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Bijlage 3 - Gewijzigd toetsingskader artikel 4:6 Awb 

0) Samenvatting 

Bij herhaalde aanvragen geldt sinds begin 2015 het toetsingskader van de CRvB omtrent de 
duuraansprakenjurisprudentie (ECLI:NL:CRVB:2015:1). Dit houdt in: om correctie naar het 
verleden te kunnen krijgen geldt voor betrokkene de zware eis van nova, maar voor correctie naar 
de toekomst geldt een lichtere eis, waarbij betrokkene toereikend moet onderbouwen dat het 
oorspronkelijke besluit onjuist is. Daarnaast kan een herhaalde aanvraag meebrengen dat een 
Amber-onderzoek wordt gedaan. De duuraansprakenjurisprudentie geldt voor alle uitkeringen die 
nog (kunnen) doorlopen op het moment dat de herhaalde aanvraag wordt gedaan. 

Op 23 november 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak 
gedaan over een nieuw rechterlijk toetsingskader voor herhaalde aanvragen 
(ECLI:NL:RVS:2016:3131). Op 20 december 2016 heeft de CRvB die lijn overgenomen 
(ECLI:NL:CRVB:2016:4872). Deze nieuwe lijn heeft voor ons niet heel veel gevolgen. De 
duuraansprakenjurisprudentie blijft volledig bestaan en wordt door ons onverkort toegepast.  

Daarnaast brengt de nieuwe rechterlijke lijn een drietal aanvullingen mee: 

- Als wij een herhaalde aanvraag niet afdoen op grond van 4:6 Awb (dus met de eis van 
nova dan wel volgens de duuraansprakenjurisprudentie), maar inhoudelijk behandelen als 
ware het een eerste aanvraag, dan zal de rechter voortaan onze inhoudelijke beslissing 
gewoon vol toetsen (en niet meer marginaal zoals bij een 4:6 Awb beslissing). 

- Als wij wel verkort afdoen op grond van art. 4:6 Awb, dan moeten we goed motiveren 
waarom wel of geen sprake is van nova. Die eis gold eigenlijk altijd al. 

- De rechter behoudt zich het recht voor uit te spreken dat onze 4:6 Awb beslissing evident 
onredelijk is. Het is aan de rechter, en niet aan ons, om aan te geven wanneer daarvan 
sprake is. Het ligt in de rede dat de rechter dit alleen in zeer uitzonderlijke situaties zal 
doen. 
 

Deze aanvullingen gelden voor alle 4:6 Awb verzoeken, dus ook voor zaken die niet onder de 
duuraansprakenjurisprudentie vallen. 

 

1) Inleiding 

Op 23 november 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) een 
uitspraak gedaan over een gewijzigd rechterlijk toetsingskader van art. 4:6 Awb. De Centrale Raad 
van Beroep (CRvB) heeft op 20 december 2016 aangegeven deze nieuwe lijn te volgen. In het Awb 
jurisprudentieoverzicht van begin december 2016 heb ik in een noot bij de ABRvS uitspraak 
aangegeven dat de gevolgen van deze nieuwe lijn voor ons niet groot zijn. In deze notitie wordt 
dat nader uitgelegd. De notitie is een vervolg op de notitie omtrent de 
duuraansprakenjurisprudentie, wat daar in staat wordt in deze notitie als bekend verondersteld. 
Lees die eerdere notitie zo nodig nog eens door (zie de themapagina Terugkomen van 
beslissingen).  

In deze notitie worden eerst de genoemde uitspraken van de ABRvS en CRvB samengevat. Daarna 
wordt aangegeven welke 3 elementen nieuw zijn in deze uitspraken en vervolgens wordt elk 
afzonderlijk element besproken.  

2) Uitspraak ABRvS 23 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3131) 
Betrokkene vraagt voor de derde keer in 2 jaar tijd het college van B&W haar persoonsgegevens te 
wijzigen. Zij overlegt daarbij een aantal documenten. Het college wijst het verzoek af omdat niet is 
gebleken van nieuwe feiten en/of omstandigheden (nova). De Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State ziet in zijn uitspraak aanleiding zijn rechtspraak over herhaalde aanvragen bij te 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1
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stellen: “Uitgangspunt is dat een bestuursorgaan in het algemeen bevoegd is om een herhaalde 
aanvraag inhoudelijk te behandelen en daarbij het oorspronkelijke besluit in volle omvang te 
heroverwegen. Het bestuursorgaan kan zo'n aanvraag inwilligen of afwijzen. Hetzelfde geldt, als 
een rechtzoekende het bestuursorgaan verzoekt terug te komen van een besluit. Een 
bestuursorgaan mag dit ook als de rechtzoekende aan zijn verzoek geen nieuw gebleken feiten of 
veranderde omstandigheden ten grondslag heeft gelegd. Het bestuursorgaan kan er ingevolge 
artikel 4:6, tweede lid, van de Awb ook nog steeds voor kiezen om, als er volgens hem geen nieuw 
gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn, de herhaalde aanvraag af te wijzen onder 
verwijzing naar zijn eerdere afwijzende besluit. Hetzelfde geldt, als een rechtzoekende het 
bestuursorgaan verzoekt terug te komen van een besluit. Als het bestuursorgaan de herhaalde 
aanvraag of het verzoek terug te komen van een besluit op inhoudelijke gronden afwijst, dan toetst 
de bestuursrechter het besluit op die aanvraag of dat verzoek aan de hand van de aangevoerde 
beroepsgronden als ware dit het eerste besluit over die aanvraag of dat verzoek. Anders dan 
voorheen beoordeelt de bestuursrechter dus niet meer ambtshalve of wat een rechtzoekende aan 
zijn aanvraag of verzoek ten grondslag heeft gelegd nieuw gebleken feiten of veranderde 
omstandigheden zijn. Als het bestuursorgaan - overeenkomstige - toepassing geeft aan artikel 4:6, 
tweede lid, van de Awb, dan toetst de bestuursrechter aan de hand van de aangevoerde 
beroepsgronden en eventueel door het bestuursorgaan gevoerd beleid, of het bestuursorgaan zich 
terecht, en zorgvuldig voorbereid en deugdelijk gemotiveerd op het standpunt heeft gesteld dat er 
geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn. Als de bestuursrechter tot het 
oordeel komt dat het bestuursorgaan zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat er geen nieuw 
gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn, dan kan dat afwijzing van de aanvraag of het 
verzoek om terug te komen van een besluit in beginsel dragen. De bestuursrechter kan aan de 
hand van wat de rechtzoekende heeft aangevoerd evenwel tot het oordeel komen dat het besluit 
op de herhaalde aanvraag of het verzoek om terug te komen van een besluit evident onredelijk is. 
Als het bestuursorgaan beleid voert, toetst de bestuursrechter in de eerste plaats of het 
bestuursorgaan een juiste toepassing heeft gegeven aan zijn beleid. Als het bestuursorgaan zulk 
beleid niet voert en het hierover in het besluit ook geen standpunt heeft ingenomen, dan zal de 
bestuursrechter het bestuursorgaan in de gelegenheid stellen zodanig standpunt alsnog in te 
nemen. Deze nieuwe lijn wordt met onmiddellijke ingang gehanteerd, omdat deze - zeker in twee-
partijengeschillen - begunstigend kan zijn voor rechtzoekenden. Die lijn geldt voor iedere zaak, 
ongeacht de stand waarin de procedure over een besluit op een herhaalde aanvraag of een verzoek 
terug te komen van een besluit zich bevindt. Dit kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat een 
uitspraak van een rechtbank die is gedaan vóór deze uitspraak en waarin de rechtbank toepassing 
heeft gegeven aan de tot deze uitspraak gevolgde lijn, wordt vernietigd. Hiertoe bestaat geen 
reden als de toepassing van de nieuwe lijn tot dezelfde uitkomst leidt, namelijk dat de beslissing 
van het bestuursorgaan op de herhaalde aanvraag of het verzoek terug te komen van een eerder 
besluit in stand blijft.” 

3) Uitspraak CRvB 20 december 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:4872)  

Hierboven is een uitspraak opgenomen van de Raad van State over het toetsingskader van de 
rechter bij herhaalde aanvragen. Vraagpunt was nog wat de CRvB daarmee zou doen. De CRvB 
geeft nu aan dat hij de lijn van de Raad van State zal volgen. De CRvB wijdt er het volgende 
persbericht aan: “De CRvB onderschrijft in zijn uitspraak van 20 december 2016 de gewijzigde 
rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de toetsing door de 
bestuursrechter van besluiten op een herhaalde aanvraag of een verzoek om terug te komen van 
een besluit. Bij uitspraak van 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131, heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) haar rechtspraak over de toetsing door de 
bestuursrechter van besluiten op een herhaalde aanvraag of een verzoek om terug te komen van 
een besluit gewijzigd. De Raad onderschrijft de uitspraak van de ABRvS en neemt de daarin 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2016:4872
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gegeven overwegingen over. Dit betekent dat ook de Raad met onmiddellijke ingang de in 
uitspraak van de ABRvS weergegeven nieuwe lijn hanteert. Uitgangspunt is aldus dat een 
bestuursorgaan in het algemeen bevoegd is om een herhaalde aanvraag inhoudelijk te behandelen 
en daarbij het oorspronkelijke besluit in volle omvang te heroverwegen, ook als de rechtzoekende 
aan de herhaalde aanvraag geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden ten 
grondslag heeft gelegd. Het bestuursorgaan kan er ook voor kiezen om, als er volgens hem geen 
nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn, met toepassing van artikel 4:6, tweede 
lid, van de Awb de herhaalde aanvraag af te wijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende 
besluit. Voor het - nieuwe - toetsingskader is van belang welke keuze het bestuursorgaan in het 
voorliggende geval maakt. In de uitspraak van 20 december 2016 oordeelt de CRvB dat het college 
van B&W ten onrechte een faxbericht niet als aanvraag om bijzondere bijstand had aangemerkt. 
Op die aanvraag moet het college alsnog beslissen. Omdat het gaat om een herhaalde aanvraag als 
bedoeld in artikel 4:6, eerste lid, van de Awb, is voor het - nieuwe – toetsingskader, van belang 
welke keuze het college in het voorliggende geval maakt.” 

4) Drie nieuwe elementen 

Er zitten 3 verschillende elementen in deze nieuwe rechtspraak: 

1) Als we na een herhaalde aanvraag niet 4:6 Awb stellen, maar inhoudelijk beslissen dan 
toetste de ABRvS toch marginaal. De CRvB toetste niet marginaal maar ook niet vol, het 
zat er tussenin. De toets wordt voor alle rechters nu vol, zoals bij een eerste aanvraag.  

2) Betrokkene heeft de bewijslast met het stellen van nova. Het bestuursorgaan moet echter 
gemotiveerd aangeven waarom geen sprake is van nova en de beslissing daartoe 
zorgvuldig voorbereiden. De rechter zal de motivering van het bestuursorgaan toetsen op 
deugdelijkheid, aan de hand van hetgeen de betrokkene daartegen aanvoert in beroep. 
Ook nu geldt al dat we niet kunnen volstaan met “het zijn geen nova”, maar moeten stellen 
“het zijn geen nova, want…”. Maar wellicht wordt onze motiveringsplicht op dit punt nog 
wat zwaarder. 

3) Ook al zijn er geen nova en is dat goed gemotiveerd door het bestuursorgaan, dan nog kan 
de rechter het evident onredelijk vinden dat niet wordt teruggekomen van het eerste 
besluit. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en wordt niet verder 
uitgelegd door de ABRvS en CRvB. Het klinkt als een laatste escape in bijzondere 
omstandigheden, van het type “dringende redenen”. In de jurisprudentie zal dit nader 
moeten worden ingevuld, maar we hebben het hier waarschijnlijk over grote 
uitzonderingen.  
 

In de volgende paragrafen worden deze drie genoemde elementen verder toegelicht. 

5) Toetst bestuursorgaan vol, dan toetst de rechter ook vol 

Het bestuursorgaan mag een herhaalde aanvraag verkort afwijzen als er geen nova zijn 
aangevoerd (art. 4:6 Awb). Omdat dit verkort afwijzen een bevoegdheid is, mag het 
bestuursorgaan een herhaalde aanvraag ook behandelen als ware het een eerste aanvraag. Dat 
leidt dan niet tot een 4:6 Awb beslissing, maar tot een inhoudelijke beslissing (bijvoorbeeld: u bent 
<35% arbeidsongeschikt).  

Tot aan de uitspraak van 23 november 2016 toetste zowel de ABRvS als de CRvB of sprake was 
van een herhaalde aanvraag. Als dat zo was, dan mocht de rechter niet vol toetsen, ook al had het 
bestuursorgaan de herhaalde aanvraag gewoon volledig inhoudelijk behandeld. De ABRvS toetste 
de nieuwe beslissing van het bestuursorgaan zeer marginaal en de CRvB iets minder marginaal 
maar zeker niet vol. Met de nieuwe lijn wijzigt die toetsing: de rechter volgt voortaan de lijn die het 
bestuursorgaan heeft gekozen. 
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Als het bestuursorgaan ervoor kiest om toepassing te geven aan art. 4:6 Awb, d.w.z. de herhaalde 
aanvraag afwijzen omdat betrokkene geen nova heeft aangevoerd, dan blijft de toetsing van de 
rechter zoals die altijd al was, marginaal dus. De vraag of sprake is van nova werd en wordt 
overigens wel altijd vol getoetst, dat wijzigt ook niet. 

Als wij echter een herhaalde aanvraag niet verkort afwijzen, maar gewoon inhoudelijk behandelen 
als ware het een eerste aanvraag, en dus een inhoudelijk besluit afgeven gebaseerd op de sv-wet 
die het betreft, dan zal de rechter onze wijze van afdoening volgen en dat besluit voortaan ook vol 
en dus niet meer marginaal gaan toetsen.  

Op zich kunnen we daar geen problemen mee hebben. We hebben zelf er voor gekozen om de 
herhaalde aanvraag van betrokkene niet verkort af te doen en volledig te behandelen. Dan kunnen 
we er ook geen bezwaar tegen hebben dat de rechter onze nieuwe beslissing ook vol gaat toetsen, 
net zoals bij de meeste andere besluiten die Uwv neemt. 

De vraag is nog wel opgekomen of we dan niet voortaan een herhaalde aanvraag die door primair 
inhoudelijk is behandeld, in bezwaar alsnog onder toepassing van art. 4:6 Awb verkort moeten 
afwijzen. In juridisch opzicht is dit toegestaan (zie CRvB 23 november 2004, 
ECLI:NL:CRVB:2004:AR6196), de CRvB acht dit niet in strijd met het verbod van reformatio in 
peius. Toch zien we geen aanleiding om dit in bezwaar te doen. Uitgangspunt in bezwaar is dat we 
de gemaakte keuzes door primair respecteren, als die te verdedigen zijn. Als primair ervoor kiest 
art. 4:6 Awb niet toe te passen en inhoudelijk te behandelen, dan mag dat. Het is niet fout en het 
is te verdedigen, dus is het niet nodig dat B&B dat corrigeert. We moeten dan meegaan met de 
door primair gemaakte keuze en dat betekent dat we in zo’n situatie in bezwaar vol toetsen en dat 
de rechter ook vol zal toetsen. Het is overigens wel de vraag of primair in zo’n situatie 
weloverwogen kiest voor een inhoudelijke behandeling, of dat het vooral gebeurt uit onwetendheid 
over de verkorte afwijsmogelijkheden van art. 4:6 Awb. We zullen dit punt onder de aandacht van 
de primaire stafafdelingen brengen, omdat een juiste toepassing van het beoordelingskader veel 
tijd kan besparen. 

De CRvB heeft uiteraard ook nog haar eigen duuraansprakenjurisprudentie, die blijft volledig 
bestaan. Kenmerkend voor die jurisprudentie is dat er in de rechterlijke toetsing een onderscheid 
wordt aangebracht tussen verleden en de toekomst. Als wij afwijzen op grond van art. 4:6 Awb dan 
zal de CRvB naar het verleden toe (nog steeds) zeer marginaal toetsen en als het een 
duuraanspraak betreft naar de toekomst toe (nog steeds) veel minder marginaal. Kiezen we er 
echter voor om de herhaalde aanvraag volledig inhoudelijk te behandelen, dan zal de CRvB dus 
voortaan ook vol toetsen, zowel naar het verleden als naar de toekomst toe. 

6) Bestuursorgaan moet onderbouwen waarom wel of geen nova aangevoerd 

Als het bestuursorgaan ervoor kiest om de herhaalde aanvraag te behandelen volgens de lijn van 
art. 4:6 Awb, dan moet betrokkene nova aanvoeren. Doet hij dat niet, dan mag de aanvraag naar 
het verleden toe worden afgewezen vanwege het ontbreken van nova. De ABRvS geeft aan dat zij 
dan wel zal toetsen of het bestuursorgaan zorgvuldig voorbereid en deugdelijk gemotiveerd heeft 
gesteld dat geen sprake is van nova. 

Dit punt lijkt nog de minste wijziging op te leveren. Natuurlijk moesten we altijd al onderbouwen 
waarom hetgeen de betrokkene heeft aangevoerd, wel of geen nova waren. De CRvB toetste de 
aan- of afwezigheid van nova ook vol. We konden nimmer volstaan met alleen te stellen dat er 
geen nova waren aangevoerd. We zullen altijd moeten uitleggen waarom hetgeen de betrokkene 
heeft aangevoerd geen nova zijn, bijvoorbeeld omdat het gaat om gegevens die al min of meer 
bekend waren of omdat het gaat om gegevens die geen betrekking hebben op de periode waarover 
het oorspronkelijke, vaststaande besluit gaat. Het zou wel kunnen dat rechters deze uitspraak 
aangrijpen om nog wat hogere eisen te stellen aan die motiveringsplicht van het bestuursorgaan. 

De rechter toetst in dit verband ook of we beleid hebben omtrent het al dan niet aanvoeren van 
nova en zal ons daar dan aan houden. We hebben geen specifiek, algemeen beleid. We volgen 
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gewoon de wet en de jurisprudentie omtrent het begrip nova. Soms is er wel een categoraal beleid 
geweest voor specifieke gevallen. In een ver verleden is bijvoorbeeld tijdelijk een specifiek beleid 
gevoerd voor het al dan niet aannemen van nova bij ME-patiënten, naar aanleiding van 
Kamervragen. Dan hebben we het dus over specifiek, aanvullend beleid voor een bepaalde groep 
gevallen, die dan volgens de gewone kanalen bekend gemaakt zal worden. Maar voor vrijwel alle 
zaken geldt dat we alleen de lijn uit de wet en jurisprudentie volgen. Betrokkene moet nova 
aanvoeren en wij moeten motiveren of hetgeen is aangevoerd voldoet aan de eis van nova. 

Ook hierbij geldt dat de lichtere eis die de CRvB heeft gesteld bij duuraanspraken (om uitkering 
naar de toekomst toe te kunnen krijgen) gewoon blijft gelden. Ook dan zullen we moeten (blijven) 
motiveren waarom hetgeen betrokkene heeft aangevoerd wel of niet voldoet aan die lichtere eis. 

7) Rechterlijk criterium: evident onredelijk 

De ABRvS voegt een nieuw criterium toe aan de rechterlijke toetsing. Als het bestuursorgaan de 
lijn van art. 4:6 Awb heeft gevolgd (en de rechter dus marginaal toetst) en het bestuursorgaan 
goed heeft gemotiveerd dat hetgeen de betrokkene heeft aangevoerd geen nova zijn, dan is de 
uitkomst dat de herhaalde aanvraag wordt afgewezen op grond van art. 4:6 Awb juist en zijn we 
klaar, zou je zeggen. Maar de nieuwe rechterlijke lijn houdt nog een laatste redmiddel in: de 
rechter kan oordelen dat de beslissing om niet terug te komen van het eerdere besluit evident 
onredelijk is. Omdat de CRvB de lijn van de ABRvS heeft overgenomen, zal de CRvB dat criterium 
voortaan ook gebruiken. Toch valt van dit nieuwe criterium weinig te verwachten, omdat het 
toeziet op hele grote uitzonderingen. 

Bedacht moet worden dat de ABRvS van oudsher herhaalde aanvragen heel strikt toetste. In een 
ver verleden had de CRvB juist de aanvullende rechtsbescherming dat er werd getoetst of de 
vaststaande beslissing niet evident onjuist was. Die toets deed de ABRvS in zijn strikte lijn niet. 
Om de hoogste rechtscolleges qua toetsing van vaststaande beslissingen dichter bij elkaar te laten 
komen, heeft de CRvB de toets op evidente onjuistheid van het oorspronkelijke besluit in 2001 
afgeschaft. 

Wel bleef de CRvB, anders dan de ABRvS, toch ook nog toetsen of onze beslissing op de herhaalde 
aanvraag (in de praktijk is dat meestal een weigering om terug te komen van het eerdere besluit) 
wel in redelijkheid was genomen. Daarnaast had de CRvB, anders dan de ABRvS, ook zijn 
duuraansprakenjurisprudentie. Daarmee krijgt de betrokkene een ingang om naar de toekomst toe 
een foutief, vaststaand besluit te laten herstellen. Begin 2015 heeft de CRvB het bereik van die 
duuraansprakenjurisprudentie flink uitgebreid. In alle opzichten heeft de CRvB daarom een veel 
minder strikte toetsing van herhaalde aanvragen dan de ABRvS. 

In die lijn moet naar mijn mening dit gebruik van evident onredelijk als criterium voor de rechter 
worden gezien. Opnieuw schuiven de twee hoogste rechtscolleges dichter naar elkaar toe, maar nu 
is het de ABRvS die opschuift, richting de minder strikte lijn van de CRvB. Het was dus eenvoudig 
voor de CRvB om deze lijn van de ABRvS over te nemen, want het past helemaal binnen de reeds 
bestaande lijn van de CRvB. Daarom valt niet aan te nemen dat de CRvB heel vaak toepassing zal 
gaan geven aan dit rechterlijk criterium van evident onredelijk.  

Wat houdt het criterium in dat het “evident onredelijk is dat niet wordt teruggekomen van het 
vaststaande besluit”? Dat wordt niet uitgelegd door de ABRvS of door de CRvB en zal dus door 
rechters moeten worden ingevuld. In de jurisprudentie van de ABRvS is een zaak te vinden (ABRvS 
3 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7539) waarin de Afdeling overweegt dat niet is aangevoerd dat 
buitengewone omstandigheden bestaan waarin zeer zwaarwegende belangen op het spel staan die 
ertoe moet leiden dat het 4:6 Awb besluit voor vernietiging in aanmerking komt. Deze zinsnede 
lijkt een opmaat te zijn naar dat criterium van evidente onjuistheid. Het moet dus waarschijnlijk 
gaan om buitengewone omstandigheden, zodat de verwachting is dat de rechter zijn toevlucht tot 
dit criterium slechts in uitzonderlijke gevallen zal nemen. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:BZ7539
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Daarnaast heeft de CRvB ook nog, zoals gezegd, haar eigen matiging door middel van de 
duuraansprakenjurisprudentie, welke lijn wij (uiteraard) volgen. Dat betekent dat, als een besluit 
onjuist blijkt te zijn, de gevolgen voor de toekomst worden gerepareerd. Het ligt niet voor de hand 
dat de CRvB het evident onredelijk zal vinden dat wij de door de CRvB uitgezette lijn van de 
duuraansprakenjurisprudentie volgen! Hetgeen de betrokkene dus nog kan mislopen heeft alleen 
betrekking op het verleden, waarvoor de zwaardere en wettelijke eis van nova onverkort geldt.  

In een aantal uitspraken van 2 maart 2017 (bijv. ECLI:NL:CRVB:2017:853) heeft de CRvB het 
volgende aangegeven: “Bij uitspraak van 20 december 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:4872) heeft de 
Raad, onder verwijzing naar de uitspraak van 23 november 2016 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2016:3131), zijn rechtspraak over de 
toetsing door de bestuursrechter van besluiten op een herhaalde aanvraag of een verzoek om 
terug te komen van een besluit gewijzigd. Deze nieuwe lijn wordt met onmiddellijke ingang 
gehanteerd. De nieuwe lijn heeft geen verandering gebracht in het gegeven dat een 
bestuursorgaan er ingevolge artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht voor kan 
kiezen om, als er volgens hem geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn, een 
herhaalde aanvraag af te wijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende besluit. Hetzelfde 
geldt als een rechtzoekende het bestuursorgaan verzoekt terug te komen van een besluit. In dit 
geval is het verzoek van betrokkene op deze wijze afgedaan.”  

Hieruit blijkt duidelijk dat het criterium ‘evident onredelijk’ nauwelijks invloed zal hebben en dat als 
wij de lijn van de duuraaanprakenjurisprudentie (ECLI:NL:CRVB:2015:1) toepassen, normalerwijs 
onze 4:6 Awb beslissing niet als evident onredelijk zal worden bestempeld. 

Er is in het wat recentere verleden wel een uitspraak van de CRvB geweest die onder dit criterium 
zou kunnen vallen: CRvB 11 februari 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BH3934. Het ging daarbij om 
werkgeverboetes. Na een verloren uitspraak bij de CRvB wist Uwv dat voor die boetes geen 
wettelijke grondslag was. Toch ging Uwv daarna nog een half jaar door met opleggen van nieuwe 
boetes. Daartegen werd geen bezwaar gemaakt. Later werd verzocht terug te komen van die 
boetes, hetgeen Uwv weigerde omdat er geen nova waren. De CRvB vond dat Uwv niet in 
redelijkheid had mogen weigeren van die onterecht opgelegde boetes terug te komen. Daarvoor in 
de plaats zou men in zo’n zaak nu wellicht aangeven dat het weigeren terug te komen van deze 
boetes evident onredelijk zou zijn.  

Dit specifieke voorbeeld is overigens niet te vergelijken met de vaststaande boetebeslissingen 
inzake werknemersboetes, die zijn genomen voorafgaand aan de CRvB uitspraak van 24 november 
2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:3754). Die laatste boetes zijn immers, ten tijde van het nemen van die 
beslissingen, geheel volgens de dan geldende wetgeving afgehandeld. Bij de werkgeversboetes van 
destijds wisten we al ten tijde van het opleggen van die boetes dat ze niet juist waren. Dat de 
CRvB echter nadien de werknemersboetes te hoog vond, doet er niet aan af dat deze destijds wel 
op goede gronden zijn opgelegd. In de hierboven genoemde uitspraken van 2 maart 2017 (bijv. 
ECLI:NL:CRVB:2017:853) heeft de Raad nog eens herhaald wat op dit punt als vaste jurisprudentie 
geldt: “Volgens vaste rechtspraak (bijvoorbeeld de uitspraak van 18 oktober 2016, 
ECLI:NL:CRVB:2016:3985) vormt de inhoud van inmiddels tot stand gekomen rechtspraak op 
zichzelf geen grond voor het doorbreken van het in rechte onaantastbaar zijn van besluiten 
waartegen niet in rechte is opgekomen. Daaraan ligt de, in een uitspraak van 11 april 2003, 
ECLI:NL:CRVB:2003:AF8436, verwoorde, gedachte ten grondslag dat de enkele omstandigheid dat 
in een rechterlijke uitspraak aan een wettelijk voorschrift een bepaalde uitleg wordt gegeven, niet 
betekent dat alle voorafgaande toepassingen van dat voorschrift in overeenstemming met die 
(nieuwe) uitleg moeten worden gebracht. Dergelijke verstrekkende gevolgen van rechterlijke 
uitspraken zouden de rechtszekerheid te zeer aantasten. De minister heeft dus geen aanleiding 
hoeven zien het verzoek van betrokkene in te willigen.” Ook m.b.t. de genoemde 
werknemersboetes valt dus niet aan te nemen dat de CRvB het criterium evident onredelijk zal 
hanteren.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:853
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:3131
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2009:BH3934
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2014:3754
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:853
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2016:3985
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2003:AF8436
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Aangezien het voorts een criterium is dat zich tot de rechter richt (is het evident onredelijk dat het 
bestuursorgaan niet terugkomt van het vaststaande besluit) en bij zeer grote uitzondering zal 
worden toegepast, zullen wij in bezwaar en beroep hier niet zelf toepassing aan geven. Wij gaan er 
van uit dat als wij de wet en jurisprudentie volgen en toepassen, en specifiek hier met name de 
duuraansprakenjurisprudentie, dat er geen reden is te veronderstellen dat dit evident onredelijk 
zou zijn.  

Mocht B&B een zaak tegenkomen waarin een evident onredelijke toepassing van art. 4:6 Awb aan 
de orde lijkt en waarbij toepassing van de normale duuraansprakenjurisprudentie geen soelaas 
biedt, dan kan via de dJKC’er overleg daarover met cJKC worden gevoerd. 

 

 


	2) Uitspraak ABRvS 23 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3131)

