeld in artikel 1 lid 1 Dhw). De SlijtersUnie ging in beroep tegen de negatieve 

beslissingen. In hoger beroep stelden de burgemeesters dat het relativiteitsvereiste in de weg stond aan een 

vernietiging van het bestreden besluit. Zij stelden dat artikel 24 Dhw strekt tot bescherming van het belang 

van de volksgezondheid en niet van het door de SlijtersUnie behartigde concurrentiebelang. De Afdeling gaat 

hier niet in mee. Naar het oordeel van de Afdeling moet in een borrelshop (lees: slijterij), die onderdeel 

uitmaakt van een supermarkt, inderdaad een leidinggevende aanwezig zijn en is het niet voldoende dat de 

leidinggevende zich elders in de supermarkt bevindt. Anders dan de rechtbank oordeelt de Afdeling dat de 

Dhw niet strekt ter bescherming van de belangen van de SlijtersUnie, zodat het relativiteitsvereiste in 

principe aan een inhoudelijke beoordeling van het beroep in de weg staat. Maar daarmee was de strijd nog 

niet verloren voor de SlijtersUnie. De Afdeling overweegt namelijk, dat hoewel artikel 24 Dhw niet strekt ter 

bescherming van de belangen van de SlijtersUnie, de aan de orde zijnde schending van deze bepaling wél 

bijdraagt aan het oordeel dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden. Om deze reden kon de SlijtersUnie 

alsnog met succes een beroep doen op artikel 24 Dhw. Indien het beroep op het gelijkheidsbeginsel niet zou 

slagen zou immers worden toegestaan dat in slijterijen in supermarkten geen leidinggevende aanwezig is, 

terwijl dit niet is toegestaan bij zelfstandige slijterijen die niet zijn gevestigd in een supermarkt. Zelfstandige 

slijterijen moeten de kosten van permanente aanwezigheid van een leidinggevende volledig zelf dragen, 

terwijl bij een slijterij in een supermarkt deze kosten gedeeltelijk of zelfs helemaal voor rekening komen van 

de supermarkt. Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en dit rechtvaardigt naar het oordeel van de 

Afdeling een correctie op het relativiteitsvereiste. 

2.1.2 Geen geslaagd beroep op de correctie 

Een geslaagd beroep op de correctie op het relativiteitsvereiste blijft gelet op de hiervoor aangehaalde 

uitspraken een uitzondering. Een beroep daarop wordt, zo volgt uit verschillende uitspraken die in de 



achterliggende periode zijn gewezen, niet snel gehonoreerd. In dit kader wijzen wij verder nog op een 

uitspraak van de Afdeling van 15 maart 2017 inzake de vestiging van een nieuwe Hornbachvestiging in 

Duiven.13 Het relativiteitsvereiste wordt aan Praxis tegengeworpen, omdat, in dit geval, de 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw, thans de Wet natuurbescherming) niet strekt tot bescherming van haar 

belangen. Praxis doet echter een beroep op het gelijkheidsbeginsel door te betogen dat indien zij wenst uit te 

breiden, haar, gelet op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden, kort gezegd kan worden tegengeworpen dat 

daarvoor onvoldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is, omdat deze reeds is opgebruikt door haar 

concurrent. De Afdeling overweegt met een verwijzing naar haar uitspraak van 16 maart 2016 dat een 

geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel kan leiden tot een correctie op de toepassing van het 

relativiteitsvereiste. Nu in het onderhavige geval echter niet gebleken is van concrete uitbreidingsplannen van 

Praxis, kan reeds daarom geen geslaagd beroep worden gedaan op het gelijkheidsbeginsel en wordt om die 

reden niet toegekomen aan de correctie op het relativiteitsvereiste. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt 

dan ook en leidt niet tot een correctie op de toepassing van het relativiteitsvereiste. 

Ook in een andere uitspraak van 15 maart 2017 wordt tevergeefs een beroep gedaan op het 

gelijkheidsbeginsel in verband met de toepassing van de correctie op het relativiteitsvereiste.14 TKB betoogt 

in een bestemmingsplanzaak, kort samengevat, dat de omstandigheid dat in het bestemmingsplan geen 

beperkende gebruiksvoorschriften zijn opgenomen voor de evenementen die kunnen worden gehouden in 

strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De Afdeling overweegt dat de norm van een goede ruimtelijke ordening 

ertoe strekt te waarborgen dat het toestaan van evenementen niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van 

het woon- en leefklimaat ter plaatse. Nu de belangen van TKB erin zijn gelegen gevrijwaard te blijven van 

een nieuw congrescentrum in haar verzorgingsgebied, strekken de ingeroepen normen kennelijk niet tot de 

bescherming van deze belangen. Evenmin wordt de toepassing van het relativiteitsvereiste gecorrigeerd door 

een beroep op het gelijkheidsbeginsel in verband met de beroepsgrond van TKB over de 

evenementenregeling, omdat de oppervlakte van het congrescentrum dat met het plan mogelijk wordt 

gemaakt is beperkt tot 1.200 m², waar de oppervlakte van de gronden voor de evenementenhallen van TKB 

vele malen groter is. Ook worden op de gronden van TKB evenementen buiten het bouwvlak toegestaan. 

Gelet hierop is de Afdeling van oordeel dat de door TKB met elkaar vergeleken situaties van elkaar 

verschillen. Het relativiteitsvereiste wordt TKB om die reden tegengeworpen. 

In een latere uitspraak van 7 juni 2017, waarin wederom een bestemmingsplanzaak aan de orde was, stellen 

meerdere appellanten dat de werking van het relativiteitsvereiste vanwege het gelijkheids- of het 

vertrouwensbeginsel dient te worden gecorrigeerd.15 Appellanten voeren aan dat de Wet geluidhinder hen 

beschermt tegen de komst van geluidgevoelige objecten en ongewenste planologische ontwikkelingen. 

Daarnaast stellen zij dat het zorghotel in de geluidzone van de snelweg A35-A1 mag worden gebouwd en dat 

onzeker is of zij in de toekomst onder dezelfde voorwaarden een geluidgevoelig object in die geluidzone 

mogen bouwen. De Afdeling overweegt, met een verwijzing naar de uitspraak van 16 maart 2016, dat 

verwachtingen ontleend aan een algemene formele handeling, zoals een wettelijk voorschrift of een 

beleidsregel, niet als concrete verwachtingen kunnen worden aangemerkt. Dit zou immers leiden tot een 

algemene rechtszekerheidscorrectie op het relativiteitsvereiste wat blijkens de totstandkomingsgeschiedenis 

van artikel 8:69a Awb niet de bedoeling van de wetgever is geweest, aldus de Afdeling. De Afdeling wijst er 



verder op dat appellanten geen concrete activiteiten of plannen hebben genoemd waarbij hen, de nu aan de 

orde zijnde bepalingen, zijn of zouden kunnen worden tegengeworpen. Evenmin is sprake van handelen in 

strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ook in deze uitspraak is niet toegekomen aan een correctie op het 

relativiteitsvereiste. 

Tot slot merken wij op dat de Afdeling in een uitspraak van 29 maart 2017 (nogmaals) duidelijk maakt dat 

een beroep op de correctie op het relativiteitsvereiste door een beroep te doen op het gelijkheids- en het 

vertrouwensbeginsel door appellant dient te worden onderbouwd.16 Aangezien appellant zijn beroep op deze 

beginselen niet had onderbouwd, oordeelt de Afdeling dat het beroep op deze beginselen reeds daarom niet 

kan leiden tot een correctie op de toepassing van het relativiteitsvereiste. Kortom, een appellant kan niet 

volstaan met het stellen dat het gelijkheids- en/of het vertrouwensbeginsel is geschonden. Hij zal deze 

schending moeten onderbouwen. 

2.2 De ladder voor duurzame verstedelijking 

Gelet op eerdere jurisprudentie van de Afdeling van onder andere 20 mei 2015 (Thermen Berendonck) wordt 

het relativiteitsvereiste niet aan concurrenten tegengeworpen als een planologisch besluit zodanige 

leegstandseffecten tot gevolg heeft dat dit kan leiden tot een – uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 

– onaanvaardbare situatie.17 Voor relevante leegstand (als hiervoor bedoeld) is onvoldoende dat de voorziene 

ontwikkeling, die mogelijk wordt gemaakt door het bestemmingsplan, leidt of kan leiden tot een verminderde 

vraag naar producten of diensten en daardoor tot daling van omzet en inkomsten van de eigen onderneming 

of de betreffende vestiging. Het enkele feit dat de voorziene ontwikkeling kan leiden tot beëindiging van de 

eigen bedrijfsactiviteiten ter plaatse, en daardoor tot leegstand van het in gebruik zijnde bedrijfsgebouw is op 

zichzelf eveneens onvoldoende om te concluderen dat zich relevante leegstand zal voordoen.18 

Het ligt op de weg van appellanten om aannemelijk te maken dat relevante leegstand kan optreden. Dat 

appellanten daarin niet altijd slagen, blijkt uit verschillende uitspraken. In een uitspraak van 19 april 2017 zet 

de Afdeling het leerstuk van de relevante leegstand in relatie tot het relativiteitsvereiste en de ladder voor 

duurzame verstedelijking wederom uiteen.19 Het betrof hier een bestemmingsplan dat twee supermarkten en 

kleinschalige detailhandel mogelijk maakt. In beroep betoogden verschillende concurrerende ondernemingen 

dat het plan in strijd met artikel 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) en artikel 2.1 

Verordening ruimte provincie Zeeland is vastgesteld. Deze concurrenten zijn weliswaar belanghebbend bij 

het bestemmingsplan, maar hun beroep op de ladder voor duurzame verstedelijking uit artikel 3.1.6 lid 2 Bro 

stuit af op het relativiteitsvereiste. In het rapport dat door de concurrenten is overgelegd ziet de Afdeling geen 

aanleiding voor het standpunt dat de clustering van de twee supermarkten zeer sterke omzeteffecten heeft en 

daarmee zou kunnen leiden tot relevante leegstand. Gelet hierop, zo overweegt de Afdeling, staat artikel 

8:69a Awb in de weg aan vernietiging van het bestemmingsplan wegens strijd met de ladder voor duurzame 

verstedelijking.20 De Afdeling overweegt verder dat artikel 2.1 van de verordening eenzelfde doel en 

strekking heeft als artikel 3.1.6 lid 2 Bro. Naar het oordeel van de Afdeling kunnen de concurrenten die zich 

niet beroepen op artikel 3.1.6 lid 2 Bro, omdat die bepaling kennelijk niet strekt tot bescherming van hun 

belangen, zich evenmin beroepen op artikelen uit een provinciale omgevingsverordening met eenzelfde doel 

en strekking.21 Een vergelijkbaar oordeel velt de Afdeling in haar latere uitspraak van 10 mei 2017 waarin het 



appellant evenmin is gelukt feiten of omstandigheden naar voren te brengen die het oordeel rechtvaardigen 

dat de voorziene ontwikkeling tot een uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening relevante leegstand zou 

kunnen leiden.22 

De uitspraak van de Afdeling van 20 mei 2015 heeft een vervolg gekregen in de uitspraak van 5 juli 2017. 

Appellanten, verschillende wellnessresorts, stelden in beroep dat de toets aan de ladder voor duurzame 

verstedelijking (ten behoeve van een bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van een wellnesscomplex) 

niet op de juiste wijze had plaatsgevonden.23 Appellanten doen een beroep op de zogenoemde 

‘ontsnappingsclausule’ die de Afdeling in de uitspraak van 20 mei 2015 geeft door te betogen dat er in hun 

geval sprake is van bijzondere omstandigheden die relevante leegstand tot gevolg zouden hebben.24 

Appellanten voeren aan dat vrijwel alle bouwkundige voorzieningen en locatiespecifieke eigenschappen 

enkel tot doel hebben om het object als een wellnesscentrum te exploiteren. Ter zitting voeren appellanten 

aan dat andersoortig gebruik niet zozeer onmogelijk is, als wel dat een andere exploitatie financieel niet 

haalbaar is. De Afdeling gaat niet mee in dit betoog. Naar het oordeel van de Afdeling hebben appellanten 

niet aannemelijk gemaakt dat het object dermate bijzondere bouwkundige, dan wel locatiespecifieke 

eigenschappen heeft, dat andersoortig gebruik – dan het gebruik van het gebouw als wellnesscentrum – al dan 

niet door transformatie, niet of slechts onder zeer bezwarende omstandigheden tot de mogelijkheden behoort. 

De Afdeling betrekt daarbij dat appellanten hun betoog niet hebben onderbouwd met bouwkundige en 

financiële gegevens van ter zake deskundige derden. Daarnaast acht de Afdeling niet uitgesloten dat realisatie 

van één van de door de raad genoemde alternatieven tot de mogelijkheden behoort. Voorts neemt de Afdeling 

in aanmerking dat ten aanzien van de overige bedrijfsgebouwen van appellanten niet is aangevoerd dat een 

andere invulling is uitgesloten dan wel zeer bezwaarlijk is. Wederom concludeert de Afdeling dat artikel 

8:69a Awb in de weg staat aan de inhoudelijke beoordeling van de beroepsgronden wegens de gestelde strijd 

met de ladder voor duurzame verstedelijking.25 

De Afdeling lijkt vooral het strenge criterium dat relevante leegstand aangetoond moet worden toe te passen 

als de belangen van concurrenten uitsluitend zijn gelegen in het concurrentiebelang. In de hiervoor 

aangehaalde uitspraak van 20 mei 2015 overwoog de Afdeling dat relevante leegstand zich voorts zou kunnen 

voordoen bij leegstand als gevolg van de voorziene ontwikkeling in de omgeving van het bij de concurrent in 

gebruik zijnde bedrijfspand.26 Dit aspect komt terug in een uitspraak van 12 april 2017 waarin een 

bestemmingsplan en omgevingsvergunning ter discussie stonden die voorzien in de herontwikkeling van een 

bedrijfspand voor perifere detailhandel in het zogeheten ‘home & living’-segment op een bedrijventerrein.27 

Appellant Neddex stelt dat het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met artikel 3.1.6 lid 2 Bro. Volgens 

Neddex zijn haar belangen niet uitsluitend gelegen in het voorkomen van concurrentie, maar gaat het haar er 

ook om – met het oog op haar ondernemingsklimaat – leegstand te voorkomen in de directe omgeving van 

haar bedrijfspanden. De Afdeling gaat hierin mee. Het beroep van Neddex gaat gelet op de afstand en de 

ligging van haar bedrijfspanden ten opzichte van het plangebied (een afstand van circa 360 meter) ook om het 

voorkomen van leegstand in de directe omgeving van haar eigen vestiging. Het relativiteitsvereiste staat 

daarom niet aan een inhoudelijke beoordeling van de beroepsgrond over artikel 3.1.6 lid 2 Bro in de weg. 



De drempel die geldt voor concurrenten die een geslaagd beroep op de ladder voor duurzame verstedelijking 

willen doen, ligt lager voor omwonenden. Een illustratief voorbeeld hiervan betreft de uitspraak van de 

Afdeling van 20 december 2017.28 Het geschil betreft de vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in 

een juridisch planologisch kader voor de vestiging van een distributiecentrum op een bedrijventerrein. Een 

omwonende betoogt in beroep dat de gemeenteraad heeft miskend dat het plan voorziet in een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 Bro. De Afdeling overweegt dat artikel 3.1.6 lid 2 

Bro ten doel heeft zorgvuldig ruimtegebruik ten behoeve van stedelijke ontwikkelingen te garanderen. Het 

relativiteitsvereiste als vervat in artikel 8:69a Awb brengt niet met zich dat de appellant zich niet op de 

schending van deze norm kan beroepen, omdat niet kennelijk is dat artikel 3.1.6 lid 2 Bro niet strekt tot de 

bescherming van zijn belangen. Hierbij acht de Afdeling van belang dat de appellant er belang bij heeft dat de 

gronden in het plangebied niet onnodig worden bebouwd.29 Een ander voorbeeld is een zaak waarin een 

bestemmingsplan ter discussie stond dat, kort samengevat, de realisatie van een woonzorgcomplex mogelijk 

maakte.30 Het plan voorzag onder meer in de bouw van zestien levensloopbestendige woningen en een 

gebouw met vier kamers die zijn bedoeld voor bed en breakfast. Een omwonende betoogt dat het plan in 

strijd is met de artikelen 3.23 en 3.24 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe en artikel 3.1.6 lid 2 Bro. 

De Afdeling overweegt dat zowel artikel 3.24 van de verordening als artikel 3.1.6 lid 2 Bro beogen – vanuit 

een oogpunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik –planologisch ongewenste versnippering en leegstand te 

voorkomen. Genoemde bepalingen strekken tot bescherming van de belangen van de omwonende, nu het, zo 

vervolgt de Afdeling, in het belang van de omwonende is dat het perceel niet onnodig wordt bebouwd. 

2.3 Een goede ruimtelijke ordening 

Als uitgangspunt geldt dat een omwonende een beroep kan doen op normen voor de bepaling van hetgeen een 

goede ruimtelijke ordening vereist uit oogpunt van een goed woon- en leefklimaat als bedoeld in artikel 3.1 

lid 1 Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), indien de ingeroepen normen kennelijk strekken tot de 

bescherming van zijn belangen. Hiervoor is, met name, van belang of de ingeroepen normen strekken tot 

bescherming van belangen die zien op de directe leefomgeving van de omwonende.31 Bij ingeroepen normen 

die niet (direct) zien op de belangen van de directe leefomgeving van de omwonende (of bijvoorbeeld een 

concurrent), kan de omwonende wel eens tegen het relativiteitsvereiste aanlopen. Hierna illustreren wij dit 

aan de hand van een aantal voorbeelden uit het afgelopen jaar. 

Verkeers- en parkeeraspecten 

In een uitspraak van 1 maart 2017 betoogt een omwonende – in het kader van een bestemming dat voorziet in 

de bouw van twee half vrijstaande woningen – dat de bouw van deze nieuwe woningen dicht op een 

bestaande weg onverantwoord is.32 Volgens de omwonende volgt uit eerder onderzoek dat trillingen als 

gevolg van zwaar wegverkeer op deze weg voor problemen zorgen bij kort op deze weg gebouwde woningen. 

De belangen van de omwonende zijn evenwel gelegen in het gevrijwaard blijven van de aantasting van zijn 

woon- en leefklimaat en meer in het algemeen belang van het behoud van zijn woonomgeving. De 

omwonende beroept zich daarom op aspecten van de norm van een goede ruimtelijke ordening, als 

neergelegd in artikel 3.1 lid 1 Wro, die niet strekken tot de bescherming van zijn belangen. 



In een uitspraak van 27 september 2017 liepen meerdere omwonenden ook tegen het relativiteitsvereiste 

aan.33 Het betreffende bestemmingsplan voorzag in de herstructurering en uitbreiding van een bestaande 

jachthaven en een camping. Meerdere omwonenden uitten kritiek op een verkeersstudie en stelden zich op 

het standpunt dat de weg niet geschikt is voor de afwikkeling van het verkeer van en naar het park. De 

belangen van deze omwonenden, zo stelt de Afdeling vast, zijn gelegen in het behoud van hun woon- en 

leefklimaat en niet in de veiligheid van bezoekers en personeel van het park. Het relativiteitsvereiste wordt 

deze omwonenden daarom tegengeworpen voor zover zij betogen dat de gemeenteraad met dat laatste aspect 

onvoldoende heeft rekening gehouden. De stelling van appellanten dat een slechte bereikbaarheid van het 

park bij calamiteiten indirecte gevolgen voor omwonenden zou kunnen hebben, levert, zo overweegt de 

Afdeling, onvoldoende grond om hierover anders te oordelen. 

Geluidsaspecten 

Over het aspect geluidhinder in het kader van een goede ruimtelijke ordening heeft de Afdeling het afgelopen 

jaar verschillende uitspraken gedaan. Een aantal van deze uitspraken lopen wij hierna langs. 

In een uitspraak van 20 september 2017 stond de verlening van een omgevingsvergunning voor het 

herbouwen van een boerderij met als functie restaurant, galerie en bedrijfswoning, het bouwen van een 

wagen- en een hooischuur met logiesfunctie en het verleggen van een inrit op een perceel centraal.34 Twee 

omwonenden betogen dat bij hun woning geen sprake is van een akoestisch aanvaardbare situatie en dat bij 

een andere woning niet aan de streefwaarde voor de avondperiode van 35 dB(A) kan worden voldaan. Het 

relativiteitsvereiste wordt deze omwonenden niet tegengeworpen, omdat voldoende aannemelijk is dat een 

overschrijding van de streefwaarden op de andere woning ook zal leiden tot meer geluidbelasting op hun 

eigen woning. De Afdeling maakt in deze uitspraak aldus duidelijk dat een omwonende het 

relativiteitsvereiste niet kan worden tegengeworpen, indien hij volstaat met aannemelijk te maken dat de 

vergunningverlening zal leiden tot overschrijding van de geluidsnormen ter plaatse van woningen in zijn 

directe omgeving en daarmee tot nadelige geluidseffecten bij zijn (eigen) woning.  

Een omwonende kan zich niet met succes beroepen op de nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat 

dan wel het verblijfsklimaat van derden. Dit maakt de Afdeling (nogmaals) duidelijk in een uitspraak van 

26 april 2017 waarin een bestemmingsplan ter discussie staat dat voorziet in de ontwikkeling van een 

hotellocatie en daarbij een vergader- en congrescentrum en restaurant.35 Een omwonende voert aan dat hij 

geluidhinder van de nieuwe hotellocatie zal ondervinden, onder meer als gevolg van feesten en partijen, 

dichtslaande autoportieren en extra verkeer op de provinciale weg. De Afdeling stelt voorop dat artikel 8:69a 

Awb voor zover de beroepsgronden van de omwonende betrekking hebben op het woon- en leefklimaat in de 

directe omgeving van het plangebied niet aan een mogelijke vernietiging van het besluit op deze gronden in 

de weg staat, omdat de omwonende in de directe omgeving van het plangebied woont. Dat de omwonende 

tevens heeft gewezen op de gevolgen van het plan voor andere omwonenden dan hijzelf, doet hieraan niet af. 

Wel staat het relativiteitsvereiste in de weg aan een inhoudelijke beoordeling van de beroepsgrond over de 

geluidgevoeligheid van de hotellocatie zelf. Voor de omwonende gaat het immers om het belang dat zijn 

perceel gevrijwaard blijft van de invloed van de ontwikkeling zoals in het plan voorzien. Naar het oordeel 

van de Afdeling is het belang van de omwonende niet gemoeid met het tegengaan van eventuele geluidhinder 



ter plaatse van de nieuwe ontwikkeling, zodat het relativiteitsvereiste in zoverre aan een mogelijke 

vernietiging van het besluit op deze grond in de weg staat.36 

In lijn met de hierboven aangehaalde uitspraken, ligt de uitspraak van de Afdeling van 2 augustus 2017.37 De 

Afdeling overweegt dat omwonenden niet kunnen opkomen voor de bescherming van belangen van 

toekomstige bewoners. Voor de omwonenden gaat het er immers om dat het plangebied onbebouwd blijft. De 

Afdeling neemt hierbij in aanmerking dat de omwonenden geen eigenaar zijn van de gronden in het 

plangebied. Evenmin is gebleken van concrete interesse in de koop of bewoning van één van de in het 

plangebied voorziene woningen. 

Tot slot wijzen wij op een uitspraak van 11 oktober 2017 waarin onder meer een bestemmingsplan en een 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ten behoeve van het herbestemmen van een bestaand 

kantoorpand tot appartementencomplex centraal stonden.38 Appellant, en anderen, stellen onder meer de 

deugdelijkheid van de berekeningen van de geluidbelasting in het geluidsrapport aan de orde. De Afdeling 

overweegt dat een beroep van appellant, en anderen, tegen een besluit van het college van burgemeester en 

wethouders tot vaststelling van hogere geluidgrenswaarden – zoals bedoeld in de Wet geluidhinder – voor de 

nieuwe appartementen niet kan leiden tot een vernietiging van dat besluit vanwege het relativiteitsvereiste. 

Hierdoor concludeert de Afdeling dat appellant, en anderen, evenmin met vrucht een beroep kunnen doen op 

een vermeend gebrek met betrekking tot de voorbereiding van het bestemmingsplan in relatie tot een besluit 

tot vaststelling van hogere geluidgrenswaarden.  

Goed ondernemersklimaat 

De vraag of voorschriften die strekken tot een goede ruimtelijke ordening (tevens) de belangen van een 

concurrent beogen te beschermen wordt doorgaans door de Afdeling wisselend beantwoord. Dit blijkt ook uit 

jurisprudentie van het afgelopen jaar. 

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat een concurrent in beroep kan gaan tegen de verlening van een 

omgevingsvergunning (op grond van de kruimelregeling) waardoor een onevenredige inbreuk op het leef- en 

ondernemersklimaat wordt gemaakt.39 Dit komt eveneens in een uitspraak van 24 mei 2017 naar voren.40 Het 

geschil betreft de verlening van een omgevingsvergunning aan CZAV voor het oprichten van een onbemand 

tankstation. De rechtbank overwoog dat het relativiteitsvereiste in de weg stond aan een geslaagd beroep van 

Kuwait Petroleum Nederland B.V. (hierna: Kuwait) omdat, naar het oordeel van de rechtbank, de regels die 

betrekking hebben op de goede ruimtelijke ordening kennelijk niet strekken tot bescherming van de 

(concurrentie)belangen van Kuwait. Kuwait stelt in hoger beroep dat de rechtbank ten onrechte heeft 

geoordeeld dat het in artikel 8:69a Awb neergelegde relativiteitsvereiste eraan in de weg staat dat haar 

beroepsgronden slagen. De Afdeling overweegt, onder verwijzing naar haar eerdere uitspraak van 20 januari 

201641, dat artikel 2.12 lid 1 aanhef en onder a onder 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: 

Wabo) onder andere ziet op de bescherming van het belang van een goede ruimtelijke ordening. Het 

behouden en herstellen van een goed ondernemersklimaat maakt daarvan onderdeel uit. Omdat de vestiging 

van een concurrerend tankstation kan leiden tot een minder goed ondernemersklimaat voor het tankstation 

van appellante (Kuwait) kan het relativiteitsvereiste niet aan appellante worden tegengeworpen. Onder deze 



omstandigheden staat het relativiteitsvereiste er daarom niet aan in de weg dat Kuwait in beroep (met succes) 

aanvoert dat het college van burgemeester en wethouders niet bevoegd was de omgevingsvergunning op 

grondslag van artikel 2.12 lid 1 aanhef en onder a onder 2 Wabo, te verlenen. Vergelijkbare overwegingen 

herhaalt de Afdeling in een latere uitspraak van 20 september 2017 waarin het een geschil betrof over de 

verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijetijdscentrum.42 De Afdeling 

overweegt dat het niet op voorhand is uitgesloten dat de realisering van het vrijetijdscentrum op het perceel, 

gelet op de voorziene horeca, zal leiden tot een minder goed ondernemersklimaat voor (concurrenten) Wok 

Stadion en Stadion Ontwikkeling Zwolle door onder meer een vermindering van het aantal klanten van Wok 

Stadion en daardoor tot een daling van haar omzet en inkomsten en een nadelige invloed op de 

verhuurbaarheid van de door Wok Stadion gehuurde bedrijfsruimte, die in eigendom is van Stadion 

Ontwikkeling Zwolle. 

Een ander vermeldingswaardige uitspraak in dit kader is de uitspraak van 3 mei 2017 waarin voor een 

tijdelijke losvoorziening een omgevingsvergunning was afgegeven op basis van de kruimelregeling ten 

behoeve van het bouwrijp maken van de Bloemendalerpolder.43 In deze uitspraak speelde de discussie over 

het toepassingsbereik van artikel 5 lid 6 van Bijlage II Bor. Ook zijn in deze uitspraak interessante 

overwegingen neergelegd over de vraag of het relativiteitsvereiste kan worden tegengeworpen aan de 

concurrerende ondernemer bij zijn beroep op artikel 5 lid 6 van Bijlage II Bor. De rechtbank oordeelde van 

wel. De Afdeling overweegt evenwel dat artikel 5 lid 6 van Bijlage II Bor, in samenhang gelezen met artikel 

2.12 lid 1 aanhef en onder a onder 2 Wabo, een regel is die is gesteld in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening. In de afweging van hetgeen een goede ruimtelijke ordening in dit geval inhoudt komen volgens de 

Afdeling niet alleen milieubelangen aan de orde, maar ook de belangen van het behouden en herstellen van 

een uit ruimtelijk oogpunt goed woon-, werk- en ondernemersklimaat. De door appellant en anderen 

aangevoerde belangen, waaronder de vrees voor verkeerscongestie, zijn ruimtelijke belangen. De Afdeling is 

daarom van oordeel dat artikel 5 lid 6 van Bijlage II Bor mede de strekking heeft de door appellant en andere 

genoemde belangen te beschermen. Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat niet op voorhand is 

uitgesloten dat het realiseren van een tijdelijke losvoorziening zal leiden tot een minder goed 

ondernemersklimaat, door bijvoorbeeld verkeerscongestie als gevolg van de zandtransporten. Artikel 8:69a 

Awb kan appellanten daarom niet worden tegengeworpen. 

2.4 Monumentale waarden 

De normen die zijn neergelegd in de Monumentenwet 1988 (ingetrokken per 1 juli 2016), dan wel die zijn 

neergelegd in de Erfgoedwet (per 1 juli 2016 in werking getreden), strekken volgens de Afdeling tot het 

behoud van monumenten van archeologie en kennelijk niet tot bescherming van de belangen van 

omwonenden om gevrijwaard te blijven van (nieuwe) bewoning.44 Deze normen kunnen evenmin worden 

ingeroepen om gevrijwaard te blijven van de realisatie van een nieuwe hotellocatie in de nabijheid van de 

woning van de omwonende en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor het woon- en leefklimaat.45 

In een uitspraak van 15 maart 2017 staat een omgevingsvergunning centraal voor het vernieuwen van de 

fundering, het plaatsen van een dakkapel en het veranderen van een Rijksmonument.46 Het 

relativiteitsvereiste wordt niet tegengeworpen aan de eigenaar van het naastgelegen pand. Deze eigenaar heeft 



belang bij de handhaving van het stadsgezicht en de monumentale waarden van de panden in de straat. 

Daarnaast steunt een gemeenschappelijke monumentale muur van het pand op de te vervangen fundering. 

Ook de huurders krijgen het relativiteitsvereiste niet tegengeworpen. De aangevraagde werkzaamheden 

hebben immers invloed op het woongenot van deze huurders en daarnaast zullen zij, als gevolg van de 

werkzaamheden aan het monumentale pand, hun woning moeten verlaten. Nijmeijer merkt in een annotatie 

bij deze uitspraak op dat voor het eerst in de context van het relativiteitsvereiste door de Afdeling wordt 

geoordeeld dat de individuele belangen van (rechts)personen congruent kunnen zijn, of: verweven kunnen 

zijn, met de algemene belangen die zijn gemoeid met het behoud van monumentale waarden als bedoeld in de 

Monumentenwet 1988 (thans de Erfgoedwet).47 

2.5 Bodemkwaliteit 

De normen die strekken tot bescherming van bodemkwaliteit zien uitsluitend op de kwaliteit van de bodem 

van het plangebied en niet op die ter plaatse van de eigen woning van een omwonende.48 Deze normen 

kunnen aldus niet worden ingeroepen om gevrijwaard te blijven van nieuwe bebouwing. Evenmin kunnen 

deze normen worden ingeroepen om gevrijwaard te blijven van negatieve gevolgen van een plan door de 

verplaatsing van een bedrijventerrein voor het woon- en leefklimaat van omwonenden. De Afdeling oordeelt 

in een uitspraak van 15 maart 2017 namelijk ook dat de normen uit de Wet bodembescherming kennelijk niet 

strekken voor het belang van appellanten om gevrijwaard te blijven van de negatieve gevolgen van het plan 

voor hun woon- en leefklimaat.49 

2.6 Verweven belangen 

Geregeld komen situaties aan bod waarin appellanten een beroep doen op algemene belangen die niet ter 

bescherming voor hun eigen belangen zijn geschreven. Een beroep op bepalingen ter bescherming van 

algemene belangen kan tot vernietiging leiden als het algemene belang zodanig is verweven met het eigen 

belang van de appellant, dat met succes een beroep kan worden gedaan op de schending van de normen 

waarin die algemene belangen zijn verankerd. In de jurisprudentie van de Afdeling wordt het 

relativiteitsvereiste in zulke gevallen minder strikt toegepast. Daarvoor moet wel daadwerkelijk sprake zijn 

van verwevenheid van de belangen. Dit illustreren wij aan de hand van een aantal voorbeelden van het 

afgelopen jaar. 

Flora- en fauna 

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat niet uitgesloten kan worden dat de Flora- en faunawet (Ffw, 

thans neergelegd in de Wet natuurbescherming) met de bescherming van plant- en diersoorten tevens 

bescherming biedt aan het belang bij het behoud van een goede kwaliteit van de directe leefomgeving van 

omwonenden.50 Een appellant die betoogt dat een inpassingsplan zal leiden tot schade aan dassenburchten in 

en rondom het plangebied wordt evenwel het relativiteitsvereiste tegengeworpen, omdat de kortste afstand 

van de woning van appellant tot de meest nabij gelegen dassenburcht ongeveer 750 meter is. Dit is een te 

ruime afstand, waardoor de goede kwaliteit van de directe leefomgeving van appellant geen direct verband 

houdt met de bescherming van de dassenburchten.51 In een uitspraak van 20 december 2017 oordeelt de 



Afdeling zelfs dat bij de ligging van de woningen van appellanten van een afstand van 300 meter van het 

meest dichtbij gelegen nest van de grutto de goede kwaliteit van de directe leefomgeving van deze 

appellanten niet aan de orde is.52 Bebouwing tussen een woning en een beschermd gebied wordt ook in 

aanmerking genomen. In een uitspraak van 28 juli 2017 oordeelt de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

dat gelet op de ligging van de woning van appellant op een afstand van meer dan 200 meter van het 

bosgebied afligt, en het feit dat hiertussen andere woonbebouwing staat, op deze afstand de directe 

leefomgeving niet aan de orde is.53 

Een voorbeeld van een geval waarbij wel sprake was van verwevenheid van belangen, is neergelegd in een 

uitspraak van 10 mei 2017.54 De omwonende vreest ervoor dat de vleermuizen in zijn directe leefomgeving 

gevolgen zouden kunnen ondervinden van de bouw van een nieuw appartementsgebouw, dat op een afstand 

van 20 meter van zijn woning ligt. Gelet hierop is het belang van de omwonende bij het behoud van een 

goede kwaliteit van haar leefomgeving zo verweven is met de belangen die de Ffw beoogt te beschermen, dat 

niet kan worden geoordeeld dat de betrokken normen van de Ffw kennelijk niet strekken tot de bescherming 

van zijn belangen. 

Natura 2000 

Het is ook vaste jurisprudentie van de Afdeling dat de belangen van omwonenden bij het behoud van een 

goede kwaliteit van hun leefomgeving, waarvan een Natura 2000-gebied deel uitmaakt, zo verweven kunnen 

zijn met de algemene belangen die de Nbw (thans in de Wet natuurbescherming) beoogt te beschermen, dat 

niet kan worden geoordeeld dat de betrokken normen van de Nbw kennelijk niet strekken tot bescherming 

van hun belangen.55 De Afdeling heeft in het afgelopen jaar in meerdere uitspraken wederom duidelijk 

gemaakt dat geen sprake is van verwevenheid van de individuele belangen van appellanten bij het behoud 

van een goede kwaliteit van hun directe leefomgeving met de algemene belangen die de Nbw beoogt te 

beschermen op afstanden tussen woningen van appellanten en de meest dichtbijgelegen Natura 2000-

gebieden die groter zijn dan circa 1 kilometer.56 

De Afdeling besteedt niet alleen aandacht aan de afstand tussen de woning van een appellant en het meest 

dichtbijgelegen Natura 2000-gebied, maar ook aan de aanwezigheid van onder andere tussenliggende 

bebouwing en infrastructuur. In een uitspraak van 8 februari 2017 wordt uitdrukkelijk in aanmerking 

genomen dat het betrokken Natura 2000-gebied op 1 à 1,5 kilometer van het plangebied is gelegen met 

daartussen een dijk, wegen en bebouwing.57 In een uitspraak van 21 april 2017 wordt eveneens aandacht 

besteed aan de aanwezigheid van een dijk tussen het Natura 2000-gebied en de woning van appellant, die 

zich op 750 meter afstand bevindt van dat Natura 2000-gebied.58 De Afdeling oordeelt dat het zicht vanaf het 

perceel van de appellant wegens de IJsseldijk die het gebied begrenst niet onbelemmerd is. 

Ecologische Hoofdstructuur  

Bovengenoemde jurisprudentie geldt onverkort voor de in de provinciale verordeningen aangewezen 

natuurgebieden. Illustratief is in dit verband de uitspraak van 8 maart 2017 van de Afdeling. Appellanten 

komen in beroep op tegen een nieuw te realiseren scoutingterrein in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).59 



Appellanten beroepen zich op de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) die regels bevat met betrekking 

tot de instandhouding en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van EHS-gebieden. Nu 

deze appellanten in de directe nabijheid van het plangebied wonen, op een afstand van respectievelijk 103, 

104 en 125 meter, zijn hun belangen bij het behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving in dit 

geval wél dermate verweven met de algemene belangen die de PRV op dat punt beoogt te beschermen, dat 

niet kan worden geoordeeld dat de door hen ingeroepen normen kennelijk niet strekken tot bescherming van 

hun belangen. 

3. Relativiteit en ambtshalve exceptieve vaststelling van onverbindendheid 

Staatsraad advocaat-generaal Widdershoven heeft op 22 december 2017 een conclusie genomen over de 

exceptieve toetsing60 van algemeen verbindende voorschriften door bestuursrechters.61 De aanleiding voor 

deze conclusie was de vraag van de Voorzitter van de Afdeling in twee zaken over besluiten van de gemeente 

Purmerend over een bestaand tankstation dat ook LPG verkoopt. Volgens een omwonende zou een 

ministeriële regeling niet mogen worden toegepast vanwege strijd met een Europese richtlijn. Die regeling is 

een algemeen verbindend voorschrift waarin veiligheidsvoorschriften staan voor LPG-tankstations. 

In deze conclusie gaat Widdershoven ook in op de rol die het relativiteitsvereiste zou kunnen spelen bij 

exceptieve toetsing van de (on)verbindendheid van regelgeving en op het onderscheid tussen formele en 

materiële gebreken.62 Widdershoven stelt zich op het standpunt dat de exceptieve vaststelling van 

onverbindendheden soms door de bestuursrechter wordt beoordeeld als een kwestie van openbare orde die 

ambtshalve moet worden getoetst. Deze toetsing vindt onafhankelijk van de wil en kennis van partijen plaats 

aan bepalingen die behoren tot de kernelementen van de rechtsorde, die niet ter vrijer beschikking staan van 

partijen en kan zelfs leiden tot reformatio in peius. Widdershoven stelt zich daarom op het standpunt dat de 

rechterlijke ambtshalve toetsingsplicht niet kan worden beperkt door een relativiteitsvereiste. Wij citeren: 

‘Ambtshalve toetsing staat in dienst van de rechtsorde als zodanig en wordt niet bepaald of beperkt door 

hetgeen partijen hebben aangevoerd of enig belang van partijen. Voor zover zij al dan niet beroep hebben 

gedaan op een bepaling van openbare orde – voor de ambtshalve toetsing eraan maakt dat niets uit – is het 

daarom per definitie niet van belang of de bepaling strekt tot de bescherming van hun belangen. Aldus 

corrigeert de toetsing aan een bepaling van openbare orde de toepassing van het relativiteitsvereiste.’63 

Widdershoven komt tot de slotsom dat de rechterlijke plicht tot ambtshalve toetsing aan bepalingen van 

openbare orde in beginsel prevaleert boven de toepassing van het relativiteitsvereiste. Daarom moet de 

bestuursrechter de (on)verbindendheid van regelgeving in het licht van die bepalingen exceptief toetsen, ook 

al strekken zij niet ter bescherming van appellant. Wij leiden uit de conclusie verder af dat voor zover de 

exceptieve toetsing van de verbindendheid van algemene verbindende voorschriften valt onder de ambtshalve 

aanvulling van rechtsgronden (welke plicht kan worden beperkt), het relativiteitsvereiste wel in de weg kan 

staan aan de exceptieve toetsing van die voorschriften. 

 



4. Slot 

Wij hebben in dit overzichtsartikel beoogd een overzicht te geven van de ontwikkelingen van het afgelopen 

jaar in de jurisprudentie van de Afdeling met betrekking tot het relativiteitsvereiste. Uit dit overzichtsartikel 

blijkt dat het relativiteitsvereiste ook het afgelopen jaar onverminderd tot discussies heeft geleid. Het is voor 

de praktijk van belang om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. Wij verwachten dat het 

relativiteitsvereiste ook in het komende jaar in beweging blijft. 
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Advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V. 
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VOETNOTEN 

   1) Dit overzichtsartikel beslaat de periode december 2016 - december 2017. Uitspraken van voor deze 

periode behandelen wij uitsluitend om de latere uitspraken in perspectief te plaatsen dan wel voor zover 

die eerdere uitspraken van belang zijn voor een goed begrip van de latere uitspraken. 

   2) Kamerstukken II 2009-2010, 32 450, nr. 3 (MvT), p. 49. 

   3) Overigens vindt het relativiteitsvereiste ook geen toepassing in de zienswijzenprocedure van 

afdeling 3.4 van de Awb en ook niet bij administratief beroep. 

   4) Kamerstukken II 2009-2010, 32 450, nr. 3 (MvT), p. 20-21. Zie bijvoorbeeld ook ABRvS 

20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2552, r.o. 5 waarin de Afdeling deze afweging van de wetgever 

uitdrukkelijk aanhaalt.  

   5) Wij verwijzen naar het arrest van de HR 17 januari 1958, ECLI:NL:HR:11958:AG2051, NJ 1961, 
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