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1.

De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen houdt in dat de rechter verplicht
is om toepasselijke rechtsnormen die niet door partijen zijn aangevoerd aan te
vullen en toch toe te passen.

2.

De bevoegdheid om de feiten aan te vullen is een verplichting als het gaat om feiten
die nodig zijn om een verplichte beoordeling uit te voeren.

3.

De verplichting van art. 8:69 lid 2 Awb om ambtshalve de rechtsgronden aan te
vullen is niet gebaseerd op de ongelijkheidscompensatie. De verplichting om de
rechtsgronden aan te vullen volgt uit het beginsel dat het recht behoort tot het
terrein van de rechter (ius curia novit). De al dan niet gelijkheid van partijen heeft
dan ook geen invloed op de mate waarin de rechter verplicht is om de
rechtsgronden aan te vullen.

4.

In het bestuursprocesrecht draait het niet om de verplichting om de rechtsgronden
aan te vullen, maar om de grenzen van de rechtsstrijd. Als deze grenzen duidelijk
zijn, vloeit daaruit voort of de rechter aan een bepaalde rechtsnorm moet toetsen.

5.

Ambtshalve aanvullen en ambtshalve toetsing sluiten elkaar niet uit. Deel van een
ambtshalve toetsing is het ambtshalve aanvullen van de betreffende rechtsnorm van
openbare orde.

6.

Een uitgangspunt van het bestuursproces dient te zijn dat tegenover het gemak
waarmee het bestuur via besluiten kan optreden tegen de burgers een procesrecht
moet staan waarin de burger met gelijk gemak de rechtmatigheid van deze
besluiten kan bestrijden.

7.

In het bestuursprocesrecht heeft de belanghebbende ad hoc verplichtingen en
verantwoordelijkheden gekregen, zoals bij de grenzen van de rechtsstrijd en de
fuiken. Het is tijd geworden om deze ad hoc verplichtingen en
verantwoordelijkheden een bredere basis te geven bijvoorbeeld in beginselen van
behoorlijk burgerschap. Eén van deze beginselen zou kunnen zijn dat de burger
binnen zijn vermogen mede verantwoordelijk is voor een juist besturen.

8.

Recht is datgene dat door juristen als recht wordt aanvaard.

9.

Het feit dat iets algemeen bekend is, wil niet zeggen dat het ook waar is.

10.

Feiten die zijn verkregen door verklaringen van de belanghebbende en die onder
dwang zijn afgelegd, mogen door het bestuursorgaan ten grondslag worden gelegd
aan een boete zolang deze feiten niet het belangrijkste deel van de feitelijke
grondslag van de boete vormen (A.R. Hartmann, Bewijs in het bestuurstrafrecht,
Deventer:Gouda Quint 1998 p. 97).

11.

Indien de hoogte van de bestuurlijke boete, al dan niet via beleidsregels, voortvloeit

uit de wet en hierbij rekening is gehouden met de evenredigheid is de rechter niet
bevoegd om de hoogte van de boete vol te toetsen (vgl. EHRM 23 september 1998,
application no. 27812/95 (Malige v. Frankrijk) en EHRM 2 juli 2002, application
no. 33402/96 (Göktan v. Frankrijk)).
12.

Het fabeltje dat de middeleeuwers dachten dat de aarde plat was is in de eerste helft
van de 19e eeuw ontstaan. Middeleeuwse wetenschappers wisten dat de aarde rond
was en overdachten de mogelijkheid van het bestaan van een continent aan de
andere kant van de aarde (T. Jones en A. Ereira, ‘Medieval Lives’, BBC Books,
2005 p. 126-127).

13.

Een belangrijke factor in de overwinning van de Unie (het ‘Noorden’) op de
zuidelijke rebellen (het ‘Zuiden’) tijdens de Amerikaanse burgeroorlog was de wil
van Abraham Lincoln.

14.

De belangrijkste stap in het promotie-onderzoek is het vaststellen van de
onderzoeksvraag.

15.

Gezien de verwachtingen valt de 21e eeuw toch een beetje tegen.

