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Relativiteit: Een extra toets om een besluit te kunnen
vernietigen

Als men een besluit van een bestuursorgaan (een bouwvergunning, bestemmingsplan etc.) wil
aanvechten dienen er een paar drempels te worden genomen. Om te beginnen moet het een
besluit zijn waar bezwaar en/of beroep tegen mogelijk is. Er staan bijvoorbeeld geen
bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open tegen een beleidsregel.
Een andere belangrijke drempel is of de partij die het besluit wil aanvechten belanghebbende is
bij dit besluit. Volgens art 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een partij
belanghebbende als diens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Of iemand
belanghebbende is hangt af van het soort besluit. Bij het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het bebouwen van een perceel, wordt bijvoorbeeld aangenomen dat
een eigenaar of bewoner van het naastgelegen perceel per definitie belanghebbende is bij dat
besluit.
Relativiteitsvereiste
Sinds 1 januari 2013 is er naast deze drempels een nieuw inhoudelijke toets gekomen. In art.
8:69a Awb is namelijk bepaald dat een rechter een besluit niet vernietigt omdat het in strijd is
met een regel, als die regel niet strekt tot bescherming van belangen van degene die zich
daarop beroept.
Deze ingewikkeld geformuleerde wetsbepaling komt eigenlijk op het volgende neer: Je kan
alleen een beroep doen op een regel om een besluit vernietigd te krijgen, als die regel ook
bedoeld is om jouw belangen te beschermen.
Dit vereiste wordt het ‘relativiteitsvereiste’ genoemd. Dit relativiteitsvereiste gold eerst alleen
voor de procedures genoemd in de Crisis- en Herstelwet. Het is bedoeld om de procedures in
bestuursrecht te versnellen. Het doel is om te voorkomen dat partijen een beroep doen op
regels die niet voor hen bedoeld zijn. Sinds 1 januari 2013 geldt dit relativiteitsvereiste voor het
gehele bestuursrecht.
Praktijkvoorbeeld
Het relativiteitsvereiste is een inhoudelijke toets. Dit betekent dat een partij wel belanghebbende
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kan zijn, maar een beroep toch afstuit vanwege de relativiteit.
Om een voorbeeld te geven: Een persoon is eigenaar van een perceel met een woning. Voor
het perceel naast de woning wordt een verzoek gedaan om een kartbaan te mogen bouwen. Er
wordt een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen van de kartbaan. Uit onderzoek
blijkt dat de eigenaar van de woning ernstige trillingshinder zal ondervinden van de kartbaan.
Daarnaast blijkt dat de kartbaan geluidsnormen zal overschrijden, alleen zal de geluidsoverlast
slechts gelden voor dat deel van de kartbaan dat niet grenst aan het perceel van de woning.
In dit geval is de eigenaar van de woning wél belanghebbende, omdat de vergunning is
afgegeven voor het naastgelegen perceel. De eigenaar kan zich verder erop beroepen dat er te
veel trillingshinder zal ontstaan door de kartbaan. Daar heeft hij zelf ook last van. De eigenaar
kan zich echter niet beroepen op het feit dat de geluidsnormen zijn overschreden. Aangezien hij
daar geen last van heeft, is de betreffende geluidsnorm in dit geval niet bedoeld om zijn
belangen te beschermen. Op dat punt is er dus geen relativiteit.
Ook van toepassing op lopende procedures
Het relativiteitsvereiste is direct van toepassing, ook op lopende procedures die al voor 1 januari
2013 waren begonnen. Dit kan betekenen dat een partij die eerst erin was geslaagd om een
besluit vernietigd te krijgen, later alsnog het deksel op de neus krijgt. Daarvan is een recent
voorbeeld in de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15
januari 2014. In dat geval ging het om het vaststellen van een bestemmingsplan. Ook in dat
geval beriep een partij zich op het overschrijden van de geluidsnormen. Aanvankelijk was het
bestemmingsplan daarom vernietigd, waarna het bestemmingsplan opnieuw werd vastgesteld.
Toen het bestemmingsplan wederom werd aangevochten omdat er nog steeds niet werd
voldaan aan de geluidsnormen, toetste de Afdeling aan het relativiteitsvereiste. De Afdeling
concludeerde dat de overschrijding van de geluidsnormen geen betrekking had op het perceel
van de appellant, zodat er geen relativiteit was en het besluit in stand kon blijven.
Tot slot
Kortom, voor partijen die rechtsmiddelen willen instellen tegen een besluit is het goed om na te
gaan of de regel waarop zij zich willen beroepen wel hun belangen beschermt. Voor partijen die
een besluit in stand willen houden kan het relativiteitsvereiste een extra verweermiddel zijn
tegen een beroep van andere partijen. Alle reden dus voor iedere partij die betrokken is bij een
procedure over een besluit om zich te verdiepen in het relativiteitsvereiste.
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