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Uitspraak

Feiten

Geschil

Overwegingen

Hof Arnhem-Leeuwarden (22 juni 2021, nrs. 19/00673 t/m 19/00678, NTFR 2021/2314) hee� belanghebbende geen
immateriële schadevergoeding toegekend wegens overschrijding van de redelijke termijn voor de fase van hoger beroep.
Het hof hee� vanwege de coronapandemie de tweejaarstermijn namelijk met vier maanden verlengd. Alsdan is de redelijke
termijn niet overschreden, aldus het hof. In cassatie houdt die beslissing geen stand. Onder verwijzing naar HR 27 mei
2022, nr. 21/02977, NTFR 2022/2490 oordeelt de Hoge Raad dat de uitbraak van het coronavirus in 2020 niet in algemene
zin mag worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt.
Dat is alleen het geval indien partijen waren uitgenodigd voor een zitting in de periode waarin de gerechtsgebouwen in
verband met de uitbraak van dit virus waren gesloten (de periode 17 maart 2020 t/m 10 mei 2020) en het onderzoek ter
zitting daarom opnieuw moest worden gepland. Dat is hier niet aan de orde. De Hoge Raad kent belanghebbende alsnog
een vergoeding van immateriële schade toe van € 500 wegens overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep.

(Cassatieberoep gegrond.)

Deze samenvatting en noot zien ook op de arresten HR 9 september 2022, nr. 21/03032 (ECLI:NL:HR:2022:1157), HR 9
september 2022, nr. 21/03334 (ECLI:NL:HR:2022:1163) en HR 9 september 2022, nr. 21/03335 (ECLI:NL:HR:2022:1166).

2.1. Het Hof hee� het verzoek van belanghebbende om toekenning van een vergoeding voor immateriële schade wegens
overschrijding van de redelijke termijn voor beslechting van het geschil in hoger beroep afgewezen. Het Hof hee�
geoordeeld dat de coronapandemie een uitzonderlijke en onvoorzienbare situatie is die de verlenging van de redelijke
termijn van twee jaar voor berechting in hoger beroep met vier maanden rechtvaardigt. Daarbij is, aldus het Hof, rekening
gehouden met de periode waarin de gerechtsgebouwen gesloten waren en met een termijn van twee maanden voor het
opnieuw inplannen van verdaagde zittingen. Aangezien het hoger beroep op 20 mei 2019 is ingesteld en het Hof op 22 juni
2021 uitspraak doet, is de redelijke termijn niet overschreden en komt belanghebbende niet in aanmerking voor
vergoeding van immateriële schade, aldus het Hof.

2.2.1. Middel VIII is gericht tegen het hiervoor in 2.1 weergegeven oordeel van het Hof.

2.2.2. Het hiervoor in 2.1 weergegeven oordeel van het Hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. De uitbraak van het
coronavirus in 2020 mag niet in algemene zin worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een verlenging
rechtvaardigt van de termijn van berechting die in de regel als redelijk is aan te merken. De uitbraak van het coronavirus
vormt alleen een bijzondere omstandigheid als hiervoor bedoeld, indien partijen waren uitgenodigd voor een onderzoek
ter zitting in de periode waarin de gerechtsgebouwen in verband met de uitbraak van dit virus waren gesloten (de periode

17 maart 2020 tot en met 10 mei 2020) en het onderzoek ter zitting daarom opnieuw moest worden gepland.  Uit de
stukken van het geding blijkt niet dat partijen zijn uitgenodigd voor een onderzoek ter zitting in de hiervoor bedoelde
periode van sluiting van de gerechtsgebouwen. Het Hof hee� de redelijke termijn van berechting in hoger beroep dan ook
ten onrechte verlengd. Middel VIII slaagt daarom.

2.3. De Hoge Raad hee� ook de middelen voor het overige beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat de middelen voor het
overige niet kunnen leiden tot vernietiging van de uitspraak van het Hof. De Hoge Raad hoe� niet te motiveren waarom hij
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Noot

Voetnoten

tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van de middelen voor het overige is het namelijk niet nodig om antwoord te
geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81, lid 1, van de Wet op de
rechterlijke organisatie).

2.4. Gelet op hetgeen hiervoor in 2.2.2 is overwogen, kan de uitspraak van het Hof niet in stand blijven. De Hoge Raad kan
de zaak afdoen. Voor een verlenging van de voor de behandeling van het hoger beroep redelijk te achten termijn van twee
jaar bestaat geen aanleiding. Belanghebbende hee� op 20 mei 2019 hoger beroep ingesteld en het Hof hee� op 22 juni
2021 uitspraak gedaan. Daarmee is de redelijke termijn voor berechting in hoger beroep overschreden, en wel met minder
dan zes maanden. Aan belanghebbende moet daarom een vergoeding van immateriële schade worden toegekend ten
bedrage van € 500 wegens overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep.

(Cassatieberoep gegrond.)

Dat de coronapandemie niet zonder meer reden is voor verlenging van de redelijke termijn is niet nieuw. Ik verwijs in dat
kader naar de arresten van de Hoge Raad van 27 mei 2022 (nr. 21/02977, NTFR 2022/2490) en 24 juni 2022 (nr. 21/03031,
NTFR 2022/2559). Daarbij komt nu het onderhavige arrest van 9 september 2022 waarin het oordeel van de Hoge Raad
hetzelfde luidt. Als gevolg van de coronapandemie zijn de gerechtsgebouwen weliswaar 'maar' een relatief korte periode,
te weten van 17 maart 2020 tot en met 10 mei 2020, gesloten geweest. Ik meen echter dat een verlenging van de redelijke
termijn niet alleen redelijk is indien de zitting aanvankelijk in voornoemde periode was gepland. Ook indien een zitting als
gevolg van een quarantaineverplichting en/of besmetting bij een rechter of raadsheer of een van de zittingspartijen
uitgesteld moest worden, zou een verlenging van de redelijke termijn wat mij betre� gepast zijn.

Het oordeel van de Hoge Raad is in lijn met de uitspraken van de andere hoogste bestuursrechters; zie onder andere CBb 16
februari 2021, nrs. 19/172, 19/173 en 19/174, ECLI:NL:CBB:2021:158, RvS 24 februari 2021, nr. 201800156/1/R2,
ECLI:NL:RVS:2021:369 en CRvB 6 mei 2021, nr. 19/64, ECLI:NL:CRVB:2021:1116. Voornoemde uitspraken van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep

worden overigens ook expliciet genoemd in het jaaroverzicht 2021 van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht
(hierna: de Commissie). Met voornoemd jaaroverzicht wordt inzicht gegeven in de kwesties die in het
rechtseenheidsoverleg tussen de vier hoogste bestuursrechters aan de orde zijn geweest en tot welke uitspraken dit hee�
geleid. Dat enerzijds rechtseenheid wordt nagestreefd en anderzijds er steeds meer rechtseenheid in de jurisprudentie van
de hoogste bestuursrechters te vinden is, is wat mij betre� toe te juichen. Desalniettemin moet niet uit het oog worden
verloren dat rechtseenheid niet opgelegd kan worden door de Commissie. De opvattingen die in het rechtseenheidsoverleg
worden ontwikkeld hebben dan ook slechts te gelden als inhoudelijk gezaghebbend, maar zij hebben geen formele status.
De verschillende rechters moeten steeds oog blijven hebben voor de individuele feiten en omstandigheden van iedere zaak
waarop zij hun beslissing baseren. Indien de feiten en omstandigheden daartoe nopen kan het oordeel dus nog wel
afwijken van de beslissingen van andere bestuursrechters.

1) . Vgl. HR 27 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:752, rechtsoverwegingen 3.4.1 en 3.4.2. (NTFR 2022/2490, Red.)

2) . Te raadplegen via: https://www.hogeraad.nl/over-ons/publicaties/commissie/
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