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Hoofdstuk V De bestuursrechtspraak en de juridisering 
{Nederlands Juristenblad, mei 1997, themanummer over 
juridisering, pag. 950-955) 

VI Intro 

Bekende vertegenwoordigers van het openbaar bestuur hebben de aanval geopend op 
de juridisering ' van het openbaar bestuur. In willekeurige volgorde kunnen worden 
genoemd de burgemeesters Patijn, Peper, Ouwerkerk, Wöltgens en Brokx en de 
(ex-)commissarissen van de Koningin Van Kemenade en Lammers.2 Met name de 
bestuursrechtspraak ligt daarbij onder vuur. Zijn deze verwijten terecht? 

V.2 Bestuursrechtspraak: een wezenlijke behoefte 

Dat de bestuursrechter een wezenlijke behoefte vervult aan bescherming tegen uitoe
fening van overheidsbevoegdheden lijkt op zichzelf onomstreden. In de betogen van 
de heren bestuurders (tot dusver zijn het alleen maar heren) klinkt door dat bij de niet 
gekozen rechter veelal een herkansing mogelijk is van de besluitvorming van de geko
zen volksvertegenwoordigers. Tegen de achtergrond van de sinds de Tweede Wereld
oorlog enorm toegenomen hoeveelheid overheidsbevoegdheden enerzijds en de rechts
statelijke eis dat de overheid zelf aan het recht gebonden is anderzijds, valt er echter 
ook wanneer men het primaat van de politiek-bestuurlijke besluitvorming als uit
gangspunt neemt niet aan te ontkomen dat de bestuursrechter een belangrijke rol wordt 
toegekend. Bestuursrechtelijke colleges (hierna vaak: de bestuursrechter) zijn immers 
speciaal ingesteld om de rechtmatigheid van de wijze van uitoefening van die over
heidsbevoegdheden te toetsen. Het is een misvatting om te veronderstellen dat die taak 
zou kunnen worden vervuld door de gekozen vertegenwoordigende lichamen. Princi
pieel kan dat niet, omdat de vertegenwoordigende lichamen niet primair gericht zijn 
op een dergelijke toetsing. 

Vooral om die reden zijn de vele mogelijkheden die onze bestuurswetgeving tot 10 à 
20 jaar geleden kende om in beroep te gaan bij bijvoorbeeld de gemeenteraad, ge
schrapt. De overtuiging won veld, dat een politiek lichaam als een gemeenteraad min
der geschikt was om bijvoorbeeld een beroep tegen een afgewezen bouwvergunning te 
beoordelen. 

1 In dit stuk acht ik mij ontslagen van de verplichting een sluitende definitie te geven. De versta er in dit stuk 
met name onder: het dominanter worden van de juridische aspecten in de relatie overheid-burger. 
Toevoeging najaar 1998: na dit artikel verscheen het rapport van de Commissie-Van Kemenade. In 
hoofdstuk VI komt dat aan de orde. Zie met name VIA en VI.9. Het onderwerp is ook overigens sinds mei 
1997 hoog op de agenda gebleven. In het kabinetsstandpunt "Juridisering in het openbaar bestuur" zoals 
dat juist bij de afronding van dit boek op 21 december 1998 aan de Tweede Kamer is aangeboden (TK 
1998-1999, 26320, nr 1) wordt "de overmatige juridisering van de samenleving als een van de grootste 
vraagstukken in het huidige tijdsgezicht" beschouwd. Bijlage 2 bij de notitie geeft een overzicht van de dis
cussie, terwijl in bijlage I wordt gereageerd op een aantal concrete voorstellen van de Commissie-Van Ke
menade. 
2 Deze opsomming is gedeeltelijk ontleend aan de rede van Ten Berge (1996) als voorzitter van de VAR 
tijdens de jaarvergadering op 10 mei 1996, p. 7 e.v., zie verder Brokx (1997), Van Kemenade (1997), p. 
2 e.v. 
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Royer heeft in zijn nu al bekende afscheidsrede als President van de Hoge Raad het 
verschil in habitus van de politicus en de rechter kernachtig geschetst. Het daarin 
beschreven verschil in habitus vormt mede de achtergrond van het feit, dat de verte
genwoordigende lichamen principieel minder geschikt zijn om de rechtmatigheid van 
overheidsbesluiten te beoordelen. De rechter is dat wel, doch hij dient daarbij wel 
scherp in het oog te houden dat hij zich tot die rechtmatigheidstoetsing beperkt en zich 
niet op het terrein van de bestuurder en volksvertegenwoordiger begeeft. 

Niet alleen om principiële maar ook om praktische redenen moeten de vertegenwoor
digende lichamen zich niet bezig houden met iedere concrete uitoefening van over
heidsmacht. De klachten dat volksvertegenwoordigers zich toch al te veel bezig 
houden met de waan van de dag, zouden sterk toenemen wanneer zou worden toege
geven aan de pleidooien om minder rechtsbescherming bij de bestuursrechter mogelijk 
te maken tegen iedere individuele overheidsbeslissing. 

Recentelijk heeft de Evaluatiecommissie Algemene wet bestuursrecht in haar verslag 
van 18 december 1996 nog eens bevestigd dat een zekere juridisering het onvermijde
lijke gevolg is van rechtsstatelijk bestuur en individuele rechtsbescherming. De juridi
sering wordt daarbij deels als het gevolg van autonome maatschappelijke ontwikkelin
gen beschouwd. 

Met het oog op de bestuursrechtspraak meen ik dat het zinvol is daarbij drie aspecten 
te onderscheiden, die in de recente debatten over de vergaande juridisering nogal eens 
op één hoop worden gegooid. 

In de eerste plaats is er het aspect van de toegang tot de bestuursrechter, in de tweede 
plaats is er het aspect van de controle door de bestuursrechter op de zogenaamde 
"buitenkant" van een overheidsbesluit (gedoeld wordt op de toetsing door de be
stuursrechter, die vóór de codificatie in de Algemene wet bestuursrecht wel werd 
aangeduid met de toetsing aan zgn. "formele beginselen van behoorlijk bestuur", 
waarbij het gaat om de zorgvuldigheid van de voorbereiding, een adequate motivering 
etc.) en in de derde plaats valt te onderscheiden het aspect van inhoudelijke toetsing 
van de bestuursrechter met betrekking tot het besluit, waarbij de toetsing van de ge
maakte beleidskeuze aan de orde is. Mijn stelling is nu -en ik zal dus mijn conclusie 
ten behoeve van de helderheid van dit stuk alvast verklappen- dat voor wat betreft de 
eerste twee aspecten (toegang tot de bestuursrechter en toetsing aan zgn. formele be
ginselen) er in de laatste 20 jaar onmiskenbaar sprake is van een enorme toename van 
de juridisering door de rol van de bestuursrechter, welke evenwel goeddeels positief 
valt te waarderen, terwijl waar het gaat om de toetsing met betrekking tot beleidsin
houdelijke keuzes niet of nauwelijks van een toename van de indringendheid van de 
rechterlijke toetsing sprake is en wellicht zelfs in de laatste jaren van een afname. Zie 
ik het goed dan suggereren de klachten vanuit de vertegenwoordigers van het openbaar 
bestuur dat de rechter zich te zeer op het beleidsinhoudelijke terrein begeeft in verband 
met de enorme toename aan rechtsbescherming. Men verwart dan echter het eerste 
hiervoor te onderscheiden aspect (de mogelijkheden van beroep op de bestuursrechter 
zijn inderdaad enorm toegenomen), terwijl de toename van de indringendheid van de 
rechterlijke toetsing met betrekking tot beleidsinhoudelijke keuzes (het hiervoor 
beschreven derde aspect) niet dan wel hoogstens zeer betrekkelijk aan de orde is. Ik ga 

3 Rover (1996). 
4 Verslag van de Commissie evaluatie Algemene wet bestuursrecht van 18 december 1996, p. 34 en 84. 
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hieronder achtereenvolgens op de drie genoemde aspecten in om mijn stelling toe te 
lichten. 

V.3 Juridisering door de toename aan mogelijkheden van beroep op de bestuurs
rechter 

De rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten is in deze eeuw steeds meer verplaatst 
van de burgerlijke rechter naar de bestuursrechter. De achtergrond van die verschui
ving is gelegen in de wens een aparte, voor de burger gemakkelijk toegankelijke, niet 
kostbare rechtsgang te openen tegen bestuursbesluiten, zonder verplichte procesverte
genwoordiging, bij rechters, die op het terrein (of beter: de verschillende deelterrei
nen) van het bestuursrecht gespecialiseerd zijn. Veel meer dan de Algemene wet be
stuursrecht is de invoering van de Wet-Arob in 1976 in die ontwikkeling wat dat be
treft een zeer belangrijk moment geweest. Was er voor de Wet-Arob in het algemeen 
geen andere rechtsgang tegen individuele beslissingen van een lagere overheid dan het 
instellen van een vordering bij de burgerlijke rechter op grond van onrechtmatige 
overheidsdaad, na de Wet-Arob kon tegen vrijwel iedere overheidsbeschikking een 
bezwaarschriftenprocedure worden gevolgd en vervolgens beroep bij de Raad van 
State worden ingesteld. Het feit dat tegen vrijwel iedere overheidsbeslissing beroep bij 
de bestuursrechter mogelijk is, is onmiskenbaar -in de termen van dit speciale num
mer- een enorme faktor in de juridisering. Daarmee is immers de toegang tot de rech
ter zeer vergemakkelijkt. Voorts heeft dit stelsel een verplichte bezwaarschriftenpro
cedure geïntroduceerd, hetgeen eveneens een sterke juridisering van het overheidsbe
stuur met zich heeft gebracht. Naar mijn indruk is het deze faktor die vooral de klach
ten vanuit de vertegenwoordigers van het openbaar bestuur heeft veroorzaakt. De 
daarmee mogelijk gemaakte opeenstapeling van beroepsprocedures brengt met zich 
dat heel veel aandacht aan de juridische aspecten van de besluitvorming moet worden 
gegeven. Bovendien zijn de klachten over de vertraging bij de mogelijkheid over-
heidsbeslissingen uit te voeren een gevolg van deze enorme toename van de mogelijk
heden de bestuursrechter te benaderen. 

Vanuit de ontwikkeling van de rechtsbescherming is die toename echter logisch en 
bezwaarlijk anders dan als buitengewoon positief te waarderen. Was de vrijwel alge
mene competentie van de bestuursrechter er niet gekomen, dan zou de rechtsbescher
ming er ook zijn, maar geconcentreerd bij de burgerlijke rechter (in de vorm van akties 
op grond van onrechtmatige overheidsdaad tegen de betreffende besluitvorming). Ook 
bestuurders pleit(t)en veelal voor concentratie van de rechtsbescherming bij de spe
cialistische bestuursrechters, van wie zij meer begrip verwacht(t)en dan van de ge
wone rechter. Niettemin is juist het argument van de juridisering voor hen aanleiding 
om de bij amendement in de Awb per 1 januari 1999 voorziene beroepsmogelijkheid 
tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels fel te bestrijden, hetgeen 
zijn invloed niet heeft gemist. De invoering daarvan zal worden uitgesteld. Uitstel zal 
wellicht afstel betekenen, zodat de burgerlijke rechter ten aanzien van deze overheids
besluiten de te adiëren rechter blijft. Er zijn echter nog geen uitgewerkte betogen ge
weest, waarin wordt bepleit dat de slinger in de tijd moet worden terug gezet en dat de 
mogelijkheden om bij de bestuursrechter te procederen moeten worden afgeschaft en 
dat het voor 1976 bestaande stelsel waarbij de burgerlijke rechter weer competent zou 
zijn, weer in ere zou moeten worden hersteld. Dat zou vanwege de nu eenmaal hogere 
drempels om bij de civiele rechter te procederen met de verplichte procesvertegen
woordiging natuurlijk een enorme stap terug zijn. Bovendien wordt daarmee geen 
recht gedaan aan de heilzame werking, die het bestuursrecht voor de kwaliteit van het 
bestuur heeft gebracht. Daarmee wordt aan het tweede genoemde aspect -de toetsing 
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van de zogenaamde "buitenkant" van de besluitvorming- toegekomen. 

V.4 De bestuursrechter sluit bij systematiek wetgever aan 

Alvorens daarop (onder V.5 e.v.) in te gaan maak ik nog de opmerking dat het niet al
leen de wetgever is geweest, die door met name invoering van de Wet-Arob en recen
telijk de Algemene wet bestuursrecht de verschuiving van de toetsing van de besluit
vorming van de overheid door de burgerlijke rechter naar de bestuursrechter heeft te
weeg gebracht, doch dat de bestuursrechter zelf bij die systematiek van rechtsbe
scherming heeft aangesloten. Een duidelijk voorbeeld vormt de kort na de invoering 
van de Wet-Arob door de eerste Voorzitter van de Afdeling rechtspraak mr J. van der 
Hoeven gedane creatieve uitspraak, waardoor de schriftelijke waarschuwing vooraf
gaand aan de toepassing van bestuursdwang als een beschikking werd aangemerkt met 
als gevolg dat de bestuursrechter competent werd daarover te oordelen. Hoewel veel 
gezaghebbende commentaren van oordeel waren dat uit doctrinair oogpunt op de be
slissing wel wat viel af te dingen, was men het in het algemeen over de wenselijkheid 
van die beslissing volledig eens.5 Van zeker evenveel principieel gewicht is de recente 
beslissing van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om het zuivere 
schadebesluit onder omstandigheden als een besluit in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht aan te merken, waarmee beroep op de bestuursrechter tegen zo'n besluit 
mogelijk is geworden. Die beslissing zal eveneens een enorme juridisering van derge
lijke besluiten met zich brengen, nu het veel eenvoudiger wordt om daartegen te pro
cederen en er ook bezwaarschriftenprocedures met een sterke toename van de belas
ting van de bezwaarschriftencommissies zullen volgen.6 

V.5 Evaluatie 

Aldus is het evident dat de verschuiving van de competentie om de rechtmatigheid van 
bestuursbesluiten te beoordelen van de burgerlijke rechter naar de bestuursrechter de 
juridisering aanzienlijk heeft doen toenemen. Die verschuiving van de competentie 
moet echter als stap in de ontwikkeling van de rechtsbescherming en als bijdrage aan 
de kwaliteit van de besluitvorming (zie hierna onder 5 e.v.) positief worden gewaar
deerd.7 

5 VZ.ARRS 25 augustus 1976, AB 1976, 214, bevestigd door de ARRS 7 oktober 1977, AB 1978, 77. 
Zie daarvoor onder meer de dissertatie van Michiels (1987), hoofdstuk 3. 
6 ABRS 29 november 1996, JB 1996, 253 eaAB 1997, 66. 
7 Zie onder veel meer Van der Hoeven (1986), p. 32: 
"Hoezeer de rechtspraak van de burgerlijke rechter al dan niet in kort geding, aan een be
staande en groeiende behoefte tegemoet kwam, zij was nochtans niet de beste oplossing. De 
kosten van de procedure, het nsico van veroordeling in proceskosten, de mogelijkheid van 
procederen in drie of zelfs meer instanties, het ontbreken veelal van specialistische kennis en 
ervaring en, bovenal, de gecompliceerdheid van het juridisch constructiewerk, dat het civiele 
begrippenstelsel toepasbaar moet maken op rechtsverhoudingen, waarvoor dat stelsel niet was 
geconcipeerd, maken het eindresultaat verre van ideaal." 
Ook hier gelden de woorden van minister Sorgdrager (1996) in haar toespraak bij de eerste officiële 
bouwhandeling voor het Gerechtsgebouw in Utrecht op 3 juni 1996: 
"Bij de sterke groei van de regelgeving is natuurlijk ook de rol van de rechter belangrijker 

geworden. Ook dat is in beginsel een goede zaak. Immers, welk democratisch bestuurder zou 
zich niet toetsbaar willen opstellen? (...) En wat is een wet, een nota of een subsidieverorde
ning zonder een gezaghebbende interpretatie? En wie wenst zich niet een rechter die steeds in 
individuele gevallen het recht als het ware op maat snijdt." 



- 122-

Niettemin heeft het systeem, waarbij tegen ieder individueel overheidsbesluit de mo
gelijkheid van bezwaar en beroep open staat, bezwaren die in toenemende mate ook te 
horen zijn van hen die de mogelijkheden die het bestuursrecht biedt om rechts
bescherming te bieden, goedgezind zijn. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op de 
bijdrage van Scheltema in dit blad aan de serie "Het juridisch tekort", waarin wordt 
betoogd dat de inrichting van het bestuursrecht naar het model van de rechtsbescher
ming tegen een bepaald besluit van het bestuur achterhaald is. Waar dat nu gekomen 
is in de plaats van het systeem van het procederen bij de burgerlijke rechter moet uit
eraard de volgende stap niet zijn om daarnaar terug te keren. Wel is het zinnig om na 
te denken over een systeem waarbij de bestuursrechter een algemene competentie 
wordt toegekend, doch herhaling van zetten middels een opeenstapeling van bezwaar-
en beroepsprocedures wordt voorkomen zonder afbreuk te doen aan het beginsel, dat 
een goede en efficiënte en niet dure mogelijkheid bestaat om het oordeel aan de onaf
hankelijke rechter over de rechtmatigheid van de besluitvorming van het bestuur voor 
te leggen. Voorzover het thema van de juridisering het nadenken over een dergelijke 
evenwichtige nieuwe stap in de ontwikkeling van de rechtsbescherming stimuleert, is 
dat een goede zaak. 

V.6 Toetsing aan de (thans gecodificeerde) formele beginselen van behoorlijk 
bestuur 

Het belangrijkste kwalitatieve aspect van de toegenomen bemoeienis van de bestuurs
rechter met het openbaar bestuur is naar mijn vaste overtuiging niet zozeer gelegen in 
de indringendheid van de toetsing van de belangenafweging, doch veeleer in wat ik 
hiervoor als de buitenkant van de beschikking aanduidde, met name dus de zorgvul
digheid van de besluitvorming en de motivering waarop de besluitvorming steunt. Uit 
empirisch onderzoek naar de wijze van toetsing van de Raad van State tijdens de wer
king van de Wet-Arob is gebleken dat, indien beschikkingen werden vernietigd, ver
nietigingen wegens strijd met het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel (toen nog 
niet gecodificeerd, zoals thans in met name de artikelen 3:2 en 4:16 Awb) zeer belang
rijk in aantal waren.9 In het boekje "Ervaringen met 10 jaar AROB" geeft een ge
meente-ambtenaar van de gemeente Amsterdam het voorbeeld dat waar vóór de in
werkingtreding van de Wet-Arob een aanschrijving tot politiedwang slechts "weg met 
dat schuurtje" vermeldde, zo'n aanschrijving na 10 jaar Wet-Arob ook overwegingen 
bevatte dat "na onderzoek niet is gebleken dat alsnog een bouwvergunning zou kunnen 
worden verleend" e.d. 10 Van dit soort juridisering tengevolge van de werkzaamheden 
van de bestuursrechter zijn vele voorbeelden te geven. Zo is het een bekende eis in de 
jurisprudentie van de bestuursrechter, dat een bestuursorgaan gehouden is om na te 
gaan of er aanleiding is om in een individueel geval af te wijken van beleidsregels. Die 
eis werkt in de praktijk veelal zo uit dat wanneer een bestuursorgaan in een beschik
king maar in enige mate motiveert dat bij afweging van alle betrokken belangen er 
geen aanleiding is om in het betreffende geval van het vaste beleid af te wijken en der
halve het vaste beleid wordt toegepast, de rechter een dergelijke motivering voldoende 
acht. Toch is ook dit een voorbeeld van de heilzame werking van de bestuursrecht
spraak op het bestuur dat zijn beschikkingen onmiskenbaar zorgvuldiger is gaan voor
bereiden en beter is gaan motiveren. Het sluitstuk van deze ontwikkeling is dat deze 
formele beginselen van behoorlijk bestuur thans in de Algemene wet bestuursrecht als 

8 Scheltema (1996). 
9 Zie onder meer het Groningse onderzoek "Kroonberoep en Arob-beroep", Van Buuren, Bolt, Schelte
ma (1981), p. 61. 
10 Ervaringen met tien jaar AROB (1986), p. 125, laatste alinea. 



- 123 -

wettelijke normen zijn gecodificeerd. Wie de laatste 20 jaar de rechtsbescherming 
door de bestuursrechter met een helikopterblik tracht te overzien en zich afvraagt wat 
de werkzaamheden van de bestuursrechter voor het bestuur hebben betekend, stuit hier 
naar mijn indruk op de meest wezenlijke bijdrage van de bestuursrechter aan de kwa
liteit van de besluitvorming, die aldus meer in de vorm dan in de inhoud zit. Dat kan 
ook niet anders, omdat het bestuursrecht zijn hand zou overspelen, wanneer zonder 
democratische legitimatie te zeer inhoudelijke keuzes zouden worden gemaakt. Men 
moet zich er echter voor hoeden om kwesties als een zorgvuldige besluitvorming en 
een goede motivering slechts als vormvereisten te zien. Niet alleen juristen weten dat 
wij het bij dit soort wezenlijke aspecten over de kwaliteit van de besluitvorming heb
ben. Aldus kan worden geconstateerd dat deze juridisering tengevolge van de werk
zaamheden van de bestuursrechter heeft bijgedragen aan de kwaliteit door een ver
hoogde aandacht voor deze belangrijke aspecten van de besluitvorming. 

V.7 Is de toetsing inhoudelijk indringender dan vroeger? 

Voor wat betreft het derde hiervoor onderscheiden aspect namelijk: is er nu sprake van 
een meer indringende toetsing door de bestuursrechter van door het bestuur gemaakte 
beleidskeuzes als het bestuur volgens de wet daartoe de vrijheid heeft, is er weinig dat 
daarop wijst. Met De Waard ben ik van mening dat, als er al verschil is in de mate van 
intensiteit van rechterlijke bemoeienis, de intensiteit van de rechterlijke toetsing eerder 
lijkt af te nemen dan toe te nemen. Wellicht hebben de sectoren bestuursrecht van de 
verschillende rechtbanken in hun nog korte bestaan wel eens de neiging tot een be
trekkelijk vergaande toetsing, de Afdeling bestuursrechtspraak is, niet alleen naar mijn 
indruk, meer "bestuurdersvriendelijk" dan bijvoorbeeld de Afdeling rechtspraak in 
haar eerste jaren van haar bestaan. De Waard heeft het zo geformuleerd: 

"Mijn boodschap is: eenjaar of 10, 15 jaar geleden was er eigenlijk meer aanle
iding tot klachten over de intensieve rechterlijke bemoeienis dan nu. Want wat 
leert een analyse van de jurisprudentie op de wat langere termijn? Volgens mij 
het volgende: de meest belangwekkende ontwikkelingen in de toetsing van bes
tuursbesluiten in de richting van de intensivering van de toetsing hebben zich 
voorgedaan in pakweg de eerst 5 jaar van de Wet-Arob. Ontwikkelingen die een 
vergaande rechterlijke bemoeienis hebben mogelijk gemaakt en die het in zich 
hadden nog verder uit te groeien. Maar die nadere ontwikkeling is achterwege 
gebleven. " 

Hebben de sectoren bestuursrecht van de verschillende rechtbanken hier en daar de 
neiging tot een betrekkelijk indringende toetsing van bestuursbesluiten, de Afdeling 
bestuursrechtspraak laat duidelijk merken dat zij op de lijn van een afstandelijke toet
sing zit.12 Dat is bijvoorbeeld tot uitdrukking gekomen in haar jurisprudentie met be
trekking tot artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij werd uitgemaakt 
dat de Algemene wet bestuursrecht met de codificatie van het evenredigheidsbeginsel 
geen verandering heeft willen brengen in de intensiteit van de rechterlijke toetsing. De 

11 De Waard (1997), p. 6 e.v. 
12 Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven lijkt naar mijn indruk eenzelfde koers te varen. Wel
licht toetst de Centrale Raad van Beroep indringender, hetgeen mede te verklaren kan zijn uit het feit, 
dat deze rechter als ambtenaren- en sociale zekerheidsrechter slechts zelden met meerpartijen geschillen 
wordt geconfronteerd. 
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rechter moet gewoon de oude willekeur-formule blijven hanteren.13 Leek het aan
vankelijk zo te zijn dat bij sancties een verdergaande toetsing op haar plaats is, onder
tussen weten wij dat ook bij het opleggen van een dwangsom en een lastgeving tot 
bestuursdwang een dergelijke afstandelijke toetsing moet worden gehanteerd en dat 
slechts bij de zogenaamde punitieve sancties -die leed willen toebrengen- een minder 
afstandelijke toetsing moet worden betracht.14 

Voorzover er (nog) verschil is tussen de sectoren bestuursrecht en de Raad van State 
spoort dat met de psychologische faktor die Ten Berge in zijn VAR-rede in 1996 heeft 
genoemd: 

"Er is ook een psychologisch verschijnsel in het spel. De Raad van State is in 
de ogen van bestuurders een orgaan in Den Haag, bestaande uit oudere, ver
standige dames en heren met een bestuurlijke achtergrond, terwijl de bestuurs-
sectoren van de rechtbanken door een aantal bestuurders wordt gezien als ver
zamelingen "jonge honden" zonder inzicht in bestuurlijke verhoudingen en 
problemen. Misschien is deze visie onjuist, maar zij speelt wèl mee. " u 

Naar mijn indruk is het daarbij zo, dat hetgeen zich thans bij de sectoren bestuursrecht 
van de verschillende rechtbanken afspeelt enigszins vergelijkbaar is met de betrekke
lijk kritische houding ten opzichte van het bestuur van de Raad van State in de begin
tijd van de Wet-Arob. De Raad van State van nu fluit echter al te indringend toetsende 
sectoren bestuursrecht van de rechtbanken regelmatig terug. Wellicht is de door de 
bestuurders aangezwengelde discussie over de juridisering van het openbaar bestuur 
mede van invloed. Een meer uitgebreide analyse van de jurisprudentie zou naar mijn 
oordeel leren dat er maar betrekkelijk weinig gevallen zijn, waarbij de bestuursrechter 
in hoogste instantie een binnen de wet passende beleidsmatige keuze van het bestuur 
niet respecteert. Dat laatste gebeurt hoogst zelden. 

V.8 Zelf voorzien 

Als gevolg van vele vernietigingen wegens zorgvuldigheids- of motiveringsgebreken 
ontstaat er niet zelden een situatie dat een uitspraak niet leidt tot oplossing van het ge
schil. Dit leidt tot kritiek van de kant van zowel het bestuur als de burger en tot een 
oproep aan de bestuursrechter om vaker het conflict werkelijk tot een einde te brengen. 
Aldus moet ook het voorzichtige pleidooi in het verslag van de Evaluatiecommissie 
Algemene wet bestuursrecht dat de rechter waar mogelijk meer zelf in de zaak dient te 
voorzien, worden verstaan. 16Tegen deze achtergrond valt bovendien (mede) te begrij
pen waarom het Kroonberoep dat in beginsel in een vollere en dus verdergaande toet
sing van besluiten voorzag dan de toetsing door de bestuursrechter, in bestuurlijke 
kring nogal populair was. Hier is tot op zekere hoogte sprake van een paradox: de 
rechter wordt gevraagd zich meer te veroorloven dan vroeger voor mogelijk werd ge
houden, namelijk om zijn eigen beslissing in de plaats te stellen van die van het be
stuur. Of wij hier met een ontwikkeling te maken hebben die zal doorzetten, is overi
gens de vraag. Wie vanuit een klassieke conceptie roept om een afstandelijk toetsende 

13 ABRS 9 mei 1996, JB 1996, 158 m.nt. FAMS met vernietiging van de uitspraak Rb. Roermond 28 
oktober 1994, JB 1996, 158, waarin aan het evenredigheidsbeginsel was getoetst. 
14 ABRS 19 september 1996, JB 1996, 215 m.nt. Schlössels met vernietiging van de uitspraak Rb. 
Maastricht 23 oktober 1995, JB 1996, 215, waarin eveneens aan het evenredigheidsbeginsel werd ge
toetst. 
15 Zie de in noot 2 vermelde VAR-publikatie, p. 10. 
16 Zie het in noot 4 vermelde verslag, p. 61 en 85. 
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rechter, moet zich wel enigszins in bochten wringen om vervolgens een aktieve rechter 
te verlangen, die zelf in zijn uitspraak aangeeft hoe het bestuur dient te beslissen of 
sterker nog de betreffende beslissing zelf neemt. Het is dan ook geen wonder dat het 
nog niet duidelijk is, hoe deze ontwikkeling een vervolg zal krijgen. Ook hier lijkt de 
Afdeling bestuursrechtspraak bijvoorbeeld ten aanzien van bouwvergunningen terug
houdendheid te prediken, een terughoudendheid waarvan annotator Van Buuren zich 
niet zonder reden heeft afgevraagd of zij wel te rijmen is met de wijze waarop diezelf
de Afdeling in haar uitspraken exact voorschrijft hoe bepaalde voorschriften in 
milieuvergunningen er uit moeten zien . 

V.9 De aansprakelijkheidsjurisprudentie 

Er is vanuit de overheid ook veel kritiek op de aansprakelijkheids-jurisprudentie van 
de Hoge Raad, die inhoudt dat een vernietigd besluit ook een onrechtmatig besluit is. 
Hoewel dat strikt genomen buiten deze bijdrage valt -in feite gaat het hier immers om 
jurisprudentie zoals deze door de burgerlijke rechter is ontwikkeld- maak ik er toch 
een opmerking over, omdat die jurisprudentie thans ook van invloed is op de jurispru
dentie van de bestuursrechter in verband met de invoering van artikel 8:73 van de Al
gemene wet bestuursrecht en de erkenning van het bij de bestuursrechter appellabele 
zelfstandige schadebesluit. Mijn indruk is dat, of zulks nu mede komt door dezelfde 
soort kritiek van overheidszijde als in dit stuk aan de orde is of niet, de jurisprudentie 
in de afgelopen jaren een wat meer terughoudende opstelling kiest voor wat betreft de 
overheidsaansprakelijkheid dan in de jaren tachtig. Gewezen kan worden op het arrest 
van de Hoge Raad van 29 april 1994 , waaruit blijkt dat de vergunninghouder vrijwel 
steeds het risico loopt zijn eigen schade te moeten dragen, wanneer hij afgaat op een 
ten onrechte aan hem gegeven vergunning, alsmede op de jurisprudentie van de Cen
trale Raad van Beroep met betrekking tot de proceskosten in de bezwaarschriftenpro
cedure.19 Dat laat onverlet, dat de jurisprudentie van de Hoge Raad ten aanzien van ten 
onrechte geweigerde vergunningen of uitkeringen dan wel ten onrechte uitgevaardigde 
lastgevingen van bestuursdwang een harde is. Zij houdt in dat een vernietigd besluit in 
beginsel ook een onrechtmatig besluit is. Naast juridische kritiek op die benadering 
is er van de kant van de overheid ook andersoortige principiële kritiek, namelijk dat 
daardoor de verhouding tussen bestuur en burger onnodig wordt gejuridiseerd, met 
name tijdens de bezwaarschriftenprocedure. Hoezeer men voor die kritiek wel begrip 
kan opbrengen, dient men wel te bedenken dat een andere benadering dan die van de 
Hoge Raad, welke andere benadering zou inhouden dat de burger zelf de schade van 
een fout overheidsbesluit dat hem treft dient te dragen, een moeilijk te verdedigen 
keuze is. In ieder geval voorzover een besluit door de bestuursrechter is vernietigd, 
ontkomt men -wil men het systeem werkbaar houden en niet met twee soorten on
rechtmatigheid gaan werken- moeilijk aan de conclusie dat de daardoor geleden scha
de voor vergoeding in aanmerking komt. Of dat voor de bezwaarschriftenfase anders 
zou moeten zijn, laat ik nu maar even daar. 

17 ABRS 8 juli 1996, AB 1996, 344. m.nt. Van Buuren. 
18 HR 29 april 1994. zie daarover onder veel meer Drupsteen in Ars Aequi 1994, p. 835 e.v. met veel 
verwijzingen naar jurisprudentie. 
19 CRvB 24 januari 1995. JB 1995. 47. 
20 Zie bijvoorbeeld Tjittes (1996). 
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V. 10 Samenvattende stellingen 

Als ik de hoofdlijnen van het voorafgaande samenvat, kom ik tot de volgende vier 
stellingen: 

a. Voorzover de juridisering een gevolg is van de met name sinds 1976 
sterk gegroeide mogelijkheid om bij de bestuursrechter tegen over-
heidsbeslissingen in beroep te gaan, moet zij als positief worden ge
waardeerd. Die mogelijkheid komt immers tegemoet aan een zeer we
zenlijke behoefte aan rechtsbescherming tegen de besluitvorming van 
de overheid. 

b. Aan de kritiek vanuit het openbaar bestuur dat de bestuursrechtspraak 
de uitvoering van overheidsbesluiten te zeer vertraagt en dat er binnen 
het systeem van rechtsbescherming te vaak overlappingen zijn, dient 
serieuze aandacht te worden besteed. Oplossingen waardoor procedures 
worden gestroomlijnd en versneld of waarbij overlappingen worden te
ruggedrongen, moeten worden nagestreefd zonder dat het uitgangspunt 
van een goede rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten bij de be
stuursrechter tegen niet al te hoge kosten, geweld wordt aangedaan. 

c. De bestuursrechtspraak heeft in de afgelopen 20 jaar in belangrijke 
mate bijgedragen aan de kwaliteit van de besluitvorming van het open
baar bestuur, met name waar het betreft aspecten als een zorgvuldige 
voorbereiding en motivering. 

d. Het gebeurt hoogst zelden dat de bestuursrechter in hoogste instantie een 
binnen de wet passende beleidskeuze van het bestuur op inhoudelijke 
gronden niet respekteert. 

Zijn er veel mogelijkheden om aan de klachten met betrekking tot de juridisering te
gemoet te komen? Gelet op het hiervoor gestelde zijn de mogelijkheden om aan de 
klachten tegemoet te komen betrekkelijk beperkt, als men het kind niet met het bad
water wil weggooien. Met kracht zal wel moeten worden gezocht naar wegen om 
sneller en doelmatiger geschillen te beslechten, waarbij moet worden getracht over
lappingen van procedures terug te dringen. Wellicht is daarvoor een andere inrichting 
van het bestuursproces, bijv. niet meer in de vorm van het aanvechten van ieder indi
vidueel besluit- zoals recentelijk door Scheltema bepleit- nodig. Er moet echter voor 
worden gewaakt om de klok weer meer dan 20 jaar terug te zetten naar het pré-
Arobtijdperk waarbij vooral de burgerlijke rechter rechtsbescherming bood. Hoezeer 
die taak ook met veel creativiteit werd verricht, de bestuursrechtspraak heeft in de af
gelopen 20 jaar onmiskenbaar een grote bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvor
ming van het openbaar bestuur gehad. Voor die juridisering behoeft de bestuursrecht
spraak zich niet te schamen.21 

Toevoeging 1 januari 1999: het mijns inziens in grote lijnen positief te waarderen kabinetsstandpunt 
"Juridisering in het openbaar bestuur ", dat op 21 december 1998 aan de Tweede Kamer is gezonden 
(TK 1998-1999, 26360, nr 1) bevat als bijlage 2 een overzicht van de discussie over juridisering, 
waarin naar aanleiding van het in dit artikel gestelde wordt opgemerkt: "Anders dan Polak stelt, geven 
onderzoeken aan dat de Awb niet of nauwelijks bijdraagt aan de kwaliteit van primaire bestuursproces
sen, omdat het verwachte leereffect uitblijft ". Mijn stelling in het bovenstaande is echter, dat sinds de 
ontwikkeling van de formele beginselen van behoorlijk bestuur na inwerkingtreding van de Wet-Arob in 
1976 (dus de 2 laatste decennia) de besluift'orming van het openbaar bestuur onmiskenbaar zorgvuldi
ger en beter gemotiveerd is geworden dan voor 1976. Ik geloof niet dat er onderzoek is dat het tegen
deel bewijst en ook niet dat het tegendeel bewezen kan worden. 


