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Inleiding 

 

Verzocht wordt om een standpunt in te nemen omtrent de vraag of een verzoek als zijnde “kennelijk” kan worden 

afgedaan na een voorbereidend onderzoek. 

Onderstaand de bevindingen. 

 

Wettekst 

 

Artikel 20, eerste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen (Uhw), luidt als volgt:  

1 a. De voorzitter doet onverwijld, in ieder geval binnen vier weken na het verstrijken van de in artikel 7, vierde 

lid, genoemde termijn, dan wel, indien de in dat artikellid bedoelde oproep niet behoeft te worden gedaan, na het 

tijdstip waarop de aldaar bedoelde vergoeding van de verzoeker is ontvangen, of binnen vier weken na het 

voorbereidend onderzoek, bedoeld in artikel 28, schriftelijk en met redenen omkleed uitspraak, indien: 

1°. het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk is, 

2°. het verzoek kennelijk redelijk of niet redelijk is, 

3°. het voorstel dat ten grondslag ligt aan het verzoek, kennelijk redelijk of niet redelijk is, 

4°. de aan het verzoek ten grondslag liggende bezwaren kennelijk gegrond of ongegrond zijn of 

5°. de bezwaren tegen het aan het verzoek ten grondslag liggende voorstel kennelijk ongegrond zijn. 

 

Vraagstelling 

De vraag werpt zich op wanneer een verzoek, een voorstel dat ten grondslag ligt aan het verzoek, de aan een 

verzoek ten grondslag liggende bezwaren of de bezwaren tegen het aan het verzoek ten grondslag liggende 

voorstel als “kennelijk” dient te worden aangemerkt. 

 

Opgemerkt zij dat het onderstaande zich richt op de “kennelijke” uitspraak, en niet op de inhoudelijke 

voorzittersuitspraak op grond van artikel 20, eerste lid, onderdeel b, van de Uhw. 

 

Taalkundig 

Duidelijk is dat het in al de in de bovengenoemde gevallen er om gaat of het verzoek, of de daarvóór 

uitgewisselde stukken (zoals een voorstel, bezwaren van de verzoeker, of bezwaren tegen een voorstel) 

kennelijk zijn.  

Dat betekent dat nimmer de uitkomst van een voorbereidend onderzoek in de zin van artikel 28 van de Uhw kan 

zijn dat een zaak kennelijk kan zijn. En dat is logisch, als men kijkt naar de plek in de wet: artikel 28 komt na 

artikel 20. Kortom, men komt eerst toe aan de vraag of een verzoek (of de vóór indiening van het verzoek 

uitgewisselde stukken), kennelijk is. Is dat niet het geval, dan komt men toe aan artikel 28: het voorbereidende 

onderzoek. Kortom, de uitkomst van een voorbereidend onderzoek, zoals de vaststelling van een 

betalingsverplichting, kan op zichzelf er nooit toe leiden dat een zaak met een voorzittersuitspraak kan worden 

afgedaan. 

 

Inhoudelijk 

In 1986 is ter vermindering van de werkdruk van de huurcommissies bij amendement de mogelijkheid 

geïntroduceerd dat de voorzitter onmiddellijk, dat wil zeggen op grond van de stukken, zonder voorbereidend 

onderzoek, zonder zitting en zonder partijen te horen, beslist op een verzoek tot beoordeling van de redelijkheid 

van een voorstel tot huurprijswijziging. In grote lijnen is de regeling ontleend aan die van de toenmalige 

vereenvoudigde behandeling door de voorzitter van de Afdeling rechtspraak in de Wet op de Raad van State (de 

inmiddels vervallen art. 105, 106 en 79), zulks naar aanleiding van een suggestie van W. van Haften in Prg. 

1984, p. 449 e.v. [Legesheffing door Huurcommissies instrument bij volumebeleid?].  

 

Artikel 105 van de wet op de Raad van State luidde ten tijde van het wetsvoorstel als volgt: 

1. De voorzitter kan onmiddellijk uitspraak doen, indien het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk is, dan wel indien 

de verdere behandeling van de zaak hem niet nodig voorkomt, omdat: 

a. het verzoek kennelijk ongegrond is; 

b. het aangevallen besluit kennelijk niet in stand kan blijven; 

c. het aangevallen besluit door het bevoegde overheidsorgaan is 

ingetrokken of gewijzigd, en dit orgaan kennelijk aan de bezwaren van de 

verzoeker is tegemoet gekomen. 

 

Dit artikel met de tweede tranche is opgenomen in de Awb, onder artikel 8:54: de vereenvoudigde afdoening.  
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Hierover is in opgemerkt: 

 “In een aantal gevallen zal het reeds in een vroeg stadium van de behandeling van het beroep duidelijk zijn hoe 

de uitspraak op het ingestelde beroep moet luiden. Het is dan uit zowel een oogpunt van rechtszekerheid als van 

proceseconomie weinig aantrekkelijk, indien de rechtbank het onderzoek zou moeten voortzetten. In dergelijke 

gevallen, waarin de rechtbank concludeert dat zij kennelijk onbevoegd is, dan wel dat het beroep kennelijk niet-

ontvankelijk, kennelijk gegrond of kennelijk ongegrond is, kan zij de bepalingen van deze afdeling toepassen en 

daarmee het ingestelde beroep op een vereenvoudigde wijze afdoen. 

 

Deze wijze van afdoening is niet nieuw. Ook de bestaande procesregelingen kennen alle een vergelijkbare 

regeling, die met name in de procedure bij de sociale-zekerheidsrechter en de beide rechtsprekende 

afdelingen van de Raad van State veelvuldig toepassing vindt. De nu voorgestelde regeling is geënt op de 

artikelen 105 en 106 van de Wet op de Raad van State en (…). Andere vergelijkbare regelingen zijn (…). 

 

Het vereenvoudigd afdoen van een ingesteld beroep houdt in, dat meteen na ontvangst van het beroepschrift of 

na een, eventueel beperkte, schriftelijke voorbereiding een uitspraak volgt. In beginsel kan dit ertoe leiden, dat 

tekort wordt gedaan aan de eisen die aan rechtsbescherming moeten worden gesteld. Zo hebben partijen in 

geval van een vereenvoudigde afdoening minder gelegenheid op elkaars standpunten te reageren en ontbreekt 

een mondelinge behandeling. Daardoor is het mogelijk dat bepaalde feiten en zienswijzen die van belang 

hadden kunnen zijn voor de rechterlijke oordeelsvorming daarbij niet worden betrokken. Aan deze bezwaren 

wordt in het voorstel op tweeërlei wijze tegemoet gekomen. 

 

In de eerste plaats is het aan de rechtbank om te bepalen of een beroep langs de weg van de vereenvoudigde 

behandeling wordt afgedaan. Verwacht mag worden dat de rechtbank van deze bevoegdheid een prudent 

gebruik zal maken. Het criterium dat de wet haar hier geeft, namelijk dat de te geven uitspraak kennelijk moet 

zijn, wat wil zeggen dat daarover in redelijkheid geen twijfel mogelijk is, noopt daar ook toe. Verder staat het de 

rechtbank vrij om, ook al ligt een zaak op zichzelf volstrekt duidelijk, toch te besluiten om een zaak ter 

zitting te behandeien, bij voorbeeld omdat zij in een bepaald geval het belang dat een partij «his day in court» 

heeft, zwaar wil laten wegen. 

 

In de tweede plaats is de positie van partijen gewaarborgd, doordat tegen de toepassing van de vereenvoudigde 

afdoening verzet openstaat. De belanghebbende partij die het verzet heeft gedaan, wordt daarbij des 

verzocht gehoord, terwijl het verzet bovendien wordt beoordeeld door een meervoudige kamer waarvan degene 

die de uitspraak heeft gedaan, geen deel uitmaakt. Wordt het verzet gegrond verklaard, dan zal het beroep 

alsnog via de normale procedure moeten worden beoordeeld. De keuze om het verzet te doen beoordelen door 

een meervoudige kamer is ingegeven door het ingevolge de voorgestelde artikelen 37, derde lid, 

van de Wet op de Raad van State en 18, derde lid, van de Beroepswet ontbreken van hoger beroep tegen de 

uitspraak op het verzet. Het vertrouwen van de rechtsgenoten in de rechtspraak en de aanvaard– 

baarheid van de beslissing op het verzet worden aldus vergroot.”1 

 

Een verschil met artikel 20 van de Uhw is dat de afdoening bij de bestuursrechter een mogelijkheid is, en bij de 

huurcommissie een plicht.  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat een verzoek, een voorstel dat ten grondslag ligt aan het verzoek, de aan 

een verzoek ten grondslag bezwaren of de bezwaren tegen het aan het verzoek ten grondslag liggende voorstel 

dient als “kennelijk” te worden aangemerkt wanneer daarover in redelijkheid geen twijfel mogelijk is. 

 

Wetstechnisch 

Is men de poort van “kennelijk” van artikel 20 gepasseerd, dan komt men bij artikel 28, het voorbereidend 

onderzoek. Dat artikel staat ook in het hoofdstuk “§2. De voorbereiding van de zitting”. 

 

Dat laat onverlet dat blijkens de tekst van artikel 20 eerste lid, van de Uhw, de wetgever het wel mogelijk acht dat 

een voorzittersuitspraak wordt gedaan ná een voorbereidend onderzoek. Dit is in de wetsgeschiedenis als volgt 

toegelicht: “In de praktijk komt het echter voor, dat na een onderzoek ter plaatse in een woning, alsnog blijkt dat 

het verzoek had kunnen worden afgedaan door de voorzitter. Een Huurcommissie heeft thans echter niet de 

vrijheid om dan alsnog te beslissen tot afdoening door de voorzitter. Afdoening door de voorzitter, zonder een 

zitting door de Huurcommissie, kan echter doorgaans binnen een veel kortere termijn plaatsvinden. 

 
1 Kamerstukken II 1991/92, 22 495, nr. 3, p. 134-135. 
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De voorzitter van de Huurcommissie zal dan ook in dit wetsvoorstel de ruimte worden geboden om indien 

daartoe aanleiding bestaat een verzoek (alsnog) binnen vier weken na de datum van het onderzoek in de 

woning, zonder een zitting van de Huurcommissie, af te handelen. Voor de zaken die het betreft kan hierdoor de 

behandeltermijn aanzienlijk worden verkort.”2 

Kortom, verzoeken die per ongeluk door de poort van artikel 20 zijn geglipt en een voorbereidend onderzoek 

hebben ondergaan, moeten ook afgedaan kunnen worden aan de hand van een voorzittersuitspraak als blijkt dat 

het onderzoek overbodig was. Dus alleen als blijkt dat het onderzoek overbodig was, kan een zaak alsnog met 

een voorzittersuitspraak worden afgedaan, en dus niet als een voorbereidend onderzoek tot geen andere 

uitkomst kan leiden of iets dergelijks. Dit geeft meteen ook aan dat de omschrijving de uitzondering is, en dat de 

hoofdregel is dat verzoeken die niet met een voorzittersuitspraak zijn afgedaan, een voorbereidend onderzoek 

krijgen en naar zitting worden doorgeleid.  

 

Tot slot 

Samenvattend kan worden gesteld dat een verzoek, een voorstel dat ten grondslag ligt aan het verzoek, de aan 

een verzoek ten grondslag liggende bezwaren of de bezwaren tegen het aan het verzoek ten grondslag liggende 

voorstel, als “kennelijk” dient te worden aangemerkt wanneer daarover in redelijkheid geen twijfel mogelijk is. Het 

betreft een beoordeling ten tijde van de indiening van het van het verzoek en andere stukken die tezamen bij het 

verzoek zijn ingediend (zoals een voorstel, bezwaren van de verzoeker, of bezwaren tegen een voorstel).  

Van ‘in redelijkheid geen twijfel mogelijk” is geen sprake meer wanneer een voorbereidend onderzoek nodig is 

voor de behandeling van het verzoek. 

De vraag, of een verzoek als zijnde “kennelijk” kan worden afgedaan na een voorbereidend onderzoek, dient dan 

ook negatief te worden beantwoord. Wanneer echter is gebleken dat een voorbereidend onderzoek overbodig 

was, kan niettemin een zaak alsnog door de voorzitter van de huurcommissie, of degene die hem vervangt, 

worden afgedaan. 

 

 

 

xxxx 

27 september 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: jurisprudentie omtrent de ontwikkeling van het begrip Klaarblijkelijk uit artikel 80a van de Wet RO 

  

 
2 Kamerstukken II 2008/09, 31 903, nr. 3, p. 12 
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Inleiding 

 

Op grond van artikel 80a van de Wet RO kan de Hoge Raad een beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaren 

wanneer de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen, omdat de partij die het 

cassatieberoep instelt klaarblijkelijk onvoldoende belang heeft bij het cassatieberoep of omdat de klachten 

klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden. 

 

Artikel 80a Wet RO is in 2012 ingevoerd bij Wet versterking cassatierechtspraak, naar aanleiding van een rapport 

genaamd ‘Versterking van de Cassatierechtspraak’ van de Commissie Hammerstein. Het doel van dit 

wetsvoorstel is o.m. het in staat stellen van de Hoge Raad zich te concentreren op de zaken die ertoe doen. 

Daarmee wordt bedoeld  dat de Hoge Raad meer tijd heeft voor onderzoek en reflectie in zaken die ingewikkeld 

of controversieel zijn, of die voor veel mensen of organisaties grote consequenties kunnen hebben. Het is een 

‘selectie aan de poort’. Uit het gebruik van deze termen door de Begeleidingscommissie EGT kan worden 

opgemaakt dat de commissie deze wet in gedachten heeft gehad bij het schrijven van het advies. 

 

En dat is ook niet vreemd, want aan de voorzittersuitspraak in de zin van artikel 20, eerste lid, van de 

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, liggen ook allerlei ‘kennelijkheden ‘ ten grondslag. 

 

Onderstaand volgt een korte uitwerking van het begrip “klaarblijkelijk” in de Wet RO en de wijze waarop dat door 

de Hoge Raad is ingevuld.  

 

Klaarblijkelijk onvoldoende belang 

 

Dit is een nieuwe niet-ontvankelijkheidsgrond, die zich onderscheidt van de andere, reeds bestaande gronden 

voor niet-ontvankelijkverklaring van het cassatieberoep, zoals het niet-openstaan van beroep in cassatie, het 

niet-tijdig instellen van het beroep en het niet (tijdig) indienen van een schriftuur houdende middelen van 

cassatie. Bij klaarblijkelijk onvoldoende belang bij het cassatieberoep kan worden gedacht aan gevallen waarin 

na verwijzing toch geen andere beslissing zou kunnen volgen en het cassatieberoep zou moeten afstuiten op 

gebrek aan belang. Dit zijn gevallen waarin de motivering van de feitenrechter niet helemaal vlekkeloos is of 

waarin kleine vormfouten zijn gemaakt, die echter op de uiteindelijke beslissing niet van invloed kunnen zijn 

geweest, zodat verdwijnen van rechtsbescherming niet aan de orde is (…) Vanwege de bredere lading van de 

hier bedoelde niet-ontvankelijkverklaring, moet deze term niet worden verward met de kennelijke niet-

ontvankelijkverklaring, zoals deze in het bestuursrecht wordt gehanteerd. Want het is tevens een inhoudelijke 

verwerping van het beroep, er is inhoudelijk naar de zaak gekeken. In het civielrecht is overigens al bepaald dat 

een rechtsvordering voldoende belang moet hebben (artikel 3:303 BW). 

 

Klaarblijkelijk niet tot cassatie leidend 

 

Bij de niet-ontvankelijkverklaring van het beroep om reden dat "de aangevoerde klachten geen behandeling in 

cassatie rechtvaardigen, (...) omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden" kan volgens de 

memorie van toelichting worden gedacht aan "gevallen waarin de motivering van de feitenrechter niet helemaal 

vlekkeloos is of waarin kleine vormfouten zijn gemaakt, die echter op de uiteindelijke beslissing niet van invloed 

kunnen zijn geweest" alsmede aan "klachten (...) waarin de duidelijke strekking van de wet of vaste rechtspraak 

wordt miskend." De rechtspraak over dit type klachten is al veel meer uitgekristalliseerd, zodat van de hier 

bedoelde gevallen meer voorbeelden kunnen worden gegeven. Artikel 80a RO brengt in dit opzicht vooral de 

vernieuwing van een vroegtijdige selectie en van niet-ontvankelijkverklaring van het cassatieberoep. Aan de in de 

memorie van toelichting gegeven voorbeelden kunnen verder worden toegevoegd klachten die evident kansloos 

zijn omdat zij 

 

- zijn gericht tegen andere handelingen of beslissingen dan de in art. 78 Wet RO genoemde, en/of 

 

- enkel vertogen van feitelijke aard behelzen, en/of 

 

- steunen op feiten die in cassatie niet vaststaan en/of waarop in feitelijke aanleg geen beroep is gedaan, en/of 

 

- berusten op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing, en/of 

 

- een tardief verweer behelzen, en/of 
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- betrekking hebben op bij de behandeling van de zaak in eerste aanleg begane vormverzuimen waarop bij de 

behandeling van het appel geen beroep is gedaan, en/of 

 

- eisen stellen die het recht niet kent, en/of 

 

- zich keren tegen een overweging ten overvloede, en/of 

 

- zijn gericht tegen een geenszins onbegrijpelijk oordeel van feitelijke aard, en/of 

 

- opkomen tegen een geenszins onbegrijpelijke motivering betreffende de verwerping van een verweer, en/of  

 

- zich keren tegen de motivering van een juist rechtsoordeel dan wel (het ontbreken van) de motivering van de 

verwerping van een verweer dat hoe dan ook niet kan slagen, en/of 

 

- betrekking hebben op een onmiskenbare misslag of schrijffout in de bestreden uitspraak of het proces-verbaal 

van de terechtzitting, en/of 

 

- opkomen tegen een geenszins onbegrijpelijk oordeel omtrent de betekening der dagvaarding en/of de 

ontvankelijkheid van het hoger beroep, en/of 

 

- zich keren tegen een geenszins onbegrijpelijke motivering betreffende de afwijzing van een verzoek tot het 

horen van getuigen en/of deskundigen, onderscheidenlijk een verzoek met betrekking tot een tegenonderzoek 

dan wel een verzoek tot aanhouding van de behandeling van de zaak, en/of  

 

- blijk geven van miskenning van de selectie- en waarderingsvrijheid van de feitenrechter met betrekking tot de 

bewijsvoering en de straftoemeting, en/of 

 

- blijk geven van miskenning van de vrijheid van de feitenrechter met betrekking tot de uitleg van verklaringen en 

processtukken. 

 

Hoe is de Hoge Raad om gegaan met “klaarblijkelijk”? 

Vooral de strafkamer van de Hoge Raad heeft gebruik gemaakt van de bevoegdheid zaken af te doen op grond 

van artikel 80a Wet RO. Onderstaand een korte uitwerking van de grond ‘onvoldoende belang’.  

  

• In enkele arresten heeft de Hoge Raad erop heeft gewezen dat het instellen van cassatieberoep niet de 

enige manier behoeft te zijn om misslagen in de bestreden uitspraak te herstellen. Dat is in het bijzonder het 

geval als het gaat om "een onmiddellijk kenbare fout die zich voor eenvoudig herstel leent door de rechter(s) die 

op de zaak heeft/hebben gezeten overeenkomstig hetgeen de Hoge Raad heeft beslist in zijn arresten van 6 juli 

2010". Deze wijze van herstel van "een onmiddellijk kenbare fout, verschrijving of verrekening" verdient in 

voorkomende gevallen de voorkeur boven het voeren van een cassatieprocedure omdat daardoor 

ondubbelzinnig — en op kortere termijn - duidelijkheid komt te bestaan omtrent de voor tenuitvoerlegging vatbare 

beslissing. Maar ook indien zodanige herstelbeslissing achterwege blijft, bestaat bij vernietiging van de bestreden 

uitspraak (als voorbeeld kan worden genoemd het geval waarin verzuimd is de aftrek van art. 27 Sr te bevelen) 

onvoldoende in rechte te respecteren belang. Er is in zo een geval immers sprake van een voor eenieder 

evidente vergissing op grond waarvan die uitspraak verbeterd moet worden gelezen. 

• In dat verband kan worden gewezen op een arrest waar het hof de vordering van de benadeelde partij 

en de schadevergoedingsmaatregel voor € 10,- teveel had toegewezen, doch het cassatieberoep niet-

ontvankelijk werd verklaard op de grond dat de verdachte onvoldoende belang had bij dat beroep omdat hij 's 

hofs misslag door middel van een herstelarrest ongedaan kon laten maken. 

• Ook is van onvoldoende belang het verzuim inzake de aanhechting van de juiste, zich in het dossier 

bevindende stukken aan de uitspraak, bijvoorbeeld de tenlastelegging en de vordering van het openbaar 

ministerie in verband met het voorschrift van art. 359, eerste lid, Sv. 

• Van onvoldoende belang is tevens de klacht over het verzuim de zaak op de voet van art. 495b, eerste 

lid, Sv achter gesloten deuren te behandelen, terwijl de verdachte ten tijde van die behandeling meerderjarig 

was. 

• Bij de afwijzing van het primaire verzoek tot aanhouding van de behandeling van de zaak, doch 

inwilliging van het subsidiaire verzoek tot kennisneming van de opgezonden pleitnota was ook sprake van 
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onvoldoende belang. Het gaat om de volgende situatie. De verdachte en de raadsvrouwe is op juiste wijze 

kennisgegeven van de terechtzitting in hoger beroep; de verdachte was niet voornemens ter terechtzitting te 

verschijnen en heeft zijn raadsvrouwe uitdrukkelijk gevolmachtigd hem aldaar te verdedigen; de raadsvrouwe is 

niet verschenen ter terechtzitting van het Hof; naar aanleiding van haar onverklaarde afwezigheid heeft de griffier 

navraag gedaan waaruit is gebleken dat zij zich als gevolg van een in haar risicosfeer gelegen vergissing bij het 

verkeerde hof had vervoegd; zij heeft medegedeeld niet tijdig ter terechtzitting van het Hof te kunnen zijn en heeft 

voormeld faxbericht aan het Hof gezonden; dat faxbericht houdt in het verzoek aan het Hof: primair tot 

aanhouding van de behandeling van de zaak en subsidiair tot kennisneming van de bij het faxbericht gevoegde 

pleitaantekeningen; het Hof heeft de behandeling van de zaak pas voortgezet nadat de door de raadsvrouwe 

aangekondigde pleitaantekeningen waren ingekomen; het Hof heeft het subsidiaire verzoek ingewilligd doch het 

primair gedane aanhoudingsverzoek afgewezen "in het belang van een voortvarende rechtspleging en gelet op 

het feit dat het hof heeft kennisgenomen van de pleitnotities van de verdediging"; het Hof heeft in zijn eindarrest 

een met redenen omklede beslissing gegeven omtrent het in de pleitaantekeningen vervatte verweer. Gelet op 

voormelde bijzonderheden waardoor deze zaak wordt gekenmerkt is het belang van de verdachte bij zijn 

cassatieberoep niet evident, dat was in ieder geval onvoldoende toegelicht.  

 

 


