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1 Voorwoord BIj de 5e druk 1

1 Voorwoord bij de 5e druk
1.1 Voorwoord bij de 5e druk

Het schrijven van dit werk was een logisch vervolg op twee decennia ontelbaar vele malen 
cursussen verzorgen voor gemeentelijke medewerkers, bestuurders en adviseurs, en het 
naar aanleiding daarvan uitbrengen van maatwerkadviezen in concrete casus. Steeds weer 
blijkt dat de gemeentelijke bestuurspraktijk dagelijks aanloopt tegen concrete vragen: hoe 
moet in dit geval de Awb worden toegepast. Wat staat in de wet, en wat zegt de (met name: 
Afdelings)rechtspraak.  De gangbare hand- en studieboeken geven slechts op een deel van 
de gestelde vragen een antwoord. Een Awb-praktijkboek, specifiek gericht op de gemeen-
telijke bestuurspraktijk, waarin wetgeving en rechtspraak op meest praktische wijze met 
elkaar zijn vervlochten, ontbreekt. De behoefte eraan is evenwel manifest.
 
Met dit werk wordt beoogd, de zoekende, werkzaam op het brede gebied van het Algemeen 
bestuursrecht al dan niet in samenhang met het Omgevingsrecht,  een naslagwerk te 
bieden waarin hij snel en adequaat het antwoord kan vinden op de concrete algemeen-be-
stuursrechtelijke vraag die bij hem leeft, met name waar het gaat om actuele (Afdelings)
rechtspraak. 
 
Leidraad bij het selecteren van uitspraken werd gevormd door het belang c.q. ingrijpend-
heid voor de praktijk, al dan niet bezien vanuit een risicoperspectief.
 
Aangezien het is bedoeld als naslagwerk voor de dagelijkse praktijk, is ervan afgezien om 
verouderde en/of achterhaalde rechtspraak op te nemen. Voor de geïnteresseerden daarin 
wordt verwezen naar de algemene hand- en studieboeken Algemeen Bestuursrecht.
 
Ten opzichte van de eerste druk (uitgave: oktober 2012) wordt opgemerkt dat het verwijzen 
naar aangehaalde uitspraken gebeurt aan de hand van de per 28 juni 2013 ingevoerde ECLI. 
Ook is een nieuw hoofdstuk Elektronisch bestuurlijk verkeer ingevoerd. Hiertoe is besloten 
met het oog op het toenemende aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak op 
dit gebied.
 
Ten opzichte van de tweede druk (uitgave: oktober 2013) is de vermelding dat het aantal 
nieuw opgenomen uitspraken ruim 90 bedraagt, verdeeld over alle thema’s. Opvalt dat de 
Afdeling bestuursrechtspraak relatief vaak (het nieuwe) artikel 8:69a Awb (relativiteitseis) 
toepaste in het omgevingsrecht. 
 
Ten opzichte van  de derde druk (uitgave: oktober 2014) is de vermelding dat het aantal 
nieuw opgenomen uitspraken circa 100 bedraagt. 
 
Ten opzichte van de vierde druk (uitgave: oktober 2015) is de vermelding dat het aantal 
nieuw opgenomen uitspraken ruim 60 bedraagt.
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De tekst is afgesloten naar de stand van de bestuursrechtspraak d.d. 30 september 2016.
Suggesties voor verbetering zijn van harte welkom: info@schuweradvies.nl.
 
Zwolle, 1 oktober 2016
Olaf Schuwer


