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Een waarschuwing houdt juridisch gezien in, dat
iemand duidelijk wordt gemaakt dat hij of zij handelt
in strijd met de wettelijke bepalingen en dit dient te
staken. Omdat bij een waarschuwing al in de wet is
geregeld wat iemand wel of niet mag en alleen wordt
aangegeven dat iemand de wet moet naleven, is er
geen sprake van zogenaamd rechtsgevolg.
Rechtsgevolg betekend een wijziging in de rechten die
iemand heeft of de verplichtingen waar iemand aan
moet voldoen. En omdat er geen rechtsgevolg is, staat
er geen bezwaar of beroep open tegen een
waarschuwing.

Grenzen aan de handhaving?
Mr. E Philippi-Gho

In het voorjaar van 2018 wordt een tengere, oudere
dame geconfronteerd met een 14-tal handhavers die
haar bovenwoning binnenvallen. Ze is alleen, haar
partner is op dit moment niet thuis. De kleine woning
staat binnen een paar minuten vol met politie en
NVWA.
De vrouw en haar partner houden al vele jaren een
aantal roofvogels en uilen. Niet ongebruikelijk is dat
de dieren aan langveter worden gehouden, wel dat
een drietal dieren daarbij niet buiten maar ín de
woning wordt gehouden. Met de dieren wordt verder
met grote regelmaat gevlogen op een groot terrein in
de buurt. De dieren zijn volledig gewend aan de wijze
waarop ze worden gehouden. De dierenarts verklaart
over de houders dat het toegewijde mensen zijn die
goed voor hun dieren zorgen.
De vrouw raakt door de inval ernstig getraumatiseerd.
Onder druk van de overmacht aan politie en NVWA
moet ze “afspreken” dat de dieren binnen een week
worden overgedragen aan een opvang. Bijzonder in
dit geval is dat er geen last onder bestuursdwang
wordt opgelegd, een in de wet geregeld
handhavingsbesluit waartegen bezwaar en beroep
openstaat, maar een waarschuwing wordt gegeven
met de opdracht de dieren binnen een week over te
dragen aan een opvang. Er wordt in de waarschuwing
niet gesproken van een last, een in de wet geregeld
instrument dat duidt op hetgeen de geadresseerde
van het besluit moet doen, maar van afspraken die
zouden zijn gemaakt. Op niet naleving wordt een
groot aantal bedreigingen geuit, waaronder
strafrechtelijke vervolging.

De waarschuwing waar we hier mee te maken
hebben, lijkt echter niet zo’n type waarschuwing. Er
wordt gesteld dat er in strijd met de wettelijke
bepalingen wordt gehandeld, echter, er zijn geen
soortspecifieke houderijvoorschriften voor roofvogels
en uilen, en dat er hier in strijd met de algemene
houderijvoorschriften wordt gehandeld is niet
uitgewerkt.
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Daarbij komt dat in de waarschuwing exact is
aangegeven wanneer de vogels moeten zijn
overgedragen. In de waarschuwing wordt dit een
afspraak met de houdster van de vogels genoemd,
echter, een afspraak duidt op vrije wil. Hoe kan er
sprake zijn van een vrije wil als er veertien man
handhaving in je huis binnenvalt?

De vraag die de rechter moet beantwoorden is of in
geval van een zeer specifieke opdracht om iets te
doen wat niet direct uit de wet volgt, en waarbij strijd
met de wettelijke bepalingen niet duidelijk is
aangetoond, er sprake is van een waarschuwing of
een handhavingsbesluit. Daarbij onderscheidt deze
zaak zich van andere, vergelijkbare zaken omdat zó
nauwkeurig een opdracht is gegeven de dieren over te
dragen. Dit maakt het een juridisch-technisch erg
complexe zaak die grote gevolgen heeft voor ons
rechtssysteem. De rechter geeft dan ook aan dat dit
met de andere rechtscolleges, zoals de Raad van
State, moet worden behandeld.

Woensdag 29 januari 2020 was in deze zaak de zitting
bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de
bevoegde rechter in zaken die vallen onder de Wet
dieren. Belangrijkste vraag was of er sprake is van een
waarschuwing, waartegen geen rechtsmiddelen
kunnen worden ingezet, of een handhavingsbesluit,
waartegen bezwaar en beroep kunnen worden
ingesteld. Een lastige zaak, want in de rechtspraak
wordt erg veel ruimte geboden voor waarschuwingen.

Als de rechter bepaalt dat hier sprake is van een
handhavingsbesluit, betekent dit een rem op een
vorm van handhaving waarbij onafhankelijke,
rechterlijke toetsing wordt omzeild.

Dat geeft de rechter ook aan. Er is hier echter heel
duidelijk een opdracht om op een bepaald, op het uur
nauwkeurig aangegeven moment, de dieren te
hebben overgedragen zonder dat de inbreuk op de
regelgeving is onderbouwd.

Unielijst van invasieve exoten:
hoeveel ruimte om te procederen
hebben we nog?
Mr. E. Philippi-Gho

Verweerder, de Minister vertegenwoordigd door een
jurist van de NVWA, geeft aan dat het rapport van
bevindingen (rapport van de NVWA over de controle)
duidelijk de inbreuken aangeeft. Maar dit rapport is
niet ingediend bij de rechter en de rechter geeft
verweerder niet de ruimte dit alsnog te doen.

Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State uitspraak
gedaan in het hoger beroep dat we hadden
aangespannen tegen de plaatsing van de beverrat en
de rode neusbeer op de Unielijst van invasieve
exoten. Dit was ons eerste hoger beroep in tegen het
opnemen van soorten op de Unielijst en vormt
daarmee een belangrijke indicatie van wat we wel en
niet kunnen bereiken in procedures tegen de
plaatsing van soorten op deze lijst.

Daarbij stelt ook de rechter dat hier moeilijk kan
worden gesproken van afspraken nu er sprake is een
grote overmacht van handhavers en de vrouw geen
enkele bedreiging kan vormen. Er kan hier geen
sprake zijn van een vrije wil om tot afspraken over te
gaan.

Het beroep dat we hadden aangespannen is
ongegrond verklaard. Een enorme teleurstelling maar
om na te gaan of we toch niet, met aanpassing van
onze strategie, iets kunnen bereiken tegen deze lijst is
een grondige analyse van de uitspraak nodig. Daarbij
is van belang te weten dat een nationale rechter zélf
niets kan doen tegen de plaatsing van soorten op de
Unielijst maar wel vragen daarover kan stellen aan de
Europese rechter, het Hof van Justitie. Het Hof van
Justitie is wél bevoegd om te bepalen dat de plaatsing
van soorten op de Unielijst onrechtmatig was. Onze
taak is dus steeds om de nationale rechter zover te
krijgen dat hij vragen voorlegt aan het Hof van
Justitie.
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De eerste stap die de Raad van State in de uitspraak
zet, is de bepaling of in deze zaak het recht bestond
om bij de nationale rechter het verzoek in te dienen
vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie over de
rechtmatigheid van de plaatsing van de beverrat en
rode neusbeer op de Unielijst.

1. Mocht de Unielijst worden vastgesteld zonder
voorafgaande, gedelegeerde handeling?
In de IAS-Verordening zijn de criteria vastgelegd om te
toetsen of een soort wel of niet als invasieve exoot
moet worden aangemerkt. De toetsing aan deze
criteria moet plaatsvinden in een risicobeoordeling.
Omdat de criteria in de Verordening globale criteria
zijn, is in de Verordening aan de Europese Commissie
de bevoegdheid gegeven deze nader uit te werken in
een risicobeoordelingsmethodiek. Deze methodiek is
de zogenaamde gedelegeerde handeling. Echter, de
Europese Commissie heeft niet, voorafgaande aan de
opstelling van de Unielijst, de gedelegeerde handeling
vastgesteld, maar reeds bestaande
risicobeoordelingen gebruikt voor de beverrat en rode
neusbeer.
De Raad van State heeft geoordeeld dat het
vaststellen van een gedelegeerde handeling een
bevoegdheid is en geen verplichting. Daarbij heeft de
Raad van State naar de letterlijke tekst van de
Verordening gekeken en naar de standaardbepalingen
voor de formulering van het toekennen van
bevoegdheden aan de Europese Commissie.
De Raad van State heeft daarbij geoordeeld dat
hieruit blijkt dat het uitsluitend om een bevoegdheid
gaat om een gedelegeerde handeling vast te stellen
en niet de verplichting. Daarbij overweegt de Raad
van State ook dat bij de standaardformuleringen voor
het delegeren van bevoegdheden ook een
formulering bestaat voor verplichte uitvoering van de
bevoegdheid een gedelegeerde handeling vast te
stellen. Van deze mogelijkheid is in de Verordening
geen gebruik gemaakt.

Die vraag beantwoord de Raad van State positief.
(Rechts)personen moeten voor de nationale rechter
kunnen opkomen tegen besluiten waarbij Europese
regelgeving op hen wordt toegepast door de rechter
te verzoeken om aan het Hof van Justitie vragen voor
te leggen over de rechtmatigheid van die Europese
regelgeving. Daarbij was onze keuze om dit te doen
door een ontheffing aan te vragen voor het houden
van en fokken met Unielijstsoorten de goede. In de
procedure tegen de weigering ontheffing te verlenen
is ruimte om een verzoek om prejudiciële vragen te
stellen, in te dienen bij de nationale rechter.
Dit houdt de deur open om deze invalshoek te
gebruiken om de aanvraagprocedure voor
ontheffingen te gebruiken in zaken waarbij we
getoetst willen hebben of plaatsing van soorten op de
Unielijst rechtmatig was.

De Raad van State heeft hierbij puur getoetst aan de
letterlijke tekst van de Verordening en niet gekeken of
de criteria in de Verordening voldoende nauwkeurig
waren om op basis daarvan te bepalen of een soort
wel of niet aan de eisen voldoet. Ook de resolutie van
het Europees Parlement, waarin werd geoordeeld dat
het ontbreken van de gedelegeerde handeling
onrechtmatigheid van de Unielijst met zich
meebracht, werd door de Raad van State daarbij niet
overtuigend verklaard. De motivering van de Raad van
State is zo scherp onderbouwd, dat het in de
toekomst geen zin heeft deze grond nog aan te
voeren in procedures.

Vervolgens moest de Raad van State de vraag
beantwoorden of dit recht om vragen voor te leggen
aan het Hof van Justitie ook moest worden uitgevoerd
door deze rechter. Daarbij is het criterium dat de
rechter, door hetgeen wordt aangevoerd, zelf twijfelt
aan de geldigheid van de Europese regel. Deze twijfel
blijkt een stuk lastiger te realiseren dan ik had
verwacht. Twee onderdelen in de uitspraak van de
Raad van State zijn daarbij van belang.
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2. Is de plaatsing van de rode neusbeer op de
Unielijst van invasieve exoten voldoende
onderbouwd?

Informatie nodig van de overheid?
Gebruik de Wet openbaarheid van
bestuur

Om deze vraag te beantwoorden is het van belang te
weten hoe ver de bevoegdheid om het werk van de
Europese Commissie te controleren, gaat. Hiervoor
geldt een strikt criterium. De rechter mag zijn
beoordeling van de feiten niet in de plaats stellen van
die van de Europese Commissie.

Mr. E. Philippi-Gho

Soms is het handig om informatie te verkrijgen over
zaken die de overheid heeft behandeld, bijvoorbeeld
als je wilt weten welke fokkers van Bijlage B dieren
door RVO al zijn erkend of als je wilt weten hoe
eerdere aanvragen voor vergunningen of ontheffingen
zijn beoordeeld.
In zo’n geval kun je een verzoek doen om informatie
te overleggen in het kader van de Wet openbaarheid
van bestuur. Ik maak regelmatig van deze
mogelijkheid gebruik om inzicht te krijgen hoe de
overheid zaken beoordeeld en of hun werkwijze wel
correct is.
Hoe pak je zoiets aan?
Het verzoek zelf kent geen vormvoorschriften, je kunt
dus een gewone brief schrijven aan de instantie
waarvan je informatie wilt hebben.

Wat hier in de uitspraak ontzettend mis gaat, is dat de
Raad van State bij de toetsing alleen controleert wat
er in de risicobeoordeling staat. Punt was juist, dat
hetgeen in de risicobeoordeling staat, helemaal niet
blijkt uit de onderzoeken die ten grondslag zijn gelegd
aan de risicobeoordeling en dat de risicobeoordeling
niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden
in de Verordening.

In de brief moet je twee punten wel duidelijk
aangeven. Geef in de eerste plaats aan dat je het
verzoek doet in het kader van de Wet openbaarheid
van bestuur. Geef in de tweede plaats zo precies
mogelijk aan welke documenten je wilt hebben. Je
hoeft niet aan te geven waarom je ze wilt hebben en
laat persoonlijke meningen etc. gewoon achterwege,
dat leidt er alleen maar toe dat je minder focust op
het duidelijk aangeven welke documenten je wilt
hebben.

Duidelijk is dat de Raad van State de risicobeoordeling
ziet als de feiten die ten grondslag zijn gelegd aan de
plaatsing van de soort op de Unielijst en die door de
rechter niet mogen worden betwist. Hiermee is
volstrekt duidelijk waarom we de eerste Unielijstzaak
niet hebben gewonnen.

Als je niet precies weet welke documenten je wilt
hebben, omdat je alles wilt hebben over een bepaald
onderwerp of soort besluit, dan kan dat ook. Je moet
dan wel het onderwerp of soort besluit nauwkeurig
aangeven. Maak het niet te breed, dan duurt het niet
alleen veel langer, de kans is ook groot dat je een hele
berg documenten krijgt waarin je zelf de relevante
stukken moet gaan zoeken. Dus wees precies en wees
duidelijk.

Taak voor volgende procedures is dus aan te tonen
dat de Europese Commissie met het gebruiken van de
risicobeoordelingen buiten zijn (beoordelings-)
bevoegdheid gaat. Als we deze stap goed zetten,
kunnen we in vervolgprocedures veel meer voor
elkaar krijgen.

Een volgend punt betreft het al dan niet vragen om
geanonimiseerde stukken. Als je om geanonimiseerde
stukken vraagt, zijn de persoonsgegevens van de
betrokken personen onleesbaar gemaakt. Ik doe dat
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zelf vrijwel altijd. Dit heeft twee redenen. Als je om
anonieme stukken vraagt, hoeven de betrokken
personen in principe niet om een zienswijze te
worden gevraagd. Dit scheelt weer opschorting van de
procedure. In de tweede plaats vind ik het zelf zelden
nodig dat openbaar wordt aan welke personen
besluiten waren gericht dus als ik die info niet nodig
heb, vraag ik altijd om anonieme stukken.

termijn te stellen aan de overheid om een besluit te
nemen op straffe van een dwangsom. Dit betekent
dat, als de overheid geen besluit neemt binnen de
termijn die de rechter stelt, per dag aan jou een boete
(dwangsom) moet worden betaald. De rechter stelt
daarbij in de uitspraak de maximale dwangsom vast.
Als je de termijnen goed uitrekent, win je deze
procedure altijd. Let er wel op dat je voor het beroep
griffierecht moet betalen, dat je overigens terugkrijgt
van de overheid als je het beroep wint.

Heeft jouw verzoek nou net betrekking op personen,
bijvoorbeeld omdat je wilt weten of een bepaalde
fokker van Bijlage B dieren nou wel of niet al erkend
is, dan moet je natuurlijk niet om anonieme gegevens
vragen. Wel is de overheid dan verplicht deze persoon
om een zienswijze te vragen over de bekendmaking
van de documenten. Ook kan de overheid, gelet op
het belang van de betrokken persoon, weigeren de
gegevens bekend te maken.

Mocht je wel een besluit krijgen, maar worden de
documenten die je wilde krijgen, of een deel daarvan,
geweigerd, dan kun je binnen 6 weken tegen het
besluit in bezwaar. Let er goed op dat je dat tijdig
doet, want anders ben je je procedure kwijt.
De gronden waarop informatie mag worden
geweigerd, zijn beperkt en vastgelegd in art. 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de veiligheid van de Staat of het
belang van opsporing.

Als je een verzoek om informatie te overleggen hebt
ingediend, moet binnen vier weken te rekenen vanaf
de dag ná die waarop het verzoek is ontvangen, een
besluit worden genomen op het verzoek. Deze termijn
mag één keer met vier weken verlengd worden.

Let er verder altijd op dat je alleen documenten
opvraagt die je echt nodig hebt. Misbruik van de Wobprocedure wordt niet op prijs gesteld en wanneer je
meerdere beroepen in het kader van de Wob voert
waarbij duidelijk is dat je de procedure misbruikt, zul
je in dit soort zaken niet-ontvankelijk worden
verklaard, wat betekent dat de rechter de zaken niet
gaat behandelen.

Verder mag de overheid de termijn opschorten als
betrokkenen om een zienswijze wordt gevraagd.
Hiervan moet je op de hoogte worden gesteld. De
termijn wordt dan opgeschort totdat de betrokkenen
een zienswijze hebben ingediend of totdat de termijn
die de betrokkenen is gegeven om een zienswijze in te
dienen, ongebruikt is verstreken.

Een modelbrief voor ingebrekestelling en/of het
beroep in het kader van de Wob kun je per e-mail bij
info@natuurenrecht.nl opvragen. De verzoeken zelf
zijn vormvrij en kun je dus zelf formuleren.

Als de overheid niet binnen de termijn een beslissing
op het verzoek neemt, mag je de overheid in gebreke
stellen. Neem daarbij wel de termijn een beetje ruim,
om te voorkomen dat je te vroeg in gebreke stelt,
want daarmee verruïneer je je procedure.
Als je de overheid in gebreke stelt, moet je aangeven
dat de termijn voor het nemen van een besluit reeds
is verlopen en dat je nog steeds geen besluit hebt
ontvangen. Voorts moet je de overheid nog twee
weken de tijd geven om alsnog een beslissing op het
verzoek te nemen. Verloopt deze termijn opnieuw
zonder besluit, dan kun je beroep instellen tegen de
weigering een beslissing op het verzoek te nemen.
Het beroep stel je in bij de rechtbank van het
arrondissement waar je woont. Je geeft dan aan welk
verzoek je wanneer hebt ingediend, je geeft het
verloop van de procedure weer, dus of de termijn is
opgeschort of niet etc., en verzoekt de rechtbank een
5

