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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

M r . B.J.P. Stramrood' 

1. Inleiding 

R
u i m v i j f jaar geleden werd het relativiteits
vereiste geïntroduceerd in het Nederlandse 
besmursrecht. Krap een jaar later sprak de 
Afdehng besmursrechtspraak van de Raad 
van State (de Afdeling) zich hierover voor 

het eerst uit.^ Deze uitspraak was het begin van een 
lange reeks. V i j f jaar later is het t i j d om de stand van 
zaken op te maken. 

_ | et relativiteitsvereiste houdt in dat een appeUant 
niet wordt beschermd als hij zich beroept op een 

norm die kennelijk niet strekt tot bescherming van 
zi jn belang. Door de algemene formulering van het 
vereiste is voor de toepassing daarvan een nade
re beoordeling nodig; deze wordt door de rechter 
gemaakt. Inmiddels is het relativiteitsvereiste in de 
rechtspraak veelvuldig toegepast. D i t heeft ertoe 
geleid dat voor veel normen, of - op een wat ab
stracter niveau - onderwerpen, meer duidelijldieid 
bestaat over het beschermingsbereik. Daarnaast 
volgt uit de rechtspraak op welke wijze het (daad
werkelijke) belang van een appeUant wordt vast
gesteld. Tot slot geeft de rechtspraak inzicht in het 
gevolg van het beschermingsbereik van de ingeroe
pen norm voor het beroep van een appellant: het 
relativiteitsvereiste toegepast. 

n deze bijdrage geef ik een overzicht van de toe
passing en uitwerking van het bestuursrechtelijke 

relativiteitsvereiste in de rechtspraak. Ter beperking 

van de lengte van deze bijdrage beperk ik mij tot 
uitspraken van de Afdeling. 
I n paragraaf 2 ga ik eerst in op de achtergrond en 
werking van het relativiteitsvereiste. I n paragraaf 3 
bespreek ik de kern van deze bijdrage: de inhoude
lijke Afdelingsjurisprudentie over het relativiteits
vereiste per afzonderlijk onderwerp. Daarna ga ik 
in op het moment in de uitspraak dat de Afdehng 
het relativiteitsvereiste behandelt en op de door
werking van een oordeel over het relativiteitsvereis
te voor dezelfde appeUant en voor andere appeUan
ten in dezelfde procedure (§ 4). Paragraaf 5 bevat 
de conclusie. 

2. Achtergrond en werking van het 
relativiteitsvereiste 

2.1 Relativiteit in het civiele recht 

let relativiteitsvereiste is niet nieuw in het Ne
derlandse rechtssysteem. I n het civiele recht 

is dit vereiste ontwikkeld in de jurisprudentie van 
de Hoge Raad en inmiddels neergelegd in artikel 
6:162 l id 1 jo. artikel 6:163 BurgeriijkWetboek; 
indien sprake is van schade ontstaat geen ver
plichting tot schadevergoeding wanneer de ge
schonden norm niet strekt tot bescherming tegen 
de schade zoals de benadeelde die heeft geleden. 
Voor de beoordeling van dit relativiteitsvereiste is 
van belang wat het doel en de strekking zijn van 
de geschonden norm, aan de hand waarvan moet 
worden onderzocht tot welke personen en tot wel--
ke schade en welke wijzen van ontstaan van schade 

1 Bodil Stramrood is advocaat blj Houthoff Buruma In Amsterdam. 
Deze bijdrage werd afgerond op 20 augustus 2015. Dank gaat uit naar 
mr M.C. Brans voor haar commentaar op een eerdere versie. 
2 ABRvS19januarl20U,ECLI:NL:RVS:20n:BP1352. 
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de daarmee beoogde bescherming zich uitsttekt.' 
Deze beoordeling wordt door de rechter gemaakt. 
Op de in beginsel strikte toepassing van het civiele 
relativiteitsvereiste bestaat een uitzondering in de 
vorm van de zogenoemde 'correctie Langemeijer': 
hoewel de geschonden geschreven norm niet strekt 
tot bescherming van de belangen van de benadeel
de, kan toch aansprakelijkheid bestaan als tevens 
een (ongeschreven) zorgvuldigheidsnorm wordt 
geschonden die wel strekt tot bescherming van de 
belangen van de benadeelde.'' 

2.2 Invoering van het bestuursrechtelijke 
relativiteitsvereiste 

Over de invoering van een relativiteitsvereiste in 
het bestoursrecht is veel discussie geweest. Ar 

gumenten voor de invoering daarvan richtten zich 
op het voorkomen dat een appeUant steUingen aan
voert die geen verband houden met zijn belang; 
dat 'oneigenlijk gebruik van de besmursrechtelijke 
rechtsbescherming' zou niet in overeenstemming 
zijn met het doel om individuele rechtsbescher
ming te bieden.' Tegenstanders van de invoering 
van het vereiste hechtten waarde aan de (algeme
ne) vraag naar de rechtmatigheid van een besluit 
en aan de bescherming van het algemeen belang; 
het zou onwenselijk zijn dat een 'terecht' beroep op 
een bepaalde norm door het relativiteitsvereiste niet 
kan slagen.* Daarnaast bestond bij hen de vrees dat 
het relativiteitsvereiste zou leiden tot rechtsonze

kerheid.' 

Deze discussie is uiteindelijk uitgevaUen in het 
voordeel van de voorstanders van het vereiste. 

Me t de inwerkingtreding van de Crisis- en herstel
wet* (Chw) op 31 maart 2010 inti-oduceerde de 
wetgever het relativiteitsvereiste in het besmurs
recht voor Chw-besluiten. Sinds 1 januari 2013' is 
het relativiteitsvereiste opgenomen in artikel 8:69a 
van de Algemene wet bestoursrecht (Awb) en is het 
vereiste van toepassing in ieder beroep en hoger be
roep dat ziet op Awb-besluiten die na deze datom 
zijn bekendgemaakt of waartegen na deze damm 

3 HR 7 mei 2004, ECLI:NL:HR:2O04:AO6012, r.o. 3.41. {Duwbak 

Linda). 
4 HR17januari 1958, ECLI:NL:HR:1958:AG2051(eeu;<ers/Dorenfaos). 
5 O.a. B.J. Sctiueien Tussen te veel en te weinig. Subjectivering en 
finaliteit in de bestuursrechtspraak', in: B.J. Schueler B.J. van Ettekoven 
en J. Hoekstra, Rechtsbescherming in het omgevingsrecht. VBR Pread
vies nn 37 Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2009, p. 39. 
6 O.a. J.O.A. de Poorten 'Doel en funche van de toegang tot de 
bestuursrechter: bespiegelingen over ontwikkelingen In het bestuur
sprocesrecht', In; G.TJ.M. Jurgens, H.J.M. Besselink, J.C.A, de Poorten 
De toegang tot de rechter beperkt - Preadviezen, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers 2010, p. 34. 
7 Vanwege het feit dat volgens hen lastig zou zijn vast te stellen welk 
belang een norm beoogt te beschermen (o.a. De Poorter 2010 p. 46), 
8 Wet van 18 maart 2010, Stb 2010,135 (Crisis- en herstelwet). 
9 Wet van 20 december 2012, Stb. 2012,682 (Wet aanpassing 
bestuursprocesrecht). 

beroep of hoger beroep is ingesteld.'" De wetgever 
heeft ervoor gekozen het relativiteitsvereiste niet 
van toepassing te laten zijn i n de bezwaarfase." 

De invoering van het relativiteitsvereiste is volgens 
de Afdeling niet i n strijd met het EU-recht. Het 

relativitehsvereiste is volgens de Afdeling gelijkelijk 
van toepassing op beroepen op het EU-recht en op 
het nationale recht, en de toepassing van het rela
tiviteitsvereiste betekent niet dat geen enkel beroep 
kan worden gedaan op een aan het EU-recht ont
leende rechtsnorm.'2 Daarnaast wordt het recht op 
toegang tot de rechter door het relativiteitsvereiste 
volgens de Afdehng niet i n zijn kern aangetast.'^ 

2.3 Werking van het vereiste 

Volgens het relativiteitsvereiste vernietigt een be-
smm-srechter een besluit niet vanwege strijd met 

een rechtsnorm, als deze rechtsnorm kennelijk niet 
strekt tot bescherming van het belang van degene 
die zich op deze norm beroept. Het besmursrech
telijke relativiteitsvereiste wordt strikt toegepast 
en kent nog geen uitzondering die vergelijkbaar is 
met de civiehechtelijke 'correctie-Langemeijer' (zie 
§ 2.1). WeUicht wordt dat i n de toekomst anders; 
in juh 2015"* heeft de Afdeling advocaat-generaal 
mr. Widdershoven verzocht een conclusie ui t te 
brengen over de vraag of een correctie op het rela-

10 Deel C, art, 1 lid 1 Wet aanpassing bestuursprocesrecht. 
11 Kamerstuklien II2009/10,32450, nn 3, p. 20-21. Onder meer 
omdat volgens de wetgever 'Beslissen op bezwaar een wezenlijk ander 
karakter [heett] dan rechtspraak.Zle ook kBRvS 18 maart 2015, ECLI; 
NL:RVS:2015:842, ro. 12.2., TBR 2015/127 m.nt. H.C.W.M, Moesken 
Deze annotatie bespreekt het buiten toepassing laten van het relativi
teitsvereiste in de bezwaarfase, 
12 ABRvS 25 maart 2014 ECLI;NL;RVS;2014;1155,r,o. 5, (Eurapese 
Unierecht, in het bijzonder de Habitatrichtlijn). Onder vere/ijzing naar 
het bestaan van algemene belangen waarvoor rechtspersonen In rechte 
kunnen opkomen zonder dat hen het relativiteitsvereiste wordt tegen
geworpen en naar het feit dat natuurlijke personen, afhankelijk van hun 
situatie, kunnen voldoen aan het relativiteitsvereiste. 
13 ABRvS 25 maart 2015, ECLI;NL;RVS:2015:1039, r.o. 15.3.; ABRvS 21 
januari 2015, ECLI:NL:RVS;2015;96, ro. 9. (art. 6 EVRM) 
14 Op grond van art. 8:12a lid 4 Awb wordt de conclusie uiterlijk zes 
weken na sluiting van het onderzoek ter zitüng aan de Afdeling en de 
betrokken partijen gestuurd. De conclusie Is gevraagd in een zaak 
die de Afdeling op 18 mei 2015 op zitting heeft behandeld. Volgens 
de persvoorlichter van de Raad van State heeft de Afdeling voor het 
verzoek om deze conclusie het onderzoek in de zaak heropend. Het is 
nog onduidelijk wanneer de conclusie zal worden genomen; maar de 
verwachting Is dat dit rond de herfst zal zijn, aldus de persvoorlichter 
Na het nemen van de conclusie hebben partijen twee weken de tijd 
om schriftelijk commentaar te geven (art. 8:12a lid 5 Awb). Na het 
verstrijken van die termijn zal de Afdeling uitspraak doen, waarbij zlj niet 
is gebonden aan de conclusie (art. 8:12a lid 8 Awb), 
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tiviteitsvereiste zou moeten gelden op soortgelijke 
wijze als in het civiele recht.' ' 

Voor de beoordeling van het relativiteitsvereiste 
geldt dat deze onderdeel is van de inhoudelijke 

behandehng van het beroep en geen onderdeel is 
van de ontvankelijkheidstoets.'* De standaardover
weging van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (de Afdeling) luidt als volgt: 

'Blijkens de geschiedems van de totstandkoming van 
de Wet aanpassing besmursprocesrecht (...) heeft de 
wetgever met artikel 8:69a van de Awb de eis wil
len stellen dat er een verband moet bestaan tossen 
een beroepsgrond en het belang waarin de appel
lant door het bestteden besluit dreigt te worden ge
schaad." 

Arükel 8:69a Awb is algemeen geformuleerd en 
laat de toepassing en uitwerldng van het rela

tiviteitsvereiste over aan de besmursrechter. D i t 
geeft de bestuursrechter de mogelijkheid om - naar 
gelang zij het (rechtens) wenselijk acht - per ver
schiUende norm Ideuring te geven aan de algemene 
beroepsmogelijldieid. Zi j zou hiermee het besluit
vormingsproces kunnen 'smren' door voor sommi
ge onderwerpen de beroepsmogelijkheid geheel of 
gedeeltelijk te beperken. Een besmm-sorgaan zou 
daarop in zi jn besluitvorming kurmen anticiperen 
en kunnen gebruilanaken van de verwachte (on) 
mogehjkheid van een geslaagd beroep. Een onder
werp waarbij deze wenselijkheid een rol zou kunnen 
hebben gespeeld, is (de recent gewijzigde beoorde
lingslijn voor) de ladder voor duurzame verstedehj-
king uit artikel 3.1.6 l id 2 Besluit ruimtelijke orde
ning (zie hierover § 3.2.1). Daarbij ben ik overigens 
van mening dat voor deze norm evengoed sprake 
kan zijn geweest van voortschrijdend inzicht over 
het toepasselijke beschermingsbereik. De hiervoor 
beschreven gang van zaken wringt met de belang
rijke taak van de bestuursrechter om toe te zien op 
een rechtmatig besluitvormingsproces, ongeacht de 
inhoud van een besluit. Hoewel een evenmele sm-
r ing van de besluit\'orming door de besmursrechter 
mijns inziens onjuist en onwenselijk zou zijn, geven 
de tot nu toe gewezen Afdelingsuitspraken geen 
aanleiding voor evenmele zorg hierover. 

15 ABRvS 12 augustus 2015, persbericht 'Afdeling bestuursrecht
spraak vraagt conclusie aan staatsraad advocaat-generaal over 
correcbe op relativiteitsvereiste'. De vraag die de Afdeling volgens 
het persbericht heeft gesteld is 'ofeen concurrent met een beroep 
op bijvoorbeeld het gelijkheids- ofhet rechtzelierheldsbeginsel kan 
bereiken dat de bestuursrechter een besluit toch toetst aan een norm 
die strikt genomen niet zijn belangen beoogt te beschermen Ook vraagt 
de Afdeling bestuursrechtspraak 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.' 
16 ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:517, ro. 3. 
17 ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2354, ro. 8.1. Voor een 
vergelijkbare overweging over het relativiteitsvereiste onder de Chw, zie 
ABRvS 4 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1006, no. 15.1. 

3. Jurisprudentie - inhoudelijli 

3.1 Algeniene overwegingen 

Op grond van artikel 8:69a Awb moet de rechter 
beoordelen of het relativiteitsvereiste i n de weg 

staat aan de vernietiging van het bestteden besluit 
op grond van de door een appeUant ingeroepen 
norm. Ui t de Afdelingsuitspraken volgt dat voor 
deze beoordeling de volgende vragen worden be
antwoord: 

• Welke belangen beoogt de ingeroepen norm te 
beschermen? 
Op welk belang beroept een appellant zich en 
wat is het (daadwerkelijke) eigen belang van 
een appeUant? 

• Beoogt de ingeroepen norm het daadwerkelijke, 
eigen belang van een appeUant te beschermen? 

it de AfdeUngsuitspraken is inmiddels vast te 
J stellen dat op hoofdlijnen een onderscheid kan 
worden gemaakt mssen drie 'typen' belangen, welk 
onderscheid relevant is voor de hiernavolgende be
spreking: 

• individuele belangen, in de meeste gevaUen het 
individuele belang bij het behoud van een goe
de kwaliteit van de leefomgeving, veelal inge
roepen door omwonenden; 

• bedrijfs- en concurrentiebelangen, veelal inge
roepen door nabijgelegen bedrijven; 

• algemene en coUectieve belangen (hierna kort
weg: algemene belangen), ingeroepen door 
rechtspersonen die deze belangen blijkens hun 
stamtahe doelsteUingen en feitelijke werkzaam
heden behartigen. 

Voor rechtspersonen die algemene belangen be
hartigen, wordt opgemerld dat deze volgens de 

Afdeling voldoen aan het vereiste van relativiteit 
indien de belangen die de ingeroepen norm beoogt 
te beschermen, zijn opgenomen of zijn verweven 
met de belangen die de rechtspersoon blijkens zijn 
stamtahe doelstellingen beoogt te beschermen en 
worden gediend door de feitelijke werkzaamheden 
die zij verricht.'^ I n de meeste uitspraken wordt 
hieraan voldaan." 

De hiervoor geschetste beoordeling heeft de A f 
dehng inmiddels gemaakt voor tal van onder

werpen. De uitspraken van de Afdeling zien op 
ruimtelijke ordenings- en milieuaspecten. Ik heb 
onderzoek gedaan naar toepassing van het relati-

18 ABRvS 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2329, no. 13.3,; ABRvS 11 
februari 2015, ECLI;NL:RVS:2015;345, ro. 23.3. 
19 Daarvoor is niet vereist dat de betreffende rechtspersoon de 
ingeroepen belangen al behartigt bij de bekendmaking van een primair 
besluit of de terinzagelegging van een ontwerpbesluit (ABRvS 22 juli 
2015, ECLI:NL:RVS;2015:2329, r.o. 13.3,). 
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viteitsvereiste i n andere rechtsgebieden. Daaruit 
bl i j ld dat het relativiteitsvereiste buiten het ru im
telijke ordenings- en milieurecht - op een aantal 
uitzonderingen in rechtbankuitspraken na^" - niet 
wordt toegepast. Deze bijdrage richt zich dan ook 
op deze twee aspecten. Overigens is hiermee niet 
uitgesloten dat het relativiteitsvereiste niet van be
lang kan zijn voor ander type zaken. Wehicht dat 
het vereiste in de toekomst breder wordt toegepast, 
mede gestimuleerd door de inmiddels uitgebreide 
hoeveelheid Afdelingsjurisprudentie. 

n het kader van deze bijdi-age heb ik een onder
verdeling gemaakt van de uiteenlopende onder

werpen waarover de Afdeling heeft geoordeeld. 
Onder het aspect ruimtelijke ordening bespreek ik 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en aanverwan
te regelgeving, provinciale regelgeving, normen in 
het kader van monumenten en archeologie, en de 
uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen. Bi j het 
aspect miheu ga ik in op de meer specifieke mi l i 
eunormen die gelden in het kader van (ruimtelijke) 
besluitvorming. Tot slot ga ik, onder het kopje 'va
ria', in op de toepassing van het relativiteitsvereiste 
bij een beroep op algemene beginselen van behoor
li jk besmur en in handhavingszaken. 

3.2 Ruimtelijke ordening 

3.2.1 Wet ruimtelijke ordening en aanverwante 
regelgeving 

De Afdeling heeft in een aantal uitspraken een 
oordeel gegeven over het beschermingsbereik 

van bepalingen van de Wro , het Besluit ruimtelij
ke ordening (Bro) en het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Daarbij speelt het cr i
terium van een goede ruimtelijke ordening (GRO), 
zoals dat op verschillende plaatsen is opgenomen i n 
genoemde regelgeving, een centrale rol. 

Wet ruimtelijke ordening 

Bi j een beroep op normen ui t de Wro richt de 
toetsing van de Afdeling zich op het bescher

mingsbereik van de afzonderlijke Wro-bepalingen. 
De Afdeling heeft zich op deze wijze onder andere 
uitgesproken over: 

• Ai-tikel 3.1 Wro, dat ziet op de vaststelling van 
bestemmingsplannen. Deze bepaling houdt 
volgens de Afdeling in 'dat de gemeenteraad 
een veel omvattende belangenafweging dient te 
maken die moet resulteren in het leggen van be
stemmingen en met het oog op die bestemmin
gen vast stellen van regels omtrent het gebruik. 

20 Rh Midden-Nederland 13 mei 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:3435, 
r.o. 8.2.; Rb. Amsterdam 13 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS;2014;2569, 
ro. 5.3.; Rb. Limburg23 mei 2014, ECLI;NL;RBLIM;4508, ro.30.; Rb. 
OosLBrabant 20iuni 2013, ECLI;NL:RBOBR;2013;2702, ro. 15. 

met inbegrip van mogelijkheden voor bebou
wing, van de in het plan begrepen gronden'. 
D i t artilcel beschermt onder andere een appel
lant die betoogt dat aan zijn belangen te wei
nig gewicht is toegekend bij het aanwijzen van 
bestemmingen en vaststeUen van regels voor 
gronden in zijn directe omgeving, aangezien 
deze invloed hebben op de gebruiksmogelijldie-
den of de waarde van de gronden of bouwwer
ken van een appellant. Voorts zijn bepalingen 
over de vaststeUing van een bestemmingsplan 
niet bedoeld om concurrentieverhoudingen te 
regelen.22 

• Artikel 3.6 l id 1, aanhef en onder a Wro, dat ziet 
op het opnemen van een wijzigingsbevoegd
heid in een bestemmingsplan. Deze bepaling 
'streld er onder meer toe dat uit oogpunt van 
rechtszekerheid voldoende duidelijk is i n welke 
gevaUen en onder welke omstandigheden daar
van gebruik kan worden gemaald'. D i t artücel 
beschermt onder andere het belang van een 
appeUant bij een goed woon- en leefklimaat ter 
plaatse van zijn woning, die is gelegen in de na
bijheid van het perceel waarvoor de wijzigings
bevoegdheid bestaat.23 

• Ai-tikel 3.8 l id 4 Wro, dat ziet op de mogelijk
heid voor het coUege van gedeputeerde staten 
of de minister om een reactieve aamuijzing te ge
ven. Deze bepaling is bedoeld zodat zij kunnen 
voorkomen dat niet of niet voldoende is tege
moetgekomen aan hun zienswijzen. D i t artücel 
strekt niet tot bescherming van het belang van 
een appeUant die zich beroept op schending 
van de termijn voor het geven van een reactieve 
aanwijzing.2* 

• Artilcel 6.12 en artikel 6.13 Wro, die regels 
neerleggen voor de vaststelling van een exploita
tieplan. Deze bepaUngen strelct tot bescherming 
van de belangen van de gemeente en van de be
langen van degenen die rechtstreeks te maken 
krijgen met het verhaal van kosten, verbonden 
aan de exploitatie van in het betrokken gebied 
opgenomen gronden.25 U i t de Afdelingsjuris
prudentie blijkt dat het daarbij onder meer gaat 
om grondeigenaren i n het (exploitatie) plan
gebied en appeUanten die (op andere wijze) 
kunnen worden geconfronteerd met kostenver-
haal.2* Bi j een beroep tegen een besluit om geen 

21 ABRvS lOjanuari 2011, ECLI:NL:RVS:20U:BP1352, r.o. 24.3. 
22 ABRvS 3 juni 2015, ECLI:NL;RVS:2015:1744, r.o. 5.3. 
23 ABRvS 28 mei 2014, ECLI;NL;RVS;2014:1879, r.o. 11.4; ABRvS 18 
januari 2012, ECLI;NL;RVS:2012:BV1201, no. 2.73. 
24 ABRvS 26 november2014,ECLI;NL;RVS;2014;4222,ro.4.1.; ABRvS 
25 juni 2014 ECLI:NL:RVS:2014;2294, ro. 6,3. 
25 ABRvS5 november2014 ECLI;NL:RVS:2014;3926, no, 22.3.; 
ABRvS 15 februari 2012, ECLI;NL:RVS:2012;BV5115, ro. 2.28,2. 
26 Dit blijkt impliciet door hetgeen de Afdeling daarover overweegt 
in haar uitspraken over dit onderwerp. Voor zover mij bekend heeft de 
Afdeling nog geen uitspraak gedaan waarin het relativiteitsvereiste werd 
beoordeeld voor een beroep over exploitatie, waarbij de uitkomst was 
dat de betreffende appellant was beschermd. 
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exploitatieplan vast te stellen, is een appellant 
niet beschermd indien deze niet valt onder de 
hiervoor genoemde categorieën en daarbij ook 
niet had kunnen worden geconfronteerd met 
kostenverhaal als een exploitatieplan wel was 
vastgesteld.2^ 

Besluit ruimtelijke ordening 

Ook de toetsing van de Afdeling bij een beroep op 
normen uit het Bro richt zich op het bescher

mingsbereik van de afzonderlijke norm. De Afde
hng heeft onder andere geoordeeld over: 

Aïtikel 3.1.1 l id 1 Bro, dat ziet op de overleg-
verplichungen tussen bestuursorganen bij de vast
stelling van een bestemmingsplan. De belangen 
van individuele inwoners van een betrokken 
gemeente worden door deze bepaling niet be
schermd. 

• Artikel 3.1.2 hd 1 Bro, dat ziet op de mogelijk
heid om voor de idtvoerbaarheid regels op te ne
men in een bestemmingsplan voor sociale huur
woningen, sociale koopwoningen of particulier 
opdrachtgeverschap. Deze bepaling strekt ertoe 
de aard van het woningaanbod in een gemeente 
te smren om in te spelen op de woonbehoefte; 
een concurrentiebelang wordt door dit artikel 
niet beschermd.2' 

• Artikel 3.1.2 l id 2, onder b Bro, dat ziet op de 
mogelijkheid om voor de idtvoerbaai'heid regels 
op te nenien in een bestemmingsplan voor bran
ches van detailhandel en horeca. Deze bepaling 
heeft tot doel de ruimtehjk economische kwah
teit te bevorderen door in een bestemmingsplan 
eisen te stellen voor de vestiging van bepaalde 
branches van detailhandel en beschermt onder 
andere het belang van een appellant dat een 
goed ondernemersklimaat is gewaarborgd.^" 

• Artikel 3.1.6 hd 1, aanhef en onder f Bro^', dat 
ziet op de verplichting om in een bestemmings
plantoelichting in te gaan op de uitvoerbaarheid 
van het plan. Deze bepaling beoogt 'de bij het 
daadwerkelijk realiseren van de bestemming be
trokken belangen te beschermen, waaronder in 
ieder geval begrepen die van grondeigenaren en 
grondgebruikers in en om het plangebied'.^' Een 

27 ABRvS 1 oktober2014, ECLI:NL:RVS:2014:3565, ro. 11.3.; ABRvS 
30 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY9957, no. 28.1. 
28 ABRvS lOjanuari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8562, no. 6.2.; ABRvS 
8februari 2012, ECLI;NL;RVS;2012;BV3215, no. 2.12.2. 
29 ABRvS 23 mei 2012, ECLI;NL;RVS;2012;BW6383, ro. 2.9.4. 
30 ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL:RVS;2014:3926, no. 6.2. Dit 
is een van de weinige uitspraken waarin de Afdeling oordeelt dat een 
(bedrljfs)economlsch belang direct wordt beschermd door de inge
roepen norm. De reden hiervoor volgt uit het beschermingsbereik dat 
de Afdeling toekent aan die norm; deze bevat - In tegenstelling tot veel 
andere beoordeelde normen - economische elementen. 
31 Deze uitspraak behandelt art, 3.1,2 lld 2 Bro., Inmiddels is dit art. 
3.1.2 lid 2 onderb Bro, 
32 ABRvS 6 mei 2015, ECLI;NL;RVS:2015;1433, no, 15,3,; ABRvS 25 
juni 2014, E0LI;NL:RVS:2014;2296,r,o,4,3. 

concurrent die niet is gevestigd i n de onmiddel
lijke nabijheid van het plangebied wordt door 
dit artikel niet beschermd.^^ Wel beschermd is 
een appellant wiens woning zich op 120 meter 
van de voorziene ontwikkehng bevindt.^'* 

Artikel 3.1.6 l id 2 Bro, waarin de zogenoemde 
ladder voor duurzame verstedelijking (hierna kort

weg: de ladder) is neergelegd, vergt een wat uitge
breidere bespreking. I n de toepassing van het rela
tiviteitsvereiste op de ladder moet een onderscheid 
worden gemaakt mssen individuele en algemene 
belangen enerzijds en concurrentiebelangen ander
zijds. Voor individuele en algemene belangen geldt 
volgens de Afdehng dat de ladder tot doel heeft om 
zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren en daarmee 
mede beoogt leegstand te voorkomen.^*^ Een rechts
persoon die een daarbij aansluitende stamtaire 
doelsteUing heeft en appeUanten die zich beroepen 
op het behoud van het eigen, nabij de voorziene 
ontwikkeling gelegen, goed woon- en leefldimaat 
wordt het relativiteitsvereiste niet tegengeworpen.^^ 

Voor de bescherming van concurrentiebelangen 
heeft de Afdeling haar koers gewijzigd in een -

naar mi jn mening opmerkelijke - uitspraak van 20 
mei 2015.^' Vóór deze damm gold voor deze be
langen hetzelfde beschermingsbereUc als dat voor 
individuele en algemene belangen en waren con
currenten beschermd indien hun belang bestond 
ui t het voorkomen van leegstand.Deze l i j n had 
tot gevolg dat vrijwel iedere appeUant met een con
currentiebelang de relativiteitstoets doorstond. I n 
middels is dit gewijzigd door de 'precisering' van de 
eerdere l i jn die de Afdeling geeft i n de aangehaalde 
uitspraak van 20 mei 2015. Volgens de Afdeling 
moet een concurrent, wil deze een voldoende be
lang hebben bij een beroep op strijd met de ladder, 
onderbouwen dat sprake zal zijn van relevante leeg
stand (r.o. 7.9). De Afdeling vult dit criterium ver
volgens nader in ( in r.o. 7.10). Onvoldoende voor 
relevante leegstand is, kort gezegd, dat de voorziene 
ontwikkeling leidt of kan leiden tot leegstand door 
(uiteindelijk) beëindiging van de eigen bediijfs-
activiteiten. Voorts kan sprake zijn van relevante 
leegstand, bijvoorbeeld wanneer het betteffende 
bedrijfsgebouw bijzondere eigenschappen heeft 
waardoor ander gebruik (vrijwel) niet mogelijk is, 
en indien leegstand ontstaat als gevolg van de voor
ziene ontwildceling in de omgeving van het concur
rerende bedrijfspand. 

33 ABRvS 21 januari 2015, ECLI:NL;RVS:2015;96, no. 7.4.;ABRvS 25 
juni 2014 ECLI:NL:RVS;2014:2296, r.o. 43. 
34 ABRvS 6 mei 2015, ECLI;NL:RVS;2015;1433, r.o. 15.3. 
35 ABRvS 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS;2014:2408, ro. 6.12.; ABRvS 19 
februari 2014, ECLI;NL:RVS;2014;570, r.o. 3,7 
36 ABRvS 24december 2014 ECLI;NL:RVS:2014;4648, r.o. 8.2.; 
ABRvS 2 juli 2014 ECLI:NL:RVS:2014;2408, no, 6,12. 
37 ABRvS 20 mei 2015, EOLI:NL;RVS;2015:1585, ro. 7 
38 ABRvS 13 mei 2015, ECLI:NL;RVS;2015;1517 r.o,6,2.; ABRvS 25juni 
2014, ECLI;NL;RVS;2014;2331, no, 6,1. 
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let criterium van relevante leegstand verhoogt 
\ de di-empel aanzienlijk voor een concurrent die 

bescherming zoekt. Deze zal moeten voldoen aan 
de lastige opgave om aan te tonen dat sprake is of 
zal zijn van één van de door de Afdeling genoem
de simaties. Ik kan mi j voorsteUen dat hiervoor ten 
minste een aanvullend rapport nodig is. Het is de 
vraag of deze wijziging van de Afdeling terecht, 
dan wel wenselijk is. De beschreven beoordeling 
vergt, zo meen ik, een inhoudelijk toets alvorens een 
oordeel te kunnen geven over de werking van het 
relativiteitsvereiste. D i t l i jkt mij niet in hjn met de 
systematiek en plaats in de beroepsprocedure van 
het relativiteitsvereiste; de beoordeHng of leegstand 
relevant is, zou enkel onderdeel moeten zijn van de 
inhoudelijke behandeling van de beroepsgrond. De 
nieuwe l i jn klemt des te meer gezien het feit dat de 
Afdehng onderscheid aanbrengt mssen verschiUen
de typen appellanten in de (inhoudelijke) onder
bouwing die zij moeten geven, niet over het door 
hen ingeroepen belang, maar over het effect van 
de voorziene ontwikkeling. Volgens de Afdeling is 
dit aanvaardbaar: zij heeft de nieuw ingezette l i jn 
inmiddels bevestigd in vier uitspraken van latere 
damm.^' I n al deze zaken komt de concurrerende 
appeUant de relativiteitstoets niet door. v 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

n een uhspraak van 16 april 2014 geeft de A f 
deling een algemeen oordeel over het Barro: dit 

besluh strekt mede tot bescherming van de belan
gen van individuele burgers (en is niet, zoals de 
gemeenteraad betoogde, enkel aan haar gericht)."" 
Naast dh algemene beschermingsbereik zal voor 
afzonderlijke Barro-bepalingen moeten worden 
vastgesteld welke belangen deze beogen te bescher
men. I n de aangehaalde uitspraak oordeelde de A f 
dehng over artikel 2.4.5 l id 1 Barro kort gezegd dat 
de titel waarin dh artikel is opgenomen, is gericht 
op behoud en ontwikkeling van rivieren en dat de 
belangen van een appellant om gevrijwaard te b l i j 
ven van overstromingen hierdoor wordt beschermd 

(r.o. 4.8). 

Normen van een GRO 

De GRO wordt veelvuldig ingeroepen om een be
paalde ontwikkeling tegen te gaan. De inmiddels 

vaste overweging van de Afdeling over een dergelijk 
beroep luidt: 

'Normen die bettelddng hebben op hetgeen een goe
de ruimtelijke ordening vereist uit het oogpunt van 
een goed woon- en leefldimaat beschermen zowel het 
belang van bewoners bij dit woon- en leefldimaat als 

de belangen van bettoldcen bedrijven bij een onge
stoorde uitoefening van hun bedrijf."" 

Appellanten die een individueel belang hebben 
bij het behoud van een goed woon- en leefkli

maat kunnen zich volgens de AfdeUng (enkel) be
roepen op normen in het kader van de GRO die 
gelden voor hun eigen perceel, of indien zij moge
lijk (nadelige) effecten ondervinden de voorziene 
ruimtelijke ontwüdceling."^ Appellanten met een be
drijfsbelang kunnen slechts een beroep doen op de 
milieugevolgen - en de daarmee mogelijk gepaard 
gaande (toekomstige) klachten over hinder - die 
kunnen worden ondervonden vanwege het eigen 
b e d r i j f t Concurrentiebelangen worden niet be
schermd door de normen van een GRO."" 

De Afdeling past deze l i jn toe voor een divers pal
let aan onderwerpen dat onder een GRO valt. 

Onder meer: 

• geluid(hinder), individuele belangen"^ en be
drijfsbelangen"''; 

• geur(hinder) individuele belangen"^ en be
drijfsbelangen"*'; 

• afstandsnormen V N G brochure 'Bedrijven en 
milieuzonering', individuele belangen"' en be
drijfsbelangen^"; 

• verkeer en parkeren, individuele belangen^' en 
bedrijfsbelangen'2. 

39 Waarvan de meest recente: ABRvS 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS: 
2015:2472, r.o. 4 
40 ABRvS 16 april 2014, ECLI:NL;RVS:2014:1316, no. 4.8. 

41 ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS;2015:2364, r.o. 8.1.; ABRvS 12 
november 2014, ECLI:NL;RVS;2014:4030, no. 8.6.2. 
42 ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:348, ro. 12.2; ABRvS 4 
juni 2014 ECLI:NL;RVS;2014:1998, no.5.2. 
43 ABRvS 29juli 2015, ECLI;NL:RVS:2015:2364, r.o. 8,1.; ABRvS 12 
november 2014, ECLI;NL;RVS:2014:4044, r,o.4.2. 
44 ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL;RVS;2015;1327 r.o, 46,5.1.; ABRvS 19 
november 2014 E0LI:NL:RVS:2014:4143, r.o. 6.3. 
45 ABRvS 3 juni 2015, ECLI;NL:RVS:2015;1776, r.o, 72.; ABRvS 18 
januari 2012, ECLI;NL:RVS:2012;BV1190, ro. 2,15.2. 
46 ABRvS 29juli 2015, ECLI;NL:RVS:2015;2364, r.o, 8.1,;ABRvS 12 
november 2014 ECLI:NL:RVS:2014:4030, no. 8.6.2. 
47 ABRvS 4juni 2014 ECLI:NL:RVS:2014:1998, no. 5.2,; ABRvS 20 
febmari 2013 ECLI:NL;RVS;2013;BZ1678, no. 3,3, 
48 ABRvS 29juli 2015, ECLI:NL;RVS;2015:2364, r.o, 8,L;ABRvS 19 
december 2012, E0LI:NL:RVS:2012;BY6774, r.o. 78. 
49 ABRvS 25februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:589, ro, 5.2,; ABRvS 19 
januari 2011, ECLI:NL;RVS:2011;BP1352, ro. 2.4.4. 
50 ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL;RVS:2015;2398, ro. 8.2, In deze 
uitspraak oordeelt de Afdeling onder meer dat 'De VNG-brochure niet 
[ziet] op hinder die bedrijven van elkaar kunnen ondervinden!; ABRvS 29 
april 2015, ECLI:NL:RVS;2015;1327 no. 46.6.1. 
51 ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL;RVS;2015:348, ro. 12.2,; ABRvS 
24oktober 2012, ECLI;NL;RVS:2012:BY1055, ro, 12.6. 
52 ABRvS 31 december2014, ECLI:NL;RVS;2014:4770, ro, 9 4 ; ABRvS 
11 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013;1146,r.o.71.Concurrenbebe-
langen zijn in beginsel niet beschermd. Dit geldt ook indien (enkel) dit 
belang wordt behartigd door een stichting (ABRvS 4 maart 2015, ECLI; 
NL:RVS:2015:609, r.o, 12.2.). 
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(externe) veiliglieid, individuele belangen^^ en 
bedrijfsbelangen^''; 

• bodem, individuele belangen^^ en bedrijfsbe
langen^''; 

• gewasbestrijdingsmiddelen, individuele belan
gend^ en bedrijfsbelangen'^; 

• afstandsnormen Activiteitenbesluit'^; 
• luchtkwaliteit^°; 
• trillinghinder.^' 

3.2.2 Provinciale regelgeving 

n een aanzienlijk aantal uitspraken heeft de A f 
dehng geoordeeld over het relativiteitsvereiste i n 

relatie tot provinciale regelgeving, waaronder met 
name provinciale verordeningen. De Afdeling 
kijkt per bepaling naar de belangen die worden 
beschermd. Het aantal onderwerpen waarover de 
Afdeling reeds heeft geoordeeld is uitgebreid. Een 
bespreking per onderwerp gaat buiten de scope van 
deze bijdi-age. Ik volsta met een verwijzing naar de 
volgende onderwerpen: 

• de Ecologische Hoofdsti-uctour"; 
• voorkoming van nieuwbouw in het buitenge-

b ied«; 
• vestiging en uitbreiding van een bedrijven

terrein of kantoorlocatie binnen bestaand be
bouwd gebied'"'; 

• vestiging van detailhandel op een bedrijventer
rein of kantoorlocatie'"'; 

• vestiging van een nieuwe ontwildceling met de-
taihiandel**; 

• vestiging van nieuwe woningen i n stedelijk ge
bied"; 

... > 'v̂ -' 

53 ABRvS3juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1776, no. 72.;ABRvS 12 
oktober 2011, ECLI;NL:RVS:2011:BT7441, no. 2.16. Een stichting of een 
vereniging die een beroep doet op individuele belangen, maar (enkel) 
als doel heeft het bevorderen van de natuur is niet beschermd (ABRvS 
11 februari 2015, E0LI:NL:RVS:2015:345, r.o. 23.3 en 25.2). 
54 ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL;RVS;2015;1419, ro. 6.3.; ABRvS 25 
september 2013, ECLI;NL:RVS:2013:1275, ro. 24.3. 
55 ABRvS 20februari 2013 ECLI:NL;RVS:2013;BZ1678, no. 3.3. 
56 ABRvS 12 november2014 ECLI;NL:RVS:2014:4044 r.o. 4.2. 
57 ABRvS4juni2014ECLI;NL;RVS;2014:1998,r.o.5.2. 
58 ABRvS 1 april 2015, E0LI:NL:RVS;2015;1007 r.o. 6.1.3, 
59 ABRvS3 december2014 ECLI:NL;RVS;2014;4324 r.o. 8.4 
60 ABRvS3juni 2015, ECLI;NL;RVS:2015:1776, no, 72.; ABRvS 20 
februari 2013 ECLI;NL;RVS;2013:BZ1678, no. 3.3.; ABRvS 20 februari 
2013 ECLI:NL:RVS:2013:BZ1678, no. 3.3. 
61 ABRvS 18januan 2012, ECLI;NL:RVS:2012:BV1212, r.o. 2.71. 
62 ABRvS 28 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:175, r.o. 11.2.; ABRvS 4 
januari 2012, ECLI:NL;RVS;2012;BV0106, ro, 2.71. 
63 ABRvS 28 mei 2014, ECLI;NL:RVS:2014:1884 no, 173. 
64 ABRvS 24september2014 ECLI;NL;RVS;20143521, no.3.4.; 
ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014;570, ro, 3,7 
65 ABRvS 7 mei 2014, ECLI:NL;RVS;2014;1689, no. 26,5. 
66 ABRvS 5 augustus 2015, ECLI:NL;RVS:2015:2472,r,o. 5.4, In deze 
uitspraak oordeelt de Afdeling dat het beschermingsbereik van een ver
ordeningsbepaling die beoogt aan te sluiten bij de ladder op dezelfde 
wijze wordt beoordeeld als het beschermingsbereik van de ladder 
67 ABRvS 5 november 2014, ECLI:NL;RVS:2014;3926, ro, 6,2, 

• totstandkoming van nieuwe woningbouwloca-
ties'^s. 

• vestiging en uitbreiding van stedelijke func
ties'^''; 

• vestiging van woningen ter compensatie van 
storende bebouwing of functies buiten het be
staand bebouwd gebied als voorzien is in een 
ruimte voor ruimteregehng'"'; 

• veiligheidsrisico's^'; 
• nieuwe bebouwing en beplanting op gronden 

binnen een molenbiotoop. 

3.2.3 Monumenten en archeologie 

D oor de invoering van het relativiteitsvereiste is 
het aanzienlijk lastiger geworden voor een indi

viduele appeUant om zich te beroepen op normen 
voor monumenten en archeologie, waaronder met 
name die uit de Monumentenwet, de Erfgoedwet, 
provinciale verordeningen en gemeentelijke be
stemmingsplannen.''^ Daarbij is van belang dat de 
normen voor monumenten en archeologie volgens 
de Afdeling strelcken 'tot het behoud van monumen
ten van archeologie''''^, 'tot bescherming van de monu
mentale waarden van als beschermd monument aange
wezen panden'''^ en 'tot bescherming van het algemeen 
belang van behoud van cultuurhistorische waarden'?^ 

_ j et individuele belang bij behoud van het woon-
en leefklimaat^' en het conunerciële belang bij 

de aantrekkelijkheid van het vastgoed dat een ap
peUant verhuurt''^, zijn geen belangen die door de 
normen voor monumenten en archeologie worden 
beschermd. D i t geldt ook indien deze belangen 
worden behartigd door een vereniging.''^ Het voor
gaande betekent niet dat een (individueel) beroep 
op deze normen in het geheel is uitgesloten. Het 
is volgens de Afdehng mogelijk dat een appeUant 
wordt beschermd, indien hij in , of i n de onmid
deUijke nabijheid van een aangewezen beschermd 
monument woont. In dat geval kan zijn belang bij 
behoud van een goede kwaliteit van de directe leef-

68 ABRvS4febmarl2015,ECLI;NL;RVS:2015:248,r.o.6.6. 
69 ABRvS 6 mei 2015, ECLI;NL;RVS;2015:1424, r.o. 18.6.2. , 
70 ABRvS 2 juni 2015, ECLI;NL;RVS;2015:1838, no, 10,1. 
71 ABRvS 7 november 2012, ECLI;NL;RVS;2012;BY2506, no. 9.5. 
72 ABRvS 23 juli 2014 ECLI:NL:RVS:2014:2794, no. 8.2. 
73 Voor de werking van het relativiteitsvereiste voor rechtspersonen 
die algemene belangen behartigen, zie ABRvS 21 mei 2014, ECLhNL: 
RVS;2014:1817r.o. 12.16. 
74 ABRvS 14januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:82, no, 6,3; ABRvS 20 
november 2011, ECLI;NL:RVS;2011;BU6341,ro. 2.7,4 
75 ABRvS 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1510, r.o, 9.2; ABRvS ISjuli 
2012, ECLI:NL;RVS;2012;BX1859, ro. 2.4.2. 
76 ABRvS 29januari 2014, ECLI;NL:RVS:2014:230, no. 6.3. 
77 ABRvS 19 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2631, ro. 33,2. 
78 ABRvS 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS;2012:BX1859, no. 2,42. 
79 ABRvS 19 november2014 ECLI:NL:RVS:2014:4143, no. 6.; ABRvS 
4 januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV0106, ro, 2.842. Deze uitspraken 
laten nog eens duidelijk het belang zien van de (juiste) omschrijving van 
de statutaire doelstelling; slechts als de belangen die een rechts
persoon behartigt worden beschermd doorde Ingeroepen norm, is 
voldaan aan het relativiteitsvereiste. 
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omgeving zijn verweven met de algemene belangen 
die door de monumenten- en archeologienormen 
worden beschermd.^" 

3.2.4 Uitvoerbaarheid bestemmingsplannen 

Bi j een beroep dat ziet op de uitvoerbaarheid van 
bestemmingsplannen beoordeelt de Afdeling 

eerst het beschermingsbereik van de betrokken 
materiële norm. Vervolgens gaat zij in op de vraag 
of het belang van een appellant bij zijn beroep op 
de (niet-)uitvoerbaarheid door die onderliggende 
norm wordt beschermd. Op deze wijze heeft de 
Afdeling bijvoorbeeld geoordeeld in het kader van 
de Ffw^' en parkeernormen.^^ j ^ g standaardover
weging die de Afdeling hiervoor hanteert luidt: 

'Een redelijke toepassing van het relativiteitsvereiste 
(...) brengt met zich dat belanghebbenden die zich 
niet kunnen beroepen op de normen van (...) omdat 
die normen kennelijk ruet sttekken tot bescherming 
van hun belangen, zich evenmin op die normen kun
nen beroepen ten betoge dat het bestemmingsplan 
niet uitvoerbaar is.'̂ ^ 

3.3 Milieu 

~ en aantal van de hieronder te bespreken onder¬
—werpen is al aan de orde gekomen in het kader 
van de normen van een GRO. De volgende uiteen
zetting richt zich op de meer specifieke miheunor-
men zoals deze per onderwerp in wet- en regelge
ving zijn neergelegd. 

3.3.1 Milieueffectrapportage vv^ ' 

n een uitspraak van 1 oktober 2014 beschrijft de 
Afdeling voor het eerst het beschermingsbereik 

van normen en verplichtingen voor een milieuef
fectrapportage (m.e.r.) op grond van de Wet m i l i 
eubeheer (Wm) en Europese regelgeving. De A f 
deling overweegt dat het doel van de verplichting 
om een plan-JVlER te maken is om te voorzien in 
een hoog milieubeschermingsniveau en bij te dra
gen aan de integratie van milieuoverwegingen in de 
voorbereiding en vaststelling van plannen en pro
gramma's, door bepaalde plannen en programma's 
aan een milieubeoordeling te onderwerpen. Het 
belang van een stichting tot behoud van culmurhis
torische waarden en het belang van een namuriijk 
persoon tot behoud van een goed woon- en leefldi
maat zijn beschermd door de verplichting een plan-
M E R op te SteUen, omdat daarin onder meer de 
mogelijke effecten voor culmurhistorische waarden 
en mensen dienen te worden beschreven.^" 

80 ABRvS (vzr.) 11 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:884, r.o. 6. 
81 ABRvS 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1713, r.o, 5.7 
82 ABRvS 24december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4648, r.o. 12.1, 
83 Zie aangehaalde uitspraken. 
84 ABRvS 1 oldober 2014 ECLI:NL:RVS:2014:3554 ro. 4.8. 

n een latere uhspraak benadrukt de Afdeling dat 
het belang van de bescherming van de mens deel 

uitmaakt van het müieubelang en dat daarom de 
verplichting om een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling 
te maken ook strekt tot bescherming van het belang 
van een appellant tot behoud van een goed woon-
en leefldimaat.^' Hiervoor lijkt wel te zijn vereist dat 
de m.e.r.-verplichtingen zien op een ontwikkeling 
die deel uitmaakt van de dhecte leefomgeving van 
de natuurlijke persoon die beroep heeft ingesteld.^* 
Voorts wordt duidelijk dat een appeUant niet wordt 
beschermd indien zijn belang niet is gelegen in een 
beoordeling van de müieueffecten van het voor
liggende plan, maar (enkel) bestaat uit het verkrij
gen van een bestemming die de ontwikkeling van 
een woon-werkgebied op zijn gronden mogelijk 
maakt.^' 

3.3.2 Luchtkwaliteitseisen 

Ook over het beschermingsbereik van de normen 
voor luchtkwaliteit uh titel 5.2 van de W m heeft 

de AfdeUng zich uitgesproken. U i t haar interes
sante uitspraak van 4 februari 2015 volgt dat deze 
normen, alsmede de luchtkwahteitsnormen uit de 
luchtl<waliteitsrichtiijn^^ 'weliswaar in het bijzonder 
de belangen van de menselijke gezondheid en het mi
lieu [beogen] te beschermen, doch niet kan worden 
geoordeeld dat deze normen er kennelijk niet ook toe 
strekken de belangen te beschermen van diegenen die 
activiteiten verrichten die invloed kunnen hebben op 
de luchtkwaliteit.' De Afdeling acht van belang dat 
de luchtkwalitehsnormen niet zijn bedoeld om ie
dere uitstoot van schadelijke luchtverontreinigende 
stoffen onmogelijk te maken. Daarom wordt niet 
aUeen diegene beschermd die negatieve effecten 
ondervindt van luchtverontreiniging, maar ook 
diegene die de luchtverontreiniging veroorzaakt en, 
zij het op een andere wijze, effecten ondervindt van 
de regulering daarvan. Vergelijkbaar hiermee is de 
bescherming van het belang van bedrijven bij een 
ongehinderde bedrijfsuitoeferung in het kader van 
onder meer geur- en geluidhinder. 

i t eerdere uhspraken was al duidelijk dat de 
U luchtkwaliteitsnormen uit de W m in ieder ge
val streldcen tot bescherming van het belang van 
een appellant voor wie niet is uitgesloten dat het 
plan gevolgen zal hebben voor de luchtkwaliteit 
ter plaatse van zijn perceel, omdat dit is gelegen in 
de nabijheid van de bron van de luchtverontteini-
ging.^' Niet beschermd zijn de belangen van een 

85 ABRvS 24 december 2014 ECLI:NL:RVS:2014:4648, r.o, 13, In deze 
uitspraak geeft de Afdeling in haar overwegingen aan welke stappen 
hebben geleid tot deze conclusie, aan de hand van een beschouwing 
van de achtergrond en het doel van de relevante regelgeving. 
86 ABRvS 14januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:50, ro, 4.5. 
87 ABRvS 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1713, r.o. 5,6. 
88 Richtlijn 2008/50/EG van de Raad van 20 mei 2008 betreffende 
de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa, PbEU 2008, L152/1. 
89 ABRvS24oktober2012,ECLI:NL:RVS:2012:BY1055,r.o.l5.5. 
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appellant die enkel een concurrentiebelang heeft '° 
en een stichting die opkomt voor (enkel) de con
currentiebelangen van een naast voorziene wonin
gen gelegen automarkt.'' 

3.3.3 Externe veiligheid 

De uitspraken van de Afdeling over het onderwerp 
externe veiligheid zien met name op het Besluit 

externe veüigheid inrichtingen (Bevi). Voor de nor
men van dit besluit oordeelt de Afdeling dat deze 
'niet alleen strekken tot bescherming van eigenarenl 
gebruikers van gebouwen bimten de veiligheidszone, 
maar ook tot bescherming van het belang van het risi
covolle bedrijf bij een zo min mogelijk belemmerde be
drijfsidtoefening'P Een appeUant wordt beschermd 
indien zijn perceel ligt in de invloedssfeer van de 
bestreden inrichting waardoor die appellant direct 
veüigheidsrisico's ondervindt.'^ Een eigenaar of ge
bruücer van een nabijgelegen perceel zal zich echter 
niet kunnen beroepen op een norm die zich richt 
op hetgeen uit het oogpunt van veüigheid is ver
eist ter plaatse van een ander perceel dan dat van 
hemzel f" Voor een bedrijf geldt dat een (enkel) 
concurrentiebelang niet wordt beschermd door de 
normen van het Bevi. ' ' 

3.3.4 Geluid ' • ' 

Voor het aspect geluid richten de Afdelingsuit
spraken zich op de werking van het relativi

teitsvereiste voor de Wet geluidhinder (Wgh) en 
aanverwante regelgeving. De imniddels vaste over
weging van de Afdeling over het beschermingsbe
reik van de normen van de Wgh is dat deze 'zoiuel 
[beogen] de belangen van de omwonenden bij een goed 
woon- en leefklimaat als de belangen van bedrijven bij 
een ongehinderde bedrijfsuitoefening te zuaarborgen'.^^ 
Voor een mogelijk beroep op de geluidnormen van 
de Wgh is vereist dat een appeUant zelf nadelige ge
volgen van de nieuwe ontwikkehng zal hebben op 
zijn goede woon- en leefldhnaat en/of bij zi jn onge
hinderde bedrijfsuitoefening. 

let belang van een appeUant bij een goed 
Hwoon- en leefldimaat wordt volgens de Afde-

90 ABRvS3juni2015,ECLI:NL:RVS:2015:1744,r.o.5.5.;ABRVS30juli 
2014, ECLI;NL;RVS;2014:2838, ro. 14.2. 
91 ABRvS 28 november 2012, ECLI:NL;RVS:2012;BY4360, no. 4.3. 
92 ABRvS 6 mei 2015, ECLI;NL:RVS;2015;1419, no. 6.3. 
93 ABRvS 23 juli 2014 ECLI;lvlL;RVS:2014:2732, ro. 71. Dit geldt ook 
indien een süchbng opkomt voor het belang van een veilig leefklimaat 
voor bewoners van woningen die in de invloedssfeer van de inrichting 
liggen en daarvan veiligheidsrisico's ondervinden (ABRvS 1 april 2015, 
ECLI;NL;RVS:2015:1043,ro.72.3.). 
94 ABRvS 29juli 2015, EGLI;NL:RVS:2015;2382, ro. 18.3.; ABRvS 
31 augustus 2011, ECLI;NL;RVS:2011:BR6316,2.13.4. (ook Indien een 
vereniging opkomt voor belangen van de aan het plangebied grenzende 
psrcslöfi) 
95 ABRvS3juni 2015, ECLI;NL:RVS:2015;1744, ro. 5.5. 
96 ABRvS 15januari 2014, ECLI:NL:RVS;2014:72, ro. 9.1.; ABRvS 15 
februari 2012, ECLI:NL;RVS;2012:BV5107 r.o. 2.4,2. 

ling (slechts) beschermd indien het beroep ziet op 
een geluidsnorm die geldt ter plaatse van de wo
ning waarvan hij bewoner of eigenaar i s . " Niet be
schermd is het belang bij het behoud van een goed 
woon- en leefklimaat van een nabijgelegen appel
lant die geen (mogelijk toekomstige^) bewoner of 
eigenaar is van de voorziene ontwikkeling waar
voor de ingeroepen geluidnorm geldt." Bedrijven 
zijn slechts beschermd indien het belang waarin 
zij bescherming zoeken ligt i n een mogelijke hin
der van hun bedrijfsuitoeferung, waarvan (in ieder 
geval) sprake is indien zij vanwege de geldende ge
luidsnorm mogelijk zullen worden geconfronteerd 
met klachten over geluidhinder door de bewoners 
of de gebruikers van de voorziene ontwikkehng.'°° 

3.3.5 Geur , ' 

De uitspraken van de Afdeling over het onderwerp 
geur richten zich op de geurnormen van de Wet 

geurhinder en veehouderij (Wgv). De AfdeUng 
heeft zich - voor zover mi j bekend - nog niet uit
gelaten over de geurnormen voor de industrie die 
zijn opgenomen in de Nederlandse emissierichtiijn 
lucht. De geurnormen van de Wgv worden in be
ginsel op dezehde wijze beoordeeld als de geluid
normen van de Wgh. Deze normen beogen zowel 
het belang bij een goed woon- en leefldimaat als het 
belang bij een ongehinderde bedrijfsuitoefening te 
beschermen."" Een omwonende kan zich (slechts) 
beroepen op normen die gelden voor zijn eigen wo-
ning"'2 en een bedrijf heeft (slechts) een beschermd 
belang bij mogelijke klachten over hinder.'"^ Daar
naast oordeelt de Afdeling dat ook een rechtsper
soon die zich op algemene belangen beroept, wordt 
beschermd door de normen uit de Wgv.'"* I n de
zelfde (interessante) uitspraak gaat de Afdeling in 
op het beroep van een appeUant tegen een specifie
ke geurnorm die is toegepast voor de woning van 
een derde, vanwege overschrijding van de normen 
uit de Wgv. I n deze uitspraak oordeelt de Afdeling 
dat - naast de betreffende derde (tot wie de norm is 
gericht) - ook deze appeUant een beroep kan doen 

97 ABRvS 26 november 2014, ECLI:NL;RVS:2014:4222, no. 8,7 
98 ABRvS 22 jull 2015, E0LI;NL:RVS:2015;2295, ro. 4.2.; ABRvS 16 
oktober 2013, ECLI;NL;RVS:2013;1551, ro. 4,1, 
99 ABRvS 11 februari 2015, ECLI;NL;RVS;2015:347 r.o.3.5.;ABRvS 11 
september 2013, ECLI:N L: RVS:2013:1130, ro. 11.4. 
lOOABRvS 15 januari 2014, ECLI:NL;RVS:2014:72, no. 9,1.; ABRvS 28 
maart 2012, ECLI:NL;RVS;2012;BW0181, ro. 2.5.2, Dit geldt ook in het 
geval een vereniging opkomt voor de belangen van bedrijven (ABRvS 
20 maart 2013, ECLI;NL:RVS;2013:BZ4979, no. 3.2,). 
101 ABRvS 15 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015;1177 r.o, 43.2.; ABRvS 23 
april 2014 ECLI;NL;RVS;2014:1485, no. 4.3, 
102ABRvS 13 mei 2015, ECLi;NL;RVS:2015;1495, no, 6.7; ABRvS 27 
maart 2013, ECLI;NL:RVS:2013:BZ7428, r.o, 71, 
lOSABRvS 13 mei 2015, ECLI;NL;RVS;2015;1495, no. 6,7; ABRvS 18 
febmari 2015, ECLI:NL;RVS:2015;422, no. 5,14. 
104ABRvS 13 mei 2015, ECLI;NL:RVS:2015:1530, r.o. 23.7 In deze 
uitspraak betrof het de belangen van het milieu, de gezondheid van de 
mens, een mens-, dier- en milieuvriendelijke veeteelt en het bevorderen 
van de leefbaarheid, milieuhygiëne, gezondheid en duurzaamheid. 
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op de geurnorm uit de Wgv, ongeacht het feit dat 
deze voor zijn woning niet wordt overschreden (r.o. 
23.7.). Hiervoor is (uiteraard) wel vereist dat de be
treffende geurnorm ook geldt voor de woning van 
appeUant. 

3.3.6 Bodem 

Voor het onderwerp bodem heeft de Afdeling in 
een uitspraak van 30 juh 2014 geoordeeld dat 

de normen uit de Wet bodembescherming (Wbb) 
stteklcen tot bescherming van de kwaliteit van de 
bodem en dat deze niet beogen het concurrentiebe
lang van een appeUant te beschermen.""^ Hetzelfde 
geldt voor een appeUant met als belang gevrijwaard 
te blijven van nadelige gevolgen voor haar bedrijfs
voering; dit bedrijfsbelang wordt rüet beschermd 
door de Wbb. '" ' 

3.3.7 Natuurbeschermingswet 1998 en Fiora- en 
faunawet 

n uitspraken over de Namurbeschermingswet 
1998 (Nbw) en de Flora en faunawet (Ffw) is i n 

middels een vaste overweging van de Afdeling dat 
de bepalingen daarvan met name sti-eldcen tot be
scherming van het algemene belang van namm- en 
landschap'"^ respectievelijk planten- en diersoor
ten."" ' ' % 

Z en appeUant die stelt belang te hebben bij het be-
_ h o u d van een goede kwaliteit van de leefomge
ving voldoet niet eenvoudig aan het relativiteitsver
eiste."" Uitgesloten is dh echter rhet. Een dergelijk 
individueel belang kan volgens de Afdeling derma
te zijn verweven met de algemene belangen die de 
N b w en de F f w beogen te beschermen, dat het rela
tiviteitsvereiste niet in de weg staat aan vernietiging 
van het bestreden besluit. '" O m te beoordelen of 
sprake is van verwevenheid, kijkt de Afdeling naar 
de afstand mssen het perceel van een appellant 
en het gebied dat althans de soort die wordt be
schermd. Het oordeel over de vraag of een bepaal
de afstand leidt tot verwevenheid is zeer casuïstisch. 
I n uitspraken over de N b w oordeelt de Afdeling b i j 
voorbeeld dat het belang van een appeUant op een 
afstand van 800 meter van het Namra 2000-gebied 
leidt tot onvoldoende verwevenheid. Een afstand 

van 440 meter is wel voldoende verweven, waarbij 
de Afdeling tevens van belang acht dat zicht bestaat 
op het beü-effende Namra 2000-gebied."^ Bij de 
toepassing van het relativiteitsvereiste in het kader 
van de F f w oordeelt de Afdeling dat een afstand 
van 600 meter niet voldoende verweven is"", ter
wi j l 400 meter afstand wel voldoende verwevenheid 
oplevert."' In veel gevallen gaat het derhalve om 
de feitelijke afstand, maar ook speelt mee of ms
sen het perceel van een appeUant en het betrokken 
gebied of de bettoklcen soort een andere ruhntelij
ke ontwüdceling is gelegen (bijvoorbeeld een park 
met vakantiewoningen'"" of een snelweg'"). Zelfs 
een appellant wiens woning weliswaar is gelegen 
op een (beperkte) afstand van 125 meter van de 
verblijfplaats van de bett-oldcen soort, maar waar
bij zich bebouwing bevindt mssen de woning en de 
verblijfplaats, kan geen beroep doen op de Ffw. '" ' 

Voor een appellant van wie het (daadwerkelijke) 
belang bestaat in een bedr-ijfs- of concurrentie

belang leek het relativiteitsvereiste tot voor kort i n 
het geheel i n de weg te staan aan zowel een beroep 
op Nbw-normen'" , als een beroep op Ffw-nor-
men.'2" I n een uitspraak van 30 juni 2015 li jkt de 
Afdeling dh te nuanceren. De Afdeling overweegt 
dat, indien een bedrijf ligt binnen de begrenzing 
van het bett-effende Namra 2000-gebied en de be
drijfsvoering daarvan mede wordt beïnvloed door 
de staat van instandhouding van dat gebied, de be
drijfseconomische belangen van het bedrijf worden 
beschermd omdat zij z i jn verweven met het door 
de N b w beschermde belang van het behoud van 
een goede staat van instandhouding.'^' Een derge
li jk oordeel is tot nog toe eemnalig en het is, met 
name gezien de specifieke omstandigheden in deze 
uitspraak, waarschijnlijk dat dit een uhzondering is. 

3.4 Varia: algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur en handhaving 

3.4.1 Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

Algemene beginselen van behoorlijk besmur heb
ben volgens de Afdeling geen zelfstandige bete

lcenis bij de toepassing van het relativiteitsvereiste. 
Voor het wel of niet kunnen inroepen van deze 
beginselen is de onderliggende materiële norm be-

lOSABRvS 29 april 2015, ECL1:NL:RVS:2015:1379, ro. 1.5. 
1O6ABRVS30 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2838, ro. 6,2. 
107 ABRvS 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1744, no, 5,5. 
lOSZoals onder meer volgt uit de tiierna aangehaalde uitspraken, 
109Zoals onder meer volgt uit de hierna aangehaalde uitspraken, 
uo Voor de werking van het relativlteltsverelste voor rechtspersonen 
die algemene belangen behartigen, zie ABRvS 15 januari 2014, ECLfNL; 
RVS:2014;75, ro, 5.2.; ABRvS 14 september 20U, ECLI:NL:RVS:2011; 
BS8857 ro. 2,7.4. (Nbw) en ABRvS 16 april 2014 ECLI;NL;RVS:2014; 
1284, ro, 9,2, (Ffw), 
m ABRvS 16 april 2014, ECLI;NL;RVS;2014:1284, ro, 9.2,; ABRvS 15 
januari 2014, ECLI;NL:RVS:2014:75, ro, 5.2, 
112 ABRvS 16 april 2014, ECLI;NL:RVS;2014;1308, ro. 5,2. 

113 ABRvS 1 april 2015, ECLI:NL;RVS:2015:992, no. 4.2. 
114 ABRvS 5 februari 2014 ECLI;NL:RVS;2014;351, ro, 3, 
115 ABRvS 6 mei 2015, ECLI;NL:RVS;2015;1470, no, 16.3, Hierbij gaat 
de Afdeling niet expliciet in op het bestaan van zicht op de voorziene 
ontwikkeling (windturbines), 
116 ABRvS 14 mei 2014, ECLI:NL:RVS;2014:1734, ro, 72. 
117 ABRvS 13 mei 2015, ECLI;NL:RVS:2015;1505, ro, 30. 
118 ABRvS 13 augustus 2014, ECLI;NL;RVS:2014:3012, ro. 3,2. 
119 ABRvS 5 november 2014 ECLI;NL;RVS:2014;3967 r.o. 9.2.; ABRvS 
17 oktober 2012, ECLI:NL:RVS;2012;BY0404 no. 21.5, 
120 ABRvS 22 april 2015, ECLI:NL;RVS:2015:1224 ro, 3.2; ABRvS 15 
januari 2014 ECLI;NL:RVS:2014;75, ro. 6.3. 
121 ABRvS 30 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2174, r.o. 6.42. 
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palend.'22 I n een uitspraak van 20 augustus 2014 
beoordeelt de Afdeling bijvoorbeeld - nadat zij eerst 
heeft vastgesteld dat het betteffende besluit niet 
zorgvuldig is voorbereid en niet deugdelijk is ge
motiveerd - of de onderliggende norm de belangen 
van de betteffende appellant beschermt. 

3.4.2 Handhaving 

~ ~ot slot is in het kader van handhaving interessant 
voor welke norm het beschermingsbereik moet 

worden vastgesteld. I n twee uitspraken over hand
having beoordeeh de Afdeling enlcel de vermeend 
geschonden norm: een bestemmingsplam-egeh^" 
respectievelijk een vergunningvoorschrift.'^^ De 
Afdeling gaat niet i n op het beschermingsbereik 
van de wet- en regelgeving waarop die vermeend 
geschonden norm is gebaseerd. 

4. IVloment van behandeling en doorwerking 
partijen 

n aanvulhng op de bespreking van de inhoudelij
ke Afdelingsjurisprudentie ga ik hierna in op twee 

onderwerpen die eveneens interessant zijn om na
der te beschouwen. Ten eerste bespreek ik het mo
ment in de uhspraak waarop de Afdeling het relati
vhehsvereiste behandelt. Het tweede onderdeel ziet 
op de 'doorwerking' van een oordeel over het re
lativhehsvereiste (i) voor dezelfde appeUant i n een 
andere procedure, en (ii) voor andere appellanten 
i n dezelfde procedme. , ,^ 

4.1 Moment behandeling van het relativiteitsver
eiste 

~ e n onzekere factor is de plaats in de uhspraak 
—waarop de AfdeUng het relativiteitsvereiste be
handelt. Artilcel 8:69a Awb laat de besmursrechter 
hierin vr i j . Navraag bij de persvooriichter van de 
Raad van State leert dat de Afdeling hiervoor geen 
vaste l i jn hanteert. De plaats van behandehng is 
volgens de persvoorlichter afhankelijk van de spe
cifieke kenmerken van de zaalc, waaronder de aan
gevoerde beroepsgronden, de meest logische volg
orde van behandeling daarvan en de mogelijkheid 

en wenselijlcheid van finale geschilbeslechting. Ik 
beperk mij tot een bespreking van twee varianten, 
met ieder twee deelvarianten, die hieronder sche
matisch zijn weergegeven. 

Variant 1: alle beroepsgronden afzonderlijk 
behandeld 

Variant 1 

A. 

De Afdelmg 

• behandelt iedere beroepsgrond afzon

derlijk 

• beoordeelt deze eerst op relativiteit 

• geeft vervolgens een inhoudelijk 

oordeel mits de relativiteitstoets is 

doorstaan (ABRvS 24 december 2014, 

ECLI:NL:RVS:2014:4648, r.o. 8.-13) 

Alk be

roepsgron De Afdeling 

den af • behandelt iedere beroepsgrond afzon

zonderlijk derlijk 

behandeld B. • bespreekt deze eerst inhoudelijk 

• beoordeelt vervolgens of aan het 

relativiteitsvereiste is voldaan (ABRvS 

4 februari 2015, ECLLNL: 

RVS:2015:248, r.o. 6) 

Hoewel zowel variant I A als variant I B in overeen
stemmmg zijn met artUcel 8:69a Awb, heeft variant 
I A (eerst relativiteh en vervolgens inhoudelijk) 
mijns inziens de voorkem-. Eerst inhoudelijk ingaan 
op het beroep kan immers het wrange resultaat 
hebben dat een besluh weliswaar omechtmatig is, 
maar dat dit - doordat vervolgens het relativiteits
vereiste wordt toegepast - niet kan worden vernie
tigd. 

122ABRvS 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:96, ro. 8; ABRvS ISjuli 
2012 ECLI:NL:RVS:2012:BX1859, no. 2.42. 
123 ABRvS 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3092, r.o. 9.2. 
124ABRvS 29 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3840, no. 2.3. 
125 ABRvS 19 maart 2014 ECLI:NL:RVS:2014:942, ro, 5.5. 

126Zo bestaat er volgens de persvoorlichter van de Raad van State in 
sommige gevallen - bijvoorbeeld bij toepassing van de bestuurlijke lus 
(art, 8:51a Awb) - aanleiding om zoveel mogelijk beroepsgronden te 
bespreken, om daarmee handvatten te bieden aan zowel een appellant 
(die daarmee Inhoudelijk wordt 'gehoord') als een bestuursorgaan (In 
verband met het nemen van een nieuw besluit). 
127 Zoals hetgeval was in ABRvS 19 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011: 
BP1352,r,o.2.4 
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Variant 2 : alle beroepsgronden tezamen 
behandeld 

De Afdeling 

• begint met een behandeling van het 

relativiteitsvereiste voor alle beroeps

gronden tezamen, onder één kopje 

A. • geeft in het vervolg van de uitspraak 

alleen een inhoudelijk oordeel over de 

beroepsgronden die de relativiteitstoets 

doorstaan (ABRvS 24 december 2014, 

ECLI:NL:RVS:2014:4648, r.o. 8.-13) 

De Afdeling 

Variant 2 • behandelt alle beroepsgronden inhou

delijk zonder een oordeel te geven over 

het relativiteitsvereiste 

• eindigt haar uitspraak vervolgens met 

AUe de overweging, voor alle beroepsgron

beroeps den tezamen, dat zij zich niet heeft 

gronden uitgesproken over de vraag (ABRvS 15 

tezamen juU 2015, ECL1:NL:RVS:2015:2262, 

behandeld r.o. 37), dan wel dat vanwege een 

B. ongegrond beroep niet hoeft te worden 

beoordeeld (ABRvS 7 maart 2012, 

ECL1:NL:RVS:2012:BV8071, r.o. 

2.20) ofhet relativiteitsvereiste in de 

weg staat aan de vernietiging van het 

besluit (waarbij ook nog een onder

scheid bestaat tussen uitspraken waarin 

de Afdeling dit als een van de eerste 

overwegingen opneemt, of juist als 

slotoverweging, ABRvS 10 juni 2015, 

ECLI:NL:RVS:2015:1837, r.o. 32). 

Het is gissen naar de achterliggende reden voor 
een keuze voor variant 2A of 2B. Voor de rechts
ontwikkeling zou het uiteraard bevorderlijk zijn om 
voor iedere ingeroepen norm een oordeel van de 
Afdeling te krijgen over de werking van het rela
tiviteitsvereiste. Voorts komt het behandelen van 
het vereiste onder één kopje de duidelijldieid van 
de uitspraak ten goede. Indien een oordeel over het 
relativiteitsvereiste echter in het geheel achterwege 
kan blijven, kan dat raadzaam zijn vanuit het oog
punt van een spoedige geschilbeslechting. 

4.2 Doorwerking oordeel relativiteitsvereiste 
voor partijen 

~ en oordeel van de Afdeling over het relativiteits-
—vereiste met betrel<hing tot een bepaalde appel
lant kan doorwerken indien deze appeUant zich in 
twee afzonderlijke procedures beroept op dezelfde 
norm in dezelfde ofeen vergelijkbare simatie. In de 
beoordeling van het relativiteitsvereiste in de late
re procedure li jkt de Afdeling te volstaan met een 
verwijzing naar het eerdere oordeel daarover voor 
de betreffende appellant, zowel in gevallen dat een 

appeUant de relativiteitstoets doorstaat'^^, als in ge
vallen dat hij deze niet doorstaat."' 

Ook in dezelfde procedure kan een oordeel van 
de Afdeling over het relativiteitsvereiste door

werken. Als één appellant voldoet aan het relativi
teitsvereiste oordeelt de Afdeling in bepaalde geval
len dat er geen aanleiding bestaat om dit ook voor 
andere appeUanten te beoordelen."" D i t is mijns 
inziens niet onlogisch. De Afdeling zal de beroeps
grond dan immers toch al inhoudelijk behandelen. 
Wel geldt dat de wijze waarop de Afdeling hiermee 
omgaat - om voor mi j onduidelijke redenen - va
rieert. 

5. Conclusie 

M et de - niet onomstreden - invoering van het re
lativiteitsvereiste, eerst voor besluiten onder de 

Chw en vervolgens voor het gehele besmursrecht, 
is een nieuw leersmk gemtroduceerd dat veel stof 
heeft doen opwaaien. Het relativiteitsvereiste bete
kent een nieuwe wijze van beoordeling van het be
roep; ongeacht de (on)rechtmatigheid van een be
sluit, kan een besluit niet worden vernietigd indien 
de daarvoor higeroepen norm niet beoogt de belan
gen te beschermen van degene die de norm imoept. 
Het relativiteitsvereiste kent een strUcte toepassing, 
waarop in de toekomst mogelijk een uitzondering 
zal gaan gelden in de vorm van een besmm-srechte-
lijke variant van de 'correctie-Langemeijer'. D i t zou 
een nieuwe impuls kunnen geven aan de ontwiklce
ling van het vereiste. 

_ | et relativiteitsvereiste is algemeen geformuleerd. 
De toepassing en uitwerking van het vereiste 

zijn overgelaten aan de besmursrechter. O m de 
werking van het vereiste te beoordelen, zal deze 
moeten vaststeUen wat het beschermingsbereik is 
van de ingeroepen norm en wat het (daadwerkelij
ke) belang is waarvoor een appellant bescherming 
zoekt. Voor beide punten heeft de Afdeling een be-
oordeUngswijze ontwikkeld (zie § 3.1). 

De Afdehng heeft deze toets inmiddels voor veel 
normen en onderwerpen gemaakt, i n uhspraken 

die vrijwel allemaal zien op aspecten van ruimtelij
ke ordening en milieu. Deze uitspraken richten zich 
veelal op de inhoudelijke onderdelen van de zaak. 
De hoeveelheid afzonderlijke onderwerpen biedt 
geen grond voor een algemene conclusie over de 

128 ABRvS 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1517 no. 6.2. 
129 ABRvS 24 december 2014, ECLf NL:RVS:2014:4648, r.o, 12.1. 
Hierbij ging het om een beroep op geluidsnormen bij de vaststelling 
van een bestemmingsplan, voorwelke normen In een eerdere uitspraak 
over een verwant besluit hogere waarden reeds was geoordeeld over de 
werking van het relativiteitsvereiste voor de betreffende appellant. 
130ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1424 no, 18,6.2.; ABRvS 21 
mei 2014, ECLI:NL;RVS:2014;181Z no. 12.16, 
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toepassing van tiet vereiste door de Afdeling. Wel 
kan worden vastgesteld dat het relativiteitsvereiste, 
met name bij een beroep op individuele belangen 
en bedrijfsbelangen, de beoogde beperkende wer
king heeft. Een beroep op deze belangen is slechts 
mogelijk indien de betrokken appellant zelf, dhect, 
ruimtelijke- of milieueffecten ondervindt van de 
voorziene ontwiklceling. Voor appeUanten die al
gemene belangen nastreven, zijn de gevolgen van 
het relativiteitsvereiste minder groot. De rechtsper
sonen die zich hierop beroepen komen de relati
viteitstoets eenvoudig door indien hun stamtaire 
doelstellingen en feitelijke werkzaamheden aanslui

ten op het beschermingsbereik van de ingeroepen 
norm. Een tweede inzicht dat volgt uit de Afde
lingsuitspraken is dat de Afdeling steeds meer een 
vaste l i jn per onderwerp ontwikkelt, wat bevorde
rend werkt voor de gewenste rechtszekerheid. 

D i t betekent echter niet dat het relativiteitsvereiste 
een afgerond hoofdsmk is. V i j f jaar relativiteit en 

de hoeveelheid Afdelingsjurisprudentie laten zien 
wat de hnpact van het vereiste is. Het relativiteits
vereiste bhjf t voorts onveranderd veel besproken. 
M i j n verwachting is dan ook dat de reeks aan uit
spraken nog lang niet ten einde is. • 
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