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VOORWOORD D 

Dee 'filosofie van behoorlijk bestuur' die nu voor u ligt, reikt een methode 
aann die rechter, bestuur en burger kunnen gebruiken om de rechtmatig-
heidd van bestuurlijk handelen te bevorderen. Deze methode is compatibel 
gemaaktt met methodes die de effectiviteit en efficiëntie van dit handelen 
bevorderen.. Een belangrijke motivatie is daarbij de fascinatie die ik vanaf 
hett begin van mijn aanstelling aan de universiteit heb met de maatschap-
pelijkee rol van wetenschap, filosofie, theorie. De praktijk zal moeten 
aantonenn dat deze filosofie daadwerkelijk bruikbaar is. Zelf doe ik daar de 
laatstee jaren in ieder geval mijn best voor. In de eerste plaats is dit boek 
natuurlijkk bestemd voor eenieder die interesse heeft in behoorlijk bestuur. 

Meerr nog dan opmerkingen als bovenstaande is in een voorwoord op zijn 
plaatss om de mensen te bedanken die betrokken waren bij de totstandko-
mingg van dit boek. Graag bedank ik allen binnen deze faculteit, en binnen 
dee organisaties waarvoor ik de laatste jaren opdrachten heb verricht, voor 
dee goede mogelijkheden om dit onderzoek steeds verder te voeren. Het 
onderzoeksklimaatt dat jullie op welke wijze ook in stand weten te houden, 
iss zeer de moeite waard. Mijn beide promotores wil ik met name noemen: 
Bobb Brouwer en Willem Konijnenbelt. Woorden kennen beperkingen, dus 
kann ik beter het beeld oproepen hoe wij gedrieën over dit proefschrift en 
anderee zaken zaten te praten. Ik weet zeker dat zij met dit beeld in het 
hoofdd weten hoe goed ik aan alles terugdenk en waar mijn dankbaarheid 
uitt bestaat. 

Castricum,, 8 november 2000 

Jurgenn van der Heijden 
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HOOFDSTUKK  1 PROBLEEMSTELLIN G 

1.11 Inleiding 

Personenn kunnen een probleem ervaren dat hen aanzet tot handelen. 
Zijj  worden actoren die moeten beslissen over de beste handeling die zij 
inn hun situatie kunnen verrichten. Afhankelijk van de situatie kunnen 
daarr normen als zorgvuldigheid, vertrouwen, gelijkheid en evenredig-
heidd op van toepassing zijn. De handeling dient bijvoorbeeld gebaseerd 
tee zijn op een zorgvuldig onderzoek naar alle feiten en belangen die 
spelenn in de situatie, en ze mag geen gewekt vertrouwen beschamen, 
nochh ten onrechte verwachtingen wekken. In het bestuursrecht gelden 
dezee normen als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zij 
spelenn een rol als leidraad bij het handelen van de centrale actoren in 
hett bestuursrecht: wetgever, bestuur, rechter en burger. 

Alss onderdeel van het geldend bestuursrecht is de naleving door het 
bestuurr van de beginselen van behoorlijk bestuur afdwingbaar. Zo weet 
dee burger dat hij van het bestuur mag verwachten dat het hem zorgvul-
digg behandelt, en zo weet het bestuur dat het alle burgers zoveel 
mogelijkk gelijk moet behandelen. De rechter kan hier zijn oordeel over 
uitspreken.. De wetgever ten slotte zal zich bij het vaststellen van 
diversee wetten rekenschap moeten geven van de invloed die de begin-
selenn van behoorlijk bestuur zullen hebben op de uitvoering en handha-
vingg van de wet. Lagere wetgevers zijn zelfs gebonden aan deze 
beginselen. . 

Dee beginselen van behoorlijk bestuur behoren tot de kern van het 
bestuursrecht,, maar dat is niet altijd zo geweest. Rond de eeuwwisse-
lingg hebben enkele juristen belangrijk werk verricht voor hun ontwik-
keling.. Krabbe, Boasson en Struycken wezen langs theoretische weg 
opp de noodzaak van erkenning van beginselen van behoorlijkheid, en 
Leydesdorfff  toonde vanuit de jurisprudentie aan dat zij reeds een rol 
speeldenn in het toenmalige recht.1 Toch was erkenning in de eerste 

Ziee de eerste twee hoofdstukken van de dissertatie van P. Nicolaï, Beginselen van 
behoorlijkk bestuur, Deventer 1990. Zie ook de delen IV en V van M. Schreuder-
Vlasblom,, De macht der kritiek, Zwolle 1987. 



helftt van de twintigste eeuw een omstreden zaak, zowel voor vele 
juristenn als voor de wetgever. Het heeft tot na de Tweede Wereldoor-
logg geduurd voordat de eerste beginselen van behoorlijk bestuur 
definitieff  werden erkend als onderdeel van het geldende recht. Daarna 
hebbenn zij zich sterk ontwikkeld.2 Deze ontwikkeling bestaat uit een 
steedss frequenter toepassing, uit een toename van het aantal, en uit een 
verfijningg van de beginselen. Ook bestaat deze ontwikkeling uit het 
vergrotenn van het bereik: de beginselen van behoorlijk bestuur zijn 
toepasbaarr op een steeds groter gebied van overheidshandelen in het 
algemeen,, en bestuurshandelen in het bijzonder. Een belangrijke 
gebeurteniss van recente datum is de codificatie van een aantal beginse-
lenn in de Algemene wet bestuursrecht. 

Dee ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk bestuur is 
inmiddelss zover dat ze in bepaalde situaties ook van toepassing zijn 
tussenn bestuursorganen, en soms tussen burgers onderling.3 Door hun 
functiee binnen de verhoudingen tussen de centrale actoren in het 
bestuursrechtt hebben de beginselen van behoorlijk bestuur bijgedragen 
aann de ontwikkeling van deze verhoudingen. Zelf hebben zij zich 
binnenn deze functie ook ontwikkeld. Zo kan de burger zich op basis 
vann deze beginselen met meer zekerheid dan voorheen opstellen 
tegenoverr het bestuur. Het bestuur heeft te maken gekregen met 
geadresseerdenn die aan de beginselen meer mondigheid kunnen ontle-
nen.. De rechter heeft meer verfijnde instrumenten in handen gekregen 
omm te interveniëren in de verhouding tussen bestuur en burger. De 
wetgeverr ten slotte ziet dat naast de wet de beginselen in toenemende 
matee vormgeven aan verhoudingen in het publiekrecht. De ontwikke-
lingg van de beginselen van behoorlijk bestuur heeft gemaakt dat de 
functiee die zij hebben in het recht en in de samenleving van steeds 
groterr belang is geworden.4 

Deell  I van de dissertatie van Nicolaï, 1990, is getiteld 'De ontwikkeling van de 
algemenee beginselen van behoorlijk bestuur'. Daarin staat de ontwikkeling 
beschrevenn van het begin van deze eeuw tot 1990. Zie p. 203 e.v. voor een 
afsluitendd overzicht van dit deel. 
Opp basis van het geldende recht valt niet te zeggen dat de rechter toepassing van de 
beginselenn op het gedrag van burgers onderling aanvaardt, maar op basis van de 
uitspraakk 'Kuunders' lijkt het in die richting te kunnen gaan; zie het slot van § 4.4. 
§§ 6.2 en 6.3.2. geven een overzicht van de beginselen van behoorlijk bestuur die 
inn dit boek een rol spelen. 
Ziee o.m. W.J. Witteveen, Van wetstoepassing naar belangenafweging? De rechter 
alss democratisch politiek orgaan, in: A.A. Franken, E.P.M. Joosten, Wederkerige 
rechtsbetrekkingen.. Belangenafweging door de rechter, Lelystad 1993, p. 9 - 13. 

2 2 



Wiee de beginselen van behoorlijk bestuur wil doorgronden, zal zich 
afvragenn wat hun functie precies is. Samengevat is dat de vraag naar 
hunn juridische en maatschappelijke functie. Dat is de centrale vraag 
vann dit onderzoek. Er bestaat binnen het bestuursrecht een veelgehoor-
dee verklaring voor de rol die de beginselen van behoorlijk bestuur 
spelen.. Deze verklaring duid ik hier aan als de compensatietheorie: de 
beginselenn van behoorlijk bestuur compenseren de burger voor een 
verliess aan wettelijke waarborgen bij een voortgaande terugtred van de 
wetgever.. Deze theorie, en de uitleg die daar door verschillende 
schrijverss aan wordt gegeven, biedt een verreikende verklaring voor de 
functiee van de beginselen van behoorlijk bestuur.5 Dat wil zeggen dat 
vergaandd duidelijk wordt welke functie de beginselen spelen in recht en 
samenleving.. Toch schiet deze theorie naar mijn mening uiteindelijk 
tekort.. Ik wil daarom een benadering beproeven die de compensatiethe-
oriee aanvult en nuanceert. 

Hett doel van dit onderzoek is om de functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur te achterhalen. Daartoe zal ik een theorie ontwerpen 
diee een verklaring geeft voor deze functie. In dit eerste hoofdstuk 
zullenn de volgende stappen worden gezet: in de eerste plaats vindt een 
beschrijvingg plaats van de compensatietheorie (1.2). Daarna volgt een 
beschrijvingg van de weg die ik zal kiezen om tot een alternatieve 
theoriee te komen, waarbij ik een onderscheid maak tussen de juridische 
functiee (1.3), en de maatschappelijke functie (1.4). In een conclusie 
mett betrekking tot het voorgaande moeten dan de probleemstelling, het 
doell  en de onderzoeksvragen van deze dissertatie duidelijk worden 
(1.5).. Ten slotte geef ik een overzicht van de opzet van de rest van dit 
boekk (1.6). 

55 Zie onder meer Nicolaï, 1990, p. 215; zie ook C.W. Maris, Algemene inleiding, in 
C.W.. Maris e.a. Recht, Rechtvaardigheid en Doelmatigheid, Arnhem/Deventer 
1990,, p. 19; AJ.C. de Moor - van Vugt, Maten en gewichten, Tilburg 1994, p. 
11;; R.M. van Male, Onvoltooid recht, Zwolle 1993, p. 23; E.M.H. Hirsch Ballin, 
Rechtsbeginselenn en algemene beginselen van behoorlijk bestuur, R & R 1982, p. 
108;; Arnout Klap, Bestuurlijke vrijheid en rechterlijke toetsing, in Bestuursweten-
schappenn 1996/4, p.. 243. 

3 3 



1.22 De compensatietheorie 

Dee vraag naar de functie van de beginselen van behoorlijk bestuur is al 
vakerr gesteld en bij die gelegenheden ook beantwoord. In de beant-
woordingg keert steeds de compensatietheorie terug. Centraal hierin 
staatt de terugtred van de wetgever en de daarmee gepaard gaande 
opmarss van het bestuur. Struycken is de geestelijke vader van het 
begripp terugtred van de wetgever. Hij beschrijft de ontwikkeling van 
hett administratieve recht over de laatste 25 jaren tot 1910 en signaleert 
driee ontwikkelingen: 1) de toenemende inspanning van het parlement 
omm met het recht maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen; 
2)) toenemende delegatie van wetgevende bevoegdheid aan uitvoerende 
organen;; 3) het toenemend gebruik van vage, algemene normen in de 
wet.. Met name deze laatste ontwikkeling leidt volgens Struycken tot de 
terugtredd van de wetgever. Door het gebruik van vage normen geeft de 
wetgeverr de afweging van belangen in concrete gevallen uit handen aan 
hett bestuur.6 

Vann Wijk verstaat onder terugtred van de wetgever alleen de meer 
materiëlee terugtred, die ontstaat door het gebruik van vage normen.7 

Datt is in mijn ogen onvolledig. Ik zou onder terugtred van de wetge-
verr ook de delegatie van wetgevende bevoegdheid aan het bestuur 
willenn verstaan. Wat Struycken, Van Wijk en anderen trof, was het feit 
datt het bestuur in zekere vrijheid belangen kan afwegen. Naar mijn 
meningg is dit ook bij deze delegatie van wetgevende bevoegdheid het 
geval.. Materiële terugtred leidt tot de bevoegdheid van het bestuur om 
binnenn een zekere discretionaire ruimte concrete, individuele besluiten 
tee nemen. Delegatie van wetgevende bevoegdheid leidt tot de bevoegd-
heidd van het bestuur om besluiten met een meer algemeen karakter te 
nemen.. Van Male maakt duidelijk dat beide vormen van terugtred 
moeilijkk te scheiden zijn, omdat besluiten met een algemeen karakter 
tamelijkk concreet kunnen zijn, en andersom.8 Ik zal daarom de vol-
gende,, aan Nicolaï ontleende definitie gebruiken: de terugtred van de 
wetgeverr is het verschijnsel dat de wetgever de afweging van gemeen-
schapsbelangg tegenover individuele belangen uit handen geeft aan de 
administratie.9 9 

A.A.H.. Struycken, Administratie of Rechter, Arnhem 1910, p. 20 - 24. 
H.D.. van Wijk, Voortgaande terugtred, Alphen aan den Rijn 1959, p. 8. 

88 R.M. van Male, Rechter en bestuurswetgeving, Zwolle 1988, p. 262 - 274. 
99 Nicolaï, 1990, p. 212 - 213. 
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Dee terugtredende wetgever besteedt normstelling uit aan het 
bestuur,, en laat na om het bestuur te leiden door middel van stellige 
wettelijkee normen. Het bestuur krijgt op deze wijze meer vrijheid. Dit 
gaatt ten koste van de rechtspositie van de burger, die niet volledig uit 
dee wet blijkt, maar deels door het bestuur wordt bepaald. Volgens de 
compensatietheoriee zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
tott ontwikkeling gekomen om de burger te compenseren voor zijn 
verliess aan wettelijke waarborgen. Nicolaï wijst daarnaast op nog twee 
anderee verschijnselen waar deze beginselen voor kunnen compenseren: 
'Dee ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk bestuur is voorts 
vann betekenis met het oog op de uitholling van een effectieve politieke 
controlee op het bestuur in individuele gevallen. (...) Een derde com-
penserendee functie ligt ten slotte daarin, dat de beginselen van behoor-
lij kk bestuur een aanknopingspunt vormen om aan de veranderde 
verhoudingg tussen bestuur en burger vorm te geven'.10 

Dee compensatietheorie geeft aan dat de beginselen van behoorlijk 
bestuurr compenseren voor een verlies aan wettelijke waarborgen. Door 
aann te geven hoe het ene juridische verschijnsel het andere vervangt, 
geeftt deze theorie een verklaring voor het functioneren van deze 
beginselenn in het recht, hun juridische functie. Een interpretatie van 
dezee theorie kan ook leiden tot ideeën over hun maatschappelijk 
functioneren.. Zeker de derde compenserende functie van Nicolaï 
plaatstt de beginselen van behoorlijk bestuur in een maatschappelijke 
context.. In deze functie komt het feit tot uitdrukking dat de samenle-
vingg zich heeft ontwikkeld tot een complex geheel, waarin het recht 
eenn voorname rol speelt. Struycken wees hier reeds op, en tegenwoor-
digg spreken juristen in dit verband over de sociale rechtsstaat. 

Inn de sociale rechtsstaat is het recht en met name de wet een 
instrumentt voor maatschappelijke verandering. De wet bevat vage 
normenn en delegatiebepalingen, zeker bij het sturen van maatschappe-
lijkee verandering. Dit betekent dat de beginselen van behoorlijk bestuur 
moetenn compenseren voor een gebrek aan wettelijke waarborgen bij 
bestuurlijkk handelen dat in het teken staat van actieve verandering van 
dee samenleving. Toepassing van een beginsel betekent dan het norme-
renn van deze verandering. Door zo mede vorm te geven aan deze 
veranderingg is dit beginsel een instrument dat de samenleving vorm 
geeft.. Dat is de maatschappelijke functie van de beginselen van be-
hoorlijkk bestuur die volgt uit de compensatietheorie. 

Nicolaï,, 1990, p. 215. 
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Inn deze dissertatie wil ik op zoek gaan naar een verklaring van de 
functiee van de beginselen van behoorlijk bestuur. Mijn benadering 
moett recht doen aan de rol die de beginselen van behoorlijk bestuur 
spelenn bij de terugtred van de wetgever, bij de verminderde politieke 
controle,, én in de sociale rechtsstaat. Die benadering moet aan het slot 
vann deze dissertatie een aantal tekortkomingen van de compensatietheo-
riee wegnemen. In mijn ogen gaat het om vier tekortkomingen: 

1.. Het feit dat de beginselen van behoorlijk bestuur compensatie 
biedenn voor het feit dat de wetgever nalaat wettelijke waarborgen te 
bieden,, biedt weinig aanknopingspunten om te verklaren welke 
instrumentelee rol deze beginselen spelen in de sociale rechtsstaat. 

2.. De terugtred biedt enige aanknopingspunten om te verhelderen 
waaromm de beginselen van behoorlijk bestuur de inhoud hebben die 
zee hebben. De terugtred schiet echter tekort om volledig te verkla-
renn waarom deze beginselen bepaalde waarden tot uitdrukking 
brengen. . 

3.. De compensatietheorie is gebaseerd op het geloof dat de wetgever 
kann aangeven binnen welke grenzen de beginselen van behoorlijk 
bestuurr van toepassing zijn, terwijl een relativering van dit vermo-
genn betekent dat de wet hooguit kan aangeven waarop zij zelf van 
toepassingg is. 

4.. De compensatietheorie plaatst de beginselen van behoorlijk bestuur 
inn een passieve, aanvullende rol. Het zijn geen autonome rechts-
bronnenn met een eigen ontwikkeling, ze hebben slechts een functie 
wanneerr de wetgever verzuimt. 

1.33 De juridische functie van rechtsbeginselen 

Binnenn het hedendaagse filosofische denken laten zich de volgende 
domeinenn onderscheiden: de logica en de wetenschapsfilosofie, theorie 
overr taal, de esthetische theorie, de ethiek en de handelingstheorie.11 

Dee handelingstheorie, de wetenschap van het handelen, is het object 
vann de praktische filosofie en betreft de bestudering van de handelin-

M.. Ruebens, Sociologie van het alledaagse leven, Een grondslagendebat tussen 
handelingstheoriee en systeemtheorie, Amersfoort 1990, p. 138. 
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genn van actoren. De praktische filosofie beschrijft dit handelen, 
verklaartt het, en bespreekt de normatieve beoordeling van handelingen, 
waarbijj  het ook tot normatieve uitspraken kan komen over handelin-
gen.. De meeste sociale wetenschappen staan voor een groot deel in de 
traditiee van de praktische filosofie. Dat wil zeggen dat handelingstheo-
riee ten grondslag ligt aan bijvoorbeeld de sociologie, de bestuurskunde, 
enn ook de rechtswetenschap. 

Inn de rechtswetenschap spelen ook de logica en de wetenschapsfilo-
sofiee een rol. De logica bij de bestudering van juridische argumentatie, 
enn de wetenschapsfilosofie bij de beantwoording van de vraag hoe 
kenniss van het recht mogelijk is, en kennis van de feitelijke situaties 
waaropp het recht van toepassing is. Voorop in de rechtswetenschap 
staatt echter de beoordeling van de rechtvaardigheid en rechtmatigheid 
vann handelingen, en in zoverre staat deze wetenschap in de traditie van 
dee handelingstheorie. Wanneer ik streef naar het opstellen van een 
bevredigendee theorie voor de functie van de beginselen van behoorlijk 
bestuur,, dan behoort die theorie tot het gebied van de handelingstheo-
rie.rie. Ook de compensatietheorie is een dergelijke theorie. Beide verkla-
renn de wijze van toepassing van de beginselen in de rechtspraktijk. 

Handelingstheorieënn zijn pogingen om de rechtspraktijk te verhel-
deren.. Om te beginnen zijn het pogingen om fenomenen uit de rechts-
praktijk,, zoals belangen en beginselen, met elkaar te verbinden op een 
wijzee die hun functioneren verklaart. Dergelijke verklaringen zijn ook 
tee beschouwen als pogingen om de rechtspraktijk in zijn geheel te 
voorzienn van een morele rechtvaardiging die acceptabel is binnen de 
gemeenschapp waarin deze praktijk functioneert. Hoewel zij dit zelden 
expliciett maken, is impliciet in het werk van veel juristen zichtbaar dat 
zijj  verbanden leggen tussen de diverse fenomenen waaruit het recht is 
opgebouwd.. Een voorbeeld hiervan is de totstandkoming van de 
Algemenee wet bestuursrecht en de discussie daarover. Bijvoorbeeld de 
rechtsfiguurr bestuursorgaan speelt daarin een rol. De wetgever moet 
dezee figuur een passende plaats geven tussen andere rechtsfiguren. 

Tott op de dag van vandaag, en waarschijnlijk tot ver in de toe-
komst,, is een passende omschrijving van het bestuursorgaan punt van 
aandacht.. Deze omschrijving moet dit orgaan onderscheiden van 
anderee rechtssubjecten. Een goed onderscheid is noodzakelijk om aan 
tee duiden op welke rechtssubjecten de Algemene wet bestuursrecht wel 
enn op welke deze niet van toepassing is. Het bestuursorgaan krijgt 
daarmeee een plaats toebedeeld tussen andere rechtssubjecten. Tezamen 
moetenn deze subjecten zich in een helder systeem bevinden, opdat 
duidelijkk is welke normen op welk subject van toepassing zijn en 

7 7 



wanneerr dat het geval is. Pogingen om de verschillende fenomenen 
waaruitt het recht is opgebouwd met elkaar te verbinden, zijn pogingen 
omm een systeem in het recht te zien. Bestudering van het Nederlandse 
bestuursrechtt is in mijn ogen vaak een poging er systematiek in te 
zien.. De meeste bestuursjuristen proberen de door hen onderzochte 
rechtsfigurenn een plaats te geven tussen andere figuren. Zij zien de 
afzonderlijkee figuren niet als willekeurige onderdelen van het bestuurs-
recht,, die een rol spelen die los staat van andere onderdelen. 

Eenn jurist die een systeem van recht creëert, maakt verschillende 
fenomenenn uit de rechtspraktijk tot een geheel. Hij kan het vervolgens 
daarbijj  laten, maar hij kan ook proberen om uitspraken over het geheel 
tee doen. Vanuit handelingstheoretisch perspectief kunnen dat uitspraken 
zijnn over het maatschappelijk functioneren van dit geheel, en over de 
betekeniss van dit geheel voor de legitimiteit van de individuele hande-
ling.. De maatschappelijke functie van het recht komt in de volgende 
paragraaff  aan de orde. In deze paragraaf beschouw ik de handelings-
theoriee als een poging om de rechtspraktijk in zijn geheel te voorzien 
vann een morele rechtvaardiging die acceptabel is binnen de gemeen-
schapp waarin deze praktijk functioneert. Deze poging volgt rechtstreeks 
uitt de poging een systeem in het recht te zien. 

Dee samenhang die wordt aangebracht in een systeem van recht is 
dee poging deze praktijk te beschouwen als een praktijk die moreel te 
rechtvaardigenn is binnen de gemeenschap waarin deze praktijk gang-
baarr is. Bijvoorbeeld de Awb-wetgever probeert dan een systeem aan 
tee brengen tussen bestuursrechtelijke fenomenen, die moet passen bij 
eenn bestuursrechtelijke praktijk die moreel te rechtvaardigen is binnen 
dee gemeenschap die rechten en plichten ontleent aan het bestuursrecht. 
Zouu de wetgever bijvoorbeeld een Awb hebben geschreven die een 
sterkk hiërarchisch bestuur als uitgangspunt had, dan zou de kans op 
rechtvaardigingg binnen deze gemeenschap vermoedelijk kleiner zijn 
geweestt dan in het huidige stelsel waarin is gekozen voor wederkerig-
heidd als uitgangspunt.12 

Inn de bestudering van het bestuursrecht krijgen ook de beginselen van 
behoorlijkk bestuur een eigen plaats in het systeem. Het woord 'begin-
sel'' is bruikbaar voor vele doeleinden.13 Wanneer een rechtsnorm een 
enigszinss fundamenteel karakter heeft, ligt het voor de hand om het te 
rekenenn tot de beginselen van het recht. Wanneer in dit onderzoek het 

Ziee daarover § 4.4. 
Ziee P.B. Cliteur, Conservatisme en cultuurrecht, Amsterdam 1989, p. 465 - 467. 
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begripp rechtsbeginsel ter sprake komt, dan duid ik daarmee rechtsnor-
menn aan die afdwingbaar zijn, zoals het vertrouwensbeginsel. Dit 
kenmerkk onderscheidt rechtsbeginselen hier van de meer fundamentele 
beginselenn of uitgangspunten van het recht die niet afdwingbaar zijn, 
zoalss het beginsel van machtenscheiding. Wanneer ik spreek over het 
systeemm van bestuursrecht, dan reken ik daartoe afdwingbare beginse-
lenn van behoorlijk bestuur, en niet de meer abstracte beginselen. Mij n 
uitgangspuntt is dat deze laatste beginselen deel uitmaken van het 
systeemm van het recht in het algemeen, waar het bestuursrecht een 
onderdeell  van is. Daarnaast is het de vraag in hoeverre de beginselen 
vann behoorlijk bestuur rechtsbeginselen zijn, dan wel rechtsregels. Dat 
maaktt voor hun plaats in het systeem een groot verschil, omdat regels 
anderss toegepast worden dan beginselen. Mijn antwoord is dat de 
beginselenn van behoorlijk bestuur rechtsbeginselen zijn, maar dat zal ik 
pass verderop in dit onderzoek motiveren.14 

Dee compensatietheorie geeft de beginselen van behoorlijk bestuur 
eenn plaats in het bestuursrecht. Deze theorie weerspiegelt naar mijn 
meningg welk systeem op dit moment binnen het gangbare bestuursrecht 
dominantt is.15 Enkele elementen daarvan zijn de verschijnselen 
bestuursorgaan,, wet, beleidsregels, discretionaire ruimte, inherente 
afwijkingsbevoegdheidd en de beginselen van behoorlijk bestuur. Het 
gangbaree systeem tussen deze verschijnselen is dat de wet discretionai-
ree ruimte laat aan bestuursorganen en dat een bestuursorgaan bij het 
gebruikk maken daarvan genormeerd wordt door de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. Ook is het orgaan bij dit gebruik gehouden aan 
beleidsregels,, maar op basis van deze beginselen heeft het daarbij een 
inherentee afwijkingsbevoegdheid. Deze verschijnselen en hun onderlin-
gee samenhang vormen een onderdeel van het gangbare systeem van 
bestuursrechtt en de compensatietheorie geeft dit deel daarvan weer. 

Niett alleen geeft de compensatietheorie de beginselen van behoor-
lij kk bestuur een plaats in het systeem van bestuursrecht, maar uit het 
systeemm van bestuursrecht dat op grond van deze theorie tot stand 
komt,, volgen uitspraken over de wijze waarop rechtsvinding plaats-
vindtt aan de hand van de beginselen van behoorlijk bestuur. Toepas-
singg van deze beginselen betekent volgens de compensatietheorie het 
biedenn van waarborgen voor de rechtspositie van de burger tegen 

144 Zie § 5.4. 
155 Zie voor gebruik van de term gangbaar bestuursrecht J.B.J.M. ten Berge, Onder-

handelendd bestuur en bestuursrecht in Onderhandelend bestuur, H.D. Stout, A.J. 
Hoekemaa (red.), Zwolle 1994, p. 27. 
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bestuurlijkee handelingen binnen de discretionaire ruimte. Tot deze 
waarborgenn behoort de eis dat het bestuur zich aan beleidsregels houdt, 
maarr daarvan mag afwijken als beginselen van behoorlijk bestuur dat 
eisen.. Deze uitspraken over rechtsvinding zijn uitspraken over de 
juridischee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur. In dit 
onderzoekk wil ik bestuderen welke betekenis het vinden van een 
alternatieff  systeem van bestuursrecht heeft voor de wijze van rechtsvin-
dingg aan de hand van de beginselen van behoorlijk bestuur. Hebben 
dezee beginselen meer dan alleen de compenserende functie, die zij nu 
inn het gangbare bestuursrecht hebben, dan betekent hun toepassing iets 
anderss dan nu hierboven is geschetst. 

Veell  juristen passen hun handelingstheorie alleen toe op de rechter. 
Dee handelingstheorie geeft dan een verklaring van het optreden van de 
rechter.. Het voornaamste object van deze theorie is de wijze van 
rechtsvindingg en eventueel rechtsvorming door de rechter. In dit boek 
will  ik een handelingstheorie onderzoeken die niet alleen de wijze van 
rechtsvindingg door de rechter betreft, maar van drie centrale actoren in 
hett bestuursrecht: bestuur, rechter en burger. De wetgever zal verder 
buitenn beschouwing blijven. Op deze wijze ontstaat niet alleen een 
methodee van rechtsvinding die de rechter kan toepassen bij de beoorde-
lingg van een zaak, nadat een besluit is genomen, maar ook een metho-
dee die bestuur en burger kunnen toepassen bij de voorbereiding van 
eenn besluit. De juridische functie van de beginselen van behoorlijk 
bestuurr betreft dan niet alleen rechtsvinding ex post, maar ook ex ante. 
Rechtsvindingg ex ante geeft deze beginselen een meer instrumentele 
functie.16 6 

1.44 De maatschappelijke functie van rechtsbeginselen 

Handelingstheorieënn kunnen de effecten van normen en handelingen in 
dee samenleving verklaren. Een ander soort theorie die zeker geschikt is 
omm deze effecten ook te onderzoeken, is de systeemtheorie. Om 
verwarringg te voorkomen is het van het grootste belang om onmiddel-

Nicolaii  en Konijnenbelt hebben het belang van rechtsvinding door het bestuur, en 
ookk de rol van de burger daarbij, eind zeventiger jaren onderkend. Zie Nicolai, 
1990,, p. 216 - 218 en W. Konijnenbelt, Rechtsvinding door het bestuur, Geschrif-
tenn van de Vereniging voor Administratief Recht LXXXIII , Alphen aan den Rijn 
1978,, p. 9 - 12, Bouwrecht juli 1989, en Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1999 
§§ 7.66. 
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lij kk het gebruik van het woord systeem in deze context te onderschei-
denn van het gebruik van datzelfde woord hierboven bij de behandeling 
vann het systeem van het recht. Bij het systeem van het recht is sprake 
vann een geheel van normen en begrippen dat zo coherent en consistent 
mogelijkk moet zijn. Bij systeemtheorie, of systeemleer, wordt het recht 
bestudeerdd als een sociaal systeem. Dat wil zeggen dat het recht daar 
beschouwdd wordt als een onderdeel van de samenleving. De toepassing 
vann systeemleer op het recht vindt voor een belangrijk deel haar 
oorsprongg bij Weber, maar heeft ook een belangrijke plaats in het 
werkk van Habermas en Teubner, die in dit boek een rol zullen spe-
len.17 7 

Dee systeemleer bouwt voort op het idee dat ieder verschijnsel in de 
natuurlijkee en sociale werkelijkheid is op te vatten als een systeem, of 
alss element van een systeem. Het begrip systeemgrens biedt aankno-
pingspuntenn om het verschijnsel systeem te verhelderen. Deze grens 
kann bijna overal getrokken worden: 'Zo is het mogelijk als systeem te 
beschouwenn een atoom, brug, verkeersweg, organisme (plant, mense-
lij kk lichaam), gezin, ziekenhuis, staat, taal, wiskundige theorie. De 
doorr de onderzoeker vast te stellen systeemgrens is steeds bepalend, 
wantt men kan een auto als systeem beschouwen, maar ook de relatie 
tussenn de bestuurder en de auto.'18 Een systeem staat in relatie met 
zijnn omgeving en ondervindt invloed vanuit deze omgeving. Belangrijk 
iss de vraag in hoeverre systeemgrenzen open of gesloten zijn, en of 
invloedd derhalve directe veranderingen binnen een systeem teweeg kan 
brengen,, of niet. 

Analysee van een object van onderzoek kan bestaan uit analyse van 
dee verschillende elementen van het object, maar ook uit onderzoek 
naarr de samenhang van deze elementen. Franken noemt dit laatste de 
systeembenadering.. Onder een systeem verstaat hij 'een verzameling 
vann met elkaar in interactie zijnde elementen, die een georganiseerd 
geheell  vormen en samenwerken aan de doeleinden van het geheel'. 
Overr deze interactie, organisatie en samenwerking kunnen theorieën 
opgesteldd worden, systeemtheorieën. Een groot voordeel van deze 
manierr van denken is dat het zichtbaar maakt hoe een verschijnsel staat 
tenn opzichte van zijn omgeving. Dit maakt de systeemleer bruikbaar 

Inn § 7.2.1 vindt de voornaamste toepassing van de systeemleer op het recht plaats. 
Franken,, Systeemtheorie en rechtswetenschap, R&R 1982, p. 6, 7; zie ook Van der 
Heijden,, Bestuursrecht als een opvatting over beleid, in L.J.A. Damen, T. 
Hoogenboomm (red.), In de sfeer van administratief recht (Konijnenbeltbundel), 
Utrechtt 1994, p. 171 - 174. 
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omm de plaats van het recht in de samenleving te onderzoeken. Een 
zwaktee van deze manier van denken is dat het lang niet altijd overtui-
gendd is om een verschijnsel te beschouwen als een georganiseerd 
geheell  dat zich onderscheidt van z'n omgeving.19 

Denkerss over recht en samenleving hebben hun eigen invulling 
gegevenn aan de systeemleer. Centraal in hun filosofieën staat een 
benaderingg met behulp van het begrip 'functionele differentiatie'. 
Mariss beschrijft deze benadering aan de hand van een proces van 
rationaliseringg en verwetenschappelijking. Dit proces heeft oude 
wereldbeeldenn verloren doen gaan. Deze wereldbeelden waren eenhe-
denn die bestonden uit verbanden die voor het moderne oog vaak 
irrationeell  zijn, bijvoorbeeld omdat zij gebaseerd waren op religieuze 
overwegingen.. Rationeel voor het moderne oog is, volgens Maris, de 
bestuderingg van op zichzelf doelloze causale processen omtrent het 
ontstaann en vergaan van zaken en situaties. Dit zijn bijvoorbeeld 
chemischee reacties, of het gedrag van marktpartijen. Deze bestudering 
zelff  heeft wel een doel, het is doelrationeel: 'Met het inzicht in oor-
zaak-- en gevolgrelaties kan de mens vervolgens de wereld beheersen 
overeenkomstigg zijn eigen, zelfbepaalde doeleinden.'20 

Hett nieuwe wereldbeeld is gedifferentieerd. Het bestaat uit ver-
schillendee levenssferen, zoals wetenschap, recht, politiek, economie, 
milieu,, communicatie/informatie. Aan deze differentiatie ligt een 
onderscheidd ten grondslag tussen diverse causale processen. De moge-
lijkheidd om door middel van de bestudering van enkele samenhangende 
processenn een deel van de werkelijkheid beter te beheersen, maakt dat 
dezee processen en dit deel van de werkelijkheid zich onderscheiden van 
dee rest. Ze vormen een eigen sfeer, waarbinnen een eigen rationaliteit 
heerst.. Zo kennen de economie, de politiek, en het milieubeheer hun 
eigenn rationaliteiten. Dit geldt ook voor het recht. 

Inn belangrijke toepassingen van de systeemleer door juristen wordt het 
rechtt gezien als een sociaal systeem. Dit wil zeggen dat het recht een 
eigenn identiteit heeft, op grond waarvan het zich onderscheidt van zijn 
omgeving.. Zo stelt volgens Weber de eigen rationaliteit van het recht 
voorwaardenn waaraan legale gezagsuitoefening moet voldoen, wil er 
sprakee zijn van legitimiteit. Teubner gaat zo ver dat hij het onderscheid 

Ziee over dit laatste probleem, vanuit een perspectief van wetgeving en zelfregule-
ring:: W.J. Witteveen, Schrijft de wet zichzelf?, in N.J.H. Huls, H.D. Stout (red.), 
Reflectiess op reflexief recht, Zwolle 1992, p. 59 - 65. 
Mariss 1990, p. 9, 14. 
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tussenn systeemleer en handelingstheorie niet meer nodig acht. In zijn 
theoriee is het juridische systeem een reëel bestaande rationaliteit die er 
aanspraakk op maakt rechtstreeks van toepassing te zijn op het handelen 
vann actoren in andere systemen. Actoren functioneren binnen hun 
eigenn systemen, waarbij hun handelen in hoge mate een vorm van 
zelfreguleringg is. Teubner leidt hier het reflexieve recht uit af. Dit 
rechtt is een opvatting over hoe actoren dienen te handelen in bepaalde 
situaties.. Doet een dergelijke situatie zich voor, dan kan deze opvatting 
medee bepalend zijn voor het uiteindelijke besluit. Belangrijk is dat 
voorr deze actoren het recht een factor is uit hun omgeving. In het 
process van zelfregulering laten zij invloeden toe vanuit hun omgeving, 
bijvoorbeeldd van het recht. Dit leidt tot een geheel eigen visie op de 
maatschappelijkee functie van het recht en op de rol die de beginselen 
daarinn kunnen spelen. Habermas ziet als doel van het recht het bewa-
renn van de eenheid in een wereld die door een proces van differentiatie 
inn verschillende levenssferen uiteenvalt. 

Inn dit onderzoek wil ik aan handelingstheorieën ontleende ideeën 
overr de functie van recht en rechtsbeginselen combineren met aan 
systeemtheorieënn ontleende ideeën over de maatschappelijke functie 
vann het recht, om zo te komen tot uitspraken over de maatschappelijke 
functiee van rechtsbeginselen. Zo zal ik naast de handelingstheorie van 
Dworkinn en Habermas gebruik maken van die van Foqué en 't Hart. In 
hunn ogen moet de normering van handelingen van rechtssubjecten 
steedss open staan voor nieuwe invloeden, opdat de normen niet verste-
nen.. Deze invloeden bestaan uit nieuwe ideeën over hoe de werkelijk-
heidd eruit ziet, of er uit behoort te zien. Wanneer normering het 
productt is van een begrensd sociaal systeem dan is misschien de vrees 
gerechtvaardigdd dat nieuwe invloeden gekleurd zullen zijn door dit 
systeem.. In de ogen van Foqué en 't Hart zijn rechtsbeginselen bij 
uitstekk het medium om nieuwe invullingen te geven aan het recht. Het 
iss interessant om vanuit systeemperspectief te bezien of rechtsbeginse-
lenn binnen de samenleving deze functie van medium kunnen vervullen. 

1.55 De opzet van dit onderzoek 

Probleemstelling Probleemstelling 
Hett doel van dit boek is om een verklaring te geven voor de juridische 
enn de maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk 
bestuur.. Om dat te bereiken schets ik - enigszins weids gezegd - een 
alternatieff  systeem van bestuursrecht, waarin de beginselen van be-
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hoorlijkk bestuur een mijns inziens meer passende plaats hebben. Het 
creërenn van een dergelijk systeem is een belangrijke basis voor het 
doenn van uitspraken over de functie van de beginselen van behoorlijk 
bestuur.. Het systeem zegt iets over het recht als geheel, en is als 
zodanigg te bestuderen als maatschappelijk verschijnsel. De functie die 
dee beginselen van behoorlijk bestuur vervullen bij de rechtsvinding is 
inn de eerste plaats hun juridische functie. Door de beslissing die daar 
valt,, hebben zij invloed op de vormgeving en vooral de integratie van 
dee samenleving, en dat is hun maatschappelijke functie. 

Dee samenleving stelt nadrukkelijk voorwaarden aan de wijze 
waaropp een juridische beslissing vorm kan geven aan deze samenle-
ving.. Dat heeft gevolgen voor de maatschappelijke functie van de 
beginselenn van behoorlijk bestuur, maar ook voor de juridische. 
Rechtsvindingg vindt plaats in een sociale omgeving, die niet zonder 
meerr ontvankelijk is voor de uitkomst van deze rechtsvinding. Om de 
uitkomstt beter te kunnen toesnijden op deze omgeving zal de rechtsvin-
dingg bepaalde vormen moeten aannemen. Daarmee verandert de 
juridischee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur, en daar-
meee komen de juridische en de maatschappelijke functie van deze 
beginselenn sterk samen te hangen. 

Hett probleem dat ik signaleer is een tekortschieten van de gangbare 
verklaringg voor het functioneren van de beginselen van behoorlijk 
bestuur.. Naar mijn mening is het van belang een theorie te ontwerpen 
diee de juridische en de maatschappelijke functie van deze beginselen 
meerr recht doet dan de huidige verklaring in de compensatietheorie. 
Mett een dergelijke, verderreikende verklaring moet het mogelijk zijn 
omm te achterhalen wat op dit moment deze beide functies zijn. Zonder 
zo'nn verklaring werkt het bestuursrecht met een idee over de beginse-
lenn van behoorlijk bestuur dat te beperkt is. Enige ideeën over deze 
verklaringg heb ik in dit hoofdstuk al gegeven. Daaruit volgen twee 
hypotheses. . 

HypotheseHypothese 1 De juridische functie van de beginselen van behoorlijk 
bestuurr is het bieden van een grondslag aan een sys-
teemm van bestuursrecht waaruit een methode van recht-
svindingg volgt voor rechter, bestuur en burger. 

HypotheseHypothese 2 De maatschappelijke functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur is de integratie van een gedifferen-
tieerdee samenleving. 
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Vraagstelling Vraagstelling 
Dee test van deze beide hypotheses bestaat uit het opstellen en toetsen 
vann een verklaring die kan dienen om te achterhalen wat de juridische 
enn maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur 
is.. Daarom zal ik in dit onderzoek een antwoord zoeken op de volgen-
dee vraag: 

WelkeWelke opvatting over het systeem van het bestuursrecht geeft de best 
mogelijkemogelijke verklaring van het functioneren van de beginselen van 
behoorlijkbehoorlijk bestuur in recht en samenleving? 

Opp dit punt aangekomen is het van belang om aan te geven dat deze 
studiee in eerste aanleg een juridische en geen empirische of sociaal-we-
tenschappelijkee studie is. Waar dat nuttig is, is de juridische theorie 
onderbouwdd met onderzoeksresultaten uit de rechtstheorie van Dwor-
kin,, Habermas, Teubner en Raz, de handelingstheorie of handelingsfi-
losofiee van Glastra van Loon, Habermas en Teubner en de ethiek, 
Richardson.. Dit zijn in deze studie de voornaamste bronnen, waarbij in 
allee gevallen deze schrijvers geen empirische studie voor ogen stond. 
Well  doen zij uitspraken over de sociale werkelijkheid waar het recht 
enn de ethiek betrekking op hebben. Op die uitspraken baseer ik mijn 
uitsprakenn over de maatschappelijke functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. Die uitspraken zijn niet gebaseerd op eigen rechts-
sociologischh onderzoek. 

1.66 De opzet van deze dissertatie 

HoofdstukHoofdstuk 2 Dworkin en Richardson, en hoofdstuk 3 Habermas 
Hett tweede en het derde hoofdstuk geven beschrijvingen van de 
denkbeeldenn van Dworkin, Richardson en Habermas over de beginse-
lenn van moraal en recht. Hun ideeën vormen de basis van mijn onder-
zoek,, en van het ontwerp van een systeem van bestuursrecht waarin de 
beginselenn van behoorlijk bestuur in een andere verhouding tot andere 
elementenn van dit recht staan dan gebruikelijk is. 

HoofdstukHoofdstuk 4 De bestuurlijke handelingssituatie 
Eenn problematische situatie die om handelend optreden vraagt, is een 
handelingssituatie.. Onderwerp van dit hoofdstuk zijn drie verschillende 
aspectenn van zo'n situatie. In de eerste plaats vindt een ontleding van 
hett begrip handelingssituatie plaats, opdat goed duidelijk wordt waar 
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ditt begrip precies voor staat. In de tweede plaats wordt gesteld dat de 
handelingssituatiee een steeds prominenter positie inneemt in het denken 
overr de samenleving en het recht in het algemeen, en in het denken 
overr het bestuursrecht in het bijzonder. In de derde plaats wordt 
beschrevenn wat de verhouding is tussen bestuur en burger in een 
bestuurlijkee handelingssituatie. Dit alles moet leiden tot een totaalbeeld 
vann de bestuurlijke handelingssituatie, die het object is van normering 
doorr de beginselen van behoorlijk bestuur. 

HoofdstukHoofdstuk 5 De norm in de bestuurlijke handelingssituatie 
Inn hoofdstuk 5 wordt de plaats van normen in de handelingssituatie aan 
dee orde gesteld. Onder normen versta ik daarbij in beginsel sociale 
normenn en rechtsnormen in het algemeen, maar de aandacht gaat hier 
enn elders in dit boek toch vooral uit naar de rechtsbeginselen. Dat 
maaktt de stap noodzakelijk om de handelingssituatie in verband te 
brengenn met deze beginselen, en met name de beginselen van behoor-
lij kk bestuur, waarbij ik probeer aan te tonen dat deze laatste beginselen 
tott de algemene categorie van de rechtsbeginselen behoren. Ook zal er 
eenn begin worden gemaakt met het leggen van een verband tussen de 
beginselenn van behoorlijk bestuur en twee andere normen die de 
handelingssituatiee betreffen, effectiviteit en efficiëntie. 

HoofdstukHoofdstuk 6 Rechtsvinding in de bestuurlijke handelingssituatie 
Dee hoofdstukken twee tot en met vijf leveren de ingrediënten van het 
alternatievee systeem van bestuursrecht dat ik in dit boek wil schetsen. 
Ditt systeem bestaat in essentie uit een methode van rechtsvinding 
waarinn de beginselen van behoorlijk bestuur de basis vormen voor 
normeringg van de bestuurlijke handelingssituatie. Hoofdstuk 6 zet eerst 
dee kern van deze methode uiteen, waarna toepassing op de casus 
Schipholl  de basis moet vormen voor een verdere beschrijving. Deze 
beschrijvingg van de methode van rechtsvinding plaatst de beginselen in 
groepen,, en brengt een volgorde aan in de toepassing van die groepen. 

HoofdstukHoofdstuk 7 Rechtsvinding en de maatschappelijke functie van 
beginselen beginselen 

Rechtsvindingg vindt plaats in een sociale omgeving, die niet zonder 
meerr ontvankelijk is voor de uitkomst van deze rechtsvinding. Om de 
uitkomstt beter te kunnen toesnijden op deze omgeving zal de rechtsvin-
dingg bepaalde vormen moeten aannemen. Daarmee verandert de 
juridischee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur, en daar-
meee komen de juridische en de maatschappelijke functie van deze 
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beginselenn sterk samen te hangen. Dat moet in dit hoofdstuk duidelijk 
worden,, en ook hoe de methode van rechtsvinding onder invloed 
daarvann verandert. Deze methode zal daartoe opnieuw worden toege-
pastt op de Schipholcasus. Tot slot is er aandacht voor het gegeven dat 
zowell  het bestuursrecht, als het voeren van beleid, van invloed zijn op 
dee vormgeving van de samenleving. Onderzocht zal worden of er een 
samenhangg is tussen de gevonden methode van rechtsvinding en 
bestaandee bestuurskundige technieken voor de optimalisering van 
beleid. . 

HoofdstukHoofdstuk 8 Systeem van bestuursrecht 
Dee gevonden samenhang tussen de gevonden methode van rechtsvin-
dingg en bestaande bestuurskundige technieken voor de optimalisering 
vann beleid betekent dat de beginselen van behoorlijk bestuur niet alleen 
eenn functie hebben voor de rechtmatigheidstoetsing van bestuurlijk 
handelenn ex post, maar dat zij een functie hebben in het kader van een 
leerprocess dat gericht is op de juridische optimalisering van bestuurlijk 
handelen.. Zij krijgen daarmee een actieve maatschappelijke functie met 
eenn instrumenteel karakter, omdat zij rechtstreeks invloed uitoefenen 
opp veranderingen van de werkelijkheid. Een instrumenteel karakter van 
dee beginselen moet ingepast worden in het systeem van bestuursrecht, 
all  was het maar omdat zij in de compensatietheorie enkel een waarbor-
gendd karakter hebben. Om dat te bereiken zal ik gebruik maken van 
bestaandee theorieën omtrent de functies van het bestuursrecht. Dat 
betreftt met name het werk van De Haan, Drupsteen en Fernhout, en 
vann Van der Hoeven. Op basis van dit werk en met behulp van onder 
meerr Dworkin wil ik ten slotte komen tot een systeem van bestuurs-
rechtt waarin de instrumentaliteit van de beginselen van behoorlijk 
bestuurr een passende plaats inneemt. Dat systeem moet de basis bieden 
vann het uiteindelijke systeem van bestuursrecht dat ik in dit boek 
schets. . 

HoofdstukHoofdstuk 9 Conclusie 
Hett achtste hoofdstuk moet het beeld compleet maken van een systeem 
vann bestuursrecht. Uit dit systeem moet een verklaring kunnen volgen 
voorr de juridische en de maatschappelijke functie van de beginselen 
vann behoorlijk bestuur. Dat is het onderwerp van het negende hoofd-
stuk. . 
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HOOFDSTUKK  2 DWORKI N EN RICHARDSON 

2.11 Inleiding 

Hett voornaamste doel van dit proefschrift is om voor de beginselen 
vann behoorlijk bestuur een bevredigender plaats te vinden in het 
systeemm van bestuursrecht dan tot nu toe gebruikelijk. Daartoe zal ik 
omm te beginnen drie schrijvers bespreken die met hun werk steun 
biedenn voor dit onderzoek. Dat zijn Dworkin en Richardson, die aan 
bodd komen in dit tweede, en Habermas, aan wie het derde hoofdstuk is 
gewijd.. Hun werk wordt behandeld voorzover dat van belang is voor 
onderzoekk naar rechtsbeginselen. Ik beperk me hier tot een beschrij-
vingg daarvan, zij het dat er in het kader van de beschrijving van 
Dworkinss werk ook aandacht zal zijn voor Hart en Raz. In dit hoofd-
stukk volgt nu eerst een behandeling van de controverse tussen Hart en 
Dworkinn (2.2). Dat is de basis voor de behandeling van de rechtstheo-
riee van Dworkin (2.3). Daarna komt de meta-ethische theorie van 
Richardsonn aan bod (2.4). Tot slot zal ik proberen beide theorieën met 
elkaarr te verbinden in het licht van het doel van dit proefschrift (2.5). 

2.22 Hart versus Dworkin 

Dee rechter moet zijn oordeel baseren op normen die onderdeel zijn van 
hett positieve recht. Dit recht kan echter tekort schieten en de rechter 
onvoldoendee steun geven. Zo'n geval is te beschouwen als een moeilij-
kee zaak, of een 'hard case'. Ook in een moeilijke zaak heeft de rech-
ter,, mits hij bevoegd is, de plicht om de zaak te beslissen. Dat wil niet 
zeggenn dat hij nu naar willekeur kan beslissen. Er zijn wel degelijk 
maatstaven.. Belangrijk zijn morele beginselen die de rechter in zijn 
uitspraakk kunnen leiden. Het rechtskarakter van de morele beginselen 
diee een rol spelen bij de beslissing van een rechter in een hard case 
heeftt in de contemporaine Anglo-amerikaanse literatuur veel stof doen 
opwaaien.. Centraal hierin staat de controverse tussen de rechtsfilosofen 
Hartt en Dworkin. Deze heeft veel invloed gehad op de discussie in 
anderee landen, waaronder Nederland. 
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Hartt en Dworkin onderscheiden beiden de benadering van het recht 
vanuitt een intern perspectief en die vanuit een extern perspectief. 
Volgenss Soeteman is het externe perspectief 'het gezichtspunt van 
degenee die (...) probeert weer te geven wat er binnen het recht gebeurt 
enn wat geldend recht is, maar zonder enige normerende pretentie'. Het 
internee perspectief is dan 'het gezichtspunt van degene die participeert 
aann de praktijk van het recht'.21 Dat kan in principe een ieder zijn. 
Niett onbelangrijk zijn in dit verband de juridische ambtsdragers, of 
rechtsautoriteiten.. Dit zijn de wetgevers, de rechters, en ook bestuur-
ders.. Het interne perspectief is normatief, het 'geeft de houding aan 
diee mensen aannemen ten opzichte van hun eigen gedrag, de verhou-
dingg waarin zij dit zien tot het gedrag van anderen en de mate waarin 
hett gedrag als 'gepast' of als 'juist' wordt ervaren'.22 Het interne 
perspectieff  is verbonden met de praktijk van de rechtvaardiging van 
juridischee oordelen. Degene die participeert in de praktijk van het 
rechtt vraagt zich vanuit dit perspectief af welke juridische oordelen 
gerechtvaardigdd zijn, of waar, of juist. Hart en Dworkin wijzen beide 
inn hun werk op de rol van rechtsautoriteiten, en met name die van de 
rechter.. Het perspectief van de rechter is bij hen het voorbeeld bij 
uitstekk van de benadering vanuit het interne perspectief. 

Eenn andere overeenkomst tussen Hart en Dworkin is het feit dat 
hunn theorieën beide gericht zijn op het geven van een zo goed mogelij-
kee beschrijving en verklaring van gebeurtenissen in de rechtspraktijk. 
Hartt heeft zijn rechtsbegrip ontwikkeld door te opponeren tegen het 
werkk van Austin. Austin definieert rechtsregels als regels die navolging 
vinden,, omdat het soevereine gezag feitelijke machtsmiddelen heeft om 
navolgingg af te dwingen, 'orders backed by threats'. Hart stelt dat er 
nogg andere redenen zijn om rechtsregels te accepteren, zoals opportu-
nisme,, of onderwerping, maar ook acceptatie uit innerlijke overtui-
ging.233 Volgens hem is het recht een sociale praktijk die vanuit extern 
perspectieff  empirisch waarneembaar is.24 Waarneming vanuit dit 
perspectieff  leert dat er regels zijn die navolging vinden, en ook dat van 
dezee regels verschillende een rechtskarakter hebben. Hart beschrijft 

211 A. Soeteman, Hercules aan het werk, AA 1991, p. 745. 
1111 G.H. Van Oenen, Conventie en rechtsintrige, Zwolle 1994, p. 20. 
233 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Londen 1977, p. 19. 
244 Zie Van Oenen, p. 20 - 21. Hart geeft een eigen interpretatie van wat waarneming 

is.. Deze geschiedt aan de hand van objectief te signaleren verschijnselen, maar 
overr de wijze waarop deze waarneming plaatsvindt heeft hij geheel eigen ideeën, 
onderr meer op basis van hermeneutische en taalanalytische grondslagen. 
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daarmeee het interne perspectief en stelt daarbij vast dat acceptatie om 
verschillendee redenen kan geschieden. Dworkin gaat een stap verder 
doorr te stellen dat voor de navolging van rechtsregels acceptatie van 
dezee regels behoort plaats te vinden.25 Het cruciale verschil tussen 
beidee is dat Hart een descriptief rechtsbegrip heeft en Dworkin een 
normatieff  rechtsbegrip. Bij Dworkin is het interne perspectief noodza-
kelijkk om de acceptatie van rechtsregels te rechtvaardigen en zo vast te 
kunnenn stellen wat het recht op een bepaalde tijd en plaats is. 

Omm in de moderne samenleving waar te nemen dat een regel tot het 
rechtt behoort is het volgens Hart noodzakelijk om een andere regel te 
vindenn die de erkenning van deze eerste regel vastlegt. Om vervolgens 
hett bestaan van het recht als sociale praktijk te kunnen verklaren, is 
acceptatiee door burgers van belang, maar van meer belang is voor Hart 
dee acceptatie door juridische ambtsdragers. Ambtsdragers hoeven het 
rechtt niet allen volledig te accepteren. Om het bestaan van het recht te 
kunnenn verklaren is het echter wel noodzakelijk dat een belangrijk 
aantall  van hen grote delen van het recht accepteert uit een innerlijke 
overtuiging.. Dit wil zeggen dat zij het als juist beschouwen om zich 
eraann te conformeren. Deze acceptatie moet vanuit het interne perspec-
tieff  bepaald worden, maar is volgens Hart waarneembaar vanuit extern 
perspectief.. Het is op te maken uit het gedrag van rechters, ambtsdra-
gers,, en ook andere personen. Uit dit gedrag blijkt welke regels 
uiteindelijkk erkend worden als regels van geldend recht.26 

Inn tegenstelling tot Hart concentreert Dworkin zich niet op de beschrij-
vingg van het interne perspectief, maar geeft hij vanuit dit perspectief 
aann hoe rechtvaardiging dient te geschieden. Door te stellen dat dit de 
wijzee is waarop rechtvaardiging in het Anglo-amerikaanse recht in feite 
geschiedt,, geeft hij toch ook een beschrijving. Hij bestudeert de 
fenomenologiee van het interne perspectief van met name de rechter. 
Datt wil zeggen dat hij zich zo goed mogelijk probeert in te leven in de 
positiee van de rechter. Bij rechtsdenken vanuit het interne perspectief 
speeltt in tegenstelling tot denken vanuit het externe perspectief de 
moraall  een rol. Bij Hart is de identificatie van geldend recht onafhan-
kelijkk van de moraal. Het interne perspectief geeft ruimte aan bestude-
ringg van de invloed van moraal en morele kritiek op het recht.27 

Ziee Dworkin, 1977, p. 50 - 51. 
Dworkin,, 1977, p. 21, zie ook p. 49 - 50 over Hart, en p. 59 - 60 over de 
overeenkomstenn en verschillen tussen Hart en hemzelf. 
Ziee Van Oenen, p. 25 - 28, 33, 122 - 123. 

20 0 



Dworkinn richt zich sterk op het interne perspectief en op de 
kritischee functie van de moraal. Bij hem is de identificatie van geldend 
rechtt afhankelijk van de moraal. Baseert de rechter zich in zijn uit-
spraakk op de kritische moraal, dan veranderen morele oordelen het 
recht.. Hart onderscheidt deze oordelen van juridische oordelen. Voor 
Dworkinn bestaat dit onderscheid niet, moreel redeneren door de rechter 
iss voor hem juridisch redeneren. Dworkin stelt, sterker dan Hart, dat 
moreell  redeneren draait om beginselen, en in het geval van juridisch 
moreell  redeneren dus om rechtsbeginselen. In de aanvankelijke contro-
versee met Hart was een belangrijk bezwaar van Dworkin dat rechtsbe-
ginselenn slecht passen in Harts theorie. Inmiddels is de discussie 
hieroverr zo ver voortgeschreden dat menigeen het idee heeft dat Harts 
theoriee wel degelijk ruimte laat voor rechtsbeginselen, en dat de 
eigenlijkee meningsverschillen tussen Hart en Dworkin elders liggen. 

Vann Oenen onderscheidt vier typen rechtsbeginselen, waarvan er 
driee passen in de opvatting van Hart, en het vierde niet. Het vierde 
typee past wel binnen de opvatting van Dworkin, Daar zit een belang-
rijkk onderscheid tussen beide schrijvers. Tot het eerste type rechtsbe-
ginselenn die Van Oenen noemt, behoren gepositiveerde beginselen. Tot 
hett tweede type behoren beginselen 'waarvan via interpretatie van een 
reekss casus aannemelijk kan worden gemaakt dat ze in feite door 
rechterss zijn 'geaccepteerd', ook al zijn de beginselen in kwestie nooit 
expliciett en eenduidig geformuleerd en ook al is de acceptatie (daarom) 
nooitt expliciet gearticuleerd'. Een derde type beginselen komt 'aan het 
lichtt door systematische analyse van het geheel van rechtsregels; het 
zijnn dus beginselen die volgen uit 'het systeem der wet'. Missende 
bouwstenenn in dat systeem kunnen uit de wèl aanwezige elementen 
(regels)) worden afgeleid'. Tot het vierde type behoren 'beginselen 
waarvann het (juridisch) bestaan controversieel is. Zulke beginselen zijn 
perr definitie niet 'geaccepteerd', maar ze spelen toch een rol in juridi-
schee argumentatie. Het gaat om beginselen die rechters op grond van 
(eenn filosofische reflectie op) hun zelfopvatting zouden moeten aan-
vaarden'.28 8 

Dee eerste drie typen rechtsbeginselen zullen bij Hart, net zoals 
rechtsregels,, een erkend onderdeel zijn van het positieve recht. In een 
moeilijkee zaak geven de erkende regels en beginselen de rechter niet 
langerr houvast. Bij Hart heeft de rechter dan de discretionaire be-
voegdheidd om alsnog tot een beslissing te komen. Toepassing van 

Vann Oenen, p. 252. Het citaat komt uit zijn conclusie; zie uitgebreider: p. 40 - 45. 
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beginselenn die behoren tot het controversiële type zal alleen geschieden 
bijj  uitoefening van discretionaire bevoegdheid door de rechter in een 
moeilijkee zaak; ze behoren immers niet tot het recht. Bij Dworkin 
kunnenn controversiële beginselen wel tot het recht behoren. Doet een 
rechterr een beroep op deze beginselen, dan is derhalve geen sprake van 
discretionairee ruimte. Ook bij Dworkin doet de rechter alleen een 
expliciett beroep op deze beginselen in een moeilijke zaak.29 

2.33 Dworki n 

Vann Oenen maakt een onderscheid tussen Dworkins 'aanvankelijke' 
theoriee en zijn 'latere' theorie. Met name de eerste theorie is ook in 
bestuursrechtelijkee kring bekend.30 Dworkin ontwikkelde deze in 
reactiee op de opvattingen van Hart. Hoewel de belangrijkste elementen 
reedss in de aanvankelijke theorie liggen opgesloten, zijn deze in de 
lateree theorie verder uitgediept.31 Mijn bespreking zal grotendeels 
Vann Oenens onderscheid en werkwijze volgen, maar eerst komen twee 
onderwerpenn uit de aanvankelijke theorie in aanmerking voor een 
apartee bespreking, omdat die later in dit proefschrift meer aandacht 
krijgen.. Dat betreft het bekende onderscheid dat Dworkin heeft aange-
brachtt tussen regels en beginselen, en het onderscheid tussen recht en 
beleid. . 

2.3.12.3.1 Regels en beginselen; recht en beleid 

RegelsRegels en beginselen 
Hett onderscheid tussen regels en beginselen dat Dworkin hanteert, 
berustt in essentie op slechts één criterium, dat luidt: 'Wanneer aan de 
toepassingsvoorwaardenn van een maatstaf is voldaan, dan is die maat-
staff  een regel wanneer de gevolgen die de maatstaf daaraan verbindt 

Ziee Dworkin, 1977, p. 31 - 39, m.n. p. 35 - 36; zie ook p. 44, 6 0 - 6 1. Het 
verschill  tussen sterke en zwakke discretie laat ik hier buiten beschouwing. 
Ziee met name B.W.N de Waard, Beginselen van behoorlijke rechtspleging, Zwolle 
1987,, p. 68 - 79, en ook p. 79 - 98; Nicolaï, 1990, p. 250 - 255; zie ook Hirsch 
Ballin,, 1982, p. 106; en zie voor de latere theorie N.A. Florijn, Rechtsvergelijking 
inn het wetgevingsproces, Zwolle 1993, p. 34 - 37. 
Vann Oenen p. 5, 9, 13, 114. 
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logischh volgen, en een beginsel wanneer dat niet het geval is'. Dat 
will  zeggen dat beide op een eigen manier uitwijzen wat deze gevolgen 
zijn.. Regels wijzen dit op een dwingende manier uit, terwijl bij de 
toepassingg van beginselen niet noodzakelijkerwijs duidelijk is welke 
gevolgenn zullen intreden. Uit dit ene criterium volgen twee verschillen 
tussenn regels en beginselen, die beide zeer bekend zijn: a) regels 
hebbenn een 'alles-of-niets-karakter' en beginselen niet; en b) conflicte-
rendee regels kunnen niet tegelijkertijd gelden, terwijl beginselen die in 
tegengesteldee richting wijzen, verenigbaar zijn. Het alles-of-niets-ka-
rakterr van regels brengt mee dat bij een conflict tussen twee regels, 
eenn van de regels moet wijken. Ze kunnen niet beide onverkort blijven 
gelden.. 'Beginselen daarentegen, kunnen conflicteren en beide - in 
ongewijzigdee vorm - deel uit blijven maken van het recht'.33 

Dworkinn schetst twee situaties waaruit moet blijken dat regels een 
alles-of-niets-karakterr hebben. De eerste is als volgt: 'Als zich de 
rechtsfeitenn van de regel voordoen, en de regel geldig is, dan treedt het 
rechtsgevolgg in. In dat geval moet het rechtsgevolg logisch gezien 
wordenn geaccepteerd; afwijzing van het rechtsgevolg is niet te rijmen 
mett aanvaarding van de regel als een geldige regel.'34 De tweede 
situatiee luidt: 'Als (...) de rechtsfeiten gegeven zijn, maar de regel niet 
geldt,, dan is de regel van generlei waarde voor de beslissing.' Uit het 
alles-of-niets-karakterr van regels volgt dat in het geval van conflicte-
rendee regels één van beide zal moeten wijken. 'Bij beginselen daaren-
tegenn treden de rechtsgevolgen niet onmiddellijk in'. Zijn twee of meer 
tegelijkertijdd van toepassing, dan is er ruimte voor afweging vooraf 
aann het intreden van de rechtsgevolgen. Gedurende deze afweging 
kunnenn de beginselen met elkaar verenigd worden, want 'de beginselen 
leidenn niet dwingend tot logisch onverenigbare oplossingen. '35 

322 P.W. Brouwer, Rechtsbeginselenen rechtspositivisme, in Ars Aequi 1991, p. 757, 
enn zie p. 757 - 758: "(De term 'maatstaf is een overkoepelende term, waarmee ik 
zowell  regels als beginselen aanduid)." 

333 Brouwer, p. 758. 
344 Zie Brouwer, p. 759. 'Geldig' wil hier zeggen 'van toepassing is'; zie Brouwer, p. 

759. . 
355 Brouwer, p. 765. Wie Brouwers artikel op deze pagina leest zal zien dat hij daar 

beginselenn van behoorlijk bestuur gebruikt in zijn bewijsvoering omtrent rechtsbe-
ginselen. . 
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RechtRecht en beleid 
Dworkinn maakt een vergelijking tussen beginselen en beleidsdoelein-
den,, 'principles and policies'. De vergelijking vangt aan bij de rechter-
lijkee beslissing in een 'hard case'. Bij een dergelijke beslissing rijst de 
vraagg in hoeverre deze politiek is. Dworkin toont aan dat de rechter 
daarbijj  geen politiek bedrijft, maar dat zal verder buiten beschouwing 
blijven.. Het gaat in deze paragraaf om het deel van zijn redenering 
waarinn het onderscheid van principles versus policies, oftewel van 
beginselenn versus beleid een rol speelt. Beleidsargumenten rechtvaardi-
genn een politieke beslissing door aan te tonen dat de beslissing een 
collectieff  doel van de gemeenschap in zijn geheel bevoordeelt of 
beschermt.. Argumenten op basis van beginselen rechtvaardigen een 
politiekee beslissing door aan te tonen dat de beslissing het recht van 
eenn individu of groep niet schendt, of beschermt.36 Om bijvoorbeeld 
eenn wettelijke regeling te rechtvaardigen zijn meestal beide soorten 
argumentenn nodig, dus zowel argumenten op basis van beleid, als 
argumentenn op basis van beginselen. 

Wetgevingg die bijvoorbeeld de subsidiëring van een industrietak 
betreft,, zal voornamelijk op beleidsargumenten drijven, en wetgeving 
diee de emancipatie van een achtergestelde groep betreft meer argumen-
tenn omtrent beginselen. In beide gevallen zullen ook de andere argu-
mentenn tellen. Zo kunnen beleidsargumenten aansturen op de steun aan 
eenn enkel bedrijf, maar in de uiteindelijke wetgeving mogen niet alleen 
diee argumenten tellen. Zeker het gelijkheidsbeginsel eist dat de wetge-
vingg zo in elkaar moet zitten dat duidelijk is waarom het ene bedrijf 
well  steun krijgt, en het andere niet. Ook is het niet mogelijk om een 
achtergesteldee groep object te maken van emancipatie zonder daar een 
beleidd aan ten grondslag te leggen waarin emancipatie een doel van de 
gemeenschapp is.37 De beginselen geven individuele rechten weer, en 
hett beleid beschrijft collectieve doeleinden. Wat is nu het verschil 
tussenn een individueel recht en een doel?38 

Dworkin,, 1977, p. 82. Dworkin spreekt hier van individuele en groepsrechten 
terwijll  hij verderop, zie p. 90, expliciet spreekt van het individu. In noot 1 op p. 
911 zegt hij het volgende: "I count legal persons as individuals, so that corporations 
mayy have rights; a political theory that counts special groups, like racial groups, as 
havingg some corporate standing within the community may therefore speak of 
groupp rights". 
Dworkin,, 1977, p. 83. 
Dworkin,, 1977, p. 90 - 91. 
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Eenn individueel recht is een geïndividualiseerd en een doel is een 
niet-geïndividualiseerdd politiek streven. Een politiek streven is een 
opvattingg over een stand van zaken die de basis is voor de rechtvaardi-
gingg van besluiten. In deze opvatting pleit het voor een besluit dat dit 
voordeell  of bescherming biedt aan deze stand van zaken. Dit besluit 
moett niet vallen wanneer het deze stand van zaken benadeelt of in 
gevaarr brengt, zelfs wanneer dat een ander politiek streven dient. Valt 
ditt besluit in het kader van een geïndividualiseerd politiek streven, dan 
krijgtt een individu, of groep individuen, een recht op een bepaalde 
kans,, of mogelijkheid, of vrijheid. Valt dit besluit in het kader van een 
niet-geïndividualiseerdd politiek streven, dan ontstaat niet, zoals bij een 
recht,, een dergelijke kans, of mogelijkheid, of vrijheid.39 

Omm tegemoet te komen aan een soort nut van het algemeen leiden 
collectievee doelen tot de verdeling van lusten en lasten binnen de 
gemeenschap.. Zo is gelijkheid behalve als recht ook op te vatten als 
eenn collectief doel. Het nastreven van dat doel kan onder meer leiden 
tott een zodanige verdeling van welvaart dat geen enkele culturele 
minderheidd het beduidend slechter heeft dan andere groepen in de 
samenleving.. Deze verdeling moet tegemoet komen aan een soort 
consensuss binnen de gemeenschap dat dit het beste is. Een gemeen-
schapp zal daarnaast verschillende doeleinden tegelijkertijd nastreven, 
bijvoorbeeldd het stimuleren van de luchtvaart, en het beschermen van 
dee omgeving van luchthavens tegen overlast. Dworkin wijst er op dat 
dee verdeling van lusten en lasten een afweging is waarin steeds diverse 
doelenn betrokken zullen zijn. Het nastreven van een doel kan absoluut 
zijn,, zodat het voorrang heeft boven alle andere. De uitkomst van de 
afwegingg staat dan op voorhand grotendeels vast. Meestal zullen echter 
allee doelen onderworpen zijn aan compromissen. De invulling van een 
compromiss staat open voor alternatieven, zodat de uitkomst van de 
afwegingg op voorhand minder vaststaat.40 Ingrediënten van dergelijke 
alternatievenn zijn bijvoorbeeld het openen van een nieuwe landings-
baan,, of van een nieuw vliegveld, het weren van vliegtuigen die te veel 
lawaaii  produceren, of het slopen van woningen in de aanvliegroutes. 

Nett als doeleinden kunnen in een gemeenschap individuele rechten 
absoluutt zijn. Toch zullen ze meestal een relatief gewicht hebben ten 
opzichtee van andere rechten en ten opzichte van collectieve doeleinden. 
Datt betekent dat ze in een afweging altijd een zeker gewicht in de 
schaall  zullen leggen. Het is volgens Dworkin het kenmerk van indivi-

Dworkin,, 1977, p. 91. 
Dworkin,, 1977, p. 91 - 92. 
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duelee rechten dat sociale doeleinden niet zóveel meer gewicht in de 
schaall  kunnen leggen, dat deze rechten niet meer meetellen. Daarmee 
neemtt hij een deontologisch standpunt in. Een geïndividualiseerd 
politiekk streven is pas een recht als het in de afweging tegenover 
collectievee doeleinden een zekere drempelwaarde heeft. Is bijvoorbeeld 
dee veiligheid van politiemensen in het geding dan moet vrijheid van de 
perss wijken, maar niet tot elke prijs, want anders is deze vrijheid geen 
recht.. Iemand kan een politiek standpunt innemen waarin persvrijheid 
afhankelijkk is van doeleinden als politiewerk. Deze vrijheid bestaat dan 
slechtss voorzover het past in een afweging van doeleinden ten bate van 
hett nut van het algemeen in de samenleving. Binnen dit standpunt is 
persvrijheidd geen recht, maar een doel. Het is afhankelijk van een 
politiekee stellingname of een politiek streven een individueel recht is, 
dann wel een collectief doel.41 

Hett is ook afhankelijk van politieke stellingname welk gewicht 
rechtenn en doelen hebben. Dworkin maakt daarbij een onderscheid 
tussenn abstracte en concrete rechten. Een abstract recht geeft een 
geïndividualiseerdd politiek streven weer, zoals gelijkheid, of vrijheid 
vann meningsuiting, maar geeft niet aan welk gewicht dit onder omstan-
dighedenn moet hebben. Een concreet recht geeft daaromtrent meer 
aanwijzingen.. Dat brengt het onderscheid tussen beginselen en regels 
weerr in beeld.42 Is exact bekend welk gewicht een recht heeft, dan 
berustt het op een regel. Geeft een recht aan dat het onder bepaalde 
omstandighedenn een zeker gewicht moet hebben, maar is er gezien de 
omstandighedenn reden voor afweging tegen andere rechten en tegen 
collectievee doelen, dan is het een beginsel. Dat wil niet zeggen dat 
regelss enkel nauwkeurige specificaties van beginselen zijn. Regels 
leggenn ook doeleinden vast, of het resultaat van een afweging van 
beginselenn en doelen. 

2.3.22.3.2 Dworkins aanvankelijke theorie 

Hartt ziet het recht als een bestand van erkende regels en beginselen. 
Schietenn deze in een moeilijke zaak tekort, dan ontbreekt het de rechter 
aann juridische maatstaven om zijn beslissing te motiveren. Dit betekent 
datt het recht geen grond biedt om tot een juiste oplossing te komen. In 
dee visie van Hart is het nu mogelijk dat naar geldend recht geen 
oplossingg als de juiste kan gelden. De rechter heeft de discretionaire 

Dworkin,, 1977, p. 92 - 93. 
Dworkin,, 1977, p. 93 - 94. 
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ruimtee om een oplossing vast te stellen. Dworkin denkt daarentegen 
datt deze ruimte niet aanwezig is. Hij rekent ook de controversiële 
beginselenn tot het bestand van regels en beginselen van recht. Het moet 
dee rechter mogelijk zijn om binnen dit bestand wèl tot een juiste 
oplossingg te komen.43 

Rechterss en ook andere participanten in de rechtspraktijk schrijven 
volgenss Dworkin aan het recht een zogenaamde morele 'pointe' toe.44 

Inn de rechtspraktijk worden beslissingen genomen over rechten en 
plichtenn van rechtssubjecten. De pointe van het recht maakt dat deze 
beslissingenn de morele rechtvaardiging van deze rechten en plichten 
moetenn zijn. Essentieel voor Dworkin is dat morele rechtvaardiging 
volgtt uit de beginselen die behoren tot het huidige bestand van het 
recht.. Deze beginselen brengen morele en politieke overtuigingen tot 
uitdrukking,, die in de maatschappij leven, en die daarmee ook een rol 
spelenn in de rechtspraktijk.45 Rechtvaardiging van de rechten en 
plichtenn van een rechtssubject bestaat bij Dworkin uit consistente 
erkenningg en toepassing van deze beginselen bij het nemen van een 
beslissing.. Hieruit volgt de zogenaamde rechtenthese. Deze stelt dat 
rechterss hun beslissingen laten volgen uit de rechten en plichten die 
behorenn tot het huidige bestand van het recht.46 

Uitt de rechtenthese laat Dworkin de these van het juiste antwoord 
volgen.. Volgens hem is de zelfopvatting van rechters zodanig dat zij er 
bijj  het nemen van een beslissing van uitgaan dat er één juist antwoord 
bestaatt op de rechtsvraag die zij moeten beantwoorden. Het bestaande 
systeemm van recht is zodanig dat daaruit een juist antwoord kan volgen. 
Hett is niet gezegd dat de rechter erin slaagt dit antwoord te vinden. De 
thesee van het juiste antwoord stelt slechts dat de rechter als uitgangs-
puntt heeft dat een dergelijk antwoord mogelijk is, en dat hij er naar 
streeftt dit te vinden. De rechter heeft bij Dworkin niet als uitgangspunt 
datt verschillende juiste antwoorden naast elkaar kunnen bestaan.47 

Volgenss Dworkin is eigen aan de rechtspraktijk dat rechters leven 
naarr een zelfopvatting waarin de rechten en plichten van een ieder een 
morelee rechtvaardiging verdienen. Hij geeft hiermee een verklaring 

433 Dworkin, 1977, p. 36. 
444 'Pointe' is een term die, in Van Oenens indeling, eigenlijk pas in de latere theorie 

opduikt,, maar die ik hier, in navolging van Van Oenen, nu reeds gebruik. 
455 Dworkin, 1977, p. 67 - 68. 
466 Dworkin, 1977, p. 87 - 88. Het huidige bestand van het recht bestaat ook uit 

beleid,, maar het is niet aan de rechter om dat tot ontwikkeling te brengen. 
477 Dworkin, 1977, p. 279 - 290, zie met name p. 280 - 281. 
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vann verschijnselen in de rechtspraktijk. Deze verklaring heeft zekere 
overeenkomstenn met die van Hart, die het bestaan van de rechtspraktijk 
verklaartt met behulp van acceptatie van het recht uit innerlijke overtui-
gingg door juridische ambtsdragers. Er zijn echter grote verschillen.48 

Hartss theorie is grotendeels gebaseerd op het externe perspectief op het 
recht.. Het externe perspectief is in tegenstelling tot het interne niet 
normatief.. Om deze reden schiet het, naar de mening van Dworkin, 
tekortt om een juiste verklaring te geven van de rechtspraktijk. Hart 
kann volgens Dworkin niet verklaren waarom in de rechtspraktijk het 
strevenn naar het enige rechtens juiste antwoord zo centraal staat. 

Dworkinss denkbeelden betreffen het interne perspectief van de rechter. 
Dee rechter is van mening dat recht als een coherent en consistent 
geheell  is te construeren, waaruit hij vervolgens op consistente en 
coherentee wijze het juiste antwoord kan afleiden. Dworkin laat nu uit 
zijnn denkbeelden over de rechter ideeën volgen die het recht als geheel 
betreffen.. 'Het gehele stelsel moet kunnen worden beschouwd en 
geconstrueerdd als principieel gerechtvaardigd geheel waaruit een juiste 
oplossingg van de casus voortvloeit'.49 Een menselijke rechter zal niet 
inn staat zijn om steeds de juiste oplossing te vinden. Om deze reden 
voertt Dworkin een bovenmenselijke rechter ten tonele, Hercules.50 

Herculess is dat wat de normale rechter probeert te zijn. Volgens de 
rechtenthesee maakt de rechter de aanspraak dat zijn beslissingen volgen 
uitt een bestaand stelsel van recht. Dit stelsel is zodanig dat daaruit een 
juistt antwoord kan volgen. Dit maakt dat het stelsel een consistent en 
coherentt geheel moet zijn. De constructie van een dergelijk geheel is 
voorr normale mensen onbereikbaar, maar niet voor Hercules. Vandaar 
datt Dworkin dit geheel het herculesmodel noemt.51 

Vann Oenen heeft gewezen op drie typen beginselen die kunnen 
behorenn tot het positieve recht, en een vierde type dat de controversiële 
beginselenn betreft. Een consistent en coherent geheel van recht, het 
herculesmodel,, berust op al deze beginselen. Voorzover ze behoren tot 
hett positieve recht geven ze een beschrijving van dit recht. Deze 
beschrijvingg moet zo goed mogelijk passen. Dat wil zeggen dat het 
herculesmodell  een zo groot mogelijk deel van het positieve recht in 

Vann Oenen, p. 25. 
Vann Oenen, p. 49. 
"II  have invented, for this purpose, a lawyer of superhuman skill, learning, patience 
andd acumen, whom I shall call Hercules". Dworkin, 1977, p. 105. 
Dworkin,, 1977, p. I l l - 115. 
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eenn geheel moet plaatsen. Dworkin noemt dit de 'dimension of fit'. 
Controversiëlee beginselen beschrijven het positieve recht niet. Echter, 
allee beginselen tezamen moeten het recht kunnen rechtvaardigen. Dit 
betekentt dat niet slechts de beginselen die het positieve recht beschrij-
ven,, maar alle beginselen tezamen bepalen wat het recht 'eigenlijk' is. 
Dworkinn spreekt hier van de dimensie van politieke moraal. Deze 
moraall  moet als toetssteen de best mogelijke rechtvaardiging geven van 
dee rechten die men heeft, 'dimension of justification'.52 

Bijj  de rechtvaardiging wordt in de eerste plaats een beroep gedaan 
opp de conventionele moraal. Dat is de moraal die bij Hart doorklinkt 
inn het positieve recht. Nadere analyse van de conventionele moraal 
leidtt volgens Dworkin tot de ontdekking van de kritische moraal. De 
beginselenn die behoren tot de moraal die het recht kan rechtvaardigen 
moetenn een consistent en coherent geheel vormen. De constructie van 
ditt geheel kan leiden tot de formulering van beginselen die kritisch zijn 
tenn opzichte van de conventionele moraal. Aangezien deze beginselen 
inn dat geval ook kritisch staan ten opzichte van het positieve recht, 
bestaatt er spanning tussen dit recht en het recht als coherent geheel. 
Uitt deze spanning volgt dat rechtsbeginselen bij Dworkin het positieve 
rechtt kunnen veranderen. De constructie van een coherent en consis-
tentt geheel kan tot gevolg hebben dat de beginselen die het positieve 
rechtt beschrijven een nieuwe invulling krijgen vanuit de kritische 
moraal.. Ze stijgen als het ware boven zichzelf uit. Een nieuwe invul-
lingg kan vanuit hun plaats binnen het recht leiden tot een verandering 
vann het positieve recht. Daarnaast kan de kritische moraal leiden tot de 
ontwikkelingg van nieuwe beginselen en daarmee een verandering van 
hett positieve recht.53 

2.3.32.3.3 De latere theorie 

Dee uitspraak van de rechter is een belangrijk medium voor de invloed 
vann morele beginselen op het positieve recht. Nader onderzoek naar de 
wijzee waarop de rechter zijn oordeel vormt, kan uitwijzen hoe deze 
beginselenn hun invloed precies doen gelden. Hart heeft enige aandacht 
besteedd aan dit interne perspectief. Belangrijk is dat hij de afweging 
vann de rechter 'interpretatief noemt. Dat wil onder meer zeggen dat 
dee rechter niet langs mechanische, of arbitraire weg tot zijn oordeel 
komt,, maar dat hij zich naast juridische regels op vele, verschillende 

Dworkin,, A Matter of Principle, Londen 1985, p. 143. 
Vann Oenen, p. 54-55. 
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overwegingenn kan baseren.54 Veel meer dan Hart heeft Dworkin zich 
verdieptt in de wijze waarop de rechter tot een oordeel komt. Ook hij 
constateertt dat de rechter een interpretatieve methode volgt. 

Dworkinss aanvankelijke theorie geeft een verklaring voor de wijze 
waaropp rechtsbeginselen het positieve recht veranderen. De latere 
theoriee wijzigt deze verklaring niet essentieel, maar geeft een filosofi-
schee verdieping. Net zoals eerder bij zowel Hart als Dworkin het geval 
was,, is ook in Dworkins latere werk de praktijk van het recht het 
uitgangspunt.. Bij Hart is het recht als sociale praktijk eindig, want 
beperktt tot erkende rechtsnormen. Waar een ondubbelzinnige interpre-
tatiee van deze normen niet langer mogelijk is, daar houdt het recht op. 
Volgenss Dworkin houdt het recht niet op, en is verdere interpretatie 
mogelijk.. Deze verdere interpretatie is moreel van aard. Dat maakt het 
rechtt tot een normatieve interpretatie van de sociale werkelijkheid. Het 
rechtt is hiermee volgens Dworkin een interpretatieve praktijk.55 Dat 
uitgangspuntt staat centraal in zijn latere theorie. 

Interpretatiee bestaat volgens Dworkin uit drie fasen. De eerste fase 
iss de 'pre-interpretatieve', waarin de identificatie plaatsvindt van wat 
opp het eerste gezicht de regels zijn die in de sociale praktijk gelden. 
Datt zijn regels waarvan vrijwel onbetwist vast staat dat het regels van 
diee praktijk zijn, omdat daarover een hoge mate van consensus bestaat. 
Dee gegevens die beschikbaar komen in de pre-interpretatieve fase zijn 
geschiktt om te dienen als basis voor verdere interpretatie in de tweede 
enn derde fase. Voor verdere interpretatie is behoefte aan enig ruw 
materiaall  waarover de leden van een gemeenschap op z'n minst een 
aantall  aannames delen. Zo is het binnen onze gemeenschap geen 
probleemm om vaste onderdelen van het juridisch systeem, zoals recht-
spraakk of het verlenen van een vergunning, te identificeren.56 Een 
pre-interpretatievee beschrijving van het recht kan volgens Van Oenen 
bijj  uitstek geschieden met behulp van de theorie van Hart.57 

Dee tweede fase bestaat uit de formulering van de best mogelijke 
interpretatiee van de rechtspraktijk. Dat kwamen we in de aanvankelijke 
theoriee reeds tegen, maar hier gaat Dworkin een stap verder. Dit kan 

544 Van Oenen, p. 31 - 32. 
555 Soeteman, p. 745 - 746. 

Dworkin,, Law's Empire, Cambridge (Mass.) 1986, p. 65 - 68. 
Vann Oenen, p. 120 - 123. Dit is Van Oenens mening en hij geeft aan dat dit niet 
Dworkinss mening is, zie in dit verband bv. Dworkin, 1977, p. 57 - 58, en ook 
E.A.. Christodoulidis, The Suspect Intimacy between Law and Political Communi-
ty,, ARSP 1994, p. 11. 
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wordenn verduidelijkt met behulp van een begrip waar Dworkin op dit 
puntt gebruik van maakt, het paradigma. Dat speelt in het juridisch 
redenerenn de rol van een opvatting waarvan het belang binnen een 
tijdsbestekk en cultuur vrijwel onbetwist is. Zo is het verbod op slaver-
nijj  in onze tijd en cultuur een juridisch paradigma dat in het juridisch 
redenerenn onbetwist is. In dit redeneren vormen dergelijke paradigmata 
hett fundament van een zogenaamde conceptie van het recht.58 

Juristenn werken met concepties van het recht, omdat zij niet in 
staatt zijn te bepalen wat in een samenleving het ene voor een ieder in 
allee situaties geldige concept van het recht is. Dit concept, voorzover 
hett al kan bestaan, is volgens Dworkin het object van interpretatie, 
wanneerr juristen proberen tot de best mogelijke interpretatie van de 
rechtspraktijkk te komen.59 Bij gebrek aan concept komen zij met 
concepties,, waarvan hij er drie noemt: conventionalisme, juridisch 
pragmatismee en het recht als integer geheel.60 Deze drie concepties 
spelenn volgens Dworkin in de moderne samenleving een belangrijke rol 
bijj  de interpretatie van de rechtspraktijk. Kern van zijn latere theorie is 
dee keuze voor de derde conceptie, het recht als integer geheel. 

Dee derde fase van interpretatie is de meest gecompliceerde. Deze is 
niett te begrijpen zonder te wijzen op de filosofische methode van 
interpretatiee waar Dworkin gebruik van maakt, de zogenaamde con-
structievee methode. Kenmerkend voor constructieve interpretatie is dat 
menn op zoek gaat naar het zelfbeeld van de gemeenschap. Interpretatie 
vindtt plaats door een praktijk te zien als de uitdrukking van de geest 
vann de 'auteur van deze praktijk', degene die de praktijk tot stand 
brengt.. In het geval van de politieke en de juridische praktijk moet dat 
volgenss de constructieve methode de gemeenschap zijn. De gemeen-
schapp is de auteur van de rechtspraktijk. Interpretatie geschiedt door 
dezee praktijk, en ook de politieke praktijk, te zien als uitdrukking van 
dee geest van de gemeenschap.61 

Burgerss hebben reden om zichzelf te begrijpen als onderdeel van de 
geestt die politiek en recht creëert, wanneer zij veronderstellen dat hun 
feitelijkee samenleving een ware gemeenschap is. Om deze veronder-
stellingg te kunnen rechtvaardigen dient in de gemeenschap de vraag aan 

Dworkin,, 1986, p. 72, 75, Zie J. Habermas, Faktizitat und Geltung, Frankfiirt 
a/M.,, p. 238 - 239, 257. 
Dworkin,, 1986, p. 74; en ook Dworkin, 1977, p. 134 - 135. 
Dworkin,, 1986, p. 90 - 96. 
Dworkin,, 1986, p. 52 - 65, Van Oenen, p. 130 - 137; zie ook Dworkin, 1977, p. 
1600 - 163. 
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dee orde te zijn 'welke soort wederzijdse zorg en verantwoordelijkheid 
onzee politieke praktijken moeten uitdrukken'. De ware gemeenschap is 
eenn ideaal. Om dat verder te verhelderen voert Dworkin drie idealen 
aan,, die centraal staan in zijn theorie: integriteit, fairness, en recht-
vaardigheid.. De laatste twee kunnen dienen om de eerste en meest 
gecompliceerdee te verhelderen. Fairness betreft de manier waarop 
beslissingenn tot stand komen, 'procedures die aan alle burgers min of 
meerr gelijke stem geven in collectieve beslissingen'. 

Rechtvaardigheidd betreft de inhoud van beslissingen: 'Het heeft 
betrekkingg op de juiste verdeling van goederen en het bieden van 
maatschappelijkee 'kansen' of 'mogelijkheden' aan alle burgers. Onder-
deell  daarvan vormt, in de moderne westerse maatschappij, de bescher-
mingg van fundamentele individuele rechten'.62 Fairness en rechtvaar-
digheidd vatten de idealen van het moderne politieke systeem samen. 
Echter,, beslissingen die stroken met deze idealen kunnen alsnog in 
botsingg komen met het zelfbegrip van de gemeenschap, waarin deze 
zichh ziet als een ware gemeenschap. Op dat moment toont het ideaal 
vann de integriteit zijn gedaante. Beslissingen moeten niet alleen fair en 
rechtvaardigg zijn, maar ook in overeenstemming met het ideaalbeeld 
vann de ware gemeenschap. Dat is een samenhangend geheel, dat een 
zoo goed mogelijke beeld geeft van de politieke en juridische praktijk. 
Pastt een beslissing niet in deze samenhang, dan schendt dat de integri-
teit.633 Dat is het sluitstuk van Dworkins theorie, zonder welke deze 
theoriee zelf ook geen samenhangend geheel kan zijn. 

2.3.42.3.4 Raz versus Dworkin 

Eenn bekende kritiek op Dworkin is dat zijn werk op gespannen voet 
staatt met het gezag van het recht. Om dit te verduidelijken zal eerst de 
kritiekk aan de orde komen zoals Raz die verwoordt in zijn essay 
'Authority,, Law, and Morality'. Daarna zal ik deze kritiek ter discus-
siee stellen. 

Vann Oenen, p. 137-138. 
Dworkin,, 1986, p. 176 - 184. 
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Kritiek Kritiek 
Inn zijn essay is voor Raz de relatie tussen recht en moraal het aankno-
pingspunt.. Hij onderscheidt drie visies op deze relatie:64 

1.. De bronnenthese 
All  het recht volgt uit rechtsbronnen. 

2.. De incorporatiethese 
All  het recht volgt ofwel uit rechtsbronnen, of volgt uit op rechts-
bronnenn gebaseerd recht. 

3.. De coherentiethese 
Hett recht bestaat uit op rechtsbronnen gebaseerd recht voorzover 
ditt past in de moreel best mogelijke rechtvaardiging van dit recht. 

Razz kiest zelf voor de bronnenthese. Hij schrijft de coherentiethese toe 
aann Dworkin en de incorporatiethese aan onder meer Hart. Raz stelt 
datt enkel de bronnenthese een juiste visie is op recht en moraal. Om 
datt te onderbouwen vestigt hij de aandacht op het verschijnsel gezag, 
autoriteit.. Daarin brengt hij in de eerste plaats een onderscheid aan 
tussenn legitiem gezag en de facto gezag. Deze laatste vorm van gezag 
iss niet noodzakelijk legitiem, maar maakt daar wel aanspraak op, ofwel 
wordtt geloofd een vorm van legitiem gezag te zijn. Bovendien is deze 
vormm van gezag doeltreffend in het opleggen van zijn wil aan velen 
waaroverr hij gezag zegt te hebben, wellicht omdat velen van zijn 
subjectenn dat erkennen. De aanwijzingen van een persoon of institutie 
mett praktische legitieme autoriteit zijn reden tot handelen voor hun 
subjecten.655 Uit de visie van Raz op gezag spreekt een opvatting van 
dienstbaarheidd van het gezag. Autoriteiten hebben een bemiddelende 
roll  tussen mensen en de redenen die hen raken, waarbij het gezag 
aangeeftt wat zij behoren te doen op grond van deze redenen. Uit deze 
opvattingg van dienstbaarheid volgen redenen voor deze mensen om het 
gezagg te volgen, en de overtuigingskracht van de redenen die hen 
rakenn te vervangen door de uitspraken van het gezag.66 

644 Joseph Raz, Authority, Law, and Morality, in: Ethics in the public domain, 
Clarendonn Press, Oxford 1994, p. 202, p. 194 - 195. 

655 Raz, p. 195. 
666 Raz, p. 198 - 199. 
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Eenn volgende stap in het betoog van Raz is het leggen van de 
verbindingg tussen gezag en recht. Hij neemt aan dat het recht noodza-
kelijkk de facto gezag heeft. Dat geldt voor ieder rechtssysteem dat 
waarr dan ook van kracht is. Zijn argument is dat het recht noodzake-
lij kk aanspraak maakt op gezag, en dat het juist daarom ook in staat is 
omm de facto gezaghebbend te zijn.67 Het recht is te beschouwen als 
eenn systeem van aanwijzingen, en heeft alleen gezag wanneer deze 
aanwijzingenn binden op grond van gezag. Om aan deze voorwaarde te 
voldoenn moet de aanwijzing twee kenmerken hebben: 

1.. Het eerste kenmerk is dat een aanwijzing alleen kan binden op 
grondd van gezag, wanneer het iemands visie is op hoe zijn subjec-
tenn zich dienen te gedragen, of op z'n minst is gepresenteerd als 
eenn dergelijke visie. 

2.. Het tweede kenmerk is dat duidelijk moet zijn dat de aanwijzing 
afkomstigg is van dit gezag, zonder daarbij afhankelijk te zijn van 
dee overwegingen waar de aanwijzing een oordeel over is.68 

Dworkinss visie op het recht strijdt met deze twee kenmerken: volgens 
hemm kan er recht zijn dat niemands visie weergeeft op hoe subjecten 
zichh dienen te gedragen, en dat ook niet als zo'n visie is gepresenteerd. 
Daarnaastt hangt de identificatie van veel recht volgens Dworkin af van 
overwegingenn waar het recht nu juist een oordeel over moet geven.69 

Uitt deze strijdigheid trekt Raz de conclusie dat Dworkins ideeën niet 
passenn bij het gezaghebbende karakter van het recht. Zij laten geen 
ruimtee voor het feit dat het recht noodzakelijk op gezag moet berusten 
enn dat het daarom in staat moet zijn om legitiem gezag te hebben. Raz 
komtt tot zijn kritiek op Dworkin door te toetsen aan de twee hier 
genoemdee kenmerken. 

Discussie Discussie 
Razz stelt het gezag van de aanwijzing in hoge mate afhankelijk van de 
auteur.. Voor Dworkin geldt dat de rechtskracht van de aanwijzing ook 
afhankelijkk is van de overwegingen waar het recht nu juist een oordeel 
overr moet geven, terwijl die rechtskracht bij Raz afhankelijk is van het 
feitt dat degene die de aanwijzing gaf deze ook mocht geven. Welk 

Raz,, p. 199 - 202. 
Raz,, p. 202. 
Raz,, p. 208 - 209. 
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rechtt heeft meer gezag, recht dat afkomstig is van een autoriteit, of 
rechtt dat als oorsprong een doorlopend discours over zijn integriteit 
heeft?? Raz kiest voor de autoriteit. Deze is volgens zijn eerste kenmerk 
vann de aanwijzingen van het gezag tevens de auteur van de aanwijzing. 
Hijj  creëert hiermee een beeld van een gezaghebber waarbij duidelijk is 
wiee het gezag is, en welke normen van dit gezag afkomstig zijn. Een 
aanwijzingg krijgt bij Dworkin daarentegen een interpretatie in het licht 
vann de moreel best mogelijke rechtvaardiging van het recht. 

Inn de discussie tussen Raz en Dworkin staat centraal 'wiens inter-
pretatiee van de aanwijzing is recht?' Hoe voorkom je dat de interpreta-
tiess van tal van verschillende actoren om voorrang strijden? Basis van 
rechtvaardigingg zijn bij Dworkin de rechtsbeginselen. Het bezwaar van 
Razz tegen deze visie is dat er een duidelijke auteur ontbreekt. Zijn 
kritiekk op Dworkin is dat hij niet duidelijk maakt van wie het recht 
afkomstigg is, en dat aanwijzingen die van het gezag afkomstig zijn, 
inzett kunnen zijn van een afweging. Daarmee verdwijnt alle gezag. 
Datt de gemeenschap auteur is van het recht zal Raz niet geruststellen. 
Datt brengt de kloof tussen hem en Dworkin aan het licht. 

Wiee een bindend juridisch oordeel uitspreekt, dat binnen de grenzen 
vann het bestaande recht zal blijven, werpt daarmee geen enkele gezags-
vraagg op. In het geval van een hard-case echter, zal de handeling die 
terr beoordeling staat het recht veranderen. De actor kan daarmee een 
auteurr van een aanwijzing van het recht worden, die ook voor andere 
actorenn richtinggevend zal zijn. Dat kan alleen indien deze auteur het 
gezagg heeft om deze aanwijzing te geven. Onderdeel van de toepassing 
vann beginselen is dat op basis van diverse beginselen de vraag aan de 
ordee komt of en in hoeverre een actor een handeling mag verrichten. 
Ditt volgt bijvoorbeeld uit beginselen als legaliteit, rechtszekerheid, 
specialiteitt en het verbod van détournement de pouvoir. Toepassing 
vann deze beginselen leidt tot serieuze vragen omtrent de basis die deze 
actorr kan vinden in wet en jurisprudentie. De belangrijkste vraag 
betreftt daarbij zijn bevoegdheid. De beginselen zelf eisen een antwoord 
opp de vraag of de actor wel de auteur mag zijn van een handeling die 
hett recht zal veranderen. Deze beide punten zijn een tegemoetkoming 
aann de beide kritiekpunten van Raz op Dworkin: er is wel een auteur, 
enn de vraag speelt ook of deze auteur mag zijn. 

Bijj  Raz moet duidelijk zijn dat een aanwijzing afkomstig is van het 
gezag,, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de overwegingen waar de 
aanwijzingg een oordeel over is. Het lijk t hierboven alsof overwegingen 
omtrentt de toepassing van de beginselen zelf leiden tot het beredeneren 
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vann het gezag van de aanwijzingen die uit de beginselen volgen. Dit 
beredenerenn van het gezag vindt plaats in een discours, en dat roept 
opnieuww de kritiek op van Raz op Dworkin dat er geen onafhankelijke 
rechtsbronn is die een antwoord op de gezagsvraag geeft. De hierboven 
genoemdee beginselen eisen alle dat met name de bevoegdheid van de 
auteurr volgt uit een andere rechtsbron, die onafhankelijk van de 
beginselenn bestaat in de wet of de jurisprudentie. De beste morele 
rechtvaardigingg van het recht staat bij Dworkin niet los van de rechts-
bronnenn die bij Raz de enige rechtsbronnen zijn. 

Ondankss weerleggingen van de kritiek van Raz op Dworkin houdt 
dezee kritiek in zoverre wel stand, dat zich bij Dworkin de situatie voor 
kann doen dat een afweging gezaghebbend afgesloten moet worden. Hij 
pretendeertt met zijn theorie, law as integrity, een beeld te schetsen van 
hett geldende recht, maar zijn theorie heeft met name sterke papieren 
alss het gaat om de ontwikkeling van nieuw recht. In vergelijking met 
Razz blijkt dat Dworkin een beeld geeft van wat recht zou moeten zijn, 
enn dat de theorie van Raz sterker aangeeft wat het geldende recht op 
eenn bepaald moment is. Bij Dworkin kan de discussie over nieuw recht 
steedss maar doorgaan, maar het geldende recht is er ook voor om een 
basiss te bieden aan beslissingen. Er moeten, met andere woorden, 
knopenn doorgehakt worden, of met nog weer andere woorden, het 
discourss moet tijdelijk tot een einde komen, omdat er een besluit 
vereistt is. Habermas brengt dit moment helder in beeld. Om deze 
redenn zal ik in het volgende hoofdstuk over Habermas in 3.3.4 een 
eigenn conclusie trekken over de controverse tussen Dworkin en Raz. 

2.44 Richardson 

Richardsonn onderzoekt het proces, of patroon van ethische of morele 
afweging.700 Dat is de manier waarop iemand redeneert over wat een 
persoonn of groep moreel behoort te doen onder gegeven omstandighe-
den.. Subsumptie onder beginselen en maximalisatie van het goede zijn 

Inn het volgende hoofdstuk zal blijken dat Habermas een onderscheid maakt tussen 
ethiekk en moraal. Richardson doet dat anders, en maakt het onderscheid niet, zie 
zijnn noot 7, p. I l l : "I see no such principled line between morality and ethics, and 
hencee use the terms interchangeably." In navolging van de laatste zijn ook hier de 
termenn ethiek en moraal uitwisselbaar. H.S. Richardson, Beyond Good and Right: 
Towardd a Constructive Ethical Pragmatism, in Philosophy & Public Affairs 
1995/2. . 
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tweee methodes van moreel redeneren. Het goede is nastrevenswaardig, 
hett is als zodanig de moeite van het nastreven waard, omdat wij het op 
psychologischee en rationele gronden erkennen als een waarde die deze 
moeitee loont. Een individuele of gemeenschappelijke handeling is juist 
wanneerr deze, grof gezegd, in overeenstemming is met de geschikte of 
meestt redelijke beginselen, de 'principles of right'.71 Beginselen zijn 
mogelijkee beperkingen bij het nastreven van het goede door te stellen 
watt juist is. In navolging van Rawls voegt Richardson aan deze om-
schrijvingg toe dat beginselen een algemene inhoud hebben, dat zij 
universeell  en in openbare zaken toepasbaar zijn, en dat zij individuen 
inn hun handelen binden. Deze omschrijving is zodanig dat de reeks 
beginselenn onbeperkt zou kunnen zijn. Toch lijk t die reeks beperkt tot 
eenn overzichtelijk aantal. Zo noemen Dworkin en Habermas niet meer 
dann een handvol, waarbij het gelijkheidsbeginsel steeds prominent 
aanwezigg is. De aan Richardson ontleende abstracte omschrijving van 
hett goede geeft aan dat er een eindeloze reeks voorbeelden te verzin-
nenn is van waarden die mensen als goed kunnen ervaren. Voorbeelden 
zijnn gezondheid, veiligheid, cultuur, recreatie, bezit, en winst. 

Volgenss de methode van subsumptie onder beginselen is iemand 
gehoudenn de beginselen te volgen ongeacht de consequenties. Een 
moreell  oordeel dat past in deze methode heeft als basis een systeem dat 
dee interne spanningen tussen de beginselen oplost. Dat maakt dat bij 
toepassingg de relevante beginselen zich vanzelf aandienen. Daarvoor 
zijnn wellicht enige vaardigheden nodig, maar het is niet nodig onder-
zoekk te doen naar de goede en slechte effecten van deze toepassing. De 
methodee van maximalisatie van het goede is gebaseerd op het idee dat 
err slechts één beginsel telt, en dat is dat een ieder moet streven naar de 
maximalisatiee van het goede: iemand moet beslissen wat hij moreel 
behoortt te doen door uit te maken welke handeling de beste gevolgen 
heeft,, ongeacht of deze handeling verder conform andere beginselen is. 
Dee maximalisatie van het goede is daarmee ook op te vatten als een 
beginsel,, principle of right. Dit beginsel past niet in een systeem 
waarinn de andere beginselen een gelijkwaardige positie hebben, wel in 
eenn systeem waarin andere beginselen ondergeschikt zijn. 

Morelee oordelen die in het teken staan van een streven naar het goede 
passenn in de doctrine van het consequentionalisme, en oordelen in het 
tekenn van het juiste in de doctrine van de deontologie. Consequentiona-

Richardson,, p. 110 - 111. 
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lismee is de morele doctrine die zegt dat de juiste handeling de hande-
lingg is die over het geheel genomen de best mogelijke resultaten met 
zichh meebrengt. Dat betekent in de eerste plaats dat het goede zich 
manifesteertt in een rangorde van alternatieven die beter en slechter 
zijn,, en in de tweede plaats dat de juiste handeling het goede maximali-
seert.. Daaruit volgt dat de juiste handeling ook het slechte minimali-
seert.. Morele oordelen die in het teken staan van de deontologie 
hebben,, grof gezegd, als uitgangspunt 'het doel heiligt niet de midde-
len',, 'evil is not to be done that good may come of it'. lets minder 
absoluutt definieert Richardson deontologie als het inzicht dat het 
nastrevenn van de best mogelijk resultaten beperkingen kent, soms is het 
bestee niet het juiste. 

Dee twee dominante doctrines onderscheiden zich op basis van het 
onderscheidd tussen het goede en het juiste, 'the good and the right'. 
Datt maakt dat in het consequentionalisme het juiste uitgedrukt wordt 
opp basis van het goede, en in de deontologische stroming dat het 
mogelijkk is om te bestrijden dat slechte daden zijn toegestaan om een 
groterr goed te bereiken.72 Richardson maakt duidelijk dat deze beide 
doctriness zich onderscheiden van de twee methodes van morele afwe-
ging,, subsumptie onder beginselen en maximalisatie van het goede. Het 
iss namelijk mogelijk dat een moreel oordeel dat past in de consequenti-
onalistischee doctrine als basis subsumptie onder beginselen heeft. Dat 
will  zeggen dat een redenering aan de hand van beginselen uiteindelijk 
kann leiden tot een oordeel over wat het goede is. Een oordeel op basis 
vann maximalisatie van het goede kan leiden tot een oordeel over wat 
hett juiste is.73 Consequentionalistische morele oordelen kunnen geba-
seerdd zijn op een afweging aan de hand van beginselen, hoewel de 
meestt voor de hand liggende basis het maximaliseren van het goede is. 
Opp dezelfde wijze is het toepassen van beginselen de meest voor de 
handd liggende methode voor deontologische oordelen. 

Opp dit punt aangekomen is het wellicht nuttig om enige voorbeelden te 
gevenn van morele oordelen die passen in beide doctrines. Een duidelij-
kee casus betreft een man die voor een jaarlijkse controle bij de dokter 
komt.. Deze laatste ontdekt dat de organen van de man de levens van 
vierr van zijn patiënten kunnen redden. Mag hij dit ene leven nemen 
omm er vier te redden? Het is duidelijk dat dit niet mag; maar het gaat 
err hier om hoe oordelen uit de beide doctrines tot het antwoord ko-

Richardson,, p. 115. 
Richardson,, p. 111 - 112, p. 125. 
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men.. Uit een deontologisch oordeel zal simpel volgen dat het doden 
vann een mens onjuist is. Dat berust op het beginsel dat het doden van 
eenn mens niet mag. Uit een consequentionalistisch oordeel zal in dit 
gevall  volgen dat het nakomen van dit beginsel beter is dan het redden 
vann vier levens door het nemen van één leven.74 Dit volgt omdat er 
aann het nemen van dit ene leven in dit geval te grote nadelen kleven, 
zoalss de onrust die volgt uit constante vrees voor het eigen leven. Een 
anderee casus betreft het verdelen van voedsel onder poolreizigers in 
eenn situatie waarin er te weinig is. Uit een deontologisch oordeel zal 
volgenn dat dit naar gelijkheid en evenredigheid moet: iedereen een 
portie,, en eventueel de groteren wat meer dan de kleineren. Wil op 
basiss van een consequentionalistisch oordeel dezelfde uitkomst volgen, 
dann moet duidelijk zijn dat het nakomen van deze beginselen beter is 
dann het verstrekken van meer aan de sterkeren. Dat wil zeggen meer 
voedsel,, omdat zij dan de groep kunnen redden, ongeacht de omstan-
digheidd dat de zwakkeren dan verder zullen verzwakken. 

Dee methode van subsumtie onder beginselen en de methode van 
maximalisatiee van het goede stellen ofwel het goede boven het juiste, 
ofwell  het juiste boven het goede. Richardson noemt ze daarom asym-
metrisch.. Hij wil een derde methode ontwerpen die symmetrisch is.75 

Ditt is de methode van de pragmatische herziening, 'pragmatic revisi-
on'.. Hij spreekt hier van pragmatisch, omdat hij zijn ideeën ontleent 
aann het werk van Dewey, dat centraal staat in de filosofische stroming 
vann het pragmatisme. Herzien wil zeggen dat een overweging in 
termenn van het goede herzien wordt in termen van het juiste, en 
omgekeerd.. Het idee is dat een actor zich niet uitsluitend moet laten 
leidenn door het maximaliseren van het goede, noch uitsluitend door een 
systeemm van beginselen. De actor moet bij de afweging van wat hij 
behoortt te doen open staan zowel voor herziening van toepassing van 
dee beginselen op grond van het goede en slechte dat daar uit volgt, als 
voorr herziening van zijn opvatting van het goede op basis van inzicht 
inn wat juist of niet juist is. Dit laatste past volgens Richardson beter bij 
dee wijze waarop mensen oordelen, dan de twee gangbare methodes van 
morelee afweging.76 Om dat aan te tonen laat hij zien hoe morele 
oordelenn die passen binnen deze methodes zichzelf uiteindelijk in de 
staartt bijten: 

744 Zie Richardson, p. 115 - 116. 
755 Richardson, p. 111. 
766 Richardson, p. 113-114. 
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Eenn persoon die op grond van de deontologische doctrine een 
oordeell  geeft over hoe te handelen, kan op basis van de beginselen 
tott de juiste handeling komen, bijvoorbeeld het gelijk verdelen van 
schaarss voedsel onder pool reizigers. Hij kan nu voor het dubbele 
probleemm komen te staan dat het juiste in de eerste plaats niet goed 
is,, omdat nu niemand sterk genoeg zal zijn om hulp voor allen te 
halen.. In de tweede plaats is het een verbetering om de sterksten 
meerr voedsel te geven, maar dat is weer niet juist op basis van de 
gelijkee verdeling over allen die hongerig zijn. Het oordelen op 
grondd van wat juist is trekt hem de ene kant op, gelijke verdeling, 
enn het oordelen op grond van wat goed is de andere kant, meer 
naarr de sterken. Hetzelfde kan iemand overkomen die oordeelt op 
basiss van de consequentionalistische doctrine, en voor het probleem 
komtt te staan dat het goede waar hij naar streeft niet juist is, maar 
datt een juiste aanpassing niet goed is. Zo vindt hij het enerzijds 
goedd om de sterken meer te geven, maar dat is niet juist. Een 
gelijkerr verdeling is juister, maar niet goed, omdat het de sterken 
niett zo sterk maakt als nuttig zou zijn om hulp te halen. 

Dee oplossing van het probleem dat morele oordelen zich in de staart 
kunnenn bijten, ligt volgens Richardson besloten in de pragmatische 
herziening.. Het conflict tussen het goede en het juiste ontstaat omdat 
mensenn zich door beide begrippen laten leiden. De oplossing is niet dat 
menn het ene begrip laat prevaleren boven het andere, want de kosten 
daarvann kunnen aanzienlijk zijn. Zo kan een juiste beslissing catastro-
falee gevolgen hebben, alle poolreizigers komen om, en een beslissing 
diee het goede maximaliseert kan leiden tot het opofferen van individue-
lee poolreizigers.77 De oplossing van het probleem van het afstemmen 
vann het goede en het juiste ontstaat door het juiste zo goed mogelijk 
toee te passen, en tegelijkertijd het goede zo juist mogelijk: zoeken naar 
eenn zodanige verdeling van voedsel dat hulp gehaald kan worden en 
allenn overleven. Staat vast dat daarvoor niet genoeg voedsel aanwezig 
is,, dan staat vast dat een aantal poolreizigers niet zal overleven. Wat is 
dann de afstemming tussen goed en juist, als er toch nog hoop is dat 
hulpp gehaald kan worden? Uit het maximaliseren van het goede kan 
dann volgen dat de sterken die hulp kunnen halen zoveel voedsel moeten 
krijgenn als nodig is om zo snel mogelijk hulp te halen. Juist is dat de 
achterblijverss de rest naar gelijkheid en evenredigheid verdelen. 

Richardson,, p. 119, p. 124- 125. 
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Eenn afstemming tussen goed en juist kan alleen slagen wanneer het 
uitgangspuntt is dat aan een moreel oordeel niet een volledig uitgewerkt 
ideee van het goede, dan wel het juiste ten grondslag ligt. Is dat wel het 
gevall  dan zal dat idee prevaleren. Richardson stelt echter dat bij onze 
morelee afweging in de werkelijkheid waarneembaar is dat morele 
oordelenn een dergelijk idee niet als basis hebben. Morele afweging gaat 
volgenss hem niet in zijn werk alsof al bekend is hoe we het goede 
kunnenn maximaliseren, noch alsof al bekend is hoe we de beginselen 
moetenn toepassen. Op basis daarvan verwerpt Richardson de subsump-
tiee onder beginselen en de maximalisatie van het goede. Van een 
scherpee scheiding tussen goed en juist is volgens Richardson geen 
sprake,, omdat het niet zonder meer mogelijk is om te spreken van het 
maximaliserenn van het goede. Het goede is een dermate complex 
geheell  dat maximalisatie niet eenduidig en op voorhand helder is. Om 
dezee reden is het ook niet onmiddellijk duidelijk welke beperkingen de 
beginselenn aan deze maximalisatie moeten opleggen. Op basis daarvan 
verwerptt Richardson deontologie en consequentionalisme, want de 
bestaansgrondd van deze doctrines is precies de aanname dat een moreel 
oordeell  bestaat uit een overweging waarin een uitgewerkt idee preva-
leertt van ofwel het goede, ofwel het juiste.78 

Richardsonn komt met een alternatief voor consequentionalisme en 
deontologie:: 'constructief ethisch pragmatisme', constructive ethical 
pragmatism.. De definitie van het constructief ethisch pragmatisme is: 
dee juiste handeling is de handeling die ondersteund wordt door die 
opvattingg van het goede waar beginselen het best in passen, oftewel de 
handelingg die ondersteund wordt door die beginselen waar het best een 
opvattingg van het goede in past.79 Aan morele oordelen die passen in 
dezee alternatieve doctrine ligt de methode van de pragmatische herzie-
ningg ten grondslag. Morele afweging bestaat volgens Richardson uit 
eenn steeds meer verfijnde afstemming van het goede en het juiste op 
elkaar.. De methode van de pragmatische herziening geeft aan hoe dat 
inn zijn werk gaat. Daarbij kunnen het goede en het juiste niet ad hoc 
herzienn worden, omdat aldus slechts een voor het moment bevredigen-

788 Richardson, p. 125 - 127. 
799 "Thus, "constructive ethical pragmatism" is schematically defined as holding that 

thethe right act is the one endorsed by the conception of the good best integrating 
principlesprinciples of right within it". Richardson, p. 129, en daar zijn noot 41: "Although 
onee might equally say that according to a constructive ethical pragmatism the right 
actt is the one endorsed by the principles of the right that best integrate within it a 
conceptionn of the good, I find this phrasing less natural". 
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dee oplossing ontstaat.80 Kern van de methode van de pragmatische 
herzieningg is het specificeren van normen die volgen uit opvattingen 
overr wat goed en juist is. Deze specificatie leidt tot een steeds meer 
verfijndee afstemming van het goede en het juiste op elkaar. Waar het 
echterr niet toe leidt, en dat is essentieel, is tot een definitieve vaststel-
lingg van wat goed en juist is. Het gaat om een voorlopige vaststelling. 
Hett goede en juiste is blijvend het object van nieuwe constructies. Dat 
staatt er echter niet aan in de weg om tot oordelen en besluiten te 
komen.81 1 

2.55 Conclusie 

Hett voornaamste doel van dit proefschrift is om voor de beginselen 
vann behoorlijk bestuur een bevredigende plaats te vinden in het sys-
teemm van bestuursrecht. Tot slot van dit hoofdstuk zal ik proberen om 
inn het licht van dit doel de theorieën van Dworkin en Richardson 
zoveell  mogelijk met elkaar te verbinden. De belangrijkste verbinding is 
datt zij beide de methode van constructieve interpretatie volgen. Dat 
geschiedtt door de rechtspraktijk, en ook de politieke praktijk, te zien 
alss uitdrukking van de geest van de gemeenschap. Beslissingen van 
overheidsorganenn als rechters en bestuursorganen moeten in overeen-
stemmingg zijn met het ideaalbeeld van de ware gemeenschap, dan pas 
zijnn ze integer. Kern van deze theorie is dat bij Dworkin de rechtsbe-
ginselenn ten grondslag liggen aan de integriteit van beslissingen, en dat 
diee beginselen zich op een bepaalde manier verhouden tot collectieve 
doeleindenn (policies). Daarmee raakt Dworkins theorie aan het centrale 
themaa bij Richardson: de verhouding tussen deontologische en conse-
quentionalistischee overwegingen. 

Bijj  de behandeling van het onderscheid dat Dworkin maakt tussen 
rechtt en beleid is gebleken dat hij individuele rechten een bijzonder 
gewichtt toekent. Deze rechten hebben volgens hem als kenmerk dat 
socialee doeleinden niet zoveel meer gewicht in de schaal leggen, dat 

Inn dat geval zou sprake zijn van pragmatisme in de slechte zin van het woord. De 
toevoegingg 'constructief geeft aan dat de oplossing moet passen in een meer 
omvattendd beeld van wat in de samenleving goed en juist is. In de geest van 
Deweyy komt het pragmatische karakter naar voren in het verwerpen van een 
scherpee scheiding tussen goed en juist. Richardson, p. 128. 
Richardson,, p. 140 -141. Zie voor een beschrijving van de methode van specifica-
tie,, p. 129 - 133. 

42 2 



dezee rechten niet meer meetellen. Daarmee neemt hij een deontolo-
gischh standpunt in. Deontologisch geven normen richting aan menselijk 
handelenn door onvoorwaardelijk vast te leggen wat in bepaalde situaties 
wordtt verwacht. Zo legt het gelijkheidsbeginsel vast dat in een situatie 
waarinn de belangen van mensen afgewogen moeten worden, gelijke 
gevallenn gelijk behandeld moeten worden, en ongelijk naar de mate 
vann hun ongelijkheid. Dit geldt onvoorwaardelijk: het is niet mogelijk 
omm van gelijke gevallen af te wegen of ze een meer of minder gelijke 
behandelingg verdienen. Wél geldt dat deze onvoorwaardelijke eis een 
relatieff  gewicht heeft in de weging met andere normen, die bijvoor-
beeldd een ongelijke behandeling kunnen eisen. 

Hett maakt verschil of iemand zich in zijn handelen laat leiden door 
waarden,, dan wel door normen. Een waarde drukt een voorkeur uit, 
diee binnen een gemeenschap leeft, en die materiële of immateriële 
goederenn betreft die men door doelgericht handelen kan verwerven. 
Waardenn hebben een 'teleologisch' karakter; dat wil zeggen dat ze een 
nastrevenswaardigg doel betreffen. Richardson spreekt hier van een 
consequentionalistischh karakter. Gemeten naar de waarden die op enig 
momentt leven binnen een gemeenschap is een handeling juist, als deze 
inn zijn algemeenheid en op langere termijn goed is voor de leden van 
diee gemeenschap. Het verrichten van die handeling is derhalve raad-
zaam.. Anders ligt dit bij normen: in normatieve zin is een juiste 
handelingg in gelijke mate goed voor allen. Het verrichten van deze 
handelingg is derhalve geboden. Wie normen van waarden onderscheidt, 
krijgtt volgens Dworkin 'troeven' in handen. In tegenstelling tot waar-
denn kan van normen, afhankelijk van de situatie, namelijk een zekere 
voorrangg vastgesteld worden. Op grond van hun deontologische 
karakterr bezitten zij een algemene geldigheid, die waarden niet hebben. 
Zijj  geven een rechtssubject, bijvoorbeeld de rechter, zekerheid omtrent 
watt verwacht wordt in een situatie. 

Hett deontologische karakter van normen, en in het bijzonder 
beginselen,, geeft bij Dworkin aan de rechter een zekerheid die groter 
iss dan een afweging van waarden op kan leveren. Richardson daarente-
genn wil noch voor de deontologie, noch voor het consequentionalisme 
kiezen.. Hij wil van de beginselen niet op voorhand vastleggen dat zij 
troevenn zijn. De overeenkomst met Dworkin is nu dat het onderscheid 
datt Richardson maakt tussen deontologie en consequentionalisme goed 
pastt bij het onderscheid van Dworkin tussen recht en beleid. Rechten 
hebbenn een deontologisch karakter, en beleid heeft een consequentiona-
listischh karakter. Een andere overeenkomst is dat beide bij het zoeken 
naarr het evenwicht tussen recht en beleid, dat wil zeggen tussen 
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deontologischee normen en consequentionalistische waarden, gebruik 
makenn van de methode van constructieve interpretatie. Beide geven 
daarmeee aan dat een besluit moet passen in de normativiteit van de 
gemeenschap. . 

Eenn belangrijk verschil tussen Dworkin en Richardson is dat 
Dworkinn deontologische normen ziet als troeven. Een ander verschil is 
datt Dworkin redeneert aan de hand van een duidelijke samenhang 
tussenn de beginselen, en Richardson niet. Zeker dit laatste is in het 
lichtt van het doel van dit proefschrift van belang. Dworkin creëert een 
herkenbaarr systeem van recht, dat bruikbaar is om een systeem van 
bestuursrechtt te creëren. De beginselen die ten grondslag liggen aan de 
bestuursrechtelijkee praktijk, de beginselen van behoorlijk bestuur, zijn 
dann de grondslag van dit systeem. Iedere nieuwe beslissing die valt 
binnenn deze praktijk moet op grond van de samenhang van deze 
beginselenn te rechtvaardigen zijn in het licht van de normativiteit van 
dee gemeenschap. Richardson spreekt een dergelijke interpretatie in 
zoverree niet tegen, dat hij ook van mening is dat een besluit volgens de 
methodee van constructieve interpretatie moet passen binnen de normati-
viteitt van de gemeenschap. Op een ander punt echter is zijn werk 
bruikbaarr om een kritische kanttekening bij het werk van Dworkin te 
maken. . 

Dee theorie van Richardson is meta-ethisch.82 Dat wil zeggen dat 
dezee uitspraken doet over ethische theorieën. Kern van deze meta-
ethischee theorie is dat ethische theorieën doorgaans te sterk ofwel een 
deontologisch,, ofwel een consequentionalistisch karakter hebben. Iets 
soortgelijkss valt ook te constateren bij Dworkins rechtstheorie die 
duidelijkk een deontologisch karakter heeft. Is het nu mogelijk om het 
systeemm van Dworkin intact te laten, maar tevens, zoals Richardson 
aanbeveelt,, de nadruk op de deontologische troeven te laten vallen? 
Naarr mijn mening kan dat: het enige wat dan verandert in het systeem 
vann Dworkin is het 'troevenkarakter' van de beginselen, dat vervalt. 
Dee beginselen hebben zeker nog een gewicht, maar zijn niet meer de 
troeven,, die Dworkin er in ziet. In volgende hoofdstukken zal ik het 
werkk van Dworkin en Richardson toepassen op het bestuursrecht, maar 
dann ook in combinatie met het werk van Habermas, dat in het nu 
volgendee hoofdstuk aan de orde is. 

Richardson,, p. 109. 
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HOOFDSTUKK  3 HABERMA S 

3.11 Inleiding 

'Theoriee van het communicatieve handelen' is zowel de titel van het 
belangrijkstee boek als de benaming van de belangrijkste ideeën van 
Habermas.833 Communicatief handelende personen geven vorm aan de 
samenlevingg door eikaars handelingen onderling af te stemmen door 
middell  van taalgebruik. Deze afstemming geschiedt in een discours, 
Diskurs.844 Het discours is voor Habermas het uitgangspunt geweest 
omm in eerder werk een theorie over de moderne samenleving te ont-
wikkelen,, de Gesellschaftstheorie. Om de integratie van deze samenle-
vingg te verklaren komt Habermas nu binnen de Gesellschaftstheorie 
mett een rechtstheorie. Dat gebeurt door het opstellen van een zoge-
naamdee 'discourstheorie van het recht' in zijn boek 'Faktizitat und 
Geltung'.855 Hij heeft in Faktizitat und Geltung een geheel eigen rechts-
filosofiefilosofie geschreven, waarin hij op een zeker moment aankomt bij het 
werkk van Dworkin. Habermas duidt Dworkins werk aan als 'rechtsthe-
oriee die de interne systematiek van het recht betreft'. Deze interne 
systematiekk berust op het interne perspectief dat hiervoor in 2.2 aan de 

J.. Habermas, Theorie des kommunikativen Handeins, Frankfurt a/M 1981. 
Vann Roermund weigert de term Diskurs te vertalen, omdat Habermas hier enkel in 
hett kader van zijn theorie over spreekt, en een vertaling kan daar geen recht aan 
doen.. Ik heb in navolging van anderen gekozen voor de term discours, die in het 
Nederlandss woordenboek voorkomt. Discours moet hier natuurlijk in het licht van 
dee theorie begrepen worden. Zie G.C.G.J. van Roermund, Solidariteit onder 
vreemden:: de rechtstheorie van Jürgen Habermas, in R&R 1994/2, p. 126. 
J.. Habermas, Faktizitat und Geltung, Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und 
dess demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main 1992, p. 21; Van Roermund, 
1994,, p. 121 - 124, 127; R. Dreier, Rechtsphilosophie und Diskurstheorie, in 
Zeitschriftt fur philosophische Forschung 1994/1, p. 91 - 92. 
Hett recht heeft altijd al een zekere rol gespeeld in het werk van Habermas. 
Faktizitatt und Geltung rond dit af, vult dit aan, of wijzigt de koers; zie Dreier, p. 
90;; Van Roermund, 1994, p. 121; H. Andersen, review essay in 'Acta Sociologi-
ca',, 1994, p. 93. Waar in dit en volgende hoofdstukken enkel verwezen wordt 
naarr Habermas, zonder verdere aanduiding, is sprake van verwijzing naar dit 
boek. . 
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ordee kwam. Hij volgt en verdedigt dit werk in meerdere opzichten, om 
err uiteindelijk in een aantal andere opzichten weer afstand van te 
nemen. . 

Habermass onderscheidt en besteedt ook aandacht aan rechtstheorie 
diee de externe systematiek van het recht betreft, de sociale theorie van 
hett recht, en de rechtvaardigheidsfilosofie. De externe systematiek 
berustt op het externe perspectief dat ook ter sprake kwam in 2.2. De 
socialee theorie richt zich op de maatschappelijke functie van het recht, 
enn de rechtvaardigheidsfilosofie richt zich op de vraag wat het ver-
schijnsell  rechtvaardigheid is. Dit hoofdstuk zal Habermas volgen 
voorzoverr hij, net als Dworkin, een interne rechtstheorie opstelt, en 
voorzoverr deze kan dienen om de betekenis van rechtsbeginselen voor 
hett recht te onderzoeken. De rest van Faktizitat und Geltung zal, 
voorzoverr relevant, in volgende hoofdstukken aan bod komen. Dit 
neemtt echter niet weg dat ik, vóór de interne theorie aan bod kan 
komen,, enig licht zal moeten werpen op de grondslagen van Haber-
mas'' rechtsfilosofie (3.2).86 Op basis daarvan zet ik de stap naar het 
systeemm van rechten dat Habermas creëert in zijn interne rechtstheorie 
(3.3),, om vervolgens vorm en inhoud van dat systeem te beschrijven 
(3.4).. Sluitstuk van deze beschrijving moet zijn een aparte behandeling 
vann het meest opvallende onderdeel van dit systeem van rechten, het 
procedurelee rechtsparadigma (3.5). Tot slot wordt een verbinding 
gelegdd met het werk van Dworkin en Richardson (3.6). 

Naa het verschijnen van Faktizitat und Geltung is de nodige discussie ontstaan 
omtrentt de vraag in hoeverre dit werk een rechtstheoretisch karakter heeft, en of 
hett een rechtvaardigheidsfilosofie bevat. Ik spreek van Habermas' rechtsfilosofie 
omm het werk in algemene zin aan te duiden als 'een verzameling denkbeelden over 
dee grondslagen van het recht'. Het volgende gaat niet helemaal op, want daarvoor 
zitt Faktizitat und Geltung te ingewikkeld in elkaar, maar in principe hebben de 
hoofdstukkenn drie tot en met zes een overwegend rechtstheoretisch karakter. Deze 
hoofdstukkenn lenen zich derhalve het best voor een onderzoek naar rechtsbeginse-
lenn in het verlengde van Dworkin. De hoofdstukken zeven en acht gaan meer in op 
dee maatschappelijke ftinctie van het recht. In het negende en laatste hoofdstuk 
introduceertt Habermas een eigen rechtsparadigma. In dit paradigma zit een 
geïntegreerdee visie op recht en samenleving opgesloten. Het is een streven van 
Faktizitatt und Geltung om tot een dergelijke visie te komen. De eerste twee 
hoofdstukkenn geven onder meer aan hoe en waarom Habermas tot deze visie wil 
komen.. Deze beide hoofdstukken vormen voor het boek een belangrijke filosofi-
schee en programmatische ondergrond. Zie Van Roermund, 1994, p. 127 - 128. 
Hett boek eindigt met drie herdrukken van eerdere werken. Deze heb ik nergens in 
mijnn bespreking betrokken. 
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3.22 De theorie van het communicatieve handelen 

3.2.13.2.1 Van strategisch naar communicatief handelen 

Voorafgaandd aan een uiteenzetting over de rechtstheorie van Habermas 
pastt enige verdieping in de theorie van het communicatieve handelen. 
Dezee paragraaf volgt de methode waar Koningsveld en Mertens in dat 
verbandd voor hebben gekozen. Als uitgangspunt van hun beschrijving 
vann het werk van Habermas nemen zij het onderscheid tussen instru-
menteel,, strategisch en communicatief handelen. Het instrumenteel 
handelenn zal verder achterwege blijven, en is kortweg te omschrijven 
alss het realiseren van vooraf omschreven doelen. Het strategisch en het 
communicatieff  handelen zijn hier meer uitgewerkte vormen van. 
Daarinn dienen twee of meer actoren hun handelingen te coördineren. 
Hett grote verschil tussen deze twee vormen van handelen zit in het 
coördinatiemechanisme.. Bij strategisch handelen kijkt iedere actor hoe 
hijj  het beste zijn eigenbelang kan nastreven. De machtsmiddelen van 
dee andere actoren én regels brengen daarbij randvoorwaarden aan. 
Binnenn deze randvoorwaarden vindt de coördinatie van handelingen 
plaatss door het uitonderhandelen van het eigenbelang. Bij het commu-
nicatieff  handelen vindt coördinatie daarentegen plaats door middel van 
'Verstandigung'.. Kunneman vertaalt dit met 'het tot stand brengen van 
gedeeldd begrip'.87 

Koningsveldd en Mertens geven geen vertaling maar een omschrij-
vingg van Verstandigung. Zij beschouwen handelen daarbij als een 
vormm van probleemoplossen. De problematische situatie die om hande-
lendd optreden vraagt, is de zogenaamde handelingssituatie. 'In het 
communicatievee handelen zijn de betrokkenen erop uit om via Verstan-
digungg een consensus te bereiken ten aanzien van de definitie van de 
handelingssituatiee waarin ze zich bevinden. (...) In die Verstandigung 
wordenn betrokkenen het eens over de definitie van wat daarmee hun 
handelingssituatiee wordt en stemmen hun handelingsplannen en daar-
meee hun handelingen op elkaar af op de grondslag van de bereikte 
overeenstemming'.888 Communicatief handelen valt uiteen in twee 
niveaus,, waarvan het eerste bestaat uit het Verstandigungsniveau, 
'waaropp de actoren door overleg tot een gemeenschappelijke situatiede-

H.. Kunneman, Habermas' Theorie van het communicatieve handelen, Een samen-
vatting,, Meppel 1983, p. 14. 
H.. Koningsveld, J. Mertens, Communicatief en strategisch handelen, inleiding tot 
dee handelingstheorie van Habermas, Muiderberg 1986, p. 77, zie p. 76 - 77. 
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finitiefinitie pogen te komen'. Het tweede is het uitvoeringsniveau, 'dat rust 
opp de grondslag van die bereikte consensus en waarop het met de 
handelingssituatiee gegeven probleem door middel van instrumentele 
handelingen,handelingen, gecoördineerd door regulatieve taalhandelingen, tot een 
oplossingg wordt gebracht'. 89 Ik zal mij hier verder beperken tot een 
laatstee opmerking over het eerste niveau, Verstandigung. 

Voorr de definitie van de handelingssituatie moeten de betrokken 
actorenn erkennen dat zij zich in een problematische situatie bevinden. 
Dezee erkenning vindt plaats in termen van de leefwereld: 'De leefwe-
reldd kan volgens Habermas worden opgevat als een geheel van cultu-
reell  doorgegeven interpretatiekaders dat talig georganiseerd is. Dit 
geheell  vormt een onproblematische achtergrond, waaruit geput wordt 
voorzoverr dat voor de definitie van een specifieke situatie noodzakelijk 
is'.900 Vervolgens bestaat de ontwikkeling van de definitie uit drie 
stappen.. De eerste stap bouwt voort op de onproblematische achter-
grondkenniss uit de leefwereld, en betreft de juiste toepassing daarvan, 
bijvoorbeeld:: een goudkleurig drankje kan appelsap, sherry of whisky 
zijn;; kennis van de diverse smaken wijst uit wat het is. Een hande-
lingssituatiee die hiermee kan samenhangen is dat iemand als probleem 
heeftt dat hij dorstig is en een glas met een goudkleurig drankje ziet 
staan.. Achterhalen om welke drank het gaat leidt tot een objectieve 
definitiee van de situatie, het is bijvoorbeeld appelsap. 

Alss tweede stap spelen bij de situatiedefinitie voorkeuren een rol, 
dee subjectieve definitie. Lust de persoon geen appelsap dan zal hij in 
dee situatiedefinitie dorst houden, het probleem blijf t bestaan. Dit 
voorbeeldd betreft steeds een enkel persoon, maar het is zeker bij 
Habermass belangrijk om te zien dat situatiedefinities tot stand kunnen 
komenn tussen meer personen tegelijk. Dat geldt met name voor de 
derdee stap, die bestaat uit het definiëren van de handelingssituatie 'in 
dede sociale dimensie of in termen van de sociale wereld, in normatieve 
termen.termen. Deze sociale wereld wordt door Habermas omschreven als het 
geheell  van de als legitiem erkende interpersoonlijke verhoudingen'.91 

Mensenn moeten deze verhoudingen kennen om te kunnen bepalen in 
welkee handelingssituatie zij zich bevinden, bijvoorbeeld een onderhan-

Regulatievee taalhandelingen bestaan onder meer uit bevelen, waarschuwingen, 
voorstellen,, verzoeken, verboden, Koningsveld en Mertens, p. 80. Zij vormen een 
apartt onderdeel van de theorie van Habermas, maar zullen in dit hoofdstuk buiten 
beschouwingg blijven, zie Koningsveld en Mertens, hoofdstuk 5. 
Kunneman,, p. 101. 
Koningsveldd en Mertens, p. 84. 
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delingg tussen diverse partijen. Deze kennis ligt vast in sociale normen. 
Interpersoonlijkee verhoudingen geven betekenis aan de handelingen die 
personenn verrichten. *Ze weven daarmee een net van wederzijdse 
handelingsverwachtingenn en -verplichtingen.'92 Sociale normen liggen 
tenn grondslag aan dit netwerk, en dat geldt ook voor rechtsnormen. 
Diee staan centraal in Faktizitat und Geltung. 

3.2.23.2.2 Van taal naar recht 

Hartt van het werk van Habermas is zijn geloof in de rede, de rationali-
teit.. Mensen kunnen door middel van redelijkheid vorm geven aan hun 
handelen,, en daar verantwoording over afleggen. Dat is de zogenaam-
dee praktische rede, object van studie van de praktische filosofie. Het 
gelooff  in de rede staat geheel in de traditie van menig filosoof en jurist 
gedurendee de laatste twee- tot driehonderd jaar. Habermas introduceert 
eenn bijzondere variant van de praktische rede door middel van de 
communicatievee rede. Hij neemt hiermee afstand van vele andere 
denkers,, vooral voorgangers, binnen de praktische filosofie. Het 
belangrijkstee verschil is dat hij, met anderen, de rede situeert in de 
taal.. Taal is in het eerste hoofdstuk van Faktizitat und Geltung het 
aanknopingspuntt om bij een 'discourstheorie van het recht' uit te 
komen.. De weg die Habermas daar aflegt van taal naar recht is tame-
lij kk gecompliceerd. Hierbij spelen de begrippen feitelijkheid en gel-
ding,, Faktizitat und Geltung, een cruciale rol. 

Habermass gelooft, in tegenstelling tot veel voorgangers, en in overeen-
stemmingg met veel tijdgenoten niet dat de rationaliteit de mens in staat 
steltt om de moraal te kennen. Er bestaat al geruime tijd een grote mate 
vann consensus over het idee dat morele regels met universele gelding 
niett tot de objectief waarneembare werkelijkheid behoren. Dit relativis-
mee maakt het moeilijk om vast te houden aan de rede als leidraad voor 
menselijkk handelen. Wie hier niettemin aan vast wil houden zal een 
oplossingg moeten zoeken. Velen menen dit gevonden te hebben door 
dee rede te plaatsen bij het individuele subject, of bij een macro-subject, 
bijvoorbeeldd een organisatie, een groepering, of zelfs de staat.93 

Habermass kiest voor een andere oplossing, hij plaatst de rede in de 
taal.. Als uitgangspunt neemt hij het vermogen van mensen om te 
spreken.. Spreken dient naar zijn mening het doel om tot overeenstem-

Koningsveldd en Mertens, p. 89. 
Habermas,, p. 17 (p. 15 -21); Van Roermund, 1994, p. 122 - 123. 
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mingg te komen. Het feitelijk gegeven dat mensen met dit doel spreken 
iss voor hem fundamenteel voor het menselijk handelen. Het gaat 
vooraff  aan vormgeving van dit handelen door de moraal. 

Inn de taal en tussen subjecten leven gedachten die de werkelijkheid 
kunnenn weerspiegelen, maar een subject kan de werkelijkheid niet 
zuiverr kennen. In de eerste plaats zijn uitspraken over de werkelijkheid 
vaakk gekleurd. Zo ziet de luchtvaartlobby de milieuproblemen rondom 
Schipholl  anders dan de milieubeweging. In de tweede plaats komt 
vervormingg van de werkelijkheid voort uit ons taalgebruik. Belangrijk 
iss volgens Habermas in dit verband de wijze waarop wij generaliseren. 
Doorr een televisietoestel te beschouwen als meubelstuk en niet als 
huishoudelijkk apparaat, of door vitaminepillen niet te beschouwen als 
medicijn,, maar als voedingsmiddel, geven generaliseringen vorm aan 
hett beeld dat de taal van de werkelijkheid geeft.94 Gevolg van dit 
alless is dat verschijnselen, milieuvervuiling of televisietoestellen, die 
doorr subjecten aangeduid worden als feiten niet een geheel feitelijk 
karakterr hebben. De gelding van feiten in de ogen van subjecten komt 
tott stand door een taalhandeling waarin deze gelding wordt vastgesteld. 
Dezee handeling, lobby bijvoorbeeld of generalisatie, heeft een commu-
nicatieff  karakter. Het is een discours dat het feitelijke karakter van 
feitenn vervormt door middel van idealisering van die feiten. 

Hett discours waarin de gelding van feiten wordt vastgesteld vindt 
inn de ogen van Habermas plaats binnen een gemeenschap van mensen 
diee naar tijd en plaats zo weinig mogelijk begrensd is. Dit wil niet 
zeggenn dat het discours niet aan voorwaarden is gebonden. Een reeks 
factorenn maakt dat het discours zodanig is, dat het zelf van invloed is 
opp de vaststelling van de gelding van feiten. Dus niet alleen bepaalde 
idealiseringen,, maar ook de voorwaarden waar het discours aan 
gebondenn is, geven vorm aan het aanzien van de werkelijkheid. Deze 
vormgevingg is richtinggevend voor het handelen van actoren. Belang-
rijkk uitgangspunt van Habermas, en anderen, is de complexiteit van de 
samenleving.. Deze complexiteit maakt het problematisch voor actoren 
omm besluiten te nemen. De samenhang tussen feitelijkheid en gelding 
lostt een deel van dit probleem op, omdat het de complexiteit reduceert 
doorr de betekenis van feiten vast te leggen. 

Hett discours legt de betekenis van feiten vast. Kenmerkend voor 
hett discours is dat de discussie steeds voort gaat en dat feiten nooit 
geheell  vastliggen. Het is voor actoren derhalve nooit geheel zeker hoe 

Habermas,, p. 26. 
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hunn omgeving er uit ziet. Het recht is in staat om een deel van deze 
zekerheidd te verschaffen. Het stellen en handhaven van het positieve 
rechtt betekent het toekennen van een zekere gelding aan feiten. Zolang 
ditt positieve recht niet verandert, reduceert het de complexiteit van de 
omgeving,, en geeft het zekerheid aan actoren die tot besluiten moeten 
komen.. Het recht is hiermee in de woorden van Habermas een 'ver-
wachtingenn stabiliserende factor'.95 Communicatief handelende perso-
nenn ontlenen aan het recht zekerheden. Deze zekerheden komen in 
eerstee instantie tot stand door de taal en het discours, en in tweede 
instantiee door het recht. 

Taal,, discours en recht brengen steeds verbanden aan tussen 
feitelijkheidd en gelding, Faktizitat und Geltung. Dit geeft de feiten een 
zogenaamdd 'contrafactisch' karakter. Dat wil zeggen dat, voorzover zij 
richtingg geven aan het handelen van mensen, de feiten een normatief in 
plaatss van feitelijk karakter hebben.96 Een discourstheoretische bena-
deringg van het recht legt de functie van rechtsnormen hierin bloot. De 
wijzee waarop mensen tot overeenstemming kunnen komen wordt 
verklaardd in de discourstheorie. In Faktizitat und Geltung past Haber-
mass deze theorie toe op het recht door te proberen te verklaren hoe het 
rechtt in de samenleving voor integratie zorgt. De discourstheorie 
verklaartt hoe het recht als sociaal verschijnsel volgt uit de taal. 

3.33 Naar  een systeem van rechten 

Dee weg van taal naar recht heb ik hier met zevenmijlslaarzen afgelegd. 
Belangrijkk resultaat van deze exercitie is de constatering dat het recht 
eenn verwachtingen stabiliserende factor is. Het is daarnaast nodig om 
aann te geven hoe het recht ervaren wordt als een legitiem en moreel 
gegeven.. Elke bestudering van het recht die het enkel bij de eerste 
constateringg wil laten, schiet in de ogen van Habermas tekort. De 
discourstheoriee verklaart hoe het recht volgt uit de taal. Hiermee is 
nogg geen verklaring gegeven voor het gegeven dat rechtsgenoten dit 
rechtt als legitiem ervaren. Deze verklaring volgt ook uit de discours-
theoriee van het recht, die het feitelijk bestaan en de legitimiteit van dit 
systeemm verklaart. Ik zal in deze paragraaf beschrijven hoe Habermas 
tott dit systeem komt, en in de volgende paragraaf hoe het in elkaar zit. 

Ditt uitgangspunt wordt herhaaldelijk genoemd, zie Habermas o.m. p. 111, 151, 
167,, 179 (schema). 
Habermas,, p. 24 - 32, zie ook § 8.2. 
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Daarbijj  komt het zogenaamde procedurele rechtsparadigma aan de 
orde.. Dat paradigma geeft aan wat volgens Habermas de interne 
theoriee van het recht moet zijn. 

Habermass komt tot zijn systeem van het recht door het in de eerste 
plaatss te onderscheiden van ethiek en moraal, en het in de tweede 
plaatss te baseren op het discours. Hij heeft een geheel eigen visie op 
dee legitimiteit van het recht. In deze visie is geen plaats voor het 
traditionele,, van Kant afkomstige idee dat het recht een afbeelding is 
vann de moraal. Het recht mag volgens Kant niet in strijd zijn met de 
moraal,, omdat de moraal gezien wordt als een normenstelsel dat vooraf 
gaatt aan het recht. Habermas bestrijdt deze hiërarchische verhouding, 
doorr op sociologische gronden te wijzen op het gelijktijdige historische 
ontstaann van ethiek, moraal en recht. Hij begint bij ethiek en moraal. 
Daarnaa komen recht en moraal aan bod, en ten slotte het discoursprin-
cipe,, een norm die volgt uit de discourstheorie. 

3.3.13.3.1 Ethiek en moraal 

Dee historische ontwikkeling van moreel en ethisch denken staat bij 
Habermass in het teken van een evolutie. Beginpunt van deze evolutie is 
dee zogenaamde traditionele gemeenschap. Bij de beschrijving van deze 
gemeenschapp maakt hij gebruik van een centraal begrip uit zijn eerdere 
werk:: de rationalisering van de leefwereld. De rationalisering van de 
leefwereldd betekent onder meer dat individuen de normen en waarden 
diee zij vanuit hun cultuur aangereikt krijgen voor zichzelf ter discussie 
stellen.. In plaats van te leven naar traditionele voorbeelden is men 
geëvolueerdd naar een situatie waarin het individu zelf nadenkt over, en 
zelff  verantwoordelijkheid neemt voor de inrichting van zijn leven. De 
evolutiee van de traditionele naar de moderne samenleving heeft een 
onderscheidd tussen ethische en morele kwesties aangebracht. 'Ethische 
kwestiess spelen bij vragen rondom het eigen leven dat ik of wij willen 
leven,, dit zijn vragen omtrent het 'goede leven', van morele kwesties 
iss sprake wanneer wij zoeken naar een oplossing voor conflicten tussen 
personen,, die in overeenstemming is met de belangen van alle betrok-
kenen.'977 Ethisch denken komt tot uitdrukking in de eerste persoon 
enkelvoudd of meervoud, ik of wij; het is mogelijk om hier te spreken 
vann respectievelijk egocentrisme en ethnocentrisme. 

J.. Habermas, Human Rights and Popular Sovereignty: The Liberal and Republican 
Versions,, in Ratio Juris, maart 1994, p. 3, mijn vertaling. 
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Inn zowel traditionele als in moderne gemeenschappen behoren de 
ethiekk en de moraal beiden tot de leefwereld, maar er zijn in de loop 
vann de evolutie grote verschillen tussen beide gegroeid. De ontplooing 
vann het individu is een belangrijk kenmerk van de moderne tijd. In het 
ethischee denken is de voorbeeldfunctie van een enkelvoudig patroon 
vann denken en doen verloren gegaan. Individuen bepalen sindsdien in 
hogee mate hun eigen leven, en de samenleving is daarmee pluralistisch 
geworden.. In de plurale samenleving is, in tegenstelling tot een traditi-
onelee samenleving, het behouden of ontwikkelen van een collectieve 
identiteitt moeilijk. Kenmerkend voor de moderne tijd is derhalve het 
verschijnsell  dat culturele waarden, nu deze niet langer volledig vastlig-
genn in de traditie, worden doorgegeven door middel van een constant 
publiekk debat over het collectieve zelfbeeld. 

Inn de traditionele samenleving was het morele denken gebonden 
aann dezelfde vaste patronen die ook de ethiek bepaalden. Er was 
sprakee van een allesomvattende maatschappelijke ethiek. De waarden 
diee tot uitdrukking kwamen in de cultuur, kwamen overeen met de 
waardenn die vastliggen in de persoonlijkheid van mensen. Op verge-
lijkbaree wijze kwamen ethiek en moraal overeen, zij behoorden beide 
tott een allesomvattende ethiek. De rationalisering van de leefwereld 
heeftt de moraal hieruit losgemaakt. Van belang werden voortaan de 
onpartijdigee regulering van conflicten tussen personen, en gelijk 
respectt voor een ieder en voor zijn of haar belangen. In de moderne, 
pluralistischee samenleving ontwikkelt het individu een moreel geweten 
enn laat het zich leiden door het idee dat het zijn eigen lot in handen 
heeft.. Het individu is moreel autonoom en stelt zijn eigen wetten. 

Inn de moderne samenleving ontstaat het probleem hoe op legitieme 
wijzee de verhoudingen tussen mensen genormeerd kunnen worden, met 
inachtnemingg van het morele idee dat allen gelijk respect verdienen en 
datt hun belangen naar gelijkwaardigheid meegewogen moeten worden. 
Hett moreel autonome individu en de gemeenschap van deze individuen 
moetenn dit probleem oplossen. Zij zullen zichzelf regels stellen, 
waarbijj  de gemeenschap langs democratische weg tot de constitutie van 
eenn rechtvaardige samenleving moet komen. De morele autonomie van 
hett individu is de politieke vrijheid van de gemeenschap. Deze vrijheid 
moett beleefd worden in een samenleving waarin zodanige regels gelden 
datt conflicten in het belang van allen geregeld worden.98 

Ziee voor het bovenstaande over de evolutie van ethiek en moraal Habermas, p. 124 
-- 129 (Exkurs), en Habermas 1994, p. 2 - 6 (§ I.); de twee passages komen in 
hogee mate overeen. 
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3.3,23.3,2 Moraal en recht 

Hett voorgaande exposé leidt bij Habermas uiteindelijk tot uitspraken 
overr het moderne recht. De legitimatie van dit recht kan in de pluralis-
tischee samenleving niet langer berusten op traditie. Het moet in over-
eenstemmingg zijn met zowel de morele principes rondom autonomie en 
rechtvaardigheid,, als met de ethische principes rondom de ontplooiing 
vann het individu en de idealen van een leven waar individuen en 
collectievenn zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Voor hij toekomt 
aann de legitimatie van het moderne recht richt Habermas zich op het 
ontstaann van dit recht. Dat valt volgens hem samen met het ontstaan 
vann de moraal. Dit standpunt heeft gevolgen voor zijn visie op de 
verhoudingg tussen recht en moraal, en daarmee voor zijn ideeën 
omtrentt legitimiteit. 

Rechtt en moraal zijn volgens Habermas gelijktijdig ontstaan. 
Voorheenn was er een traditionele gemeenschap, waarin het zinloos was 
omm een onderscheid tussen recht en moraal te maken. Dat verandert 
wanneerr er een zelfstandige rechtssfeer ontstaat; er ontstaat een onder-
scheidd tussen de identiteit van een persoon binnen en buiten het rechts-
systeem.. Morele normen hebben betrekking op natuurlijke personen, 
individuelee mensen. Rechtsnormen hebben betekenis voor personen in 
dee rechtsgemeenschap, natuurlijke en rechtspersonen. Ze normeren de 
rechtsgemeenschap,, en zorgen dat deze als zodanig kan blijven be-
staan.. In tegenstelling tot met name Kant, ziet Habermas dat recht en 
moraall  complementair zijn. Dat betekent dat een rechtsorde legitiem is 
alss deze niet indruist tegen de morele orde. Het gelijktijdige ontstaan 
vann recht en moraal doet hem het standpunt innemen dat er geen 
hiërarchiee is." 

Morelee normen hebben betrekking op natuurlijke personen. De 
moraall  is een systeem van kennis waaruit zij kunnen putten. Dit 
systeemm biedt echter geen leidraad voor hun handelen, omdat natuurlij-
kee personen in de moderne samenleving, autonoom als zij zijn, zelf 
moetenn bedenken welke normen zij van toepassing achten op de 
situatiess waarin zij verkeren. De moraal laat hen in concrete hande-
lingssituatiess derhalve zitten met de vraag hoe zij dienen te handelen. 
Zijj  moeten in iedere situatie opnieuw bedenken welke morele normen 
zijj  van toepassing achten, welke beslissing zij juist achten, en hoe zij 
hunn handeling kunnen organiseren. Het recht onderscheidt zich van de 

Habermas,, p. 128, 137. 
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moraal,, omdat het antwoorden in zich bergt op de vraag welk optreden 
eenn handelingssituatie vergt. Het is net als de moraal een systeem van 
kennis,, maar het is daarnaast een handelingssysteem, dat een leidraad 
geeftt in handelingssituaties. 

Hett recht is complementair aan de moraal door de last te verlichten 
vann natuurlijke personen die met de vraag zitten hoe zij dienen te 
handelen.. Het recht neemt een reeks onzekerheden weg. Als leden van 
dee rechtsgemeenschap zijn deze personen in staat om aan normen de 
rechtsvormm toe te kennen. In deze rechtsvorm vinden zij een basis om 
tee handelen.100 De complementariteit volgt uit het gelijktijdige ont-
staann van recht en moraal. In de evolutie van een traditionele naar een 
modernee samenleving hebben zij beide een eigen functie ontwikkeld. 
Hiermeee is nog niet de legitimiteit van het recht verklaard. Het recht is 
inn ieder geval niet legitiem als het tegen de moraal indruist, maar 
hiermeee is nog niet duidelijk wanneer het wel legitiem is. De moraal 
staatt niet hiërarchisch boven het recht en is derhalve geen grondslag 
voorr legitimiteit. Habermas vindt de grondslag in het discoursprincipe. 

3.3.33.3.3 Het discoursprincipe 

Inn een pluralistische samenleving waarin de ontplooiing van het indivi-
duu en zijn morele autonomie van groot gewicht zijn, is het discours 
eenn belangrijke methode om samenhang te behouden. Een discours dat 
maatschappelijkk tot samenhang leidt, dient structuur te hebben. Deze 
structuurr volgt uit het discoursprincipe. Dit principe heeft zijn funda-
mentt in door communicatie gestructureerde samenlevingsvormen 
waarinn men eikaars gelijkwaardigheid erkent. Het is een beginsel dat 
tenn grondslag ligt aan een brede categorie menselijke handelingen door 
tee bepalen welke normen met betrekking tot handelingen geldig zijn. 
Dezee normen zijn handelingsnormen: algemene verwachtingen die men 
opp enig moment binnen een gemeenschap kan hebben van eikaars 
gedragingen.. Het discoursprincipe is gebaseerd op de veronderstelling 
datt praktische vragen onpartijdig beoordeeld en rationeel beantwoord 
kunnenn worden.101 Het luidt als volgt: 'Geldig zijn precies die han-
delingsnormenn waarmee alle mogelijkerwijs betrokkenen als deelne-
merss aan rationele discussies zouden kunnen instemmen'.102 

Habermas,, p. 143 - 151. 
Habermas,, p. 140. 
Habermas,, p. 138; zie ook Van Roermund, 1994, p. 126 (zijn vertaling). 
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Hett discoursprincipe heeft betrekking op handelingsnormen in het 
algemeen.. Het staat neutraal ten opzichte van morele, juridische en ook 
ethischee normen. Het legt inhoudelijk niets vast omtrent deze en 
anderee normen, maar eist wel dat alleen die normen geldig zijn waar 
allenn mee zouden kunnen instemmen die deelnemen aan een rationeel 
discours.. Deze geldigheid is verder onbepaald, behalve door de nadere 
bepalingenn binnen het discoursprincipe zelf: 'rationeel discours' en 
'betrokkenen'.. Een rationeel discours is iedere poging om tot weder-
zijdss begrip te komen met betrekking tot zaken waarvan de interpreta-
tiee een probleem is. Betrokken is een ieder die door de redelijkerwijs 
tee voorziene gevolgen van een door normen geleide algemene praktijk 
inn zijn belang getroffen wordt. Betrokkenen kunnen volgens Habermas 
driee soorten relaties onderhouden: 1) morele relaties, waarbij allen 
betrokkenn zijn, 2) ethisch-politieke relaties, waarbij de leden van een 
concretee politieke groepering betrokken zijn, en 3) pragmatische, 
waarbijj  bepaalde particuliere actoren betrokken zijn.103 

Inn ieder discours spelen steeds pragmatische, ethisch-politieke en 
morelee vragen een rol. Voor ieder discours gelden eigen regels hoe 
dezee vragen beantwoord moeten worden. Dat zijn argumentatieregels. 
Zijj  operationaliseren hoe het discoursprincipe in een bepaald discours 
toegepastt moet worden. Zo komt uit de toepassing van het discour-
sprincipee op het morele discours en op morele normen het zogenaamde 
moraalprincipee voort. Dit principe heeft als afgeleide van het discour-
sprincipee de rol van argumentatieregel in het morele discours. Op 
grondd van deze regel moeten de handelingsnormen, die in dit discours 
gelden,, eisen dat ieders belang in gelijke mate meetelt. Habermas 
spreektt hier van het universaliseringsprincipe.104 Het democratieprin-
cipee is de argumentatieregel in het juridisch discours en heeft betrek-
kingg op die handelingsnormen die rechtsnormen zijn. Deze regel geldt 
bijj  de rationele beantwoording van politieke vragen die kan dienen als 
legitimatiegrondd voor wetgeving. Het legt een procedure van legitieme 
vaststellingg van het recht vast. 

Hett democratieprincipe stelt vast dat alleen die wetten legitiem zijn, 
diee in een juridisch gestructureerd proces van rechtsvaststelling de 
toestemmingg van alle rechtsgenoten hebben gekregen. Het is gebaseerd 
opp de aanname dat een proces van redelijke politieke menings- en 
wilsvormingg mogelijk is dat leidt tot de vaststelling van recht. Voort-

Ziee Van Roermund, 1994, p. 133 (zijn vertaling). 
Habermas,, p. 139, 140. 
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bouwendd op deze aanname stelt het democratiebeginsel hoe dit proces 
geïnstitutionaliseerdd kan worden door een systeem van rechten dat een 
iederr gelijke deelname garandeert. Dit systeem ontstaat wanneer de 
ledenn van een rechtsgemeenschap, zoals in het bovenstaande reeds 
werdd beschreven, de rechtsvorm toekennen aan nonnen. Het democra-
tieprincipee verklaart de betekenis van een praktijk van rechtsgenoten 
diee zelf vormgeven aan hun bestaan, en die elkaar erkennen als vrije 
enn gelijke leden van een vrijwillig e associatie. Het discoursprincipe eist 
datt de rechtsnormen die binnen deze associatie gelden de toestemming 
vann allen hebben. 

3.3.43.3.4 Habermas en de controverse tussen Raz en Dworkin 

Habermass heeft duidelijke ideeën over het gezag van het recht. Deze 
zall  ik hier gebruiken om een oplossing te geven voor het probleem dat 
Razz opwerpt met betrekking tot het gezag van het recht en dat in het 
vorigee hoofdstuk bij de behandeling van Dworkin is blijven bestaan. 
Dworkinn richt zich op de gemeenschap als auteur van het recht, terwijl 
Razz daarvoor een duidelijk herkenbare autoriteit aanwijst. Ondanks alle 
mogelijkee weerleggingen van de kritiek van Raz op Dworkin houdt 
dezee kritiek in zoverre stand, dat zich ook bij Dworkin de situatie voor 
kann doen dat een afweging gezaghebbend afgesloten moet worden. Er 
moet,, met andere woorden, op dat moment een knoop doorgehakt 
worden,, of met nog weer andere woorden, het discours moet tijdelijk 
tott een einde komen, omdat er een besluit vereist is. Habermas brengt 
ditt moment helder in beeld door het onderscheid dat hij maakt tussen 
hett morele en het juridische discours. Deze onderscheiden zich door 
eenn eigen argumentatieregel. De morele argumentatieregel geeft aan 
datt iedere actor elk standpunt steeds weer in twijfel mag trekken. De 
afwegingg gaat steeds door, en niemand kan een knoop doorhakken. De 
juridischee argumentatieregel, het democratieprincipe, is er nu juist op 
gerichtt dat er knopen doorgehakt kunnen worden. 

Inn het recht is de afweging op een geheel eigen wijze eindig. Dat 
will  zeggen dat het een ieder net als in het morele discours vrij staat 
omm zijn eigen afweging te maken. Anders dan in het morele discours is 
echterr de afweging beperkt op punten waar eerder een gezaghebbend 
besluitt is gevallen. Een nieuw besluit is in principe gebonden aan het 
gezagg van eerdere besluiten. Dus heeft de wetgever, een rechter, of 
eenn bestuursorgaan zich eerder over een bepaalde situatie uitgelaten, 
dann mag het besluit daar in een nieuwe, vergelijkbare situatie niet 
zomaarr van afwijken. Zo mag de wetgever de wet veranderen, maar 
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alleenn na het doorlopen van de juiste procedure. De rechter mag in een 
nieuwee situatie 'om gaan', maar is ook aan procedures gebonden, 
bijvoorbeeldd een hoger beroep wanneer deze rechter niet de hoogste 
rechterr is. Ook het bestuur mag in een nieuwe, vergelijkbare situatie 
eenn ander besluit nemen, maar zal dat moeten kunnen motiveren, 
bijvoorbeeldd tegenover de rechter. 

Inn tegenstelling tot het morele discours zijn in het recht sommige 
beslissingenn definitief, omdat niet iedereen elke beslissing kan of wil 
veranderen.. Het juridisch discours mag zich in nieuwe situaties overal 
voortzetten,, behalve op die punten waar eerder uitspraken over zijn 
gedaann en waarop het bevoegde gezag niet kan of wil terugkomen. Het 
democratieprincipee brengt dit discours tot een einde voorzover dit raakt 
aann eerdere uitspraken van het gezag, en zolang dit gezag zich daar 
niett in mengt. Het lijk t daarmee op het decisiebeginsel dat eist dat de 
rechterr op een gegeven moment tot een uitspraak komt. Meer overeen-
komstenn vertoont het democratiebeginsel met het legaliteitsbeginsel, dat 
eistt dat actoren zich bij hun besluitvorming houden aan wet en juris-
prudentie.. Dworkin past het legaliteitsbeginsel toe alsof er sprake is 
vann een moreel discours. Moreel kan een ieder wet en jurisprudentie 
naarr eigen oordeel hoog achten, volstrekt verwerpen, en alles daartus-
senin.. Moreel is het legaliteitsbeginsel een beginsel als alle andere, dat 
afhankelijkk van de situatie een eigen gewicht kan krijgen. Dworkin 
pastt alle beginselen op deze wijze toe, zie daarover het tweede hoofd-
stukk van dit boek, maar juridisch kan hij dit niet volhouden. 

Dworkinn en Raz zijn beide van mening dat in het juridisch discours 
knopenn doorgehakt moeten worden. Dworkin denkt dat dit plaats kan 
vindenn in een discours waarin alle beginselen hetzelfde gewicht heb-
ben,, inclusief het legaliteitsbeginsel. Uit het werk van Raz volgt 
daarentegenn dat het legaliteitsbeginsel juridisch in iedere situatie 
hetzelfdee gewicht heeft. Het is alsof het daarmee zijn beginselkarakter 
verliest,, en of er sprake is van een algemene regel. Het woord demo-
cratieprincipee lijk t daarmee door Habermas slecht gekozen. Eerder is 
err sprake van de democratieregel en de legaliteitsregel. Deze regel eist 
inn iedere situatie waarin er sprake is van voorafgaande uitspraken van 
wetgeverr of rechter, dat de afweging omtrent de beste handeling in 
dezee situatie zich houdt aan deze uitspraken. Het verschil tussen het 
morelee en juridische discours is het beginselkarakter van het legaliteits-
beginsel.. Het verschil tussen Raz en Dworkin is dat de laatste dit 
beginsell  in het recht toepast als een moreel beginsel, terwijl hij het zou 
moetenn toepassen als een rechtsregel. Raz past deze regel wel toe; zie 
dee discussie in 2.3.4. 
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3.44 Het systeem van rechten 

Mett de bovenstaande behandeling van het democratieprincipe eindigt 
dee uiteenzetting die aangeeft hoe Habermas komt tot een systeem van 
rechten.. In deze paragraaf komen vorm en inhoud van dit systeem aan 
dee orde. Burgers die hun samenleven met behulp van het positieve 
rechtt op legitieme wijze willen regelen, zullen elkaar een reeks rechten 
moetenn toekennen. Deze reeks vormt het systeem van rechten. Hierin 
spelenn subjectieve rechten een voorname rol. Zij leggen de grenzen 
vast,, waarbinnen een subject het recht heeft zijn eigen wil te volgen. 
Subjectievee rechten corresponderen met subjectieve handelingsvrijhe-
den.. Zij stellen aan de handelingsvrijheid van het individu die grenzen, 
diee andere leden van de samenleving het profijt van dezelfde rechten 
verzekeren.. Belangrijk voor Habermas is in dit verband het idee dat 
hierinn het gelijkheidsbeginsel zit opgesloten, en het idee dat alleen 
wettenn deze grenzen kunnen vastleggen: 'in de vorm van algemene en 
abstractee wetten komen aan alle subjecten dezelfde rechten toe'.105 

Hett is een uitgangspunt van Faktizitat und Geltung dat het recht 
aann het samenleven van mensen stabiliteit kan bieden. Met dit uit-
gangspuntt hangt het idee samen dat iedere handeling steeds gepaard 
zouu gaan met een overdaad aan morele oordeelsvorming, wanneer de 
modernee samenleving geen recht zou kennen. Ter legitimatie van zijn 
handelenn zou iedere burger steeds een proces van morele overweging 
moetenn herhalen. Nu het recht wel bestaat, blijf t de burger een deel 
vann deze overwegingen bespaard, omdat deze reeds in het recht 
opgeslotenn zitten. Habermas concentreert zich hierbij op het geschre-
venn recht. Door vast te leggen hoe de handelingsvrijheid van een 
individuu samen kan gaan met die van anderen, bespaart de wet de 
samenlevingg processen die zich anders steeds zouden moeten herhalen. 
Eenn handeling is nu gelegitimeerd omdat deze legaal is. De vraag is nu 
echterr wat de legitimiteit van deze legaliteit is. 

Dee legitimiteit van de wet legitimeert het handelen van burgers dat 
conformm de wet is. Dit handelen is legaal, zij hoeven het niet te 
motiveren.. De wet is echter ook weer het resultaat van het handelen 
vann burgers, want zij hebben het subjectieve recht om betrokken te zijn 
bijj  het proces van politieke besluitvorming over wetgeving. De wet 
ontleentt zijn legitimiteit aan dit proces. Er doet zich nu een paradoxale 

Habermas,, p. 109 - 110 (mijn vertaling); zie ook p. 153. 
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situatiee voor: er zijn subjectieve rechten die de individuele burger het 
rechtt garanderen te participeren in politieke besluitvorming. Deze 
politiekee rechten maken legaal gedrag tot plicht. Tegelijkertijd maken 
zijj  als subjectieve rechten de motivering van dit legale, regelconforme 
gedragg onnodig. Wetgeving is echter bij uitstek een proces dat om een 
dergelijkee motivering draait. Politieke rechten besparen de burger 
enerzijdss morele overwegingen, waar hij zich niet meer in hoeft te 
verdiepen,, terwijl deze rechten hem anderzijds de plicht opleggen dit 
well  te doen. Legaliteit als grondslag van legitiem handelen valt derhal-
vee niet eenvoudig te legitimeren. 

Legitimiteitt door legaliteit ontstaat bij Habermas door de verzoe-
ningg van een aantal rechts verschijnselen dat zich traditioneel moeilijk 
laatt verzoenen: subjectief recht met objectief recht, en mensenrechten 
mett volkssoevereiniteit. De vrijheid van het subject impliceert het 
verbodd aan allen van interventie in de vrijheid van een ander subject. 
Hett objectieve recht legt dit verbod vast. Er is derhalve geen tegenstel-
lingg tussen objectief en subjectief recht, want zij veronderstellen 
elkaar.. Subjectieve rechten impliceren wederkerigheid: subjecten 
moetenn hun eigen vrijheid ook aan elkaar toeschrijven. Het objectieve 
rechtt moet deze wederkerigheid waarborgen. Dit maakt dat het objec-
tievee recht tot stand moet komen op een wijze die ook wederkerig is. 
Hett mag niet zo zijn dat een groep subjecten dit recht vaststelt ten 
kostee van andere groepen. Hieruit volgt het idee van de volkssoeverei-
niteit.. 106 Dit idee is weer verbonden met het begrip mensenrechten. 

Volgenss Habermas zijn volkssoevereiniteit en mensenrechten 
fundamenteell  voor samenlevingen met een 'modern constitutioneel 
regime',, dat wil zeggen moderne op westerse leest geschoeide demo-
cratieën.. De mensenrechten maken dat mensen in deze samenlevingen 
inn een rechtsstaat leven, en de volkssoevereiniteit maakt dat men zich 
inn deze democratieën collectief zelf bestuurt. 'De interne verbinding 
tussenn volkssoevereiniteit en mensenrechten waar we naar zoeken 
bestaatt uit het feit dat mensenrechten precies de voorwaarden weerge-
venn waaronder de verschillende vormen van communicatie die noodza-
kelijkk zijn voor politiek autonome wetgeving, wettelijk kunnen worden 
geïnstitutionaliseerd'107.. Mensenrechten vormen volgens Habermas 

Vann Roermund, 1994, p. 128 - 129. 
Habermas,, 1994, p. 12-13: "The internal connection between popular sovereignty 
andd human rights that we are looking for consists in the fact that human rights 
statee precisely the conditions under which the various forms of communication 
necessaryy for politically autonomous law-making can be legally institutionalized." 
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dee voorwaarden voor de uitoefening van volkssoevereiniteit, en geen 
beperkingenn daarvan. Zij komen tot uitdrukking in de wettelijke 
institutionaliseringg van die discursieve processen van menings- en 
wilsvormingg waardoor de volkssoevereiniteit wordt uitgeoefend. 

Dee combinatie van subjectief en objectief recht en van mensenrechten 
enn volkssoevereiniteit moet duidelijk maken dat legaliteit legitiem kan 
zijn.. Het systeem van rechten kan derhalve in geschreven vorm een 
legitiemee basis bieden voor de integratie van de samenleving door het 
recht.. Dit systeem is tot nu toe beschreven in een abstracte vorm. Dat 
will  zeggen dat nog niet is gesproken over de concrete inhoud van 
rechten.. Na alle voorbereidingen in abstracto laat Habermas ten slotte 
eenn reeks concrete rechten uit zijn analyse volgen. Dit zijn rechten die 
fundamenteell  zijn voor het systeem. Hij spreekt van grondrechten, die 
hijj  onderverdeelt in een aantal categorieën. Belangrijk voor mijn 
onderzoekk is dat zal blijken dat een deel van deze grondrechten als 
rechtsbeginsell  opgevat moet worden. 

1.. Grondrechten die voortvloeien uit de politiek-autonome vormgeving 
vann het recht op de grootst mogelijke mate van gelijke subjectieve 
handelingsvrijheid.. Noodzakelijk correlaat daarmee zijn: 

2.. Grondrechten die voortvloeien uit de politiek-autonome vormgeving 
vann het lidmaatschap van vrijwillig e associaties van rechtsgenoten. 

3.. Grondrechten die voortvloeien uit de inroepbaarheid van rechten 
('accesss to justice') en de politiek-autonome vormgeving van 
individuelee rechtsbescherming. 

4.. Grondrechten op het - met gelijke kansen - deelnemen aan proces-
senn van menings- en wilsvorming waarin burgers hun politieke 
autonomiee uitoefenen en waardoor zij legitiem recht vormen.108 

Dee eerste drie categorieën grondrechten onderscheiden zich van de 
vierde.. Ik zal kenmerken en verschillen van de eerste drie bespreken, 
enn dan het onderscheid met de vierde categorie. De volgorde tussen de 

Habermas,, p. 155 - 157, vertaling Van Roermund, 1994, p. 130. Habermas noemt 
nogg een vijfde categorie grondrechten: "5) Grondrechten op de waarborging van 
levensvoorwaardenn die in zulk een mate sociaal, technisch en ecologisch verzekerd 
zijnn als dit voor een - met gelijke kansen - uitoefenen van de onder 1) - 4) 
genoemdee burgerlijke rechten onder gegeven omstandigheden noodzakelijk is". 
Dezee vijfde categorie staat enigszins buiten de andere vier, en wordt door Haber-
mass ook pas in zijn laatste hoofdstuk besproken. 
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eerstee drie categorieën is niet willekeurig. Voorop staat de eerste 
categoriee die aangeeft dat een ieder zoveel mogelijk recht heeft op 
gelijkee subjectieve handelings vrij heden. Rechtstreeks uit het discour-
sprincipee volgt dat het recht van een ieder vergelijkbaar moet zijn met 
hett recht van ieder ander. Wettelijke regelingen moeten dit respecteren 
omm legitiem te zijn. 

Hett recht op gelijke subjectieve handelingsvrijheid legt een basis 
voorr het recht om te dienen als medium voor de burgers om hun 
samenlevenn met behulp van het positieve recht op legitieme wijze te 
regelen.. Habermas noemt dit medium de rechtscode, waaronder hij de 
taall  verstaat waarin rechtsgenoten elkaar begrijpen. De basis die het 
rechtt op subjectieve handelingsvrijheid legt is echter niet voldoende om 
vormm te geven aan de rechtscode. Voor het bestaan van deze code zijn 
rechtenn nodig die aangeven binnen welke gemeenschap het recht geldt, 
datt is de tweede categorie, en rechten die vastleggen hoe burgers zich 
tegenn elkaar kunnen verweren, dat is de derde categorie. 

Dee grondrechten uit de eerste drie categorieën vervullen in de 
eerstee plaats de rol van rechtsbeginselen waar autoriteiten zich naar 
moetenn richten bij het stellen van recht. Hun inhoud is dan relatief 
onbepaald.. In de tweede plaats zijn het rechten die niet geschonden 
mogenn worden, ook niet door autoriteiten.109 In deze rol van meer 
klassiekk - liberale grondrechten laten de eerste drie categorieën grond-
rechtenn nu een meer concrete invulling toe: de eerste betreft dan 
rechtenn op het respecteren van bijvoorbeeld menselijke waardigheid, 
vann vrijheid, van eigendom, en van het leven en de integriteit van het 
lichaam;; de tweede categorie betreft onder meer het verbod op uitleve-
ringg en het recht op asiel, en daarnaast alle rechten en plichten die het 
lidmaatschapp van een rechtsgemeenschap met zich meebrengen; de 
derdee categorie betreft onder meer de onafhankelijkheid van de rech-
ter,, het verbod op terugwerkende kracht, en het beginsel van ne bis in 
idem. . 

Hett verschil tussen de eerste drie categorieën grondrechten ener-
zijdss en de vierde categorie anderzijds is het abstracte karakter van de 
eerstee drie. Deze drie zijn het resultaat van een theoretische beschou-
wingg over de burger en het recht, en niet van een visie op het recht 
doorr de ogen van de burger zelf. Deze theoretische beschouwing stelt 
hoee conform het democratieprincipe de burgers als autonome rechtsge-
notenn ten opzichte van elkaar moeten staan. Dit principe geeft aan hoe 

Habermas,, p. 160. 
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betrokkenenn moeten deelnemen aan een rationele discussie over het 
rechtt die leidt tot normen waar allen mee kunnen instemmen. De 
grondrechtenn uit de eerste drie categorieën zijn voor een dergelijke 
discussiee inderdaad van belang. Zij moeten daarbij in acht genomen 
worden,, maar zij hebben geen betrekking op het handelen van de 
burgerr wanneer hij daadwerkelijk aan deze discussie deelneemt. 
Daarvoorr dienen de grondrechten uit de vierde categorie. 

Hett discoursprincipe vereist dat alle betrokkenen kunnen instem-
menn met normen die worden vastgesteld in een rationele discussie. Het 
democratiebeginsell  is de argumentatieregel die maakt dat het systeem 
vann rechten en de bijbehorende rechtscode zodanig zijn dat alle autono-
mee burgers kunnen instemmen met de vaststelling van rechtsregels. 
Dezee situatie ontstaat wanneer subjectief en objectief recht en mensen-
rechtenn en volkssoevereiniteit met elkaar in harmonie zijn. In die 
situatiee komen burgers tot de vaststelling van positief recht dat legitiem 
is.. Positief recht als feitelijk verschijnsel heeft dan gelding als legitiem 
recht.. Feitelijkheid en gelding, Faktizitat und Geltung, hebben hier een 
directt verband. Met deze referentie aan de titel van zijn boek nadert 
Habermas'' discourstheorie van het recht haar hoogtepunt. 

3.55 Het procedurele rechtsparadigma 

Hett systeem van rechten heeft een universele waarde. Dat wil zeggen 
datt het relatief onveranderlijk is, terwijl interpretaties van het systeem 
mett de tijd kunnen veranderen.110 Habermas onderscheidt twee 
interpretaties,, of paradigma's, en voegt daar naar aanleiding van de 
discourstheoriee van het recht nog een derde aan toe, het procedurele 
rechtsparadigma.. Bij zijn voorbereiding daarop komt enige verdieping 
inn het begrip paradigma aan de orde. Het paradigma geeft aan welke 
opvattingg van het recht binnen een gemeenschap ten grondslag ligt aan 
dee wijze waarop men binnen deze gemeenschap het recht in de praktijk 
brengt.. Het paradigma hoort dan bij het interne perspectief op het 
recht,, dat is de opvatting van de deelnemers aan de rechtspraktijk. 
Voorr Habermas zijn de deelnemers aan de rechtspraktijk niet alleen de 
rechtsautoriteiten,, wetgever, rechter en bestuur, maar alle leden van 

Ziee Habermas, p. 467. 
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eenn gemeenschap.111 Dworkin hangt het interne perspectief in zijn 
aanvankelijkee theorie op aan de rechtsautoriteiten, maar betrekt daar in 
zijnn latere theorie heel uitdrukkelijk ook de gemeenschap in. 

Ikk volg in dit hoofdstuk Habermas voorzover hij aansluit bij 
Dworkinn en het interne perspectief. Habermas kiest echter niet alleen 
voorr het interne, maar ook voor het externe perspectief, zoals de 
opvattingenn van sociale wetenschappers of historici die de rechtsprak-
tijkk onderzoeken. Zijn stelling is dat men zich in de huidige praktijk 
bewustt is van het gegeven dat er diverse paradigma's bestaan. Dat 
maaktt deze praktijk in zijn woorden reflexief. Dat wil zeggen dat de 
deelnemerss aan de rechtspraktijk weten dat zij handelen op basis van 
eenn paradigma. Door zich reflexief op te stellen, kunnen zij zelf ten 
opzichtee van hun praktijk een extern perspectief innemen, en het eigen 
handelenn bekijken als waren zij sociale wetenschappers.112 Deze 
vermengingg van het interne met het externe perspectief is essentieel om 
tee begrijpen wat volgens Habermas de opvatting is van de deelnemers 
aann de rechtspraktijk. 

Habermass onderscheidt naast zijn eigen procedurele rechtsparadigma 
tweee andere: het paradigma van de liberale rechtsstaat en dat van de 
socialee rechtsstaat. Zij staan in de eerste plaats in een chronologisch 
verband,, waarbij het ene er eerder was dan het andere. Zij kunnen 
tegenwoordigg echter ook naast elkaar staan. Dat geeft de deelnemer 
aann de rechtspraktijk die zich reflexief opstelt de kans om zichzelf 
vanuitt verschillende invalshoeken te bekijken. Chronologisch komt het 
paradigmaa van de liberale rechtsstaat het eerste. Het bestaan daarvan is 
pass manifest geworden toen het tweede, van de sociale rechtsstaat, zich 
begonn te onderscheiden. Pas toen was een reflexieve opstelling moge-
lijk ,, zeker vanaf het moment dat aan de orde was of het ene paradigma 
hett andere uitsloot. Vanaf dat moment speelde de vraag welke het 

Habermas,, p. 476 - 477. Dworkins gebruik van het begrip paradigma komt bij 
Habermass niet aan de orde; zie Habermas, p. 472 e.v. Habermas past het begrip 
paradigmaa toe op interpretaties van het recht die dit recht plaatsen in een veelom-
vattendee sociale en historische context. Zo onderscheidt hij het paradigma van de 
liberalee rechtsstaat en dat van de sociale rechtsstaat. Dworkin spreekt op dat punt 
eerderr van het concept van het recht, en van concepties, hoewel hij daarmee niet 
opp exact hetzelfde doelt als waarop Habermas met zijn paradigma's doelt. Haber-
mass (p. 527) onderscheidt net als Dworkin concepties van paradigma's, waarbij de 
conceptiee een interpretatie is van het recht die minder omvat dan het paradigma. 
Bijj  Dworkin is dit precies andersom. 
Habermas,, p. 476 - 477, zie ook p. 468 - 469. 
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bestee aansloot bij de zelfopvatting van de deelnemers aan de rechts-
praktijk.. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen hebben intussen de 
vraagg doen ontstaan naar een nieuw paradigma.113 In die chronologie 
pastt enerzijds het procedurele rechtsparadigma, anderzijds heft de 
reflexiviteitt de chronologie op, door alle paradigma's naast elkaar te 
plaatsen.114 4 

Habermass neemt bij de beschrijving van paradigma's als uitgangspunt 
dee rol die de actor speelt. In de liberale rechtsstaat is dat een rechts-
subjectt dat met name op basis van het privaatrecht vrijheden geniet 
waarr hij en de andere actoren in gelijkheid gebruik van kunnen maken. 
Inn de sociale rechtsstaat is de actor een rechtssubject dat met name op 
basiss van het publiekrecht voorzieningen aangereikt krijgt om in 
dezelfdee mate als andere actoren van zijn vrijheden gebruik te kunnen 
maken.. Hier manifesteert zich een strijdigheid tussen privaatrecht en 
publiekrecht,, die ten grondslag ligt aan de tegenstellingen tussen beide 
paradigma's.. In de klassieke liberale rechtsstaat wordt het privaatrecht 
geachtt een samenhangend geheel aan rechten te zijn, dat nauw aansluit 
bijj  de handelingen die de individuele burger van nature verricht, met 
namee op de vrije markt. Dit geheel van formele rechten gaat verloren 
doorr de materialisering van het recht. Dat is de ontwikkeling waarin de 
inhoudd van het recht zijn aansluiting bij de natuur van de burger 
verliest,, omdat het moet gaan bijdragen aan een streven naar de 
materiëlee gelijkheid van alle burgers. Deze ontwikkeling heeft zijn 
wortelss in het publiekrecht.115 

Kenmerkendd voor het paradigma van de liberale rechtsstaat is het 
beeldd van de autonome actor die zich in vrijheid en gelijkheid op de 
marktt begeeft. Het paradigma van de sociale rechtsstaat heeft enerzijds 
ditt beeld doorgeprikt, omdat het niet realistisch was, maar staat 
anderzijdss in het teken van een streven om dit beeld alsnog te realise-
ren.1166 Het beeld was niet realistisch omdat het als uitgangspunt had 
datt mensen niet alleen gelijk behoren te zijn, maar dat ook daadwerke-
lij kk zijn. Deze feitelijke gelijkheid betrof dan de mogelijkheden van 
mensenn om op de vrije markt te opereren, en daar was geen sprake 
van.. In de sociale rechtsstaat geldt niet de aanname dat mensen gelijk 
zijn,, maar wel de norm dat ze dat behoren te zijn, en de norm dat de 

1133 Habermas, p. 469 - 470, p. 493, en zie p. 524 - 526, én p. 536. 
1144 Habermas, p. 500, p. 529 - 530. 
1155 Zie Habermas, p. 477 - 478, zie ook p. 484, 486 - 487. 
li 66 Habermas, p. 482 - 483, zie ook p. 485. 
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staatt zich moet inzetten voor daadwerkelijke gelijkheid.117 Daarmee 
doett de overheid haar intrede. Het grote verschil met het paradigma 
vann de liberale rechtsstaat is dat in dat van de sociale rechtsstaat de 
overheidd een voorname rol speelt. Dit heeft ook gevolgen voor de 
opvattingg van de rol van de actor. In de liberale rechtsstaat bestaat het 
levenn van de gemeenschap, en dan met name op de markt, uit de 
handelingenn van actoren, die individueel geen invloed hebben op dit 
leven.. In de sociale rechtsstaat wordt de overheid geacht daar wel 
invloedd op te hebben, ten koste van de speelruimte van de individuele 
actor.118 8 

Beidee paradigma's hebben gemeen dat zij draaien om de vraag of 
hett volstaat om de autonomie van het individu te waarborgen door 
vrijheidsrechten,, of dat aanspraken op inspanningen van de overheid 
dezee autonomie moeten verzekeren. Dit gemeenschappelijke uitgangs-
puntt concentreert zich op de autonomie van het individu om zijn eigen 
belangenn na te streven, en niet op zijn autonomie om mee te beslissen 
overr aangelegenheden van de gemeenschap. Voorzover het individu 
zijnn eigen belangen nastreeft is hij geadresseerde van het recht. Zijn 
autonomiee behelst echter ook deelname aan het vaststellen van de 
inhoudd van het recht. De paradigma's van de liberale en van de sociale 
rechtsstaatt voorzien niet in deze autonomie van de staatsburger, of 
openbaree autonomie.119 Het procedurele rechtsparadigma voorziet 
daarr wel in. De private en openbare autonomie hebben bij Habermas 
eenn circulaire verbinding. Dat wil zeggen dat alleen dat recht legitiem 
kann zijn dat voortkomt uit de meningsvorming van staatsburgers die 
dezelfdee rechten hebben. Hun openbare autonomie berust op het recht 
omm deel te nemen aan democratische processen. Van deze rechten 
kunnenn zij pas werkelijk gebruik maken als hun private autonomie 
gewaarborgdd is. Waarborging daarvan vindt echter wederom plaats 
doorr het recht, dat wil zeggen door de vrije en gelijke meningsvorming 
vann staatsburgers.120 

Inn de paradigma's van de liberale en de sociale rechtsstaat staan de 
kenmerkenn van actoren centraal; wie of wat zijn zij, wat kunnen zij, en 
watt mogen zij. Is de actor bijvoorbeeld een individu met al zijn 
kenmerken,, of is het een overheid? Aan deze kenmerken kunnen 
anderee actoren normatieve verwachtingen ontlenen. Rechtsvragen 

Habermas,, p. 485 - 486, p. 487 - 488. 
II IC 

Habermas,, p. 488 - 490. 
1199 Habermas, p. 491 - 492; zie ook p. 505 - 506. 
1200 Habermas, p. 492. 
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krijgenn een antwoord in een strijd voor vrije speelruimte van de 
individuelee actor versus de mogelijkheden van de overheid om deze 
ruimtee te beperken. In het procedurele rechtsparadigma volgen norma-
tievee verwachtingen uit de wijze van communiceren. Rechtsvragen 
krijgenn een antwoord in een proces van vrije meningsvorming. Dat 
process is machtsvrij en is geworteld in de leefwereld, en in ideeën die 
daarr heersen over de private en publieke levenssfeer. Uit dit communi-
catieprocess ontstaat legitiem recht. De sleutel tot het procedurele 
rechtsparadigmaa is enerzijds het idee dat een rechtsorde legitiem is 
voorzoverr deze de private en openbare autonomie van het individu 
waarborgt,, anderzijds volgt deze legitimiteit uit de wijze van communi-
cerenn waarin deze autonomie zich kan uiten en bewijzen.121 

Dee erkenning van het recht van een individu heeft geen zin als dit 
rechtt geen rol speelt bij besluiten waarin het betrokken is. Kan het 
individuu er op rekenen dat het daar een rol zal spelen? Om daar op te 
kunnenn rekenen zal het individu ook over het recht, de aanspraak, 
moetenn beschikken dat zijn rechten een rol zullen spelen in besluiten 
waarinn ze betrokken zijn. Kortom, alle rechten op vrijheid, of op een 
prestatiee moeten gepaard gaan met het recht dat deze rechten een rol 
zullenn spelen. De paradigma's van de liberale en sociale rechtsstaat 
miskennenn dit. Zij erkennen enkel rechten op vrijheid en prestatie, en 
niett op een plaats in besluitvormingsprocedures. Het procedurele 
rechtsparadigmaa erkent dit laatste wel. Daarbij ziet dit paradigma het 
rechtt op een positie binnen procedures als het recht van het individu 
omm zelf zoveel mogelijk aan deze procedures deel te nemen.122 In 
eenn representatieve democratie kunnen volksvertegenwoordigers 
optredenn namens het individu, en kunnen de rechter en het bestuur zich 
ookk opwerpen voor de verdediging van zijn rechten. Is dat voldoende? 
Kenmerkk van de hedendaagse samenleving is volgens Habermas een 
toenemendee complexiteit. Dit maakt dat het individu zoveel mogelijk 
zelff  moet participeren in besluitvorming. Representatie door volksver-
tegenwoordiging,, rechter en bestuur schiet tekort. 

Dee complexiteit van de samenleving verschijnt in het licht van de 
diversee paradigma's als een crisis van het recht. In het licht van de 
paradigma'ss van de liberale en sociale rechtsstaat neemt de complexi-
teitt zodanige vormen aan dat het recht nauwelijks meer kan dienen om 
dee burger te beschermen, of bij te staan.123 Het procedurele rechts-

Habermas,, p. 492 - 493; zie ook p. 503. 
Ziee Habermas, p. 504 - 506, p. 514 - 515. 
Ziee Habermas, p. 519 - 527. 
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paradigmaa werpt hier een ander licht op, en ziet nog wel een functie 
voorr het recht. Aan die functie ligt niet langer de klassieke rechtsfiguur 
tenn grondslag waarin de algemene en abstracte wet de basis biedt voor 
dee machtenscheiding tussen de wetgever die deze wet maakt, de 
rechterr die deze toepast, en het bestuur dat deze uitvoert. De reflexivi-
teitt van het recht maakt dat het formele, materiële en procedurele recht 
zichh aanbieden als alternatieven. Dat stelt de wetgever voor de keuze, 
waarbijj  hij kan afzien van de algemene en abstracte wet, en er ook van 
kann afzien zelf op te treden, en de besluitvorming overlaat aan rechter, 
bestuur,, of samenleving. De rechter heeft onder deze omstandigheden 
slechtss beperkt houvast aan de wet. Hoe kleiner de houvast is, des te 
meerr zal hij zijn besluit moeten baseren op ideeën die in de maatschap-
pijj  leven. Dat kan hem bewegen de procedure minder om juridische 
expertss te laten draaien en meer een openbaar karakter te geven.124 

Voorr wie vasthoudt aan het klassieke model van machtenscheiding, 
dee trias politica, is al lang duidelijk dat het bestuur feitelijk niet 
voldoett aan de grenzen van zijn handelen conform de trias. Dat wil 
zeggenn dat het bestuur feitelijk niet in staat is om enkel uitvoering te 
gevenn aan de wet, maar daarbij vrijheden moet nemen. In de complexe 
samenlevingg neemt deze vrijheid steeds grotere vormen aan. Dat vraagt 
omm andere methodes van legitimatie dan enkel het primaat van de wet, 
enn controle door de rechter. Deze methodes bestaan uit participatie van 
dee burger bij bestuurlijke besluitvorming. Bij een dergelijke bestuurs-
praktijk,, maar ook bij een nieuwe invulling van de praktijk van wetge-
verr en rechter, loert steeds het gevaar dat er besluiten zullen vallen die 
opp niet te rechtvaardigen wijze de belangen van sommigen begunstigen 
enn van anderen benadelen. Voor een legitiem besluit dienen deze 
praktijkenn te voldoen aan de eisen van machtsvrije communicatie.125 

Omm deze besluiten te laten resulteren in de vaststelling van legitiem 
rechtt moet hun totstandkoming voldoen aan de in deze paragraaf 
uiteengezettee voorwaarde van een circulaire samenhang tussen de 
rechtenn van het individu in zijn private en openbare autonomie. 

Habermas,, p. 529 - 530. 
Habermas,, p. 530-532. 
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3.66 Conclusie 

Hett voornaamste doel van dit proefschrift is om voor de beginselen 
vann behoorlijk bestuur een bevredigende plaats te vinden in het sys-
teemm van bestuursrecht. Tot slot van dit hoofdstuk zal ik proberen om 
inn het licht van dit doel enige verbanden te leggen tussen de theorieën 
vann Habermas, Dworkin en Richardson. 

Inn Habermas' procedurele rechtsparadigma blijven de functies van 
wetgever,, rechter en bestuur bestaan. Zij functioneren niet binnen een 
striktee scheiding van hun machten, maar krijgen onderscheiden functies 
binnenn uiteenlopende wijzen van communiceren over de vaststelling 
vann legitiem recht. Deze communicatievormen verschillen bijvoorbeeld 
inn hun concentratie op wetgeving, rechtspraak, of bestuur, en kunnen 
verschillenn naar onderwerp en deelnemers. Om tot de vaststelling van 
legitiemm recht te kunnen komen, moeten zij in ieder geval voldoen aan 
dee voorwaarde dat betrokkenen hun rechten in een open debat in een 
geregeldee procedure kunnen verdedigen. Met dit beeld schetst het 
procedurelee rechtsparadigma in ieder geval hoe besluitvorming behoort 
plaatss te vinden. Daarnaast heeft het ook de pretentie om voor een deel 
tee beschrijven hoe deze feitelijk plaatsvindt.126 Tot dit normatieve en 
feitelijkee beeld behoort nog een laatste centraal element, de openbaar-
heid.. De samenhangende rechten van het individu komen niet tot leven 
opp de markt, noch in de verzorgingsstaat, maar in de communicatie 
tussenn privé personen en in het openbare debat. In het openbare debat 
kann langs democratische weg communicatieve macht tot stand komen, 
diee zich onderscheidt van geweld. Het is deze macht die wetgever, 
bestuurr en rechter legitimeert, en die vorm geeft aan de samenleving 
opp een wijze die garandeert dat de samenhangende rechten van het 
individuu tot leven komen.127 

Doorr de openbaarheid een wezenlijke rol toe te kennen, maakt 
Habermass dat het procedurele rechtsparadigma niet alleen de opvatting 
weergeeftt van mensen die als expert deelnemen aan de rechtspraktijk, 
maarr van alle rechtssubjecten die deelnemen aan het openbare de-
bat.1288 Aan het begin van dit hoofdstuk stelde ik dat Habermas tot op 
grotee hoogte Dworkin volgt, maar op een zeker moment afstand van 
hemm neemt. Dat is het cruciale moment waarop Dworkin aankomt bij 

Habermas,, p. 527. 
Habermas,, p. 532 - 533. 
Habermas,, p. 536 - 537. 
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Hercules.. Het is met enig inzicht in Habermas' interne rechtstheorie 
niett moeilijk om te begrijpen wat hij van het Herculesidee vindt. 
Vanuitt zijn ideeën omtrent het discours is de individualistische positie 
vann Hercules verkeerd. Hij stelt hier het discours voor in de plaats. 
Volgenss Van Roermund ontstaat hiermee niettemin slechts een zeer 
geringg verschil tussen Habermas en Dworkin: 'Het komt in feite neer 
opp het verschil tussen een intersubjectieve interpretatie van Hercules 
(Habermas)) en een herculiaanse interpretatie van intersubjectiviteit 
(Dworkin)'129.. In Dworkins aanvankelijke visie op het recht heeft 
eenn rechterlijke uitspraak, die idealiter door een Hercules wordt 
gedaan,, een objectieve waarde. Dit kan betekenen dat het verschil 
groterr is dan Van Roermund doet vermoeden, omdat dit dan het 
verschill  is tussen de intersubjectiviteit van Habermas en de objectiviteit 
vann Dworkin. In zijn latere visie op het recht betrekt Dworkin echter 
meerr de gemeenschap in zijn werk, en verschijnt daarmee ook de 
intersubjectiviteitt in beeld, hoewel anders geïnterpreteerd dan door 
Habermas. . 

Eenn belangrijke overeenkomst tussen Habermas en Dworkin is dat 
Dworkinn een deontologisch standpunt inneemt, en Habermas hem 
daarinn bijvalt wanneer hij stelt dat hun visie op het karakter van 
normen,, waaronder beginselen, in hoge mate overeenkomt. Hij doet 
datt bij een bespreking van het verschijnsel grondwet, die in zijn ogen 
volgenss Dworkin een door rechtsbeginselen gestructureerd systeem van 
regelss is. Beginselen zijn dan hogere normen die de rechtvaardiging 
vann andere normen mogelijk maken. Om het deontologische standpunt 
tee onderstrepen maakt Habermas een onderscheid tussen normen en 
waarden,, waarbij beginselen iets anders zijn dan waarden.130 Een 
normm verplicht allen tot wie de norm gericht is zonder uitzondering tot 
hetzelfdee gedrag. Van normen, en met name rechtsbeginselen, zeggen 
Habermass en Dworkin in dit verband dat ze een 'deontologisch' 
karakterr hebben. 

Naastt dit verschil tussen normen en waarden noemt Habermas nog 
driee verschillen. Het eerste heeft als uitgangspunt dat normen geldig 
zijn,, of ongeldig. Net zoals wij tegen de stelling dat 'iets zo is' ja of 
neee kunnen zeggen, kunnen wij tegen de stelling dat een norm geldt ja 
off  nee zeggen, of ons van een oordeel onthouden. Bij de stelling dat 
ietss van waarde is, blijft een antwoord met ja of nee achterwege, en 

Vann Roermund, 1994, p. 137. 
Habermas,, p. 309 - 311. 
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kunnenn wij in gradaties reageren dat wij iets van meer of minder 
waardee achten. Het tweede verschil heeft als uitgangspunt dat de 
inhoudd van een norm wordt geacht het goede voort te brengen voor 
allen.. Een norm is daarom universeel en geldt met voorrang. Een 
waardee brengt tot uitdrukking wat een persoon of gemeenschap op enig 
momentt goed acht voor zichzelf. Dit is relatief omdat anderen daar in 
anderee tijden en op andere plaatsen verschillend over kunnen denken. 
Hett derde en laatste verschil geeft aan dat normen die voor één en 
dezelfdee groep gelden elkaar niet mogen tegenspreken. Ze moeten 
onderdeell  uitmaken van een coherent systeem van het recht. Waarden 
strijdenn onderling om voorrang. Binnen een gemeenschap vormen zij 
structurenn die zich steeds aanpassen en steeds onder druk staan. 

Watt is nu het verband dat hier gelegd kan worden tussen de 
theorieënn van Dworkin, Habermas en Richardson? Dit verband volgt in 
dee eerste plaats uit de wijze waarop Habermas over waarden spreekt. 
Hijj  spreekt daarover op een wijze die overeenkomt met de manier 
waaropp Richardson spreekt over het goede. Het nastreven van waarden 
iss te maximaliseren net als bij Richardson het goede. Het verband 
betreftt in de tweede plaats de overeenkomst tussen beginselen en het 
juiste.. Richardson heeft het bij het juiste over beginselen. Hij laat zich 
verderr niet uit over wat een beginsel is. Habermas heeft het over 
normenn en legt daarbij de nadruk op beginselen. Op die plaats laat hij 
zich,, behalve met betrekking tot het onderscheid met waarden, niet 
echtt uit over wat een norm is, maar een norm kan ook een regel zijn, 
enn de wijze waarop Habermas hier normen omschrijft kan ook regels 
omvatten.. Kunnen deze regels ook passen binnen het beginselbegrip 
vann Richardson, nu hij dit begrip enigszins vaag heeft omschreven? 

Dee meest duidelijke omschrijving die Richardson van beginselen 
geeft,, is die van beperkingen bij het nastreven van het goede. In dat 
opzichtt kunnen regels evenzeer beperken als beginselen, dus in zoverre 
kunnenn zij passen binnen zijn beginselbegrip. Hij geeft echter redenen 
omm de regels hierbuiten te laten en om zijn beginselbegrip te laten 
passenn bij dat van Dworkin. De voornaamste reden is dat Richardson 
beginselenn in het verlengde van Rawls ziet als algemeen en universeel, 
enn een andere reden is dat hij met het oog op beginselen spreekt van 
eenn overzichtelijke reeks. Dat kan in beide gevallen ook wijzen op 
kenmerkenn van regels, maar de context wijst in alles op beginselen. De 
contextt wijst op het soort normen dat naar het onderscheid van Dwor-
kinn beginselen zijn. In dit verband richt ook Habermas zich primair op 
dee beginselen en niet op regels, ondanks het feit dat hij van normen 
spreekt. . 
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Hett nastreven van waarden maximaliseert het goede, en het nako-
menn van beginselen leidt tot het juiste. Door op deze wijze de beginse-
lenn te plaatsen in een geheel van normen en waarden kan met behulp 
vann het werk van Habermas een verband worden aangebracht tussen 
hett werk van Dworkin en Richardson. Daarnaast maakt Habermas 
duidelijkk dat zowel Dworkin als hijzelf een deontologisch uitgangspunt 
hebben.. Dat wil zeggen dat de beginselen, het juiste, een stevige 
barrièree vormen tegen het ongebreideld maximaliseren van het goede. 
Daarmeee onderscheiden zij zich van Richardson, die noch voor de 
deontologie,, noch voor het consequentionalisme wil kiezen. 

Volgenss Habermas mogen normen die voor één en dezelfde groep 
geldenn elkaar niet tegenspreken. Ze moeten onderdeel uitmaken van 
eenn coherent systeem van het recht. Waarden strijden onderling om 
voorrang.. Binnen een gemeenschap vormen zij structuren die zich 
steedss aanpassen en steeds onder druk staan. Het werk van Dworkin 
sluitt hierbij aan wanneer hij het heeft over beleid. Het voeren van 
beleidd is dan op te vatten als het maximaliseren van het goede. Beleid 
heeftt niet hetzelfde 'troefkarakter' als beginselen. Het doel en het 
voerenn van beleid hoeven daarom niet aan dezelfde eis van coherentie 
enn consistentie hoeven te voldoen waaraan de beginselen moeten 
voldoen.1311 Het beleid mag in bepaalde gevallen tot op zekere hoogte 
afwijkenn van vorige casus. Is dat ook de opvatting van Richardson 
overr beleid, oftewel het maximaliseren van het goede, en wat is zijn 
opvattingg over de plaats van de beginselen, moeten zij een coherent en 
consistentt geheel vormen? Hij laat zich daar bij zijn keuze voor de 
constructievee interpretatie niet expliciet over uit. In ieder geval lijken 
zijnn ideeën op dit punt niet in de weg te staan aan een vereniging met 
diee van Dworkin en Habermas. In een op rechtsbeginselen gebaseerd 
rechtssysteemm moet duidelijk zijn welke norm van toepassing is, en 
welkee niet. Het is uiteindelijk de taak van de rechter om dit te bepalen. 
Dee wetgever zal hier ook op letten, maar deze zal daarnaast belangen, 
oftewell  waarden afwegen.132 

Tott slot richt zeker Richardson met zijn meta-ethische theorie zich op 
hett redeneren over normen, en niet op de maatschappelijke functie van 
normen.. Dworkin richt zich met name op de juridische functie van 
normen,, en dat geldt ook voor Habermas, zolang deze in navolging 
vann Dworkin een rechtstheorie opstelt. Habermas doet echter meer dan 

11 Dworkin, 1986, p. 243. 
22 Habermas, p. 314 - 317. 
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dat.. De rechtstheorie van Dworkin betreft met name het handelen van 
dee rechter, het is een handelingstheorie. Zeker wanneer de legitimatie 
vann het handelen van de rechter aan de orde is, betrekt Dworkin daar 
ookk de samenleving bij. Daarmee geeft hij echter geen volledige 
verklaringg van de wijze waarop normen functioneren binnen, en vorm 
gevenn aan de samenleving. Ook Habermas stelt een handelingstheorie 
op.. Deze betreft niet alleen het handelen van de rechter, maar tevens 
datt van andere rechtssubjecten. Dat is nog geen verklaring van het 
functionerenn van nonnen binnen de samenleving, ook niet wanneer 
Habermass de legitimiteit van het recht aan de orde stelt. Hij richt zich 
echterr wel op de maatschappelijke functie van normen, wanneer hij 
zijnn handelingstheorie expliciet onderdeel maakt van een meer omvat-
tendee theorie, die ook de samenleving betreft, en de functie van 
normenn daarin. Dat zal in de volgende hoofdstukken aan de orde 
komen. . 
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HOOFDSTUKK  4 DE BESTUURLIJK E 
HANDELINGSSITUATI E E 

4.11 Inleiding 

Dee problematische situatie die om handelend optreden vraagt, is de 
zogenaamdee handelingssituatie. In deze situatie komen actoren bijeen 
omm voor een maatschappelijk tekort een oplossing te bedenken, en om 
tee besluiten hoe zij die oplossing zullen uitvoeren. De handelingssitua-
tiee is maatschappelijk een centraal object van het denken. Dat wil 
zeggenn dat veel van onze inspanningen om de samenleving op orde te 
houdenn en te verbeteren zich richten op handelingssituaties. Zo richt de 
bestuurskundee zich bijvoorbeeld op het verbeteren van de communica-
tiee en de organisatie in en om handelingssituaties, en de micro-econo-
miee richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van het handelen in de 
handelingssituatie.. Naar mijn idee richt het recht zich expliciet op 
normeringg van de handelingssituatie. Het bestuursrecht heeft betrek-
kingg op de handelingssituatie waarin het bestuur tot een besluit moet 
komen.. Centraal in dit boek staat nu de volgende stelling: bestuurs-
rechtelijkee rechtsvinding vindt plaats aan de hand van de elementen 
vann de bestuurlijke handelingssituatie. Dat zal ik in dit en de volgende 
hoofdstukkenn plausibel moeten maken. 

Omm mijn centrale stelling te onderbouwen zal in de eerste plaats 
helderr moeten worden wat de handelingssituatie nu precies is. Dat zal 
gebeurenn door deze situatie met behulp van het werk van Habermas en 
vann Glastra van Loon te ontleden in de elementen waaruit zij is opge-
bouwdd (4.2). Een duidelijke bepaling van dit verschijnsel brengt in de 
tweedee plaats mee, dat wordt beschreven welke ontwikkeling de 
handelingssituatiee tot een prominent verschijnsel heeft gemaakt in het 
denkenn over de samenleving en het recht in het algemeen, en in het 
bestuursrechtt in het bijzonder (4.3). In de derde plaats zal ik de 
verhoudingg beschrijven tussen bestuur en burger in de bestuurlijke 
handelingssituatiee (4.4). Doel van deze drie stappen is om uiteindelijk 
tee komen tot een totaalbeeld van de handelingssituatie waar de beginse-
lenn van behoorlijk bestuur betrekking op hebben. 
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Dezee handelingssituatie is in dit onderzoek het aanknopingspunt om 
zowell  de juridische, als de maatschappelijke functie van de beginselen 
vann behoorlijk bestuur te verklaren. Maatschappelijk is de handelings-
situatiee in toenemende mate het centrale object van het denken over de 
samenlevingg en het denken over het recht. Dat is van invloed op de 
wijzee waarop actoren komen tot een juridisch oordeel. Zij volgen 
daarbijj  de structuur van de handelingssituatie, die onder meer is 
opgebouwdd uit de elementen actor, beslissing, middel, doel en belang. 
Ditt alles moet in dit hoofdstuk leiden tot een totaalbeeld van de be-
stuurlijkee handelingssituatie. De normering is het onderwerp van het 
zesdee hoofdstuk. In het straks volgende, vijfde hoofdstuk zijn eerst de 
normenn zelf aan de orde. 

4.22 De elementen van de handelingssituatie 

4.2.14.2.1 Habermas 

Dee handelingssituatie is een centraal element van Habermas' theorie 
vann het communicatieve handelen. Koningsveld en Mertens beschrijven 
dezee theorie aan de hand van het onderscheid tussen instrumenteel, 
strategischh en communicatief handelen. Het instrumentele handelen 
realiseertt een aantal voorwaarden, 'zodanig dat één of andere begintoe-
standd overgaat in een vooraf gedefinieerde eindtoestand. Die eindtoe-
standd is de gewilde verandering, het gewenste verschijnsel, kortweg 
hett doel van de instrumentele handeling. De gerealiseerde voorwaarden 
zijnn de middelen die nodig zijn om het doel te bereiken'.133 Deze 
omschrijvingg vestigt de aandacht op doel en middel als elementen van 
dee handelingssituatie. Een volgende omschrijving betrekt het element 
actorr daarbij: 'Instrumenteel handelen veronderstelt een actor (een 
subject)) die veranderend inwerkt op een ding (een object) uit de 
omgeving'.1344 De actor kan een middel willekeurig of onbewust tot 
eenn doel inzetten, maar hier staan het rationele handelen en de ratione-
lee actor voorop. 

Weberr 'noemt een handeling rationeel wanneer de actor zich in zijn 
gedragingenn laat leiden door een reflectie over de doel-middel rela-
tie'.1355 Koningsveld en Mertens spreken van de rationele probleem-

Koningsveldd en Mertens, p. 16 - 17, zie p. 11 e.v. 
Koningsveldd en Mertens, p. 27. 
Ruebens,, p. 53. 
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oplosmethode,, waarbij zij rationaliteit zien als het volgen van een 
nauwgezette,, mogelijk wetenschappelijke methode vooraf aan de 
beslissingg over het inzetten van middelen.136 De rationele actor is het 
subjectt dat deze methode volgt. Een ander cruciaal element van de 
handelingssituatiee naast doel, middel en actor is informatie, of beter 
kennis,, in dit verband aan te duiden als 'nomologische kennis'. Deze 
kenniss is 'het produkt van wetenschappelijke theorievorming over de 
wetmatigee samenhangen tussen waarneembare feiten'.137 Zij geeft 
aann onder welke voorwaarden, bijvoorbeeld warmte toevoegen, welke 
verschijnselenn optreden, bijvoorbeeld het koken van water. Zij bestaat 
niett uit vastgestelde feiten, bijvoorbeeld dat water kookt, maar stelt 
vastt onder welke feitelijke omstandigheden zich welke feiten zullen 
voordoen.. Deze omstandigheden laten zich nog onderscheiden in 
randvoorwaardenn en oorzaken, waarbij oorzaken bewust aangebrachte 
omstandighedenn zijn, gericht op een gevolg. De gevolgen zijn de 
verschijnselenn die zullen optreden.138 

Nomologischee kennis heeft in de rationele probleemoplosmethode 
tweee belangrijke kenmerken: 1) zij betreft objectieve informatie 
omtrentt de natuurlijke en sociale omgeving, en geen waardeoordelen; 
enn 2) zij biedt aanknopingspunten om in te grijpen in deze omgeving, 
oftewell  mogelijkheden tot instrumenteel handelen. Het vaststellen dat 
dee inzet van een middel zal leiden tot het bereiken van een bepaald 
doeldoel is een uitdrukking van nomologische kennis. Het is geen waarde-
oordeel.. Daarvan is pas sprake op het moment dat de beslissing valt 
omm dit middel inderdaad in te zetten. Vanaf het moment van deze 
beslissingg geldt het waardeoordeel dat de gewenste eindtoestand beter 
iss dan de begintoestand, en het oordeel dat de gekozen middelen de 
juistee weg zijn om deze toestand te bereiken. Naast doel, middel, 
rationelee actor en kennis speelt in de beschrijving van de handelingssi-
tuatiee derhalve ook het element van de beslissing een rol.139 

Koningsveldd en Mertens, p. 16 e.v. 
Koningsveldd en Mertens, p. 22, en zie p. 11 e.v. P. 12: "Als een bepaalde begin-
toestand,, uitgedrukt in een aantal gespecificeerde eigenschappen, gegeven is, en 
alsals aan bepaalde noodzakelijke voorwaarden (oorzaken) is voldaan en als aan 
bepaaldee randvoorwaarden is voldaan, dan treedt noodzakelijkerwijs een gedefi-
nieerdee eindtoestand in". 
Koningsveldd en Mertens, p. 12. 
Koningsveldd en Mertens, p. 22 - 24. Deze beide en diverse andere in dit boek 
gebruiktee schrijvers maken geen probleem van de speciale betekenis in het 
bestuursrechtt van het woord 'besluit'. In artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht 
krijgtt dit woord echter een eigen invulling, die maakt dat het in een bestuursrech-
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Hett begrip instrumenteel handelen is bij Koningsveld en Mertens 
uitgangspuntt om het idee van het strategisch handelen te verhelderen. 
Daartoee bespreken zij een aantal onderdelen daarvan. Een eerste is de 
keuzee russen alternatieve middelen, de rationele middelenkeuze, dat het 
instrumentelee nog niet echt van het strategische handelen onderscheidt, 
omdatt de rationele actor bij instrumenteel handelen ook tot deze keuze 
inn staat is.140 Een tweede onderdeel van het strategisch handelen, de 
rationelee doelkeuze, brengt wel een nieuw aspect aan in het gehele 
verhaal.. Tot dan toe is steeds verondersteld dat het doel bekend is, en 
datt het handelen geschiedt om een reeds vastgesteld doel te bereiken. 
Datt kan niet volstaan in de beschrijving van een handeling die ook 
bestaatt uit het vaststellen van het na te streven doel. Gegeven de 
omgevingg waarin hij verkeert en de middelen die hem ter beschikking 
staan,, zullen voor de rationele actor doorgaans diverse doeleinden 
realiseerbaarr zijn. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van zijn 
waardeoordeel.. 'De verschillende realiseerbare doelen worden 'doorge-
meten'' op hun waardevolheid voor het subject. Waarderen is een 
normatievee beoordeling van mogelijke handelingsalternatieven'.141 

Nett als bij de rationele middelenkeuze is bij de rationele doelkeuze 
nogg niet geheel duidelijk wat het strategische van het instrumentele 
handelenn onderscheidt. De actor is immers ook tot rationele doelkeuze 
inn staat bij instrumenteel handelen. Om het idee van het strategisch 
handelenn echt te onderscheiden van het instrumentele handelen, is de 
introductiee noodzakelijk van de strateeg. Als de strateeg 'gebeurtenis-
senn waarneemt, dan kunnen dat twee radicaal verschillende gebeurte-
nissenn zijn, namelijk gebeurtenissen die nu eenmaal optreden als 
gevolgg van objectieve wetmatigheden (bijvoorbeeld het regent), of 
gebeurtenissenn die het gevolg zijn van beslissingen van anderen (bij-
voorbeeldd er valt een belastingformulier in de bus). Voor de verklaring 
vann het ene type gebeurtenissen kan hij een beroep doen op empi-
risch-wetenschappelijkee theorieën (in het voorbeeld, de meteorologie), 
voorr de verklaring van het andere type gebeurtenissen moet hij tenslot-
tee een beroep doen op een interpretatie van de bedoelingen van andere 

lelijkk werk als dit proefschrift beter niet voor andere verschijnselen kan worden 
gebruikt.. Om deze reden zal in meer algemene passages over bijvoorbeeld de 
handelingssituatiee het woord 'beslissing' gebruikt worden. 
Koningsveldd en Mertens, p. 27, en p. 27-28. 
Koningsveldd en Mertens, p. 30, zie p. 28 - 31. Waardering heeft n.m.m. ook 
betrekkingg op de middelen, bijvoorbeeld bij het verwerpen van een middel 
vanwegee ongewenste neveneffecten. Zie Koningsveld en Mertens, p. 27. 
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strategen'.strategen'.142142 Deze interpretatie onderscheidt zich van nomologische 
kennis.. De rationele actor die een keuze maakt uit doelen en middelen 
zall  naast het beschrijven van de omgeving en waarderen van zijn 
alternatievenn ook een inschatting moeten maken van de handelingen 
vann andere actoren. 

Kenmerkendd voor de strateeg is dat hij zich primair richt op de 
behartigingg van zijn eigen belang, en bijvoorbeeld niet op een alge-
meenn belang, of het belang van anderen. Een verzameling strategen is 
geenn sociale groep, waarin een ieder zich mede richt naar algemene 
belangen,, én naar normen die in de groep gelden. De strateeg richt 
zichh enkel naar normen voorzover hem dat uitkomt. Kan hij meer 
voordeell  behalen door de norm te schenden, dan zal hij dat doen. Zijn 
handelenn wordt niet gecoördineerd door normen, maar door het 
marktprincipe.. Dat wil niet zeggen dat er op de markt helemaal geen 
normenn bestaan. Om te kunnen functioneren heeft de markt een aantal 
institutiess nodig, zoals het respecteren van eigendom, en de binding 
aann contracten. Binnen die instituties echter is het handelen van de 
strateegg niet gecoördineerd door normen. Deze verschuiven naar de 
achtergrondd en coördineren enkel nog als randvoorwaarden.143 

Hett idee van het strategisch handelen brengt een aantal nieuwe elemen-
tenn van de handelingssituatie aan het licht, namelijk belang, norm en 
macht.. Dit handelen veronderstelt de aanwezigheid van in ieder geval 
tweee actoren. Om hun aanwezigheid te kunnen verklaren is de aanna-
mee noodzakelijk dat zij hun handelingen op elkaar moeten afstemmen 
omm zo elk aan hun eigen belang tegemoet te kunnen komen.144 Dat 
introduceertt het element belang. De introductie van de elementen norm 
enn macht is iets minder eenvoudig te verhelderen. Bij normen kan dat 
omm te beginnen door vast te stellen dat actoren bij hun handelingen 
regelss aantreffen als gegeven randvoorwaarden, en zich in principe 
daaraann houden. Deze regels zijn noodzakelijk omdat anders geen 
sociaall  leven kan bestaan. Bovendien moeten zij volgens Habermas een 
invullingg geven aan normatieve ideeën als fairness en gerechtigheid. 
'Alleenn wanneer die regels metterdaad in de ogen van alle betrokkenen 
zo'nn fundamentele morele notie vorm geven, kunnen ze erkenning van 
allenn verwerven. En die erkenning is noodzakelijk willen die regels 

Koningsveldd en Mertens, p. 31 - 32, zie ook p. 31 - 34. 
1433 Koningsveld en Mertens, p. 64 - 67. 
444 Zie Koningsveld en Mertens, p. 41 - 42, zie ook p. 54, 60-61. 
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maatschappelijkk ook werken'. Dat geeft ze een zeker moreel ka-
rakter,, maar nog geen rechtskarakter. Rechtsregels bestaan omdat in de 
samenlevingg de coördinatie van de handelingen van actoren een nood-
zaakk is. 

Regelss of normen zijn een middel om de handelingen van actoren 
tee coördineren. Een belangrijker middel nog, zeker in het werk van 
Habermas,, is macht. Dat geldt met name voor de coördinatie van de 
handelingenn van individuele actoren binnen het politiek-administratieve 
systeemm van de moderne samenleving.146 Dat systeem onderscheidt 
zichh van de markt. Machtsuitoefening geschiedt wanneer de ene actor 
dee andere aanzet tot het verrichten van een handeling, waarbij de 
eerstee actor beschikt over middelen om de tweede te sanctioneren of te 
belonen.. Dit aanzetten is een imperatief, die zich onderscheidt van een 
bevel.. De imperatief berust op een machtsaanspraak, er zijn feitelijk 
aanwijsbaree machtsmiddelen aanwezig om te sanctioneren of belonen. 
Nett als in het werk van Austin, zie 2.2, laten actoren zich empirisch 
motiverenn om een imperatief op te volgen. Het bevel berust op een 
geldigheidsaanspraak.. Dat wil zeggen dat actoren een bevel opvolgen 
omdatt zij erkennen dat het berust op geldige regels, oftewel op de 
legaliteitt van de regels, en daarmee op de legitimiteit van het stellen 
daarvan. . 

Actorenn laten zich bij een bevel rationeel motiveren, maar nako-
mingg van een bevel kan uiteindelijk ook weer volgen omdat daarachter 
machtsmiddelenn schuilgaan.147 Wat is dan nog het nut om bevel van 
imperatieff  te onderscheiden? Actoren zullen zich in hun handelen zeker 
latenn leiden door de wetenschap dat anderen hen kunnen beïnvloeden 
mett machtsmiddelen. Op de achtergrond echter speelt de wetenschap 
datt er ook regels zijn. Het bestaan daarvan maakt dat het niet bij 
iederee volgende handeling nodig is om richtlijnen voor het handelen 
vastt te stellen. Dit bestaan verklaart Habermas door te stellen dat 
regelss de coördinatie van het handelen van mensen ontlasten. Men laat 
zichh leiden door de invloed van machtsmiddelen binnen een raamwerk 
vann regels die aangeven wat ongeveer de leidraad moet zijn. Dit leidt 
tott de laatste stap in de methode die Koningsveld en Mertens volgen, 
enn tot de kern van het denken van Habermas, het communicatieve 
handelen. . 

Koningsveldd en Mertens, p. 49, en zie p. 43 - 46. 
Koningsveldd en Mertens, p. 69. 
Koningsveldd en Mertens, p. 69 - 72. 
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Tott het strategische handelen behoort het geven van imperatieven 
enn bevelen. In het communicatieve handelen ontdoet het bestaan van 
regelss het handelen van de last om steeds weer de leidraad vast te 
stellen.1488 Het grote verschil tussen deze twee vormen van handelen 
zitt in het coördinatiemechanisme. Bij strategisch handelen kijkt iedere 
actorr hoe hij het beste zijn eigenbelang kan nastreven. De machtsmid-
delenn van de andere actoren én regels brengen daarbij randvoorwaar-
denn aan. Binnen deze randvoorwaarden vindt de coördinatie van 
handelingenn dan plaats door onderhandeling over het eigenbelang. Bij 
hett communicatief handelen vindt coördinatie daarentegen plaats door 
middell  van 'Verstandigung'. Het communicatieve handelen is in het 
derdee hoofdstuk reeds aan de orde geweest. Het brengt ook enkele 
nieuwee elementen van de handelingssituatie aan het licht, waaronder 
overlegg en consensus. 

Communicatieff  handelen valt uiteen in twee niveaus, waarbij ik mij 
hebb beperkt tot het eerste, het Ver stand igungsniveau.149 Daar probe-
renn actoren door middel van overleg te komen tot een gemeenschappe-
lijk ee definitie van de handelingssituatie waarin zij zich bevinden. 
Verstandigungg dient om een consensus te bereiken ten aanzien van de 
definitiee van de situatie waarin ze zich bevinden. Daarbij spelen nog 
tweee elementen een rol: normen en waardeoordelen, die beide al 
eerderr zijn geïntroduceerd als element van de handelingssituatie. Het 
communicatievee handelen voegt daar met betrekking tot normen aan 
toee dat de interpersoonlijke verhoudingen in een handelingssituatie niet 
tee hanteren zijn zonder de normen die vormgeven aan deze verhoudin-
gen.. Normen geven de situatiedefinitie een zekere objectieve waarde, 
omdatt zij gedeeld worden door een in principe brede kring mensen. 
Datt hoeft bij de waardeoordelen niet zo te zijn; die kunnen een subjec-
tievee noot aanbrengen in de situatiedefinitie.150 

4.2.24.2.2 Glastra van Loon151 

Glastraa van Loon onderscheidt natuurwetenschap van sociale weten-
schappen.. Het fundamentele verschil bestaat uit 'de verschijnselen, die 
wordenn onderzocht, door de wijze waarop en als wat zij gegeven zijn: 

Koningsveldd en Mertens, p. 72-75. 
1499 Zie §3.2.1. 

Inn hoofdstuk 3, 3.2.1, is dat verduidelijkt aan de hand van het appelsapvoorbeeld. 
1511 De auteur dankt Frank van Ree voor zijn commentaar op eerdere versies van deze 

paragraaff  en van § 5.2. 
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alss handelingen of juist als niet-handelingen, en door hetgeen zij ons 
alduss 'te zeggen' hebben'. Daarnaast merkt hij op dat dit verschil niet 
vann methodologische aard is; 'het valt bijv. niet samen met dat tussen 
beweringg en beschrijving of tussen het opsporen van algemene erva-
ringswettenn en het doorgronden van individueel bepaalde gebeurtenis-
senn of iets dergelijks'.152 Degenkamp sluit zich bij deze laatste op-
merkingg aan, waarbij voor hem de rechtswetenschap behoort tot de 
socialee wetenschappen.153 Glastra van Loon laat zich niet op deze 
wijzee uit over de rechtswetenschap, maar in zijn werk valt ook geen 
aanwijzingg te vinden dat hij zich hier tegen zou verzetten, eerder het 
tegendeel.. De inhoud van het volgende citaat doet sterk vermoeden dat 
hijj  de rechtswetenschap tot de sociale wetenschappen rekent: 'De 
socialee wetenschappen beogen kennis van de verschillende manieren, 
waaropp het menselijk handelen en samenhandelen geregeld kan wor-
den;; van de wrijvingen en spanningen, die daarbij optreden; van de 
manierenn waarop deze beheerst en opgeheven kunnen worden en van 
dee wijze, waarop de ontwikkeling der diverse handelingspatronen van 
historische,, sociale en milieufactoren afhankelijk is'.154 

Hett object van de rechtswetenschap is niet onomstreden. Degen-
kampp kiest voor gedrag als 'zinvolle laagste empirische basis'. Hij 
wijstt daarnaast op de keuze waarbij het object niet is 'het gedrag van 
mensen,, maar een verzameling regels voor gedrag...'.155 Voor hem 
iss het object van de rechtswetenschap en ook van sociale wetenschap 
hett menselijk gedrag, voor Glastra van Loon is dat de menselijke 
handeling.. Gedrag en handeling kunnen hier als synoniem gelden, 
omdatt Degenkamp spreekt van 'gedrag waarvoor gekozen kan wor-
den',, en dat past in de opvatting van Glastra van Loon die stelt dat een 

J.F.. Glastra van Loon, Norm en handeling, Bijdrage tot een kentheoretische 
funderingg der sociale wetenschappen, heruitgave eerste druk, Groningen 1987, p. 
271. . 
J.Th.. Degenkamp, Het kritisch rationalisme en (in) de rechtswetenschap, hoofdstuk 
122 in O.W.M. Kamstra, F.B.M. Kunneman, C.W. Maris, Nederlandse Rechtswe-
tenschap,, Zwolle 1988, p. 248. 
Glastraa van Loon, p. 272. Van Ree stelt onomwonden dat Glastra van Loon het 
rechtt opvat als sociale wetenschap, F.J.C, van Ree, Over het vrije verkeer tussen 
individu,, maatschappij en staat, Amsterdam 1998, p. 57. 
Degenkamp,, p. 245. 
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handelingg slechts een handeling is voorzover deze gewild is.156 

Belangrijkk is ook het onderscheid tussen handelen en nalaten. In het 
rechtt en ook daarbuiten geldt nalaten in veel gevallen als een hande-
ling.. In de ogen van Glastra van Loon veroorzaakt een handeling een 
gewildd gevolg. Onder die noemer kan ook nalaten vallen, voorzover 
hett gevolg daarvan gewild is. 

Ookk al zijn rechtsregels, of rechtsnormen het eigenlijke object van 
dee rechtswetenschap, dan nog is de handeling de empirische basis. 
Glastraa van Loon zal zich daarbij kunnen aansluiten, maar wel onder 
hett voorbehoud dat er een bijzondere verhouding bestaat tussen de 
empiriee en onze kennis daarvan.157 Zijn standpunt is als volgt: 'Dat 
dee mens (...) zijn handelen als handelen en onderscheiden van juist als 
niet-handelingenn gegeven verschijnselen kent, is de impliciete veron-
derstellingg van alle wetenschap: zelfs de simpelste vormen van onder-
zoek,, meting enz. zouden immers zonder dit niet mogelijk zijn. (...) 
Voorr de sociale wetenschappen heeft dit onderscheid echter nog een 
specialee betekenis, want zonder dit zou hun, wat gevoeglijk hun 
belangrijkstee object van onderzoek kan worden genoemd, ontval-
len'.1588 Met dit standpunt maakt Glastra van Loon expliciet dat zijn 
werkk behoort tot 'de wetenschap van het handelen', de handelingstheo-
rie.rie. Dat geldt ook voor Habermas, maar veel beoefenaren van de 
rechtswetenschapp en de sociale wetenschappen laten dit impliciet.159 

Dee handeling is de empirische basis van de sociale wetenschappen, 
waaronderr de rechtswetenschap. Hoe ziet dit er bij Glastra van Loon 
uit?? Zijn meest duidelijke beschrijving van de handelingssituatie geeft 
hijj  in een polemiek met schrijvers die de 'wil ' van de actor een belang-
rijkk element van deze situatie vinden. Hij geeft op dat moment hun 
beschrijvingg weer, waarin de wil een rol speelt. Deze is als volgt: 

Degenkamp,, p. 247; Glastra van Loon, p. 243. Dat het niet zomaar voor de hand 
ligtt om gedrag en handelen gelijk te stellen blijkt bv. uit Koningsveld en Mertens, 
p.. 8. Zij hebben een andere opvatting over gedrag, zie p. 14. Degenkamp had 
beterr voor een andere term kunnen kiezen. 
Ziee m.n. Glastra van Loon, p. 248 - 252. Hij maakt een onderscheid tussen 
rechtswetenschapp en rechtssociologie. De wijze waarop hij dat in verband brengt 
mett de materie van zijn laatste hoofdstuk is een sterke aanwijzing dat hij de 
handelingg ziet als de empirische basis van de rechtswetenschap, zie p. 236 - 237. 
Datt is ook een aanwijzing dat hij deze wetenschap ziet als een sociale wetenschap 
mett de handeling als object. 
Glastraa van Loon, p. 252. Niet-handelen is hier iets anders dan nalaten, zie boven. 
Neemm bijvoorbeeld Habermas' belangrijkste idee, het communicatieve handelen. 
Ziee over handelingstheorie ook § 1.3 van dit boek. 
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'Hett handelen, stelt men, is een op de volgende wijze verlopend 
proces:: het subject vormt zich - op grond waarvan, doet hier niet 
terr zake - doel voorstellingen. Eén daarvan zal, op grond van de 
waardee (die ook 'lust' kan zijn), die het subject aan de volgens die 
voorstellingg gerealiseerde toestand toekent, domineren. Vervolgens 
bepaaltt het subject, rekening houdend met de mogelijkheden van de 
situatie,, waarin hij zich bevindt, en op grond van zijn kennis 
omtrentt bepaalde oorzaak-gevolgrelaties, de middelen, waarmee hij 
zijnn doel zal realiseren. (...) Het zo opgevatte handelen is niets 
anderss dan, enerzijds (gezien vanuit de doelstelling) een middel in 
eenn keten van middel-doelrelaties; anderzijds (gezien vanuit de wil) 
eenn oorzaak in de keten van oorzaak-gevolgrelaties. Achtereenvol-
genss worden dus de volgende etappes afgelegd: vorming van met 
waardebelevenn geladen doelvoorstellingen; keuze of dominerend 
wordenn van één daaruit: bepaling van de middelen, waarmee die 
voorstellingg kan worden verwerkelijkt (in een aantal gevallen: 
wijzigingg van de doelvoorstelling op grond van onlust- of onwaar-
debelevenissen,, die de middelen of bepaalde daaraan verbonden 
nevengevolgenn opwekken en dan weer van voren af aan tot een 
voldoendee groot waarde-overschot is bereikt);'160 

Ditt is volgens Glastra van Loon de beschrijving van anderen van de 
handelingssituatiee en waarin de 'psychische wil ' een rol speelt. Na de 
beschrevenn etappes van het handelen volgt als etappe 'het in beweging 
komenn van de wil, die de middel-doelketen in omgekeerde volgorde, 
nl.. als oorzaak-gevolgketen, in werking zet'. De laatste etappe is het 
'intredenn van de beoogde toestand; nieuwe doelvoorstellingen 
enz.'1611 Volgens Glastra van Loon is een handeling niet echt te ken-
nenn door te onderzoeken wat de actor er mee wil. Inzicht volgt pas 
nadatt de onderzoeker heeft ontdekt wat de samenhang met andere 
handelingenn is. Daarin speelt niet zozeer de psychische wil een rol. De 
samenhangg wordt bepaald door normen.162 De handelingssituatie 
bestaatt volgens Glastra van Loon nu uit een aantal elementen, die op 
dee wil na alle volgen uit de hierboven gegeven beschrijving van de 
handelingssituatie:: het subject, met waardebeleven geladen doelvoor-
stellingen,, de middelen waarmee die voorstelling kan worden verwer-
kelijkt,, en kennis omtrent bepaalde oorzaak-gevolgrelaties. 

1600 Glastra van Loon, p. 246. 
1611 Glastra van Loon, p. 246. 
162 2 Ziee Glastra van Loon, p. 256 - 257, p. 259; en zie § 5.2 van dit boek. 
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Dee samenhang tussen handelingen is bij zowel Habermas als Glastra 
vann Loon een voornaam uitgangspunt bij hun beschrijving van de 
handelingssituatie.. Dat is niet de enige overeenkomst. Bij Habermas 
komenn ook het subject (de actor), waarde-oordelen, doel, middel, 
belangg en kennis voor als vaste elementen van de handelingssituatie. 
Daarnaastt spelen de volgende elementen een rol: de beslissing, de 
anderee actor, normen, macht, consensus en overleg. Hij neemt daarbij 
niett het handelen zelf als uitgangspunt, maar de zogenaamde 'hande-
lingssituatie'.. Het is van groot belang om te beseffen dat dit niet een 
situatiee is waarin zich een handeling voltrekt, maar een situatie die 
volgenss een actor om handelen vraagt. De beslissing om te handelen is 
mett andere woorden nog niet genomen. 'Preciezer gezegd, alle hande-
lenn start vanuit de erkenning door de betrokken personen, dat ze zich 
inn een situatie bevinden, die van hen handelend optreden vergt. Alle 
handelenn begint dus met een meer of minder diffuse en ongedefinieerde 
handelingssituatie'.1633 Het uitgangspunt om het handelen te laten 
startenn in de handelingssituatie is in overeenstemming met de hierbo-
venn gegeven beschrijving van Glastra van Loon van het handelen. 

Err is nog meer overeenstemming tussen Habermas en Glastra van 
Loon.. Zo is bij de eerste het vaststellen dat de inzet van een middel zal 
leidenn tot het bereiken van een bepaald doel een uitdrukking van 
nomologischee kennis. Dat is vergelijkbaar met de kennis bij Glastra 
vann Loon over oorzaak-gevolgrelaties. Het idee van het strategisch 
handelenn introduceert bij Habermas de andere actor. De rationele actor 
krijgtt bij zijn handelen tegenspel van het andere bewuste subject 
(subjecten).. Het onderscheid tussen instrumenteel handelen enerzijds en 
strategischh en communicatief handelen anderzijds is de aanwezigheid 
vann de andere actor. Glastra van Loon maakt een vergelijkbaar onder-
scheid,, wanneer hij de situatie beschrijft die ontstaat, wanneer twee 
individuenn willen samenhandelen. Hij differentieert niet tussen strate-
gischh en communicatief handelen, maar geeft een beschrijving die 
grotendeelss overeenkomt met die van het strategisch handelen, waarbij 
hijj  het communicatieve handelen zeer dicht nadert.164 

Hett wijzen op overeenkomsten tussen Habermas en Glastra van Loon 
dientt in dit en ook in het volgende hoofdstuk enkel om hun beider 
standpuntenn te verduidelijken met behulp van het werk van de an-

Koningsveldd en Mertens, p. 76. 
Glastraa van Loon, p. 246 - 248. 
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der.. Deze overeenkomsten zijn geen inzet van discussie, noch een 
doell  van dit onderzoek. Dat geldt wel voor het ontleden van de hande-
lingssituatiee in diverse elementen. Aan de hand daarvan kon in deze 
paragraaff  worden verduidelijkt wat de handelingssituatie nu eigenlijk 
is.. Dat zal in de nu volgende paragraaf ook gebeuren, maar dan door 
dezee een plaats te geven in het recht en in de maatschappelijke werke-
lijkheid. . 

4.33 De opkomst van de handelingssituatie in samenleving, recht 
enn bestuursrecht 

Eenn conventie of traditie is een patroon van wederkerige verwachtin-
gen,, dat een normatieve grondslag vormt voor het handelen. Goede 
voorbeeldenn daarvan zijn werk, huwelijk en kinderen krijgen. Vroeger 
wass het voor veel mannen gewoon om met het oog op werk in de 
voetsporenn van familieleden, met name de vader, te treden. Dat geldt 
opp hun manier ook voor vrouwen, hoewel het voor vele daarvan op 
eenn gegeven moment normaal was om niet een betaalde baan te heb-
ben.. Het huwelijk en het krijgen van kinderen was voor de meeste 
mensenn een vanzelfsprekendheid.166 Deze en andere vanzelfspre-
kendhedenn kwamen voort uit conventies, die normen stellen aan 
handelenn en maken dat dit handelen een zekere voorspelbaarheid heeft. 
Habennass stelt dat deze traditionele wijze van denken in steeds grotere 
matee is vervangen door een rationele. Hij spreekt van de rationalise-
ringg van de samenleving. In de rationele denkwijze voorspellen wij het 
handelenn van actoren niet vanuit conventies, maar vanuit het doel dat 
dee actor wil nastreven, het belang dat hij daarmee wil dienen, en de 
middelenn die hij daarvoor kan inzetten. 

Dee rationalisering van de samenleving betekent dat de rol van 
traditiess vermindert. Deze rol wordt gedeeltelijk overgenomen door 
opiniess waar een duidelijke afweging van belangen aan vooraf is 
gegaan.. Opinies en tradities ontlasten een actor bij de afwegingen waar 
hijj  voor komt te staan. Zo is voor een bestuursorgaan op voorhand 
duidelijkk dat een afweging niet zomaar mag leiden tot een bouwbesluit 
datt een kwalijke ontsiering van een stadsgezicht tot gevolg heeft. 
Opiniess en tradities ontlasten dit orgaan, en dat geldt bij uitstek voor 

Ziee voor nog een treffende overeenkomst Van Ree, p. 178. 
Ziee Luc Huyse, De politiek voorbij, een blik op de jaren negentig, Leuven 1994, 
p.. 33 e.v. 
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hett recht. Habermas ziet hier met anderen zelfs een centrale maat-
schappelijkee functie van het recht, de stabilisering van verwachtingen. 
Dee kern van het stabiliseren van verwachtingen is dat het voorkomt dat 
hett maatschappelijk verkeer oneindig stroperig wordt, omdat aan ieder 
besluitt in iedere situatie een nieuwe afweging vooraf moet gaan. 

Waarr conventies plaats maken voor de resultaten van afwegingen, 
zijnn wettelijke normen belangrijke resultaten van afwegingen, die door 
hunn gezag kunnen bijdragen aan de stabilisering van verwachtingen. 
Dee rationalisering van de samenleving voltrekt zich echter ook met 
betrekkingg tot het recht. Vroeger stelde de vorst de wet. De wet 
verdiendee en kreeg navolging omdat de vorst geloof, ethiek en recht in 
zijnn persoon verbond. Sindsdien zijn mensen de feitelijke en de norma-
tievee werkelijkheid steeds minder gaan zien als een gegeven met 
bijvoorbeeldd historische, traditionele, culturele en mythische kenmer-
ken.. Habermas spreekt hier van de onttovering van de samenleving, 
diee maakt dat de werkelijkheid steeds meer wordt beschouwd als object 
enn resultante van menselijk handelen. Dit geldt ook voor het recht, 
waarinn voorheen de wet een bepalende rol speelde. De wet is de 
resultantee van de inspanningen van de wetgever, en deze is vanaf het 
beginn van deze eeuw steeds minder in staat geacht stellige normen te 
geven.. In het bestuursrecht spreken we van de terugtred van de wetge-
ver.. Tegenwoordig zien velen in bijvoorbeeld het bestuursrecht de wet 
alss product van belangenafweging. 

Dee wetgever geeft aanwijzingen die juridisch gezaghebbend zijn. Dat 
will  zeggen dat ze juridische plichten opleggen en rechten geven. De 
inhoudd van deze aanwijzingen hoeft niet overeen te komen met de 
normativiteitt van alle betrokken subjecten. De huidige samenleving is 
eenn pluralistisch en functioneel gedifferentieerd geheel. Pluralistisch 
will  zeggen dat het individu in hoge mate in staat is om moreel en 
cultureell  zijn eigen plaats in de samenleving te bepalen. Mensen geven 
inn grotere vrijheid dan voorheen hun eigen invulling aan de moraal. 
Zijj  laten zich daarbij leiden door bijvoorbeeld hun cultuur, of zij 
creërenn een eigen subcultuur. Functioneel gedifferentieerd wil zeggen 
datt de functies die binnen een maatschappij verricht worden, zich 
steedss verder opsplitsen in deelfuncties, waar steeds aparte groeperin-
genn verantwoordelijkheid voor nemen. Het pluralisme en de differenti-
atiee hebben de moderne samenleving opgesplitst in vele diverse seg-
menten.. Uitspraken over de werkelijkheid gedaan vanuit het ene 
maatschappelijkee segment zijn niet zonder meer geldig voor mensen 
diee de werkelijkheid interpreteren vanuit de invalshoek van een ander 

86 6 



segment.. Geldig wil hier zeggen dat de betekenis en het gezag van 
dezee uitspraken wordt geaccepteerd. Ook het segment van de overheid 
neemtt niet zonder meer uitspraken uit andere segmenten over. Belang-
rijkerr is nog dat deze andere segmenten niet zomaar uitspraken van de 
overheidd overnemen. 

Dee overheid en daarmee de wetgever is niet zonder meer een 
orgaann dat boven de partijen staat, en dat algemene en abstracte regels 
uitvaardigtt die neutraal zijn ten opzichte van de aard van de subjecten. 
Zoo is een werkloze in de moderne samenleving geen vaststaand subject 
waarvann de wet kan zeggen wat het is. Het is een geïndividualiseerd 
subjectt met een leertijd, een arbeidsverleden, en vele kwaliteiten meer, 
diee alle een rol spelen. Moet in een handelingssituatie een beslissing 
wordenn genomen met betrekking tot deze werkloze, of een verdachte, 
off  een belanghebbende, dan is het besluit afhankelijk van de omstan-
digheden.. Een gezaghebber kan van tevoren en vanaf een andere 
positiee nooit alle omstandigheden van een besluit overzien, en toch 
vereistt de rechtvaardigheid in de moderne samenleving dat ze meetel-
len.. Als vele omstandigheden en kenmerken meetellen, kent iedere 
situatiee haar eigen feitelijkheid, en haar normativiteit moet daaraan 
voldoendee recht doen. De actoren die tot een besluit moeten komen, 
moetenn recht doen aan de subjectieve normatieve verwachtingen die de 
betrokkenenn in deze situatie koesteren. Vanzelfsprekend spelen voor 
dezee actoren ook wettelijke normen een rol, omdat in de moderne 
samenlevingg de rechtvaardigheid vereist dat de wet gevolgd wordt. 

Wettelijkee normen zullen zeker vormgeven aan de besluitvorming, 
omdatt ze het product zijn van de democratisch gelegitimeerde wetge-
ver,, en niet van een willekeurig iets of iemand komen. Er zijn in een 
handelingssituatiee naast de wetgever anderen die normatieve verwach-
tingenn hebben, die evenmin willekeurig zijn. Dat zijn met name de 
directt betrokkenen die allen kunnen wijzen op de rechtvaardigheid van 
hunn eisen. De wetgever heeft dat nooit kunnen voorzien, noch kan hij 
zonderr meer stellen dat het volgen van de wet voor moet gaan op de 
eisenn van betrokkenen. Meer dan vroeger is de situatie afhankelijk van 
tijd,, plaats en betrokkenen, omdat de diversiteit van de samenleving 
enormm is toegenomen. De normering van het handelen kan niet zonder 
meerr geschieden aan de hand van een aanwijzing van het gezag die op 
eenn andere tijd en plaats is gegeven. Het zwaartepunt van de norme-
ringg verschuift meer naar de overwegingen die voorafgaan aan het 
eigenlijkee handelen. Dat verandert de positie van de gezaghebber, de 
wetgever,, die naar tijd en plaats op afstand staat, omdat deze ver af 
staatt van het eigenlijke handelen. 
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Reedss rond het midden van de vorige eeuw hebben beoefenaars van het 
bestuursrechtt vastgesteld dat bestuurlijke handelingen zich voor een 
deell  afspelen in vrijheid.167 Daarbij speelde kort na de eeuwwis-
selingg het begrip belangenafweging een rol.168 De erkenning dat ook 
dee rechter belangen afweegt is van recenter datum. Dit werpt niet 
alleenn een ander en nieuw licht op de activiteiten van de rechter, maar 
ookk op die van andere rechtssubjecten. Deze conclusie kan volgen uit 
dee bestudering van ontwikkelingen in de rechtspraak. Dat geldt in de 
eerstee plaats ontwikkelingen in het privaatrecht. In het bestuursrecht 
magg de rechter de belangenafweging slechts marginaal toetsen, en heeft 
hijj  slechts beperkte mogelijkheden om zelf in de zaak te voorzien. De 
laatstee twee tot drie decennia is de belangenafweging in de rechtstheo-
riee opgeschoven naar een centrale plaats.169 Sinds die tijd is het feit 
steedss meer manifest dat de rechter belangen afweegt, waaronder in het 
bestuursrecht.1700 Witteveen stelt dat de rechter oorspronkelijk werd 
geachtt alleen de wet toe te passen, maar dat de wet steeds minder 
houvastt geeft voor de beoordeling van het concrete geval. Dat betekent 
datt de rechter steeds vaker belangen afweegt: 'In alle rechtsgebieden 
kann men inmiddels belangrijke rechterlijke uitspraken aantreffen waarin 
dee beslissing draait om het afwegen van belangen'.171 

Ziee J. van der Hoeven, 'De drie dimensies van het bestuursrecht', Alphen a/d Rijn 
1989,, p. 68 e.v. 

88 Zie de eerste twee hoofdstukken van Nicolaï, 1990. 
W.J.. Witteveen, Van wetstoepassing naar belangenafweging? De rechter als 
democratischh politiek orgaan, in: A.A. Franken, E.P.M. Joosten, Wederkerige 
rechtsbetrekkingen.. Belangenafweging door de rechter, Lelystad 1993, p. 3 - 22. 
E.M.H.. Hirsch Ballin, Onafhankelijke rechtsvorming. Staatsrechtelijke aantekenin-
genn over de plaats en functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde, in: 
Dee plaats van de Hoge Raad in het huidige bestel. De veranderingen in de rol van 
dee Hoge Raad als rechtsvormer, Zwolle 1988, p. 211 - 237. R. de Lange, 
Publiekrechtelijkee rechtsvinding, Zwolle 1991. Zie ook T. Koopmans, De polsstok 
vann de rechter, in: Juridisch stippelwerk, Deventer 1991, p. 253 - 264. 

00 Zie De Lange, p. 24, 41 - 42. Interessant is wat hij, p. 47, zegt over een opmer-
kingg van Prakke: "Prakke duidt belangenafweging, in overeenstemming met de 
destijdss heersende opvatting, aan als een "niet te beargumenteren of te bewijzen 
werkzaamheid".""  De aandacht voor de belangenafweging van de rechter neemt niet 
wegg dat de rechter al eerder belangenafwegingen heeft getoetst, zie bv. Van der 
Hoeven,, p. 177 e.v. m.b.t. de zaak-Winkel, en de aandacht voor het Doetichemar-
rest,, De Lange, p. 47, Van der Hoeven, p. 192, Nicolaï, 1990, p. 63. 
Witteveen,, p. 3: "Dat betekent niet dat de wet zijn relevantie in veel gevallen zou 
hebbenn verloren, maar wel dat er geen automatisme is bij de 'toepassing' van de 
wett op het aan de rechter voorgelegde conflict". 
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Hett is van relatief recente datum dat de rechter de belangenafwe-
gingg van het bestuur toetst, hoe marginaal ook. De normering van het 
bestuurr voltrok zich voorheen in hoge mate aan de hand van de wet, 
enn in mindere mate aan de hand van normen die van toepassing zijn op 
dee bestuurlijke belangenafweging. Met de erkenning dat de rechter de 
belangenafwegingg toetst, heeft zich een geheel nieuwe visie op het 
bestuurshandelenn geopenbaard. De bestuurlijke belangenafweging is 
niett langer onaantastbaar voor het recht, omdat zij uitsluitend de 
doelmatigheidd zou betreffen die is voorbehouden aan het bestuur. De 
rechtmatigheidstoetsingg beperkt zich niet langer tot toetsing aan de 
handd van de wet, maar vindt ook plaats aan de hand van normen die 
expliciett de belangenafweging betreffen. Als de rechter belangen 
afweegt,, dan doet hij dat in de plaats van de wetgever, het bestuur, of 
dee burger. 

Hett werk van diverse bestuursrechtjuristen leidt tot de conclusie dat 
eenn voornaam element van de handelingssituatie, het belang, een 
centralee rol speelt in het recht.172 Dat geeft aanleiding tot een ver-
dergaandee gevolgtrekking: de ontwikkeling van het recht is namelijk 
zodanig,, dat de gehele handelingssituatie centraal is komen te staan in 
hett recht. Dus ook beslissing, doel, middel, actor, kennis, en bijvoor-
beeldd overleg zijn vaste aanknopingspunten geworden in het juridisch 
redeneren.. Een bewijs daarvoor levert Van Male die in zijn oratie de 
volgendee op deze plaats bijzonder veelzeggende uitspraak doet: 

'Aann het besluitvormingsconcept van de Algemene wet bestuurs-
rechtt ligt een rechtstheoretische visie ten grondslag die sterk 
verwantt is aan de bestuursrechtelijke rechtsstelsels van Frankrijk en 
Duitsland.. Aan het Duitse recht waar het gaat om de conceptie van 
dee belangenafweging, aan het Franse waar het nemen van een 
besluitt geconcipieerd wordt als een procedure van besluitvorming 
waaraann eisen worden gesteld op het punt van de vaststelling van 
dee feiten en de motivering. Deze twee benaderingen worden in de 
Algemenee wet bestuursrecht bijeengebracht in de gedachte dat een 
besluitt van een bestuursorgaan de resultante is van een proces van 
besluitvormingg dat bestaat uit een afweging en gemotiveerde 
prioriteringg van rechtstreeks betrokken belangen. In de afweging 
moetenn zowel de belangen die het bestuur verkiest te behartigen als 
dee rechtstreeks betrokken belangen van andere rechtssubjecten 

Ziee hiervoor Hirsch Ballin, De Lange en Witteveen en zie hierna Van Male. 
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wordenn betrokken, een en ander met inachtneming van de grenzen 
diee door het geldende recht, dat zelf de resultante van bepaalde 
waardenn en belangen is, worden voorgeschreven'.173 

Naarr mijn mening laat deze uitspraak van Van Male de conclusie toe 
datt het recht een zodanige ontwikkeling doormaakt dat het besluit en 
hett belang zich steeds meer manifesteren als onderdelen van het recht, 
enn niet alleen in Nederland.174 Mijn stelling is dat de ontwikkeling 
vann louter toepassing van de wet naar meer belangenafweging heeft 
gemaaktt dat rechtsvorming en rechtsvinding zich oriënteren op deze 
elementenn en op hun positie binnen de handelingssituatie. De rationali-
seringg van de samenleving heeft normering aan de hand van conventies 
vervangenn door normering aan de hand van opinies, en aan de hand 
vann eigen oordeelsvorming in handelingssituaties. In een conventie 
spelenn belangen, normen en feiten de hoofdrol. Doet zich een bepaalde 
feitelijkee situatie voor, dan maakt de conventie duidelijk welke belan-
genn daar moeten spelen, en welke normen daar zullen gelden. Waar 
voorheenn een conventie de afweging van belangen tegen elkaar on-
denkbaarr maakte, is nu sprake van besluitvormingsprocessen, die soms 
uitgebreidd en moeizaam kunnen zijn. Waar voorheen duidelijk was wie 
zichh als belanghebbende zou melden, melden zich nu vele. De belan-
genheterogeniteitt is niet minder geworden, maar de conventionele 
samenhangg tussen belangen is weg, waardoor het aantal keuzemogelijk-
hedenn sterk is toegenomen. 

Actorenn moeten tegenwoordig steeds meer zelfstandig tot besluiten 
komen.. Daarmee groeit het aantal keuzemomenten. Het dagelijks leven 
bestaatt in toenemende mate uit handelingssituaties. De actoren redene-
renn daarmee in termen van doel, middel en belang. Dat is de rationali-
seringg van de samenleving. De rationalisering van de samenleving treft 
ookk het recht. Rationalisering van het recht betekent plaatsing van het 
rechtt in een handelingstheoretisch perspectief. Het is een reconstructie 
vann de werkelijkheid in termen van doel, middel, beslissing, belang, 
actor.. In deze reconstructie hebben rechtsnormen betrekking op 
besluitvormingg en belangenafweging, en is de wet het resultaat van 

R.M.. van Male, Onvoltooid recht, Zwolle 1993, p. 4 - 5. 
Bijj  het besluit gaat het dan om besluiten in de hoedanigheid die de Awb daaraan 
geeft,, maar dat doet m.i. niet af aan mijn conclusie dat het besluit in zijn hoeda-
nigheidd van onderdeel van de handelingssituatie ook een opmars maakt. Het besluit 
inn de Awb is dan een deelverzameling van het besluit als onderdeel van de 
handelingssituatie,, de beslissing. 
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besluitvormingg en belangenafweging. De rationalisering van de samen-
levingg heeft de handelingssituatie prominent gemaakt. Dat heeft diverse 
gevolgenn voor het recht, en hier in het bijzonder voor het bestuurs-
recht. . 

4.44 De relaties in de bestuurlijk e handelingssituatie 

Dee bestuurlijke handelingssituatie heeft zekere eigenschappen waardoor 
zijj  zich onderscheidt van de situatie van wetgeving, rechtspraak, of 
particulierr handelen. Het verschil is dat het besluit dat in deze hande-
lingssituatiee wordt genomen, dient ter uitvoering van beleid dat een 
publiekk doel moet dienen, en in principe een wettelijke grondslag moet 
hebben.. Het verschil is ook dat er sprake is van een situatie waarin de 
actorenn ofwel een bestuursorgaan representeren, ofwel een individuele 
burgerr zijn, of een organisatie van burgers representeren zoals een 
bedrijff  of een vereniging. De beginselen van behoorlijk bestuur onder-
scheidenn zich van andere beginselen door het feit dat zij betrekking 
hebbenn op het publieke besluit, en op bijzondere actoren. Deze actoren 
enn met name hun onderlinge verhouding hebben gevolgen voor de 
betekeniss van de beginselen van behoorlijk bestuur. Velen beschrijven 
dezee verhouding tegenwoordig als wederkerig. Dat wil zeggen dat 
bestuurr en burger door middel van interactie of zelfs onderhandeling 
hett bestuurlijk besluit voorbereiden. Dit geeft de bestuurlijke hande-
lingssituatiee een bijzonder karakter, en dat heeft gevolgen voor de 
interpretatiee van de beginselen die van toepassing zijn op deze situatie. 
Inn deze paragraaf zal ik dat uiteenzetten, om te beginnen met een korte 
behandelingg van het begrip wederkerigheid. 

Scheltemaa spreekt van tweezijdig bestuursrecht.175 Tweezijdigheid 
beschouww ik als een synoniem van wederkerigheid. Beter dan de term 
wederkerigheidd leent zich echter de term tweezijdigheid om de tegen-
stellingg met eenzijdigheid aan te geven. Deze tegenstelling werpt een 
helderr licht op twee soorten bestuursrecht, eenzijdig en tweezijdig. In 
beidee soorten is de burger rechtssubject, maar in het eenzijdige be-
stuursrechtt maakt voor het bestuur de burger deel uit van de materie 
waaroverr het moet besluiten. De burger is object van besluitvorming. 
Inn het tweezijdige bestuursrecht kan het goed zijn dat de burger nog 

M.. Scheltema, Van rechtsbescherming naar een volwaardig bestuursrecht, in NJB 
1996/33,, p. 1356 - 1358. 
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steedss deel uitmaakt van de materie waarover een besluit moet komen, 
maarr hij is niet meer enkel object, maar ook samen met het bestuur 
subjectt van besluitvorming. Hoe klein zijn inbreng ook is, de burger is 
eenn actor die door zelf handelend op te treden mede vorm geeft aan het 
besluit.. Op een schaal van 100 is zijn invloed soms misschien slechts 
1,, maar de burger als subject kan niet tot 0 gereduceerd worden, al 
wass het alleen maar omdat hij bepaalde rechten heeft.176 Dit komt 
overeenn met het feit dat in brede kring geaccepteerd wordt dat de 
wederkerigee rechtsbetrekking asymmetrisch kan zijn.177 Dat wil 
zeggenn dat het een verhouding tussen subjecten betreft waarbij de ene 
meerr macht heeft dan de andere. Op een schaal van 100 wil dat zeggen 
datt bij extreme asymmetrie de machtsverhouding misschien 99 staat tot 
11 is, maar niet 100 staat tot 0. 

Hoee meer de wederkerigheid neigt naar symmetrie, 50 staat tot 50, 
hoee horizontaler de rechtsbetrekking. De horizontale rechtsbetrekking 
iss in mijn ogen een variant van de wederkerige. Horizontaal bestuur 
vindtt plaats in een wederkerige rechtsbetrekking waarin de machtsver-
houdingg relatief symmetrisch is. Damen stelt dat de begrippen weder-
kerigheidd en horizontalisering beter niet in één adem kunnen worden 
gebruikt.. Hij haalt Hoekema aan, die als kenmerk geeft van horizon-
taall  bestuur 'dat alleen dat beleid uitgevoerd kan worden dat ontwor-
penn en afgesproken is met de betreffende maatschappelijke partner. De 
basiss van de afspraak wordt gelegd in onderhandelingen'. Met deze 
horizontaliseringg wordt volgens Damen een stap verder gezet dan met 
wederkerigheid.. Wederkerigheid betekent dat bestuursorganen op voet 
vann gelijkheid omgaan 'met burgers, via samenwerking en afspraken. 
Hett gaat al snel in de richting van instemming'.178 Deze instemming 
verschiltt in de ogen van Damen van de instemming die in onderhande-
lingg is bereikt. Ik ben het niet eens met zijn conclusie dat er een 
wezenlijkk verschil is tussen de wederkerige en de horizontale rechtsbe-
trekking.. Wederkerigheid is een continuüm met aan het ene uiterste 
symmetriee en aan het andere uiterste asymmetrie. Waar de asymmetrie 

Zoo heeft de burger als rechtssubject regelmatig de mogelijkheid tot inspraak. Is een 
besluitt een beschikking die belangen treft waar deze burger voor kan opkomen, 
dann kan hij bezwaar en beroep aantekenen. 
.... en dat overwegend ook is; Van Male, 1993, p. 3, en zie p. 17. Zie m.b.t. het 
strafrechtt C.P.M. Cleiren, De openheid van de wet, de geslotenheid van het recht, 
Arnhemm 1992, p. 22. Zie m.b.t. het privaatrecht J.H.M, van Erp, Contract als 
rechtsbetrekking,, Zwolle 1990, p. 140 e.v. 
L.J.A.. Damen, Bestaat de Awbmens? in J.L. Boxum e.a. (red.) Aantrekkelijke 
gedachten,, Deventer 1993, p. 111 - 112. 
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overheerst,, is de rechtsbetrekking in hoge mate eenzijdig en waar de 
symmetriee overwegend is, daar spreken we van horizontaal of ook wel 
onderhandelendd bestuur.179 

Dee begrippen wederkerigheid en horizontalisering kunnen in mijn 
visiee in één adem worden gebruikt. Dat geeft ook aan dat, anders dan 
Hoekemaa wil, voor onderhandelingen symmetrie, ofwel een horizontale 
verhoudingg geen vereiste is. Zij zijn zelfs denkbaar in het vreemdelin-
genrechtt of het sociale zekerheidsrecht. Dit betekent dat situaties van 
onderhandelendd bestuur zich overal op het continuüm van de wederke-
righeidd kunnen afspelen. Deze opvatting past in de gedachtengang van 
Gribnauu dat de wederkerigheid geen nieuw paradigma is, dat aloude 
manierenn van kijken naar het bestuursrecht op hun kop zet. Het is een 
nieuwee visie die oude kan omvatten, waaronder de visie dat de burger 
hett object is van eenzijdig opgelegde maatregelen van het bestuur.180 

Inn dat geval bevinden we ons aan de sterk asymmetrische zijde van het 
continuümm der wederkerigheid. Deze opvatting staat het ook toe om 
overr onderhandelend bestuur te spreken zonder daarbij uit het oog te 

Boltt stelt niet eenzijdigheid en horizontaliteit tegenover elkaar, maar eenzijdigheid 
enn wederkerigheid. Dit verhindert hem om eenzijdigheid als een uiterste van 
wederkerigheidd te zien, en om daarmee te erkennen dat verhoudingen in meer of 
minderee mate eenzijdig, dan wel horizontaal kunnen zijn. Bovendien leidt het 
stellenn van eenzijdigheid tegenover wederkerigheid tot een visie op eenzijdigheid 
waarinn de burger totaal een object van beleid is, en in geen enkele mate een 
subjectt kan zijn. Mijn benadering laat toe om bij de verhouding tussen bestuur en 
burgerr te spreken van mate van eenzijdigheid, en mate van horizontaliteit, en om 
tee zien dat de burger in meer en mindere mate object en subject van beleid kan 
zijn.. Zie H. Bolt, Benaderingen in het bestuursrecht, in: J.L. Boxum e.a. (red.), 
Aantrekkelijkee gedachten, Deventer 1993, p. 141 - 145. 
Velenn betwijfelen of de Awb daadwerkelijk voortbouwt op het idee van de weder-
kerigee rechtsbetrekking. Zij zien toch nog veel eenzijdige, verticale patronen. 
Misschienn is het goed om daarbij de volgende opmerking van Gribnau in gedachten 
tee houden: "Concluderend kan gesteld worden dat in het bestuursrecht het begrip 
rechtsbetrekkingg niet dat van de rechtshandelingen zoals beschikkingen, overeen-
komsten,, en sommige plannen vervangt, maar de min of meer duurzame, door het 
rechtt gedefinieerde relaties thematiseert, waarvan de inhoud afhangt van rechtens 
relevantee gebeurtenissen zoals het geven van beschikkingen en het verrichten van 
rechtshandelingen".. J.L.M. Gribnau, De wederkerige rechtsbetrekking als nieuw 
paradigma?,, R&R 1993, p. 92. Ook de algemene conclusie van Gribnaus verhaal 
benadruktt dit nog eens. De rechtsbetrekking is geen paradigmawisseling, maar een 
theoriee die het recht in een ander licht stelt. Vergelijk Van Male, 1993, p. 15 - 16, 
enn zie p. 22-23. Voor het bestuursrecht betekent dit dat een accent wordt gelegd 
opp de wederkerigheid die, hoe asymmetrisch ook, zit ingebakken in de relatie 
bestuurr - burger. 
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verliezenn dat het bestuur ook zonder onderhandelingen besluiten kan 
nemen,, en die eenzijdig kan opleggen.181 Van volledige eenzijdig-
heidd zal echter nooit sprake zijn, en de bovenstaande opvatting van 
wederkerigheidd geeft dat aan. 

Naa deze korte behandeling van het begrip wederkerigheid is de vraag 
watt wederkerigheid precies betekent voor de verhouding tussen bestuur 
enn burger. De memorie van toelichting bij de eerste tranche van de 
Algemenee wet bestuursrecht beschouwt deze verhouding als 'een 
rechtsbetrekkingg waarin beide partijen in een wederkerige relatie tot 
elkaarr staan, zodat zij rekening moeten houden met de positie en de 
belangenn van de andere partij'.182 Dat het bestuur rekening moet 
houdenn met de positie en belangen van de burger is naar geldend recht 
eenn eis. Andersom geldt dat niet of nauwelijks voor de burger. Toch 
leidtt het idee van wederkerigheid tot de conclusie dat de burger 
rekeningg moet houden met de positie en belangen van het bestuur. In 
dee woorden van Hirsch Ballin is dat zelfs een verplichting, wanneer hij 
spreektt van 'verplichtingen tussen bestuursorgaan en burger, over en 
weer'.1833 Scheltema voorziet een toekomst van het bestuursrecht 
waarinn diverse rechten en plichten niet ofwel het bestuur ofwel de 
burgerr betreffen, maar zoveel mogelijk bestuur en burger.184 

Hett vergt verbeeldingskracht om een voorstelling te maken van 
tweezijdigg bestuursrecht. Hoe kan bijvoorbeeld een bevoegdheid 
bestuurr en burger tegelijk betreffen, of een vergunning? Dat het 
bestuurr met de burger deelt in de rechten en plichten, die het bestuurs-
rechtt traditioneel oplegt aan de burger, kan men zich waarschijnlijk 
moeilijkk voorstellen. Zo zou een milieuvergunning voor een vliegveld, 
datt niet door de overheid wordt geëxploiteerd, dan ook het bestuur 
binden,, waarbij handhaving een plicht is van het bestuur die voort-
vloeitt uit deze vergunning. Een dergelijke invulling van tweezijdigheid 
begeeftt zich ver van de huidige stand van zaken, en zal door bijvoor-
beeldd Scheltema niet bedoeld zijn. Het omgekeerde, de burger die deelt 

Ziee de opsomming van voorbeelden daarvan van Damen, p. 115 - 117. 
Memoriee van toelichting eerste tranche Algemene wet bestuursrecht, Kamerstuken 
III  1988/89, 21 221, nr. 3, p. 12. Zie ook W.J.J. Beurskens, De 'Wederkerige 
rechtsbetrekking':: koekoeksei in het nest van het publiekrecht, in E.C.H.J. van der 
Linden,, A.Q.C. Tak (red.), Eenzijdig en wederkerig?, Deventer 1995, p. 25, en 
ziee Van Male, 1993, p. 9. 
E.M.H.. Hirsch Batlin, Wederkerig bestuursrecht, in Rechtsstaat en beleid, Zwolle 
1991,, p. 264, zie ook Beurskens, p. 29. 
Scheltema,, p. 1356 - 1358. 
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inn de rechten en plichten, die het bestuursrecht traditioneel oplegt aan 
hett bestuur, is veel beter voorstelbaar. Van Male spreekt in dit verband 
vann de zorgplicht van de burgers, die hij ontleent aan het moderne 
milieurecht.. De burger heeft daar net als het bestuur een zorgplicht 
voorr het algemeen belang.185 De rechtsbetrekking tussen bestuur en 
burgerr staat in het teken van het behartigen van een algemeen belang. 
Zoo gauw de burger zich in deze betrekking coöperatief opstelt, neemt 
hijj  mede de verantwoordelijkheid voor dit belang op zich. 

Dee wederkerigheid tussen bestuur en burger is dat zij in de rechts-
betrekkingg een zekere inspanning en zekere resultaten van elkaar 
mogenn verwachten. Dat brengt voor beide verplichtingen met zich 
mee,, bijvoorbeeld om informatie aan te leveren. Dat is een zorgplicht 
diee volgt uit de medeverantwoordelijkheid voor het algemeen belang. 
Inn dit verband heeft de regering 'bezwerend gesteld dat de burger zich 
ervann bewust moet zijn dat hij met het bestuur in een wederkerige 
rechtsbetrekkingg staat. Uiteraard hoeft hij zich niet spontaan het 
algemeenn belang aan te trekken - dat is een taak van het bestuur, zo 
laatt hij ons geruststellend weten - maar wel moet hij, indien hij wenst 
datt met zijn belangen rekening wordt gehouden, zijn inzichten en 
belangenn op de daarvoor geschikte wijze naar voren brengen. Vraagt 
bijvoorbeeldd iemand subsidie aan, maar laat hij desgevraagd na de 
benodigdee gegevens te verstrekken, dan kan het desbetreffende be-
stuursorgaann de aanvraag buiten behandeling laten'.186 'Op geschikte 
wijzee naar voren brengen' gaat naar mijn mening veel verder. Zo ook 
Soeteman,, alhoewel hij minder ver gaat dan ik zelf zou willen gaan. 
Hijj  stelt in de eerste plaats dat we 'wellicht wat idealistisch, (kunnen) 
menenn dat iedereen die deelneemt aan de besluitvorming in de publieke 
sfeer,, dan wel daar invloed op probeert uit te oefenen, een publieke 
verantwoordelijkheidd heeft', maar zover wil hij uiteindelijk toch niet 
gaan.. Zijn positie blijkt uit het volgende citaat: 

Ziee bv. art. 1.1a Wet milieubeheer: "Een ieder neemt voldoende zorg voor het 
milieuu in acht". Het tweede lid geeft een zekere verbijzondering. Ook de Wet 
Bodembeschermingg en de komende Flora- en Faunawet kennen een zorgplicht. 
Vann Male, 1993, p. 18. Zie ook TK 1988 - 1989, 21 221, nr. 3, p. 13, en J.M.H-
.F.. Teunissen, De "wederkerige rechtsbetrekking" als strategisch concept voor 
nivellerendee rechtswetenschap, in E.C.H.J. van der Linden, A.Q.C. Tak (red.), 
Eenzijdigg en wederkerig?, Deventer 1995, p. 281. Een voorbeeld van gegevens die 
essentieell  zijn voor een subsidie, zijn gegevens omtrent eigen inkomen en huurkos-
ten,, die noodzakelijk zijn om te bepalen of een huursubsidie verstrekt kan worden. 
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'Inn ieder geval moet iedereen die aan het publieke debat meedoet 
enn daar zijn belangen probeert te verdedigen duidelijk maken dat 
watt hij voorstaat een algemeen belang is. (...) ... geen enkele 
groeperingg (kan) openlijk bepleiten dat haar belangen in wetgeving 
enn beleid horen te worden vertaald ten detrimente van belangen van 
anderee groeperingen. Het minste wat nodig is is dat men deze 
vertalingg van belangen als rechtvaardig dient te presenteren. Wie 
ietss anders openlijk zegt plaatst zich daarmee buiten de publieke 
discussie.. (...) Men kan dus slechts als wenselijk overheidsbeleid 
verdedigenn wat zich publiekelijk laat verdedigen. (...) Wie mee wil 
doenn aan vorming van beleid en recht is gedwongen de taal van het 
algemeenn belang en de publieke rechtvaardigheid te spreken. Wie 
zijnn eigen belang niet als zaak van rechtvaardigheid weet te presen-
terenn heeft in het openbare debat weinig kans op succes. (...) Dit 
legtt beperkingen op aan wat maatschappelijke organisaties publie-
kelijkk kunnen bepleiten. Maar het maakt hen niet tot behartigers 
vann het algemeen belang. Zelfs als zij in termen van algemeen 
belangg spreken zal dat zijn vanuit het perspectief van hun particu-
lieree belang'.187 

Uitt dit citaat volgt dat de burger in de wederkerige rechtsbetrekking 
'gedwongenn is de taal van het algemeen belang en de publieke recht-
vaardigheidd te spreken', maar volgens Soeteman zal de burger daarbij 
steedss zijn eigen belang voor ogen hebben. Naar mijn mening kan de 
burgerr daarin niet zover gaan dat hij de totstandkoming van een 
publiekelijkk te rechtvaardigen besluit blokkeert, en is het uitgangspunt 
bijj  de formulering van zijn verplichting als volgt: de afweging die 
bestuurr en burger in wederkerigheid maken van feiten en belangen 
moett te rechtvaardigen zijn. De gewichten die feiten en belangen in 
eenn bestuurlijk besluit krijgen, moeten publiekelijk verdedigd kunnen 
worden.. Dat betekent dat de burger zich naast de vaststelling van feiten 
moett verdiepen in de voorkeuren en belangen van het bestuur en van 
anderee burgers. Dat gaat een stapje verder dan in de woorden van de 
Awb-wetgeverr 'zijn inzichten en belangen op de daarvoor geschikte 
wijzee naar voren brengen', of het voldoen aan een zorgplicht voor het 
algemeenn belang. Het betekent het zich actief verdiepen in de bestuur-
lijk ee besluitvorming door de burger. Op dat moment moet deze burger 
zichh bijvoorbeeld rekenschap geven van de beginselen van behoorlijk 

A.. Soeteman, Overlegstructuur: democratische besluitvorming?, in M.C.P. van Eijk 
e.a.. (red.), Gesloten of open overlegstelsel, 's-Gravenhage 1993, p. 9 - 10. 
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bestuur.. Zo kan de burger de grenzen zien, die het recht aan het te 
nemenn besluit zal stellen, en ziet daarmee de begrenzing van het 
nastrevenn van het eigen belang. Als aanvulling op Soeteman ben ik van 
meningg dat de burger weliswaar steeds zijn eigenbelang voor ogen kan 
houden,, maar dat hij in de wederkerige rechtsbetrekking daar op grond 
vann het recht zelf grenzen aan zal behoren te stellen. 

Dee verplichtingen van de burger in de wederkerige rechtsbetrek-
kingg volgen zeker uit de beginselen van behoorlijk bestuur. Immers, 
dezee leggen bij de totstandkoming van een bestuurlijk besluit op dat het 
bestuurr zich verdiept in feiten en belangen. De beginselen van behoor-
lij kk bestuur betreffen de totstandkoming van een besluit. Indien een 
burgerr daaraan meewerkt zal hij zich met het bestuur moeten afvragen 
off  de totstandkoming conform de beginselen is. Dat betekent dat de 
inhoudd van de beginselen een rol speelt bij de besluitvorming: als we 
ditt besluiten kunnen we dat dan motiveren, schenden we dan geen 
vertrouwenn of gelijkheid, wegen we de belangen dan zorgvuldig, 
kunnenn we dit besluit in redelijkheid staande houden? Zo bezien dient 
dee burger zich evenzeer rekenschap te geven van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur als het bestuur dat moet. De sanctie op het veron-
achtzamenn van deze beginselen is dat een besluit tot stand komt dat 
voorr vernietiging door de rechter in aanmerking komt. Deze sanctie 
treftt evenzeer de burger als het bestuur, althans voorzover zij beiden 
hett besluit wilden. 

Dee regering wil niet zo ver gaan om de burger in de wederkerige 
rechtsbetrekkingg samen met het bestuur gebonden te achten aan de 
beginselenn van behoorlijk bestuur. Zij erkent wel dat het bestuur in de 
wederkerigee rechtsbetrekking ten opzichte van de burger gebonden is 
aann deze beginselen: 'Aldus opgevat moet een wederkerige rechtsbe-
trekkingg in het bestuursrecht dus in ieder geval worden opgevat als een 
rechtsverhoudingg waarin het bestuur gebonden is aan de beginselen van 
behoorlijkk bestuur.'188 De ontwikkeling van deze beginselen heeft 
gemaaktt dat 'de verhouding tussen bestuursorgaan en burger in toene-
mendee mate als een rechtsbetrekking moet worden aangemerkt, met 
wederzijds,, rechten en plichten',189 er is met andere woorden sprake 
vann een zeker ruilkarakter. 'Waar deze beginselen zich primair tot het 
bestuurr richten is niet aanstonds duidelijk waarin dan het ruilkarakter 
beslotenn ligt. Anders gezegd: welke verplichtingen berusten er binnen 

Kamerstukkenn II 1988/89, 21 221, nr. 3, p. 13. Zie ook Van Male, 1993, p. 18. 
Kamerstukkenn n 1991/92, 22 495, nr. 3, p. 34, zie p. 33 - 35. Zie ook Teunissen, 
p.. 283. 
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dee rechtsbetrekking van bestuur en burger dan op de burger?' De 
regeringg stelt deze vraag, en mijn antwoord is dat de burger medever-
antwoordelijkheidd neemt voor het bestuurlijk besluit, en daarom ook de 
beginselenn van behoorlijk bestuur in acht moet nemen. De beginselen 
richtenn zich weliswaar niet op de burger, maar als hij in de woorden 
vann Soeteman 'mee wil doen aan vorming van beleid en recht', dan is 
hijj  'gedwongen de taal van het algemeen belang en de publieke recht-
vaardigheidd te spreken'. Ik heb hierboven verdedigd dat tot dit laatste 
behoortt dat de burger de beginselen van behoorlijk bestuur in acht 
moett nemen.190 

Uitt de plicht van de burger om mee te werken aan de totstandkoming 
vann een behoorlijk besluit volgt een plicht van deze burger tegenover 
hett bestuur en andere burgers. Hij heeft de plicht om mee te werken 
aann een zodanig besluit dat dit op z'n minst kan standhouden wanneer 
bezwaarr en beroep wordt aangetekend.191 Verzuimt een burger die 
actieff  meewerkt aan besluitvorming deze plicht, kan een derde-belang-
hebbendee dan om die reden bezwaar of beroep tegen het besluit 
aantekenen?? Zou de bestuursrechter bijvoorbeeld bereid zijn om een 
besluitt te vernietigen, omdat een burger die meewerkt aan een besluit 
zichh te weinig rekenschap heeft gegeven van de belangen van een 
derde-belanghebbende?? De bestuursrechter zal beoordelen of het besluit 
opp zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Als het gedrag van deze 
burgerr daaraan in de weg heeft gestaan, dan kan de rechter bijvoor-
beeldd tot vernietiging beslissen. 

Dee rechter die een besluit beoordeelt, kijkt onder meer naar de 
totstandkoming.. Hij kan daarbij constateren dat een burger meer 
invloedd op het besluit heeft gehad dan juist is. Dat wil zeggen dat aan 
dee belangen van deze burger zoveel gewicht is gehecht, dat de belan-
genn van derde-belanghebbenden aan de aandacht zijn ontsnapt. De 
rechterr kan het besluit vernietigen wegens schending van een beginsel 
vann behoorlijk bestuur, maar zal daar deze burger niet op aanspreken. 
Komtt het bestuur tot eenzelfde constatering, dan kan het afzien van 

Ziee in dit verband Van Ree, p. 198. 
Hett is bijvoorbeeld gerechtvaardigd om de aanvraag tot een besluit niet in behan-
delingg te nemen als een burger de verplichting uit art. 4:2 Awb niet nakomt. Dit 
artikell  betreft de vereisten waar de aanvraag om een beschikking aan moeten 
voldoen,, zoals de naam en het adres van de aanvrager. Een besluit komt voor 
intrekking,, schorsing of vernietiging in aanmerking als bijvoorbeeld achteraf blijkt 
datt de burger onjuiste informatie heeft verschaft. 
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verderee samenwerking met deze burger. Dat geldt ook voor andere 
partnerss die meewerken aan de voorbereiding van het bestuurlijk 
besluit.. Wat nu als hier een conflict ontstaat tussen burgers onderling 
datt voor de bestuursrechter komt? Een burger maakt dan bezwaar 
tegenn een besluit, waarbij hij aanvoert dat een andere burger zich te 
weinigg heeft ingespannen om te komen tot een behoorlijk besluit. 
Degenee die bezwaar maakt, kan bijvoorbeeld aanvoeren dat deze 
anderee burger het zorgvuldigheidsbeginsel te weinig in acht nam. 
Toetstt de rechter het gedrag van deze burger dan rechtstreeks aan dat 
beginsel?? Dat zou een stap zijn in de richting van horizontale werking 
vann de beginselen van behoorlijk bestuur. Op basis van het geldende 
rechtt valt niet te zeggen dat de rechter een dergelijke toetsing werkelijk 
verricht,, maar bijvoorbeeld op basis van 'Kuunders' lijk t het in die 
richtingg te kunnen gaan.192 

Hett voert te ver om het idee van de horizontale werking van de 
beginselenn van behoorlijk bestuur hier verder uit te werken. Wat in 
dezee paragraaf aan de orde is, is het uitwerken van de verhouding 
tussenn bestuur en burger in de bestuurlijke handelingssituatie. In het 
gangbaree bestuursrecht staat de toetsing van het besluit centraal. De 
inhoudd van deze paragraaf wijkt daar niet vanaf, maar gaat in op 
mogelijkhedenn om bij de totstandkoming van het besluit het gedrag van 
dee burger ook te toetsen aan de beginselen. De bestuursrechter zal niet 
stellenn dat de ene burger onrechtmatig heeft gehandeld jegens de 
derde-belanghebbendee burger. Daarmee lost de verplichting van deze 
enee burger jegens de andere zich op in de verplichting om mee te 
werkenn aan een deugdelijk besluit. Dit laatste geldt ook voor de 
verplichtingg van de burger ten opzichte van het bestuur. Centraal staat 
dee zorgplicht van bestuur en burger voor het algemeen belang. De 
beginselenn van behoorlijk bestuur geven voor zowel bestuur als burger 
aann waar deze plicht uit bestaat. Bestuur en burger staan daarbij in een 
wederkerigee rechtsbetrekking. Dat wil zeggen dat zij gezamenlijk de 
plichtt hebben om te zorgen dat het besluit van het bestuur het alge-

HRR 18 december 1992, nr 14 924. Kuunders verwijt diverse stichtingen tot behoud 
vann het milieu alleen 'hem het leven zuur te maken' en niet ook anderen. Dat is 
eenn verwijt dat normaal de overheid betreft, die immers consistent moet zijn. Hij 
doett daarbij een beroep op het verbod van willekeur, dat weliswaar faalt, maar dat 
neemtt niet weg dat de rechter er aan heeft willen toetsen. Deze heeft daarmee het 
handelenn van particuliere stichtingen getoetst alsof het bestuursorganen zijn die het 
algemeenn belang behartigen. Zie m.b.t. overweging 4.1.4 NJ 1994, nr. 139, p. 
570,, M en R 1993, nr. 24, p. 235. Zie ook JG 93.0171 (AVD). 
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meenn belang dient. Deze wederkerige rechtsbetrekking vat ik in het 
kaderr van dit onderzoek op als de relatie die bestuur en burger hebben 
inn de bestuurlijke handelingssituatie. 

4.55 Conclusie 

Eénn van de centrale stellingen van dit boek is dat bestuursrechtelijke 
rechtsvindingg plaatsvindt aan de hand van de elementen van de be-
stuurlijkee handelingssituatie. Om deze stelling te onderbouwen is in dit 
hoofdstukk in de eerste plaats verduidelijkt wat de handelingssituatie nu 
preciess is. Dat is gebeurd door met behulp van het werk van Habermas 
enn van Glastra van Loon de handelingssituatie te ontleden in elemen-
ten:: actor, beslissing, doel, middel, belang, norm, macht. Bij Haber-
mass is dat gebeurd door aan de hand van het onderscheid tussen het 
instrumentele,, strategische en communicatieve handelen te kijken uit 
welkee elementen de handelingssituatie bestaat. Het werk van Glastra 
vann Loon voegt hier niet werkelijk nieuwe elementen aan toe, maar 
opvallendd is de overeenkomst. Het wijzen op overeenkomsten russen 
Habermass en Glastra van Loon dient om hun beider standpunten te 
verduidelijkenn met behulp van het werk van de ander. 

Inn dit hoofdstuk heeft een duidelijke bepaling van de handelingssi-
tuatie,, naast het ontleden in elementen, geleid tot een beschrijving van 
dee ontwikkeling van de handelingssituatie. Dat is de ontwikkeling tot 
eenn prominent verschijnsel in het denken over de samenleving en het 
rechtt in het algemeen, en in het bestuursrecht in het bijzonder. De 
beschrijvingg van deze ontwikkeling is begonnen met de constatering 
datt het dagelijks leven in toenemende mate uit handelingssituaties 
bestaat.. De actoren redeneren daarmee in termen van doel, middel, 
belang,, enzovoort. Dat is de rationalisering van de samenleving, die 
ookk het recht treft. Rationalisering van het recht betekent plaatsing van 
hett recht in een handelingstheoretisch perspectief. Het is een recon-
structiee van de werkelijkheid in termen van doel, middel, beslissing, 
belang,, actor. In deze reconstructie hebben rechtsnormen betrekking op 
besluitvormingg en belangenafweging, en is de wet het resultaat van 
besluitvormingg en belangenafweging. De rationalisering van de samen-
levingg heeft de handelingssituatie prominent gemaakt. Dat heeft diverse 
gevolgenn voor het recht, en in het bijzonder voor het bestuursrecht. 

Dee beginselen van behoorlijk bestuur onderscheiden zich van 
anderee beginselen door het feit dat zij betrekking hebben op het 
publiekee besluit, en op actoren met een bijzondere onderlinge verhou-
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ding.. Velen beschrijven deze verhouding tegenwoordig als wederkerig. 
Datt wil zeggen dat bestuur en burger door middel van interactie of 
zelfss onderhandeling het bestuurlijk besluit voorbereiden. Dit geeft de 
bestuurlijkee handelingssituatie een bijzonder karakter, en dat heeft 
gevolgenn voor de interpretatie van de beginselen die van toepassing 
zijnn op deze situatie. In dit hoofdstuk is dat uiteengezet. Daarbij kwam 
inn de eerste plaats aan de orde het feit dat een wederkerige verhouding 
inn meer of mindere mate (a)symmetrisch kan zijn. In de tweede plaats 
volgdee het idee dat wederkerig, of tweezijdig bestuursrecht ook ver-
plichtingenn voor de burger met zich meebrengt om zich rekenschap te 
gevenn van de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Doell  van dit hoofdstuk is om uiteindelijk te komen tot een totaal-
beeldd van de handelingssituatie waar de beginselen van behoorlijk 
bestuurr betrekking op hebben. Deze handelingssituatie is in dit onder-
zoekk het aanknopingspunt om zowel de juridische, als de maatschappe-
lijkee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur te verklaren. 
Maatschappelijkk is de handelingssituatie in toenemende mate het 
centralee object van het denken over de samenleving en het denken over 
hett recht. Dat is van invloed op de wijze waarop actoren komen tot 
eenn juridisch oordeel. Zij volgen daarbij de structuur van de hande-
lingssituatie,, die onder meer is opgebouwd uit de elementen actor, 
beslissing,, middel, doel en belang. Dit alles heeft in dit hoofdstuk 
geleidd tot een totaalbeeld van de bestuurlijke handelingssituatie. De 
normeringg is het onderwerp van het zesde hoofdstuk. In het volgende, 
vijfdee hoofdstuk zijn eerst de normen zelf aan de orde. 
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HOOFDSTUKK  5 DEE NORM IN DE BESTUURLIJK E 
HANDELINGSSITUATI E E 

5.11 Inleidin g 

Inn het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan de handelingssituatie. 
Dezee situatie bestaat uit diverse elementen, zoals belangen en actoren. 
Tott die elementen behoort ook de norm die aangeeft hoe het beste te 
handelen.. Een dergelijke norm kan een rechtsnorm zijn, bijvoorbeeld 
eenn beginsel van behoorlijk bestuur. Aangezien de beginselen van 
behoorlijkk bestuur het onderwerp van onderzoek zijn in dit boek, heeft 
hett zin om aparte aandacht te besteden aan de plaats in de handelings-
situatiee van het element norm, en in het bijzonder de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. Dat zal in dit hoofdstuk gebeuren. Een eerste stap 
bestaatt uit een behandeling van het verschijnsel norm, opdat duidelijk 
wordtt welke rol normen spelen in de handelingssituatie, en wanneer er 
sprakee is van een rechtsnorm (5.2). Een tweede stap bestaat uit een 
behandelingg van twee normen die in het sociale verkeer van het 
grootstee belang zijn, effectiviteit en efficiëntie (5.3). Deze stap moet 
duidelijkk maken dat ook andere dan rechtsnormen betrekking hebben 
opp de handelingssituatie, en moet verderop in dit hoofdstuk en dit boek 
dienenn om aan te geven hoe de beginselen van behoorlijk bestuur 
samenn kunnen hangen met andersoortige normen. Als vervolg hierop 
gaatt de derde stap in op het karakter van de beginselen van behoorlijk 
bestuurr (5.4). 

Hett karakter van de beginselen van behoorlijk bestuur is dat zij 
rechtsbeginselenn zijn. Dit heeft bijzondere gevolgen voor de wijze 
waaropp zij van toepassing zijn op de handelingssituatie. Daarbij is van 
belangg om aan te geven dat zij enkel van toepassing zijn op de bestuur-
lijk ee handelingssituatie. Dat vraagt om een redenering die aannemelijk 
maaktt dat de toepassing van rechtsbeginselen van een bepaalde catego-
riee exclusief beperkt blijf t tot handelingssituaties van een bepaalde 
categoriee (5.5). Is dat aannemelijk gemaakt, dan is het moment geko-
menn om van een aantal beginselen van behoorlijk bestuur aan te geven 
opp welke wijze zij betrekking hebben op de bestuurlijke handelingssitu-
atiee (5.6). Dit zal daarna in het volgende, zesde hoofdstuk gebruikt 

102 2 



wordenn om te bekijken hoe aan de hand van deze beginselen in de 
bestuurlijkee handelingssituatie getoetst kan worden. Daaruit moet een 
methodee van bestuursrechtelijke rechtsvinding ontstaan, die niet alleen 
inn de praktijk te gebruiken is, maar bovendien de beginselen in een 
systeemm plaatst. Het vinden van dit systeem is het doel van dit boek. 

5.22 Sociale normen en rechtsnormen 

Omm een handeling werkelijk te kunnen vatten zijn normen cruciaal. 
Dezee aan Glastra van Loon ontleende bewering komt overeen met de 
stellingg van Habermas dat normen noodzakelijk zijn om handelingssitu-
atiess te leren kennen. Bestudering van het niet-handelen, object van de 
natuurwetenschap,, vindt plaats door beschrijving. Bestudering van het 
handelenn moet plaatsvinden door het te begrijpen. 'Anders dan de 
natuurwetenschapp kan de wetenschap van het handelen juist niet het 
beschrijvende,, specificerende ordenen der verschijnselen als instrument 
hanteren,, maar moet allereerst een verstandhoudingsuitwisseling met 
zijnn materiaal tot stand trachten te brengen'.193 Deze uitwisseling 
komtt tot stand door de betekenis van de handeling te begrijpen. Dit 
komtt tot stand door de handeling te leren kennen in haar verhouding 
tott andere handelingen. Deze verhouding kan de onderzoeker leren 
kennenn door ofwel samen te handelen met actoren die de te onderzoe-
kenn handeling verrichten, of door zich in te leven in hun positie. Pas 
dann zal hij de betekenis van de handeling kunnen vatten.m 

Hett verrichten van een handeling is ook louter als niet-handeling 
waarr te nemen. De natuurwetenschappelijke beschrijving die dan volgt, 
geeftt niet de betekenis van de handeling weer. Deze beschrijving zal 
hett bewegen van een lichaam en van materialen weergeven, maar 
bijvoorbeeldd niet het lezen van een boek, afwassen, of fietsen. De 
onderzoekerr begrijpt de betekenis van de handeling pas wanneer hij de 
samenhangg met andere handelingen kan doorgronden. Deze samenhang 
enn betekenis volgen bij Habermas en Glastra van Loon uit nor-
men.1955 Normen leggen vast dat alle fysieke bewegingen die iemand 
bijj  het fietsen verricht, trappen, sturen, kijken, zitten, tesamen de 
handelingg van het fietsen zijn. Normen geven het hanteren van een pen 
dee betekenis van schrijven. De niet-handeling is het hanteren van de 

Glastraa van Loon, p. 253. 
Glastraa van Loon, p. 259 e.v. 
Glastraa van Loon, p. 259. 

103 3 



pen,, de handeling is het schrijven. Het is belangrijk om te zien dat de 
onderzoekerr deze betekenis niet aan handelingen toekent, hij legt met 
anderee woorden de normen niet op. De normen gelden al, de onder-
zoekerr moet de betekenis ontdekken.196 

Glastraa van Loon stelt dat de betekenis van handelingen steeds kan 
verschuiven,, en dat verschillende mensen uiteenlopende betekenissen 
kunnenn toekennen aan vergelijkbare handelingen.197 Hij en Habermas 
zijnn het eens dat normen noodzakelijk zijn om handelingen te leren 
kennen.. Habermas spreekt van de definitie van de handelingssituatie. 
Voorwaardee voor de ontwikkeling van deze definitie is dat de betrok-
kenn actoren van oordeel zijn dat zij zich in een problematische situatie 
bevinden.. Deze erkenning vindt plaats in termen van de leefwereld, dat 
will  zeggen op basis van onproblematische achtergrondkennis uit deze 
wereld.. Vervolgens is een juiste toepassing van deze kennis vereist. Zo 
kunnenn actoren bepalen dat zij een probleem hebben dat bestaat uit een 
gebrekk aan capaciteit om leerlingen naschoolse opvang te bieden. Zij 
gebruikenn hun gedeelde achtergrondkennis en stellen in termen van die 
kenniss vast dat dit gebrek bestaat. 

Doorr vast te stellen dat er behoefte is aan meer naschoolse opvang 
iss geen handelingssituatie gedefinieerd, want er is nog geen idee van de 
denkbaree oplossingen, en van het alternatief dat optimaal is. Om te 
kunnenn bepalen dat de optimale oplossing bijvoorbeeld bestaat uit het 
aankopenn van een bepaald gebouw, tegelijk met het aanstellen van een 
zekerr aantal leidinggevenden, moeten betrokkenen beschikken over 
kennis.. Deze kennis ligt volgens Habermas vast in normen, die bij-
voorbeeldd bepalen dat het aanstellen van personeel een handeling is die 
pastt bij het oplossen van het gebrek aan opvangcapaciteit. Ontbreekt 
daarvoorr echter het geld, dan wijzen deze normen uit dat dit geen 
passendee handeling is. Habermas zegt daarmee hetzelfde als Glastra 
vann Loon, die stelt dat normen de verhouding tussen handelingen 
bepalen.. Habermas heeft het daarnaast over de als legitiem erkende 
verhoudingenn tussen personen, die betekenis geven aan de handelingen 
diee personen verrichten. 'Ze weven daarmee een net van wederzijdse 
handelingsverwachtingenn en -verplichtingen'.198 Daaruit ontstaan bij 
Habermass de normen die kennis over handelingen vastleggen. 

Glastraa van Loon, p. 264. 
Glastraa van Loon, p. 267 - 268. 
Koningsveldd en Mertens, p. 89. 
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Glastraa van Loon beweert in bijna dezelfde bewoordingen als Haber-
mass dat normen in tussenmenselijke verhoudingen legitieme verwach-
tingenn scheppen.199 Normen zijn een element van de handelingssitua-
tie,, en als zodanig geven zij mede vorm aan de definitie van deze 
situatie.. Gaat het enkel om sociale normen, of kan het ook om normen 
mett een rechtskarakter gaan? Zowel Glastra van Loon als Habermas 
scheppenn een overgang tussen sociale normen en rechtsnormen. De 
eerstee doet dat door te wijzen op de overeenkomsten: 'Rechtsnormen 
komenn dus met andere normen hierin overeen, dat zij relaties tussen 
subjectievee verrichtingen regelen, zoals omgekeerd alle handelingen als 
subjectievee verrichtingen hierin met elkaar overeenkomen, dat hun 
betekeniss bepaald is door een regeling van hun verhoudingen tot 
anderee handelingen'.200 Rechtsnormen en sociale normen hebben dus 
overeenkomsten.. Er zijn echter ook verschillen. Belangrijk is dat 
socialee normen zich kunnen beperken tot het regelen van de relaties 
tussenn handelingen, waarbij verder niet duidelijk is waarom deze norm 
gevolgdd moet worden. Bij rechtsnormen ligt dat anders, en Glastra van 
Loonn maakt dat duidelijk met behulp van de rechter: 'hij (heeft) de 
beslissendee bevoegdheid () te bepalen of verwachtingen legitiem zijn en 
off  handelingen legitieme verwachtingen vervullen, ja dan neen'.201 

Bijj  Glastra van Loon bepalen normen de betekenis van handelin-
gen,, omdat zij legitieme verwachtingen kunnen scheppen. Normen zijn 
rechtsnormenn wanneer de rechter op basis van zijn bevoegdheid bepaalt 
datt deze verwachtingen legitiem zijn. Als hij ze niet legitiem acht, 
wordenn het geen rechtsnormen. Deze overgang van sociale normen 
naarr rechtsnormen is ook bij Habermas te vinden. Het recht is in zijn 
woordenn een 'verwachtingen stabiliserende factor'. Met dit uitgangs-
puntt hangt het idee samen dat iedere handeling steeds gepaard zou 
gaann met een overlast aan overwegingen, wanneer de moderne samen-
levingg geen recht zou kennen. Ter legitimatie van zijn handelen zou 
iederee actor steeds een proces van besluitvorming moeten herhalen, 
waarinn alle voor- en nadelen van een handeling moeten worden over-

Glastraa van Loon, p. 213, en zie Van Ree, p. 30. Aan deze overeenkomst tussen 
Habermass en Glastra van Loon ligt het feit ten grondslag dat zij hun ideeën 
omtrentt 'verwachtingen' beide ontlenen aan het werk van Parsons en in het 
verlengdee daarvan Durkheim en Weber. Zie Van Ree p. 59, 64, 70 m.b.t. Glastra 
vann Loon, en zie Habermas p. 43, 173 - 174, 178. 
Glastraa van Loon, p. 217. 
Glastraa van Loon, p. 215. Hij ziet daarbij over het hoofd dat met name diverse 
staatsrechtelijkee normen het zonder de rechter moeten doen. 
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wogen.. Nu het recht wel bestaat, ontlast dit de actor gedeeltelijk, 
omdatt de resultaten van de besluitvorming reeds in het recht opgeslo-
tenn zitten. In het derde hoofdstuk is vastgesteld dat bij Habermas het 
rechtt bestaat, omdat het gezaghebbend is vastgesteld door wetgever of 
rechter.. Het stellen en handhaven van het positieve recht betekent het 
toekennenn van een zekere gelding aan feiten. Zolang dit positieve recht 
niett verandert, reduceert het de complexiteit van de omgeving, en geeft 
hett zekerheid aan actoren die beslissingen moeten nemen. 

5.33 Rechtmatigheid en doelmatigheid 

Dee handelingssituatie bestaat uit de elementen doel, middel, belang, 
beslissing,, rationele actoren, kennis, macht, norm, consensus en 
overleg.. Op deze situatie zijn beginselen van behoorlijk bestuur van 
toepassing.. Door in dit boek op zoek te gaan naar een systeem van 
bestuursrechtt waarin de beginselen van behoorlijk bestuur een passende 
plaatss hebben, zoek ik naar een systeem waarin zij bijdragen aan de 
totstandkomingg van de rechtvaardige oplossing van casus. Dworkin, 
Richardsonn en Habermas geven alle drie aan dat voor het bepalen van 
eenn dergelijke oplossing een evenwicht moet worden gevonden tussen 
rechtt en beleid, oftewel rechtmatigheid en doelmatigheid. Dat maakt 
hett van belang om in dit boek de aandacht niet alleen te vestigen op de 
opp rechtmatigheid gerichte normering van de handelingssituatie, maar 
ookk op zoek te gaan naar op doelmatigheid gerichte normering van 
dezee situatie. De normen daarvoor zijn in ieder geval effectiviteit en 
efficiëntie,, en de vraag is hoe zij zich verhouden tot de handelingssitu-
atie.. Dat is het onderwerp van deze paragraaf. 

Inn deze paragraaf komt ook de verhouding ter sprake tussen 
effectiviteitt en efficiëntie enerzijds en enkele beginselen van behoorlijk 
bestuurr anderzijds. Immers, om tot een evenwicht tussen rechtmatig-
heidd en doelmatigheid te komen, zullen al deze normen ongeveer 
gelijktijdigg een rol moeten spelen. Dit hoofdstuk verschaft een basis 
omm in volgende hoofdstukken te beredeneren hoe rechtsvinding plaats-
vindtt op het moment dat rechtsnormen gelijktijdig worden afgewogen 
mett de normen van effectiviteit en efficiëntie. Daarom moeten om te 
beginnenn enkele elementen van de handelingssituatie voldoende van 
elkaarr worden onderscheiden. Nu effectiviteit en efficiëntie in het spel 
zijn,, zal het niet verbazen dat dit de elementen middel, doel en belang 
zijn.. Het nastreven van een doel dient steeds de behartiging van een 
belang.. Volksgezondheid, gelijkheid, winst, goed onderwijs, enzo-
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voort,, zijn voorbeelden van belangen. Een doel legt een beoogd 
resultaatt van belangenbehartiging vast, bijvoorbeeld om binnen een 
begrotingsjaarr te streven naar een betere bezettingsgraad van zieken-
huisbedden,, naar meer vrouwen op hoge posities, naar een percentage 
meerr winst, of naar kleinere schoolklassen. Het verschil tussen doel en 
belangg is dat een doel in principe te verwezenlijken is, terwijl het 
belangg steeds weer grond geeft voor het stellen van nieuwe doelen. 

Hett onderscheid tussen doel en middel is dat een middel het 
instrumentt is, waarmee het doel langs oorzakelijke weg wordt bereikt. 
Hett middel is als het ware de oorzaak, en het doel het gevolg. De inzet 
vann een middel ter behartiging van een belang is zinloos zonder doel. 
Meerr geld voor volksgezondheid heeft geen zin als niet duidelijk is 
waarvoorr dat dient. Voorlichting ten behoeve van emancipatie is 
nuttelooss als niet duidelijk is wat men met die voorlichting wil berei-
ken,, bijvoorbeeld een wijziging van opvattingen over de verhouding 
tussenn man en vrouw. Zo bezien is het onderscheid tussen belang, doel 
enn middel helder. Er kan echter verwarring optreden, omdat handelen 
steedss past in een keten van doel-middelrelaties, zoals Glastra van 
Loonn aangeeft. Verwarrend is namelijk dat middelen de hoedanigheid 
vann doelen, en zelfs belangen kunnen aannemen, doelen de hoedanig-
heidd van middelen en belangen, en belangen de hoedanigheid van 
doelenn en zelfs middelen. Deze verwarring is gedeeltelijk te verhelpen 
mett behulp van de metafoor van de doelboom, zie figuur 1 hierna. Wie 
bijvoorbeeldd het doel op enig moment fixeert op een bepaald niveau in 
dee doelboom, ziet dat dit doel er is voor de behartiging van een 
belang,, en dat er middelen zijn om dit doel te verwezenlijken. 

Fig.. 1: Doelboom 
A A 

BB C 

DD E F 

GG H I 
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AA is een belang. B en C zijn doelen die bij dat belang horen en D, E 
enn F zijn middelen die bij die doelen horen. Bijvoorbeeld C is ook op 
tee vatten als belang, E en F zijn dan de doelen, en G, H en I zijn 
daarbijj  de middelen. Laten we voor A invullen het belang van goed 
onderwijs,, en voor B het doel van meer leerkrachten, en voor C het 
doell  van beter lesmateriaal. Voor de middelen kan ingevuld worden 
voorr D een campagne om studenten te interesseren voor de lerarenop-
leiding,, voor E evaluatie van bestaand lesmateriaal, en voor F meer 
onderzoekk bij het vervaardigen van nieuw lesmateriaal. Zakken we een 
niveauu in de doelboom, dan wordt in dit geval C het belang, E en F 
wordenn het doel, en G, H en I worden het middel, waarbij ingevuld 
kann worden voor G het opstellen van enquêteformulieren, voor H het 
stimulerenn van pedagogisch onderzoek, en voor I het inschakelen van 
computerss bij het onderwijs. 

Dee presentatie van deze doelboom is bedoeld om het verband 
tussenn belang, doel en middel te illustreren, maar dat wordt enkel uit 
figuurr 1 niet geheel duidelijk. Het is namelijk niet mogelijk om einde-
looss door de doelboom te zakken, of te stijgen, en zo ieder middel tot 
eenn doel en een belang te maken, of andersom. Belangen hebben 
namelijkk een kenmerk dat daaraan in de weg staat. Dit kenmerk is dat 
steedss opnieuw doelen kunnen worden gesteld op grond van een 
belang.. Bijvoorbeeld C, beter lesmateriaal, is een doel dat een belang 
kann zijn, omdat lesmateriaal altijd verbeterd kan worden. B daarente-
gen,, meer leerkrachten, is een doel dat uitgeput kan raken, omdat er 
opp een gegeven moment genoeg, of zelfs teveel leraren kunnen zijn. B 
kann niet geformuleerd worden als een belang. Dat wil overigens niet 
zeggenn dat ten behoeve van B niet een eindeloze reeks middelen en 
doelenn bepaald kan worden, die in elkaar over kunnen gaan. Zo is een 
campagnee om meer studenten voor de lerarenopleiding te trekken een 
middell  tot het doel van meer leraren. Dit middel is een doel, met als 
middell  bijvoorbeeld advertenties in bladen. Dit laatste middel is ook 
weerr een doel, met als middel het kopen van advertentieruimte in 
bladen.. Geen van deze middelen/doelen is te beschouwen als een 
belang,, maar dat staat niet in de weg aan het zich van boven naar 
benedenn bewegen door de doelboom. 

Hett gegeven dat bepaalde doelen geen belangen kunnen zijn, 
verandertt verder weinig aan het feit dat de doelboom illustratief is voor 
dee verhouding tussen belang, doel en middel. Zij kunnen tot op zekere 
hoogtee in elkaar over gaan. Ook het gegeven dat een belang vaak weer 
eenn hoger belang kan dienen draagt daaraan bij. Zo dient het belang 
vann beter lesmateriaal het belang van goed onderwijs, en kan het 
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belangg van goed onderwijs weer het belang van emancipatie van het 
individuu dienen. Staan belang, doel en middel op een bepaald niveau in 
dee doelboom vast, dan is hun verband dat het doel de wijze en mate 
vann belangenbehartiging formuleert, en dat de inzet van het middel 
moett veroorzaken dat die wijze en mate van belangenbehartiging wordt 
bereikt. . 

Zekerr in de context van recht en moraal is het belangrijk om 
hieraann toe te voegen dat de inzet van het middel vaak meer veroor-
zaaktt dan enkel het bereiken van het doel. Dat wil zeggen dat niet 
alleenn het beoogde belang wordt behartigd, maar dat ook andere 
belangenn worden gediend of getroffen. Juist dit laatste staat centraal in 
rechtt en moraal. Men dient of treft deze andere belangen zonder dat 
menn zich dat ten doel had gesteld, en dat onderscheidt ze van het 
belangg dat bewust wordt gediend door een doel te stellen. Er is sprake 
vann een vierhoeksverhouding tussen belang, doel, middel en andere 
belangen,, zie figuur 2. In deze figuur zijn belang, doel, middel en 
anderee belangen met elkaar verbonden door middel van pijlen. Deze 
brengenn tot uitdrukking dat bijvoorbeeld een verandering in doel leidt 
tott de inzet van andere middelen. Dit leidt tot het op een andere wijze 
dienenn van het belang en het op een andere wijze dienen en treffen van 
anderee belangen. Daarmee wijzigt zich de verhouding tussen alle 
betrokkenn belangen, en dat is significant voor de morele en juridische 
beoordelingg van de situatie. De pijlen illustreren deze samenhang in 
figuurr 2. 

Fig.. 2 

doell  *- -» middel 

tt t 

ii  I 

belangg «- -» andere 
belangen n 

Hett verband dat de doelboom en de bovenstaande vierhoeksverhouding 
leggenn tussen belang, doel, middel en andere belangen brengt ook een 
verbandd aan met effectiviteit en efficiëntie. Effectiviteit staat bekend 
alss het zoveel mogelijk bereiken van een doel als gevolg van de inzet 
vann een middel. Efficiëntie staat bekend als het optimaal bereiken van 
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eenn doel door de inzet van een middel. Optimaal wil met name zeggen, 
zoo snel en goedkoop mogelijk. Zijn belang, doel en middel op enig 
momentt gefixeerd op een bepaald niveau in de doelboom, dan geven 
effectiviteitt en efficiëntie primair het verband aan tussen doel en 
middel:: de meest effectieve handeling bestaat uit de inzet van het 
middell  dat het doel zo dicht mogelijk benadert of zelfs bereikt, en de 
meestt efficiënte handeling bestaat uit het zo snel en goedkoop mogelijk 
bereikenn van een doel door het inzetten van een middel. De doelboom 
wijstt op deze criteria, maar de vierhoeksverhouding leent zich er beter 
voorr om de verhoudingen tussen belang, doel, middel, effectiviteit en 
efficiëntiee te illustreren. Bovendien leent deze verhouding zich ervoor 
omm nog een laatste verband aan te geven: het dienen of treffen van een 
anderr belang leidt tot respectievelijk baten en kosten. 

Vanuitt het perspectief van het nastreven van het beoogde doel is 
hett een voordeel om een ander belang te dienen en daar de baten van 
tee ontvangen. Het is vanuit dit perspectief een nadeel om zo'n belang 
tee treffen en daar de kosten voor te moeten dragen. Dit maakt het 
bereikenn van het beoogde doel goedkoper, respectievelijk duurder, en 
heeftt derhalve invloed op de efficiëntie. In de vierhoeksverhouding 
heeftt derhalve de verhouding tussen middel en andere belangen gevol-
genn voor de efficiëntie van de beoogde handeling. In de bestuurskunde 
moett het nastreven van een doel effectief en efficiënt zijn in het kader 
vann het behartigen van een belang, het inzetten van een middel moet 
effectieff  en efficiënt zijn zowel tot het bereiken van een doel, als bij 
hett treffen en honoreren van andere belangen. In deze discipline is hier 
dee laatste jaren een derde norm aan toegevoegd: de verhouding tussen 
hett te behartigen belang en de andere belangen moet zodanig zijn dat 
err draagvlak is onder de betrokkenen. De baten van het dienen van het 
tee behartigen belang en van andere belangen moeten opwegen tegen de 
kostenn van het treffen van andere belangen. Is deze verhouding tussen 
kostenn en baten goed, dan is er draagvlak, of andersom: is er draag-
vlak,, dan is deze verhouding tussen kosten en baten een goede. 
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5.44 De beginselen van behoorlijk bestuur  zijn 
rechtsbeginselen202 2 

Dee beginselen van behoorlijk bestuur geven steeds weer aanleiding tot 
discussiee als de vraag aan de orde komt of het nu rechtsbeginselen zijn 
off  rechtsregels. Hirsch Ballin in 1982 en Nicolaï in 1990 in zijn 
proefschriftt hebben krachtig in deze discussie geïntervenieerd door 
voorr het regelkarakter te pleiten. Van Male heeft zich in 1988 voor het 
beginselkarakterr uitgesproken203, en Nicolaï doet dat momenteel ook 
blijkenss het volgende citaat: 'De verhouding tussen algemene rechtsbe-
ginselenn en beginselen van behoorlijk bestuur kan men beschouwen als 
eenn relatie tussen algemene en specifieke beginselen. De laatste begin-
selenn hebben specifiek betrekking op de bestuursrechtelijke relatie 
tussenn overheid en burger. Daaraan zijn normen voor de verhoudingen 
enn contacten tussen bestuur en burger te ontlenen en normen die 
betrekkingg hebben op de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegd-
heid.. Die laatste betreffen de behoorlijkheid van het voorbereiden en 
hett nemen van een besluit, van het resultaat van de belangenafweging, 
enn van de motivering en de kennisgeving van het besluit. Bij de 
'invulling'' van de beginselen van behoorlijk bestuur zullen de algeme-
nee rechtsbeginselen een fundament kunnen bieden'.204 

Ikk wil mij bij de inhoud van het citaat van Nicolaï aansluiten. Naar 
mijnn mening zijn de beginselen van behoorlijk bestuur rechtsbeginse-
len,, niet meer en niet minder. Dat zal in deze paragraaf worden 
beargumenteerd.. Belangrijk is in dit verband de visie van Dworkin, 
omdatt hij veel aandacht heeft besteed aan het onderscheid tussen regels 
enn beginselen. Volgens hem zijn beginselen niet toepasselijk op een 
alles-of-nietss manier, en hebben beginselen een relatief gewicht. Deze 
tweee kenmerken brengen een zodanig verschil aan tussen regels en 
beginselenn dat er sprake is van een principieel onderscheid. Dat zal 
hierr dienen om aan te tonen dat de beginselen van behoorlijk bestuur 
rechtsbeginselenn zijn en geen rechtsregels. Sommigen zullen betwijfe-
lenn of het onderscheid dat Dworkin maakt zich hier wel voor leent. Zij 

Dezee en de volgende paragraaf zijn een bewerking van mijn bijdrage 'De beginse-
lenn van behoorlijk bestuur zijn rechtsbeginselen' aan de bundel, 'De actualiteit van 
Paull  Scholten', E. Lissenberg e.a. (red.), Nijmegen 1996, p. 107 - 118. 
Hirschh Ballin, 1982, p. 105 - 111; Nicolaï, 1990, p. 247 - 256; Van Male, 1988, 
p.. 324 - 328. 
Nicolaïï in: P. Nicolaï, B.K. Olivier, I.C. van der Vlies, L.J.A. Damen, B.J. 
Schueler,, Bestuursrecht, Amsterdam 1997, p. 278. 
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menenn dat het niet waterdicht is, en dat regels en beginselen elkaar 
deelss overlappen. Hieruit kan een pleidooi volgen om beginselen van 
behoorlijkk bestuur en een regel- en een beginselkarakter toe te kennen. 
Omm een dergelijk pleidooi tegen te gaan, zal ik gebruik maken van een 
interpretatiee van Dworkin waarin het onderscheid wèl waterdicht is. 
Datt is de interpretatie van Brouwer. 

Hett onderscheid russen regels en beginselen is in de theorie van 
Dworkinn te reduceren tot slechts één criterium, dat luidt: 'Wanneer aan 
dee toepassingsvoorwaarden van een maatstaf is voldaan, dan is die 
maatstaff  een regel wanneer de gevolgen die de maatstaf daaraan 
verbindtt logisch volgen, en een beginsel wanneer dat niet het geval 
is'.2055 Dit wil zeggen dat elk van beide op een eigen manier uitwijst 
watt deze gevolgen zijn. Regels wijzen dit op een dwingende manier 
uit,, terwijl bij de toepassing van beginselen niet per se vaststaat dat de 
gevolgenn zullen intreden. Uit dit ene criterium van Dworkin volgen 
tweee verschillen tussen regels en beginselen: a) regels hebben een 
'alles-of-niets-karakter'' en beginselen niet; en b) conflicterende regels 
kunnenn niet tegelijkertijd gelden, terwijl beginselen die in tegengestelde 
richtingg wijzen, wel verenigbaar zijn. Het alles-of-niets-karakter van 
regelss brengt mee dat bij een conflict tussen twee regels, één van de 
regelss moet wijken. Ze kunnen niet beide onverkort blijven gelden. 
'Beginselenn daarentegen, kunnen conflicteren en beide - in ongewijzig-
dee vorm - deel uit blijven maken van het recht'.206 Op deze beide 
verschillenn is veel kritiek gekomen, en Brouwer verwerpt deze. Hoe 
hijj  dat doet zal verder buiten beschouwing blijven, ik volg hem enkel. 

Artikell  40, eerste lid, van de Woningwet is een willekeurig gekozen 
voorbeeldd van een rechtsregel: 'Het is verboden te bouwen zonder of 
inn afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 
wethouderss (bouwvergunning).' Het is bij deze regel duidelijk welke 
situatiee zich moet voordoen, wil de regel van toepassing zijn. Dat is 
alss er sprake is van bouwen. In geval van bouwen in afwijking van de 
bouwvergunning,, of van bouwen zonder vergunning, is het rechtsge-
volgg direct af te leiden. Er geldt dat het verboden is te bouwen, en 
degenee die in overtreding is, komt in aanmerking voor een sanctie ex 

Brouwer,, p. 757, en zie p. 757 - 758: "(De term 'maatstaf is een overkoepelende 
term,, waarmee ik zowel regels als beginselen aanduid)." 
Brouwer,, p. 758. 
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art.. 108 Woningwet. De beginselen zijn geen regels zoals die zijn 
neergelegdd in wettelijke voorschriften als art. 40 Woningwet. Bijvoor-
beeldd het motiveringsbeginsel leidt niet zoals een regel dwingend tot 
eenn bepaald rechtsgevolg. De norm 'als er een besluit valt, dan is een 
motiveringg vereist', is geen regel. Als we deze norm letterlijk nemen, 
dann lijk t het op het eerste gezicht een regel te zijn. Het is echter een 
beginsel,, omdat motiveren niet altijd vereist is. Het gevolg treedt niet 
directt in, maar indirect, dat is afhankelijk van omstandigheden. De 
Algemenee wet bestuursrecht voorziet in artikel 4:18 zelfs in dergelijke 
omstandigheden.208 8 

Vann een rechtsregel is het ondenkbaar dat deze toepasselijk is, en 
tochh het rechtsgevolg wordt afgewezen. Bij rechtsbeginselen ligt dat 
anders.. Er zijn situaties denkbaar dat een beginsel van toepassing is, 
maarr dat de situatie noopt om het rechtsgevolg niet te laten intreden. 
Eenn voorbeeld hiervan zijn situaties waarin het vertrouwensbeginsel 
vereistt dat bijvoorbeeld een ongelijke behandeling toch in stand moet 
blijven.. Wanneer er sprake is van het handelend optreden van een 
bestuursorgaan,, zullen de beginselen van behoorlijk bestuur al snel 
enigee relevantie hebben voor de beslissing. Bestuurshandelen maakt dat 
reedss is voldaan aan een belangrijk deel van de rechtsfeiten waarvan 
sprakee moet zijn willen zij gelden. De waarde van beginselen voor de 
beslissingg volgt echter niet direct uit de feiten, maar is sterk afhanke-
lij kk van de omstandigheden waaronder deze feiten zich afspelen. 

Zijnn twee of meer rechtsbeginselen tegelijkertijd van toepassing, en 
wijzenn deze in verschillende richtingen, dan is er de noodzaak voor 
afwegingg vooraf aan het intreden van de rechtsgevolgen. Hierboven 
werdd reeds kort het voorbeeld gegeven van het vertrouwens- en het 
gelijkheidsbeginsel.. Een bestuursorgaan kan bij iemand het vertrouwen 
wekkenn dat hij een zekere behandeling zal krijgen, terwijl hij daar op 
grondd van het gelijkheidsbeginsel geen recht op heeft. Nu dit probleem 
zichh voordoet, zal er een afweging moeten volgen: moet het bestuurs-
orgaann het vertrouwen honoreren en een enkeling een ongelijke behan-
delingg geven, of moet het orgaan de gelijkheid honoreren en het 
gewektee vertrouwen beschamen? Na afweging zal het ene beginsel 
zwaarderr wegen dan het andere, maar dat wil niet zeggen dat zij 

Art.. 108 Woningwet: Overtreding van artikel 40 wordt gestraft met hechtenis van 
tenn hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 
Art.. 4:18, lid 1: De vermelding van de motivering kan achterwege blijven indien 
redelijkerwijss kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte bestaat. 
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onverenigbaarr zijn en dat als gevolg daarvan één beginsel volledig 
terzijdee wordt geschoven. De beide beginselen in het voorbeeld kunnen 
mett elkaar verenigd worden door te kijken welk gewicht aan welk 
beginsell  toekomt onder de omstandigheden van de casus. Is bijvoor-
beeldd sprake van het onterecht toezeggen van een subsidie aan een 
bedrijff  dat bepaald niet zwakker is dan zijn concurrenten, dan lijk t de 
gelijkheidd te moeten prevaleren. Dat wil niet zeggen dat toepassing van 
hett gelijkheidsbeginsel hier de toepassing van het vertrouwensbeginsel 
uitsluit,, maar na toepassing blijkt het vertrouwensbeginsel onvoldoende 
gewichtt in de schaal te leggen om doorslaggevend te zijn. 

Dee reden dat de beginselen met elkaar verenigd kunnen worden, is 
datt zij elk betrekking hebben op andere elementen van de handelingssi-
tuatie.. Er is geen sprake van regels die elkaar uitsluiten. De beginselen 
vann behoorlijk bestuur zijn verenigbaar binnen een casus, want zij 
kunnenn gelijktijdig bijdragen aan de oplossing daarvan. De rechter of 
hett bestuur kan hun relatieve gewicht bepalen, en zo tot een oplossing 
komen.. De samenhang van de beginselen van behoorlijk bestuur is 
naarr mijn mening evident. Zo heeft bijvoorbeeld de wetgever bij de 
opstellingg van de Algemene wet bestuursrecht gewezen op de samen-
hangg tussen de in artikel 3:4 vastgelegde beginselen van redelijkheid, 
materiëlee zorgvuldigheid, evenredigheid en het verbod van willekeur. 
Inn elk bestuursrechtelijk handboek zal de behandeling van beginselen 
vann behoorlijk bestuur uitwijzen dat bij de bespreking van een beginsel 
steedss andere beginselen aan de orde komen. Menige uitspraak van de 
rechterr laat zien dat hij de toetsing aan de hand van een beginsel 
inkleurtt met behulp van andere beginselen. Nicolaï heeft in zijn 
proefschriftt gewezen op de zogenaamde 'interferentie' tussen beginse-
lenn van behoorlijk bestuur. Dat is het verschijnsel dat toepassing van 
beginselenn tijdens de voorbereiding van een besluit vaak al bepalend is 
voorr de beginselen die het bestuur aan z'n besluit te grondslag zal 
leggen.2099 Dit alles wijst op de samenhang van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. Het onderstreept naar mijn mening dat zij het 
karakterr van rechtsbeginselen hebben. 

Hett scherpe onderscheid dat Dworkin maakt, heeft in de rechtstheorie 
veell  reacties uitgelokt. Zo is volgens velen geen sprake van een 
werkelijkk scherp onderscheid. Cliteur is van mening dat Dworkin een 
veell  te kaal begrip van rechtsbeginselen naar voren schuift, en gaat bij 

Ziee Nicolaï, 1990, hoofdstuk 14. 
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anderee auteurs op zoek naar verdere eigenschappen. Zo'n eigen-
schapp is dat beginselen een meer algemeen karakter hebben dan regels. 
Regelss zijn in tegenstelling tot concrete beslissingen ook algemeen, 
maarr er is een gradueel verschil tussen beginselen en regels. Verder 
kunnenn beginselen volgens Paul Scholten niet direct worden toegepast, 
enn regels wel. Een volgende eigenschap, waarover Dworkin impliciet 
hett een en ander zegt, is volgens Cliteur één van de belangrijkste 
verschillenn tussen beginselen en regels. Beginselen zijn historisch 
gegroeid,, ze zijn niet gemaakt. Rechtsregels kunnen ook gegroeid zijn, 
maarr kunnen in tegenstelling tot beginselen ook gemaakt worden. 
Beginselenn zijn niet het product van de wetgever, of de rechter. Ze 
ontstaann geleidelijk, kunnen ook weer geleidelijk verdwijnen, en 
wordenn erkend door de wetgever en de rechter, en ook door het 
publiek.. Rechtsbeginselen hebben een gewoonterechtelijke oorsprong, 
enn rechtsregels hebben dat niet, of minder. Rechtsbeginselen hebben 
eenn meer ongeschreven, rechtsregels een meer geschreven karak-
ter.211 1 

Mett dit laatste verschil raakt Cliteur aan een belangrijk element uit 
zijnn onderzoek, het natuurrecht, want in bepaalde opvattingen van de 
natuurrechtsleerr is de historische groei van het recht fundamenteel. Na 
eerder,, bij wijze van rechtspositivistische analyse, het verschil tussen 
regelss en beginselen aangegeven te hebben, wijdt Cliteur zich vervol-
genss aan een natuurrechtelijke analyse.212 Cliteur vat dit alles als 
volgtt samen: 'Kenmerkend voor rechtsbeginselen is dat zij het product 
zijnn van een historisch ontwikkelingsproces, dat zij de normatieve 
grondslagg van het positieve recht vormen, dat zij gegroeid zijn en niet 
gemaakt,, dat het gaat om cultuurlijke gegevenheden, dat de beginselen 
somss expliciet zijn geformuleerd, maar dat zij ook immanent in het 
positievee recht besloten liggen en dat zij bloot staan aan de voortduren-
dee perfectionering binnen een bepaalde cultuurgemeenschap'.213 Met 
dezee opvatting over rechtsbeginselen neemt Cliteur stelling in een 
discussiee waarin vele opvattingen om de voorrang strijden. Een factor 
diee deze discussie nog compliceert is dat in het taalgebruik van juristen 

2100 P.B.Cliteur, Conservatisme en cultuurrecht, Amsterdam 1989, p. 468 - 471. 
2111 Cliteur, p. 471 - 474. 
2122 Als uitgangspunt neemt hij natuurrechtelijke principes, dit zijn basisprincipes uit de 

natuurrechtsleer.. In plaats van de vergelijking met regels vindt nu een vergelijking 
plaatss tussen rechtsbeginselen en deze principes. Met name aan de hand van 
Schollenn wijst Cliteur op drie verschillen, zie, p. 474 - 476. 

2133 Cliteur, p. 482. 
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hett begrip rechtsbeginsel op verschillende wijzen wordt gebruikt. De 
wijzee waarop dit begrip door hemzelf wordt gehanteerd, dekt volgens 
Cliteurr slechts een deel van wat in het juridisch taalgebruik bekend 
staatt als beginselen.214 

Tegelijkertijdd ziet Cliteur het taalgebruik van juristen ook als een 
mogelijkheidd om de beginselen beter te leren kennen.215 Toch wreekt 
zichh steeds de onmogelijkheid om ze werkelijk te doorgronden. Dat 
brengtt hem onder meer tot de volgende uitroep: 'Nog altijd blijven we 
echterr het gevoel houden dat het onderscheid tussen regels en beginse-
lenn niet scherp in focus is gebracht. Telkens blijkt dat een criterium 
enigee zeggingskracht heeft, maar dat er dan toch altijd weer tegenvoor-
beeldenn te geven zijn'.216 Dat geldt ook voor een criterium dat ik wil 
latenn volgen uit de relatie russen de handelingssituatie en beginselen, 
diee eerder in dit hoofdstuk uiteen is gezet. Ik wil de stelling verdedigen 
datt rechtsbeginselen op een andere wijze betrekking hebben op de 
handelingssituatiee dan rechtsregels. Een regel is van toepassing op een 
concreett omschreven handelingssituatie. Deze handelingssituatie moet 
passenn binnen de omschrijving van het toepassingsbereik van de regel. 
Zoo is een regel uit de Woningwet niet van toepassing in de relatie 
tussenn bijvoorbeeld sociale dienst en uitkeringsgerechtigde. Een 
beginsell  van behoorlijk bestuur daarentegen is in principe van toepas-
singg in iedere bestuurlijke handelingssituatie. 

Inn een bestuurlijke handelingssituatie is altijd sprake van de aanwe-
zigheidd van de elementen actor, besluit, middel, doel, belang, en van 
anderee situaties die van betekenis zijn voor deze handelingssituatie. Dat 
betekentt dat de feiten waar een beginsel van behoorlijk bestuur op van 
toepassingg is altijd aanwezig zijn. Een dergelijk beginsel kan derhalve 
vann toepassing zijn op iedere willekeurige bestuurlijke handelingssitua-
tie.. Een regel is slechts van toepassing op een nauwkeurig omschreven 
situatie.. Naar mijn mening is dit een onderscheid tussen regels en 
beginselenn dat in één woord is te vatten: situationaliteit. Regels zijn 
situationeel,, en beginselen niet. Vraag is of dit een principieel, dan wel 
eenn gradueel onderscheid is. Zijn er, zoals Cliteur zegt, tegenvoorbeel-
denn te geven, die wijzen op niet-situationele regels en situationele 
beginselen?? In dat geval kan wel sprake zijn van het graduele onder-
scheid,, dat zegt dat in het algemeen regels meer en beginselen minder 
situationeell  zijn. Heeft dit criterium dan nog enige zeggingskracht, dat 

211 Cliteur, p. 465 - 467. 
2155 Cliteur, p. 470. 
2166 Cliteur, p. 472. 
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bijvoorbeeldd iets kan toevoegen aan het principiële onderscheid van 
Dworkin?? Naar mijn mening wel, omdat dit criterium een element 
toevoegtt aan de discussie over het verschil tussen regels en beginselen, 
dee handelingssituatie. Zo zal ik deze situatie in het volgende hoofdstuk 
gebruikenn om duidelijk te maken hoe twee conflicterende beginselen 
tegelijkerr van toepassing kunnen zijn op één handelingssituatie. 

5.55 Categorieën rechtsbeginselen 

Wiee wil aantonen dat de beginselen van behoorlijk bestuur rechtsbegin-
selenn zijn, zal moeten aantonen dat de rechtsbeginselen zich concretise-
renn naar deelgebieden zoals het bestuursrecht.217 De beginselen van 
behoorlijkk bestuur zijn dan een concretisering van meer algemene 
rechtsbeginselen,, die uitsluitend van toepassing zijn op bestuurshande-
lenn en niet op ander handelen, waarop de algemene rechtsbeginselen 
well  van toepassing zijn. Daarbij zal aandacht nodig zijn voor het 
bestaann van de privaatrechtelijke rechtsbeginselen, de beginselen van 
behoorlijkee wetgeving, en de beginselen van behoorlijke rechtspleging. 
Hett werk van Habermas bouwt voort op dat van Dworkin, en het biedt 
houvastt voor ideeën over de relatie tussen algemene en specifieke 
rechtsbeginselen.. Habermas bespeurt een toenemende differentiatie van 
dee samenleving. Er is sprake van een evolutie waarbij zich een moder-
ne,, gedifferentieerde samenleving heeft ontwikkeld uit een traditionele 
samenleving.. Deze evolutie heeft er volgens hem toe geleid dat maat-
schappelijkee verschijnselen die vroeger tot een eenheid behoorden zich 
vann elkaar hebben losgemaakt. Dat geldt in zijn ogen bijvoorbeeld 
voorr ethiek, moraal en recht. Iets vergelijkbaars geldt voor wetgeving, 
rechtspraakk en bestuur. 

Hett past in de gedachtengang van Habermas dat de rechtsbeginse-
lenn zich concretiseren naar de wetgevende, rechtsprekende en bestuur-
lijkee functie. Als dat zo is, dan zijn de beginselen van behoorlijk 
bestuurr een concretisering van rechtsbeginselen. Dat dit laatste het 
gevall  is, kan men eenvoudig laten zien, omdat een algemeen rechtsbe-
ginsell  nooit als zodanig van toepassing is, maar enkel van toepassing is 
inn de meer geconcretiseerde vorm van privaatrechtelijk rechtsbeginsel, 
beginsell  van behoorlijke wetgeving, beginsel van behoorlijke rechtsple-
ging,, of beginsel van behoorlijk bestuur. Daarbij moet wel duidelijk 

Ziee hierover ook Nicolaï, 1990, p. 229 - 242. 

117 7 



zijnn dat concretisering betekent dat de beginselen van behoorlijk 
bestuurr het karakter van beginselen houden, en niet betekent dat zij 
zichh dusdanig toespitsen op de bestuurlijke situatie dat zij een regelka-
rakterr krijgen. De feitelijkheden van de bestuurlijke situatie zouden dan 
inn die mate een invulling naar tijd, plaats en persoon geven dat de 
beginselenn van behoorlijk bestuur tot regels worden. Naar mijn mening 
iss dat niet het geval vanwege het niet-situationele karakter van deze 
beginselen.. Zij zijn van toepassing op verschillende situaties met 
uiteenlopendee feitelijke kenmerken, terwijl regels van toepassing zijn 
opp situaties met vergelijkbare feitelijke kenmerken. 

Fundamenteell  voor het recht zijn de subjectieve vrijheidsrechten 
diee mensen onderling moeten erkennen willen zij in vrijheid kunnen 
leven.. Het zijn volgens Habermas 'negatieve rechten, die de hande-
lingsvrijheidd van het individu beschermen door de grondslag te vormen 
vann de eis ongeoorloofde interventie in vrijheid, leven en eigendom na 
tee laten'.218 Deze rechten hebben betrekking op toepassing van het 
rechtt tussen subjecten onderling en liggen onder meer vast in rechtsbe-
ginselenn die gelden in het privaatrecht, zoals de beginselen van maat-
schappelijkee zorgvuldigheid, vertrouwen, redelijkheid en billijkheid. 
Uitt de erkenning van de subjectieve vrijheidsrechten volgt bij Haber-
mass ook het ontstaan van objectieve rechten. Dat zijn de rechten en 
plichtenn die gelden voor allen die leven in een gemeenschap waarin 
menn eikaars subjectieve rechten erkent. Objectieve rechten hebben 
betrekkingg op het vormen van recht, de beraadslaging over het recht, 
enn niet zoals de subjectieve rechten op de toepassing. Voorbeelden van 
objectievee rechten zijn onder andere de zorgvuldigheid en evenredig-
heidd die in acht moeten worden genomen wanneer mensen over de 
vormingg van recht beraadslagen. Deze beraadslaging betreft ook de 
vaststellingg van de inhoud van subjectieve rechten zoals die op enig 
momentt gelden. Dit maakt dat subjectieve en objectieve rechten bij 
Habermass eikaars oorsprong vormen, zie ook paragraaf 3.4. 

Hett is in de ogen van Habermas een subjectief recht om te mogen 
deelnemenn aan de beraadslaging over de objectieve rechten. Bij deze 
beraadslagingg zal men elkaar moeten respecteren op basis van subjec-
tievee rechten zoals vertrouwen en redelijkheid. Deze subjectieve 
rechtenn behoren tot de privaatrechtelijke beginselen, maar op het 

Habermas,, p. 112: "Subjektive Rechte sind nach dieser Auffassung negative 
Rechte,, die individuelle Handlungsspielraume schützen, indem sie einklagbare 
Ansprüchee auf die Unterlassung von unerlaubten Interventionen in Freiheit, Leben 
undd Eigentum begründen." 
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momentt dat zij van toepassing zijn op de beraadslaging over objectieve 
rechtenn zijn het beginselen van behoorlijke wetgeving.219 De begin-
selenn van privaatrecht en van wetgeving hebben zo een gezamenlijke 
bron,, en zij vormen daarvan differentiaties. De differentiatie is dat de 
privaatrechtelijkee beginselen private verhoudingen betreffen, en de 
beginselenn van behoorlijke wetgeving publieke. In private verhoudin-
genn spelen de subjectieve rechten die mensen onderling moeten erken-
nenn bij de toepassing van recht, en in publieke verhoudingen spelen 
hierr de subjectieve rechten die mensen moeten erkennen bij de beraad-
slagingg over het vormen van objectieve rechten. Over een differentiatie 
inn beginselen van behoorlijke rechtspleging en behoorlijk bestuur doet 
Habermass geen uitspraken. Met betrekking tot het bestuur wijst hij op 
hett verbod van willekeur en het ontstaan van een eigen bestuursrecht-
spraak220,, maar verder gaat dit niet. Wel brengt hij een onderscheid 
aann tussen het stellen en het toepassen van normen. Dit biedt de basis 
voorr een verdere differentiatie. 

Habermass wijst op het verschil tussen het stellen van normen door de 
wetgeverr en het toepassen van normen door rechter en bestuur. Het 
vormenn van een oordeel door de rechter verschilt volgens hem essen-
tieeltieel van de wijze waarop het stellen van een norm geschiedt. Aange-
zienn de rechter zijn oordeel dwingend kan opleggen zijn er goede 
argumentenn om rechterlijke instanties te scheiden van instanties die 
normenn stellen.221 Ook het bestuur mag zich enkel richten op de 
toepassingg van normen, en mag op geen enkele wijze betrokken zijn 
bijj  wetgeving. In ieder geval in de Nederlandse situatie is duidelijk dat 
bestuursorganenn zowel normen stellen, als uitvoeren. Dat lijk t in 
tegenspraakk te zijn met de ideeën van Habermas. Het past echter in de 
Nederlandsee situatie om de wetgevende functie van een bestuursorgaan 
tee onderscheiden van de uitvoerende functie. Zolang dat maar het geval 
is,, is er niet per se een kloof met het werk van Habermas. Daarin is 
sprakee van een differentiatie in een normstellende en een normtoepas-
sendee functie. Binnen de toepassende functie is er een differentiatie 
tussenn de rechtsprekende en de bestuurlijke functie.222 Hoe nu diffe-
rentiërenn de rechtsbeginselen zich naar deze functies? De opvattingen 
vann Habermas over macht kunnen dat verhelderen. 

Habermas,, p. 109 - 110, zie ook p. 153, 168. 
Habermas,, p. 213 - 215. 
Habermas,, p. 212 - 213. 
Habermas,, p. 213. 
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Machtt is in de ogen van Habermas communicatieve macht. Dat is 
dee productieve kracht die kan voortkomen uit communicatief tot stand 
gebrachtee onderlinge overeenstemming.223 Een dergelijke overeen-
stemmingg kenmerkt zich door een daaraan voorafgaande procedure die 
openn en eerlijk is, opdat een ieder (achteraf) ongedwongen kan instem-
men.. Communicatieve macht ontstaat wanneer burgers samenwerken, 
niett wanneer zij elkaar bestrijden, en onderscheidt zich daarmee van 
geweld.. Toegepast op de democratische rechtsstaat leent het begrip 
communicatievee macht zich voor een beschrijving van het ontstaan van 
politiekee macht. In de opvatting van Habermas komt alle politieke 
machtt voort uit de communicatieve macht van de staatsburgers.224 

Dee politieke vorming van een gemeenschappelijke wil is nog niet 
dee uitvoering van deze wil . De uitvoering van iets anders dan de 
politiekee wil is blote machtsuitoefening, geweld. Willen de rechter of 
hett bestuur op legitieme wijze macht uitoefenen dan zullen zij zich 
moetenn schikken naar de politiek tot stand gebrachte communicatieve 
macht.. Zij zijn niet in staat om zelf communicatieve macht te doen 
ontstaan.2255 De rechtsbeginselen nu zijn in de ogen van Habermas bij 
uitstekk de middelen om rechter en bestuur te binden aan de communi-
catievee macht. Dit moeten in mijn ogen echter rechtsbeginselen zijn die 
toegesnedenn zijn op de rechterlijke en bestuurlijke functie. De differen-
tiatiee tussen wetgeving, het stellen van normen, enerzijds en de toepas-
singg door rechter en bestuur anderzijds is zodanig dat er niet bij alle 
functiess sprake kan zijn van dezelfde rechtsbeginselen. 

Subjectievee rechten vervullen in de wetgevingsprocedure de rol van 
rechtsbeginselen.2266 De wetgever neemt deze normen in acht binnen 
hett wetgevingsdiscours. Hierna volgt het toepassingsdiscours. Hier 
spelenn opnieuw de subjectieve rechten in de vorm van rechtsbeginse-
len.. Er bestaat echter een principieel verschil tussen het wetgevingsdis-
courss enerzijds en het toepassingsdiscours anderzijds. De discussie bij 
wetgevingg is een zo zuiver mogelijke benadering van de volkswil. De 
toepassingsdiscussiee is bedoeld om bestuur en rechter zo zuiver moge-
lij kk aan de volkswil te binden. De rechtsbeginselen hebben hier een 
anderee functie, er is sprake van een afgeleide vorm van rechtsbeginse-
len.. Voor het bestuur zijn dit de beginselen van behoorlijk bestuur, en 

Habermas,, p. 183 - 184. 
Habermas,, p. 209 - 210. 
Habermas,, p. 185 - 186. 
Habermas,, p. 159 - 160. 
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voorr de rechter de beginselen van behoorlijke rechtspleging. In het 
wetgevingsdiscourss geven rechtsbeginselen aan hoe alle mogelijke 
betrokkenenn het respect krijgen dat ze verdienen. Gelijkheid, vertrou-
wen,, redelijkheid, zorgvuldigheid en andere beginselen bepalen hoe de 
betrokkenenn met elkaar om moeten gaan. In het toepassingsdiscours 
tellenn in principe dezelfde beginselen, maar nu in een afgeleide vorm. 
Zijj  gelden, maar met dien verstande dat de wet inmiddels ook geldt. 

Hett bestuur en de rechter nemen bijvoorbeeld het gelijkheidsbegin-
sell  in acht, maar zij moeten daarbij recht doen aan het wetgevingsdis-
cours.. Dit betekent dat zij net als de wetgever rekening houden met de 
meningenn en voorkeuren van alle mogelijke betrokkenen, én met 
rechtsbeginselen,, maar dan in het licht van de wet. De beginselen van 
behoorlijkee rechtspleging en van behoorlijk bestuur zijn rechtsbeginse-
lenn die toegepast worden in het licht van de wet. Dat wil zeggen dat 
wordtt besloten met inachtneming van wat de wetgever reeds heeft 
afgewogen.. De beginselen van behoorlijk bestuur hebben daarbij 
betrekkingg op het bestuurlijk handelen. Dat wil zeggen dat de hande-
lingssituatiess waarop zij betrekking hebben een zekere feitelijke invul-
lingg hebben gekregen, die ze onderscheidt van de situaties waarop de 
anderee beginselen betrekking hebben. Het geeft ze een zeker situatio-
neell  karakter, maar niet méér dan de andere beginselen, die ook alle 
opp een zeker soort situaties zijn toegesneden. Het blijven in alle 
gevallenn abstracte situaties, die ten grondslag liggen aan de meer 
specifiekee situaties waarop regels van toepassing kunnen zijn. Voor de 
bestuurlijkee abstracte situatie wil dat zeggen dat dit de situatie is, die 
zichh bij alle bestuurlijk handelen voordoet. 

5.66 De beginselen van behoorlijk bestuur  en de bestuurlijk e 
handelingssituatie e 

Glastraa van Loon en Habermas leggen een verband tussen norm en 
handeling,, en ook tussen rechtsnorm en handeling. Zij schuiven de 
handelingg naar voren als het centrale object van normering door het 
recht.. De handelingssituatie is de situatie die om handelen vraagt. Deze 
heeftt een aantal vaste elementen, zoals belang, doel, middel, beslissing 
enn actor. Ik wil de stelling verdedigen dat rechtsnormen van toepassing 
zijnn op de verschillende elementen van een handelingssituatie en op de 
verhoudingg tussen zulke situaties. Deze paragraaf dient die stelling te 
staven.. De analyse concentreert zich op de beginselen van behoorlijk 
bestuur.. Van een aantal van deze beginselen is vrij eenvoudig aan te 
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tonenn dat zij de handelingssituatie betreffen. Dat zijn beginselen, niet 
alle,, die betrekking hebben op de belangenafweging: evenredigheid, en 
inn het verlengde daarvan de beginselen van geschiktheid en noodzake-
lijkheid.227 7 

Hett evenredigheidsbeginsel stelt eisen aan de belangenafweging. 
Hett belang en ook tegengestelde belangen zijn onderdelen van de 
handelingssituatie.. Dat maakt dat dit beginsel betrekking heeft op 
elementenn van deze situatie. Het evenredigheidsbeginsel eist dat er 
geenn onevenredige verhouding ontstaat tussen de voor een of meer 
belanghebbendenn nadelige gevolgen van een besluit in verhouding tot 
dee met het besluit te dienen doelen. Deze definitie is ontleend aan art. 
3:4,, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Door daarin het 
woordd doel te gebruiken legt de wetgever een verband tussen elemen-
tenn van de handelingssituatie. Dat zijn het besluit, het doel dat daarmee 
wordtt nagestreefd en actoren die belanghebbenden zijn. 

Tweee beginselen die volgens De Moor-Van Vugt in het verlengde 
liggenn van het evenredigheidsbeginsel, geschiktheid en noodzakelijk-
heid,, leggen eenzelfde verband, en betrekken daar nog een ander 
elementt bij, het middel. Het geschiktheidsbeginsel eist volgens De 
Moor-Vann Vugt dat wordt nagegaan met behulp van welke maatrege-
len,, of middelen, de gewenste doelstelling bereikt kan worden. Dat wil 
zeggenn dat een besluit gebaseerd moet zijn op een redenering die 
plausibelee verbanden legt tussen de oorzaken die ontstaan door de inzet 
vann middelen, en de gevolgen die daardoor ontstaan en die het beoog-
dee doel dichterbij moeten brengen. Dit staat in verband met de kennis 
diee actoren in een situatie benutten. In het vorige hoofdstuk, 4.2.1, heb 
ikk aangegeven dat Koningsveld en Mertens in dit verband spreken van 
nomologischee kennis, die verbanden legt tussen oorzaken en gevolgen, 

Dee Moor-Van Vugt brengt deze drie met elkaar in verband. Zij doet dit door haar 
helee boek heen, zie om te beginnen p. 16, A.J.C, de Moor - van Vugt, Maten en 
gewichten,, Tilburg 1994. De dissertatie van Nicolaï, 1990, draait om het probleem 
hoee moeilijk het is beginselen van elkaar te onderscheiden en ze te rubriceren. Het 
valtt op dat iedere schrijver de beginselen weer in een andere volgorde plaatst. 
Opvallendd is ook de nadruk die iedere schrijver steeds weer op andere beginselen 
legt,, met als gevolg dat sommige beginselen in de ene reeks niet voorkomen en in 
dee andere juist een centrale plaats krijgen. Dit alles maakt de keuzes voor bepaalde 
beginselenn discutabel. Waarom bijvoorbeeld gekozen voor het redelijkheidsbeginsel 
enn het verbod van willekeur, en niet voor de beginselen van geschiktheid en 
noodzakelijkheid.. Opgemerkt moet worden dat het in deze paragraaf niet aankomt 
opp precieze rubricering. Het gaat er hier om aan te tonen dat normen met een min 
off  meer duidelijk beginselkarakter betrekking hebben op de handelingssituatie. 
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enn tussen doelen en middelen. Bij een besluit in een handelingssituatie 
mogenn deze verbanden niet onzinnig zijn. Zij moeten zo rationeel 
mogelijkk zijn, dat wil zeggen gebaseerd zijn op plausibele verwachtin-
genn omtrent de gevolgen die de inzet van een middel veroorzaakt met 
hett oog op een gewild gevolg, oftewel doel. 

Hett is mogelijk om in de bovenstaande opvatting van het geschikt-
heidsbeginsell  een interpretatie van het redelijkheidsbeginsel te herken-
nen.. Dat is de interpretatie waarin redelijkheid in verband wordt 
gebrachtt met rationaliteit. In het bestuursrecht echter brengt men 
redelijkheidd eerder in verband met evenredigheid. Om die reden, en 
naarr aanleiding van de invulling die De Moor-Van Vugt geeft aan het 
geschiktheidsbeginsel,, heb ik gekozen voor het verband tussen ge-
schiktheidd en rationaliteit. 

Hett noodzakelijkheidsbeginsel eist 'dat wordt bezien welke van de 
gevondenn maatregelen het minst ingrijpend is voor de betrokkenen. 
Hierr dient de aard van de maatregel te worden afgewogen tegen de 
belangenn die door toepassing van het middel geschaad zullen worden. 
Inn dit stadium moeten mogelijke alternatieven in aanmerking worden 
genomen'.2288 Van de beginselen van evenredigheid, geschiktheid en 
noodzakelijkheidd mag duidelijk zijn dat zij betrekking hebben op de 
handelingssituatie.. Dat geldt ook voor het specialiteitsbeginsel, dat 
eveneenss belangen betreft. De formulering in art. 3:4, eerste lid, van 
dee Awb maakt dit duidelijk: 'Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks 
bijj  het besluit betrokken belangen af, voor zover niet uit een wettelijk 
voorschriftt of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een 
beperkingg voortvloeit'. Een volgend beginsel dat ook duidelijk de 
handelingssituatiee betreft, is het verbod van détournement de pouvoir, 
datt inhoudt dat bestuursorganen bij het nemen van een besluit, hun 
bevoegdhedenn niet tot een ander doel mogen gebruiken, dan tot de 
doeleindenn waartoe deze bevoegdheden gegeven zijn. Dit beginsel heeft 
betrekkingg op het doel. Bij het verbod van détournement de pouvoir 
blijkt ,, dat in de formulering het besluit een rol speelt. Ook dat is een 
elementt van de handelingssituatie, en ook hier blijkt derhalve dat de 
beginselenn betrekking hebben op de handelingssituatie. 

Hett specialiteitsbeginsel leidt tot de vraag welke belangen in de 
besluitvormingg betrokken mogen en moeten zijn. Van deze vraag moet 
wordenn onderscheiden de vraag of een actor een belang heeft dat 
betrokkenn is. Het rechtstreeksheidsbeginsel eist dat men deze tweede 

Dee Moor-Van Vugt, p. 267. 
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vraagg stelt. i y Het eist dat een belang wordt vertegenwoordigd door 
dee juiste actor. Dit beginsel is niet onder deze naam bekend in het 
bestuursrecht.. Wel is er art. 1:2, lid 1, Awb dat luidt als volgt: 'Onder 
belanghebbendee wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij 
eenn besluit is betrokken'. De rechter heeft criteria ontwikkeld om te 
bepalenn of is voldaan aan dit criterium. De belangrijkste criteria zijn 
datt een belang persoonlijk en concreet is, en direct geraakt wordt. 

Artikell  1:2, lid 1, Awb is in tegenstelling tot andere, zoals de 
artikelenn in afdeling 3.2 van de Awb, door de wetgever niet be-
schouwdd als de codificatie van een beginsel. Dat blijkt ook uit de 
formulering,, die niet echt een beginselkarakter heeft. Als beginsel 
geformuleerdd zou dit artikel als volgt kunnen luiden: De vertegenwoor-
digingg van een belang dient te geschieden door de juiste persoon of 
instantie.. Dat is een (rechts)persoon wiens eigen belang op het spel 
staat,, of zijn vertegenwoordiger, of een (rechts)persoon die staat voor 
eenn algemeen of een groepsbelang. De vertegenwoordiger van een 
algemeenn belang kan goed een overheidsorgaan zijn. Dat zou een 
modernee formulering van het rechtstreeksheidsbeginsel kunnen zijn. 
Nuu deze formulering betrekking heeft op belangen en actoren is 
duidelijkk dat ook dit beginsel de handelingssituatie betreft. 

Eenn beginsel waarvan eenvoudig is vast te stellen dat het betrek-
kingg heeft op de handelingssituatie, is het formele, of procedurele 
zorgvuldigheidsbeginsel.. Dat eist een gedegen onderzoek naar wat 
Konijnenbeltt 'alle relevante factoren' noemt. Nu is dat een enigszins 
vagee omschrijving, omdat het woord factor niet onmiddellijk duidelijk 
is,, maar de omschrijving wint aan helderheid door te stellen dat dit alle 
betrokkenn feiten en belangen zijn. De omschrijving die Koningsveld en 
Mertenss aan de hand van Habermas geven van de handelingssituatie, 
geeftt aan dat kennis van de feiten een vast element van de handelings-
situatiee is. Het formele zorgvuldigheidsbeginsel heeft daarmee ook 
betrekkingg op deze situatie. 

Vann Buuren spreekt in zijn dissertatie van de combinatie het finaliteitsbeginsel en 
hett representativiteitsresbeginsel, waarbij het laatste de meeste overeenkomsten 
heeftt met het rechtstreeksheidsbeginsel. Zie P.J.J. van Buuren, Kringen van 
Belanghebbenden,, In het bijzonder in procedures tegen de overheid, Deventer 
1978,, p. 127 - 130. In Hoekema c.s. spreek ik samen met anderen nog van het 
relativiteitsbeginsell  dat daar is ontleend Sicking, G.C., Grenzen aan de vorderings-
bevoegdhedenn van milieu-organisaties in de Verenigde Staten en in Nederland, 
Nederlandss Juristenblad 1995/39, p. 1430. Dit is een privaatrechtelijk betoog, 
waarinn zij spreekt van het relativiteitsbeginsel. Zie A.J. Hoekema c.s., Integraal 
bestuur,, Amsterdam 1998. p. 61, en zie ook p. 398. 
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Err blijven nu nog enkele beginselen over. Om daarvan aan te tonen dat 
zee van toepassing zijn in de handelingssituatie is het nodig om te zien 
datt gebeurtenissen in een andere handelingssituatie van invloed kunnen 
zijnn op de handelingssituatie waarin nu een besluit moet worden 
genomen.. Een drietal beginselen heeft namelijk betrekking op de 
verhoudingg tussen twee of meer handelingssituaties. Een eerste is in dit 
boekk het verbod van willekeur. Volgens de Awb-wetgever en De 
Moor-Vann Vugt hangt dit verbod direct samen met het evenredigheids-
beginsel.. Zij volgen het Doetinchemse-woonruimtevorderingsarrest 
waarinn willekeurtoetsing staat voor toetsing op kennelijk onredelijke 
belangenafweging.2300 Het evenredigheidsbeginsel is sindsdien de 
centralee norm voor belangenafweging geworden, en het verbod van 
willekeurr wordt hiermee in verband gebracht. 

Dukk en Nicolaï gebruiken het verbod van willekeur op een andere 
wijze,, zodat er kans is op spraakverwarring. Bij hen eist het verbod 
vann willekeur dat actoren zoveel mogelijk een consistente beleidslijn 
volgen.2311 Actoren moeten aangeven aan de hand van welke maatsta-
venn zij onderscheid maken tussen gevallen. Om dat aan te tonen dringt 
zichh het gegeven op dat het verbod van willekeur een verband legt 
tussenn twee of meer handelingssituaties. Het is in een nieuwe situatie 
niett zonder meer toegestaan om af te wijken van beleid uit voorgaande 
situaties.. Wie vasthoudt aan een verband tussen het verbod van wille-
keurr en het evenredigheidsbeginsel, ziet dit als volgt: het is in een 
nieuwee situatie niet zonder meer toegestaan om doelen, middelen en 
belangenn op een andere wijze af te wegen dan in voorgaande situaties. 

Dee wijze waarop het verbod van willekeur betrekking heeft op de 
handelingssituatiee is dat het verbanden legt tussen de afwegingen in 
tweee of meer situaties. Gesproken wordt ook wel van de eis van 
stelselmatigheid.. Deze brengt met zich dat 'als de burger een beroep 
kann doen op naar zijn mening gelijkliggende gevallen waarin wèl de 
beslissingg is genomen die hij nu in zijn geval wenst, op de administra-
tiee de 'bewijslast' ligt om aan te tonen dat in haar beleid toch de 
afwijkendee behandeling van de burger in dit geval te rechtvaardigen 
is'.2322 Uit dit citaat blijkt het verband tussen het verbod van wille-
keurr en het gelijkheidsbeginsel. Dat is een aanwijzing dat ook dit 
beginsell  betrekking heeft op de verhouding tussen twee of meer 

HR,, 25 - 2 - 1949, NJ 558. 
Vann Wijk/Konijnenbelt & Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag 
1999,, p. 265. 
Nicolaïï c.s., 1997, p. 271. 
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handelingssituaties.. Het eist een gelijke behandeling in vergelijkbare 
handelingssituaties.. Het vertrouwensbeginsel tenslotte vereist dat het 
besluitt in een handelingssituatie verwachtingen omtrent het besluit 
honoreert,, die aan een eerdere handelingssituatie ontleend mogen 
worden.. Daarnaast kan dit beginsel eisen dat het besluit in een hande-
lingssituatiee verwachtingen omtrent het besluit honoreert, die in 
dezelfdee situatie zijn gewekt. 

Dee eis dat een rationele uitleg moet passen binnen het bestand aan 
nomologischee kennis, die geldt bij het geschiktheidsbeginsel, geldt ook 
voorr het motiveringsbeginsel. Dit beginsel heeft echter in tegenstelling 
tott het geschiktheidsbeginsel een procedureel karakter. Het eist dat de 
relatiee tussen doel en middel, die op grond van het geschiktheidsbegin-
sell  aan een besluit ten grondslag moet liggen, ook duidelijk en kenbaar 
is.. Daarmee heeft het motiveringsbeginsel evenals het geschiktheidsbe-
ginsell  een verband met de handelingssituatie. 

Waarr het motiveringsbeginsel eist dat de uitleg van een besluit 
helderr is, eist het materiële rechtszekerheidsbeginsel de bescherming 
vann door het objectieve recht toegekende rechtsposities, en het formele 
rechtzekerheidsbeginsell  dat het besluit zelf duidelijk, ondubbelzinnig 
enn kenbaar is. Dit beginsel slaat een brug naar een volgend beginsel, 
hett legaliteitsbeginsel. Rechtszekerheid vereist bescherming, duidelijk-
heidd en kenbaarheid, legaliteit vereist dat bestuurshandelen waarbij 
eenzijdigg verplichtingen worden opgelegd, geschiedt op basis van een 
wettelijkee grondslag en dat het bestuurshandelen zich conform de wet 
voltrekt.. Voorzover de handelingssituatie past binnen het toepassings-
bereikk van een wet, zijn actoren gehouden om in deze situatie te 
handelenn zoals de wet dat voorschrijft. Het verband van de beginselen 
vann rechtszekerheid en legaliteit met de handelingssituatie is dat zij 
beidee aangeven dat actoren zelf, of de wetgever uitspraken kunnen 
doen,, of hebben gedaan over deze situatie. Deze uitspraken kunnen 
allee elementen van de handelingssituatie betreffen, of de verhouding 
daartussen,, of de verhouding tussen situaties onderling. 

Mett deze beschrijving van de toepassing van de beginselen van 
rechtszekerheidd en legaliteit in de handelingssituatie sluit ik de bewijs-
voeringg af dat beginselen betrekking hebben op elementen van de 
handelingssituatie,, of op de verhouding van handelingssituaties onder-
ling.. Deze reeks beginselen zal in het vervolg van dit boek terugkeren, 
onderr meer in het volgende hoofdstuk, waarin de beginselen toegepast 
wordenn op de casus Schiphol. Opgemerkt kan worden dat de bewijs-
voeringg in zeker opzicht nog niet rond is, omdat ik heb aangegeven dat 
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dee handelingssituatie ook bestaat uit macht, overleg en consensus. 
Daaropp zijn weliswaar beginselen van toepassing, maar geen beginse-
lenn die op dit moment van betekenis zijn in het geldende recht. Ik zal 
tott slot hieronder kort vier beginselen bespreken, die verder in dit boek 
niett terugkeren. 

Blekerr formuleert vier beginselen van behoorlijk overleg. Deze zijn 
vann toepassing op de relatie tussen bestuursorganen onderling, maar 
hebbenn zeker ook zeggingskracht voor de relatie tussen bestuur en 
burger,, omdat ze sterk samenhangen met de beginselen van behoorlijk 
bestuur.. Zo hebben zij in de visie van Bleker hetzelfde rechtskarakter 
alss deze laatste beginselen. Dat wil zeggen dat zij in rechte afdwing-
baarr zouden moeten zijn. De beginselen van behoorlijk overleg eisen 
datt 'overleg tussen bestuurslagen open, constructief, vrij van macht en 
resultaatgericht'' is.233 

Hett eerste beginsel is dat van openheid: 'Openheid in overleg 
maaktt het mogelijk dat communicatie een wederkerig karakter krijgt. 
Datt wil zeggen dat meningen van overlegdeelnemers over en weer 
kunnenn veranderen onder invloed van de aan elkaar overgedragen 
berichten'.. Op die wijze maakt openheid dat 'gewone' communicatie 
tott 'overleg' wordt.234 Het tweede beginsel, dat van construedviteit, 
steltstelt de volgende eisen aan de dialoog: 'men ondersteunt of wijst 
gemotiveerdd en met argumenten meningen van de anderen af, daarbij 
verwijzendd naar de inhoud van die meningen, of men komt op grond 
daarvann tot 'nieuwe' andere meningen'.235 In dit laatste geval is 
sprakee van consensus. 

Volgenss het derde beginsel van behoorlijk overleg dient het overleg 
vrijj  te zijn van macht. 'Een dergelijk beginsel dient gezien te worden 
alss een waarborg tegen het verschijnsel dat overleg eenvoudigweg een 
reproductiee van de bestaande machts- en invloedsverhoudingen tussen 
dee overheidsorganisaties vormt. Indien overleg dat zou zijn, en aange-
nomenn mag worden dat overleg een dergelijke functie zal vervullen 
tenzijj  er in overleg zelve correctiemechanismen zijn ingebouwd, dan 
heeftt het overleg geen betekenis in relatie tot de rechtvaardigingsprinci-
pess rationaliteit en legitimiteit'.236 

H.. Bleker, Na(ar) goed overleg... , Deventer 1984, p. 154. 
Bleker,, p. 42, en p. 155. 
Bleker,, p. 155. 
Bleker,, p. 155. 
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Hett laatste beginsel, dat eist dat het overleg resultaatgericht is, is 
omm verschillende redenen van belang: 'Het vereist () in ieder geval dat 
doorr potentiële overlegpartners wordt nagegaan wat de taak- en doel-
stellingg van het overleg is en het kan er tevens aan bijdragen dat 
vervolgenss ook overleg plaatsvindt over hoe het concrete overleg het 
bestee kan worden georganiseerd. Dit beginsel van resultaatgerichtheid 
kann een aangrijpingspunt vormen om misbruik van overleg tegen te 
gaan'.2377 Ook is het een aangrijpingspunt om te streven naar consen-
sus.2388 Consensus is volgens Habermas een element van de hande-
lingssituatie,, en Bleker geeft aan dat ook op dit element een beginsel 
vann toepassing is. Aangezien dit net als de andere drie door Bleker 
geformuleerdee beginselen geen beginsel is met een duidelijk verband 
mett het huidige geldende recht, blijf t het met deze andere drie beginse-
lenn verder buiten beschouwing. 

5.77 Conclusie 

Inn het vorige hoofdstuk is een beeld van de bestuurlijke handelingssitu-
atiee geschetst, die het object is van normering door de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. In dit hoofdstuk is vervolgens een beeld gegeven 
vann de normen die daarbij horen. Het volgende hoofdstuk zal de wijze 
vann normering betreffen, waarbij een methode van rechtsvinding op 
basiss van de beginselen van behoorlijk bestuur aan de orde is. Een 
eerstee stap in dit hoofdstuk was het aan de orde stellen van de plaats 
vann normen in de handelingssituatie. Habermas en Glastra van Loon 
doenn dat door normen te beschouwen als element van de handelingssi-
tuatie.. Voorzover zij dat doen redeneren zij als sociale wetenschappers. 
Datt wil zeggen dat zij de norm als sociaal verschijnsel plaatsen tussen 
anderee sociale verschijnselen. Dat geldt ook voor de rechtsnorm, die in 
hunn ogen een sociale norm is met een aantal bijzondere kenmerken. 

Dee ethicus of jurist zal kunnen onderschrijven dat de norm een 
sociaall  verschijnsel is, maar gaat los daarvan op een andere manier 
mett normen om. Hij probeert te beredeneren hoe een persoon tot een 
moreell  of een juridisch oordeel komt. In het tweede en derde hoofd-

Bleker,, p. 156. 
Ditt laatste beginsel doet denken aan het door Konijnenbelt geformuleerde verbod 
vann détournement de procédure.Van dit formele beginsel van behoorlijk bestuur 
geeftt hij aan dat het in het geldende recht een bescheiden rol speelt. Van Wijk/Ko-
nijnenbeltt & Van Male, 1999, zie p. 341. 
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stukk van deze dissertatie zijn voorbeelden aan te treffen van hoe men 
denktt dat subjecten en in het bijzonder rechters tot een oordeel komen. 
Ditt oordeel heeft uiteindelijk altijd betrekking op een handeling. 
Actorenn in een handelingssituatie zullen zich rekenschap moeten geven 
vann de normen die voor hen gelden. Mijn stelling is dat er een recht-
streekss verband bestaat tussen de wijze waarop zij zich hiervan reken-
schapp moeten geven, alsmede van de maatschappelijke omstandigheden 
vann de situatie waarin zij zich bevinden. Een voorname stap in mijn 
redeneringg is het verdedigen van de stelling dat de rationalisering van 
dee samenleving manifest heeft gemaakt dat de elementen van de 
handelingssituatiee een rol spelen in de besluitvorming van actoren, en 
datt normen zich richten op de elementen van de handelingssituatie, op 
dee verhoudingen tussen de elementen, en op de verhoudingen tussen 
handelingssituaties.. Ik heb dat in dit en het vorige hoofdstuk met 
betrekkingg tot de beginselen geprobeerd aan te tonen. 

Inn de moderne samenleving is de handelingssituatie bij uitstek de 
plaatss waar normatieve argumentatie plaatsvindt. De beginselen van 
behoorlijkk bestuur leveren argumenten in het kader van de juridische 
normeringg van de bestuurlijke handelingssituatie. In dit hoofdstuk zijn 
dezee en andere beginselen op een rijtje gezet. De beginselen van 
behoorlijkk bestuur zijn daarbij beschouwd als rechtsbeginselen. Aan de 
handd van Habermas is aangetoond dat zij een categorie zijn van de 
algemenee beginselen uiteenvallen in categorieën. Het volgende hoofd-
stukk zal uitwijzen op welke wijze normering aan de hand van de 
beginselenn van behoorlijk bestuur plaatsvindt, door een methode voor 
bestuursrechtelijkee rechtsvinding nader te bezien. In het onderhavige 
hoofdstukk wordt de aandacht niet alleen op beginselen gevestigd, maar 
ookk nog op twee andere normen: effectiviteit en efficiëntie. Deze 
zullenn in het zevende en het achtste hoofdstuk dienen om te onderzoe-
kenn hoe de methode voor rechtsvinding ertoe kan bijdragen dat een 
beslissingg in een handelingssituatie die niet alleen zo rechtmatig, maar 
ookk zo doelmatig mogelijk is. 
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HOOFDSTUKK  6 RECHTSVINDIN G IN DE BESTUURLIJK E 
HANDELINGSSITUATI E E 

6.11 Inleidin g 

Hett tweede en het derde hoofdstuk van dit boek geven opvattingen 
weerr van Dworkin en Habermas. In hun opvattingen komt een belang-
rijkee plaats toe aan het systeem van recht, en aan dat systeem liggen 
rechtsbeginselenn ten grondslag. Het vijfde hoofdstuk bevat enkele 
ideeënn over de verhouding tussen deze beginselen, de beginselen van 
behoorlijkk bestuur en de bestuurlijke handelingssituatie, en geeft 
daarmeee weer welke normen van toepassing kunnen zijn op deze 
situatie.. Daarmee zijn de ingrediënten aanwezig om een alternatief 
systeemm van bestuursrecht te schetsen, waarin voor de beginselen van 
behoorlijkk bestuur een passende plaats is te vinden. Dit hoofdstuk zet 
dee kern van dat systeem uiteen. Het bestaat in essentie uit een methode 
vann rechtsvinding waarin de beginselen van behoorlijk bestuur de basis 
vormenn voor normering van de bestuurlijke handelingssituatie. 

Ikk zal nu eerst de hoofdlijnen van de methode van rechtsvinding 
uiteenzettenn (6.2), waarna toepassing op een casus de basis moet 
vormenn voor een verdere beschrijving (6.3). Deze beschrijving van de 
methodee van rechtsvinding plaatst de beginselen in groepen, en brengt 
eenn volgorde aan in de toepassing van die groepen (6.4). Dat is de 
eerstee stap in een betoog waarin duidelijk wordt hoe deze methode de 
kernn kan zijn van een systeem van bestuursrecht. Het zevende en het 
achtstee hoofdstuk zetten dat betoog voort. Daar is ook aandacht voor 
dee maatschappelijke context van het systeem van bestuursrecht, een 
themaa dat al is aangesneden in het vierde hoofdstuk. 

6.22 Hoofdlijnen van de methode van rechtsvinding 

Toepassingg van rechtsnormen is niet mogelijk zonder op de hoogte te 
zijnn van de feitelijke stand van zaken van de casus die ter beoordeling 
staat.. Vervolgens zal de actor die de casus beoordeelt zich een beeld 
moetenn vormen van de belangen die spelen, en van de doeleinden die 
inn het kader daarvan worden nagestreefd. Het nastreven van doelen 
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vindtt plaats door de inzet van middelen. De inzet van een middel moet 
dee te behartigen belangen dienen, maar kan daarnaast in de gegeven 
omstandighedenn leiden tot het dienen en schaden van andere belangen. 
Ookk daar zal de actor zich een beeld van moeten vormen. Er ontstaat 
eenn totaalbeeld van belangen die behartigd, dan wel geschaad worden 
doorr de inzet van de middelen tot de doelen. Deze belangen moeten 
afgewogenn worden, en daarbij spelen de beginselen een rol. Eigenlijk 
spelenn de beginselen al eerder een rol, omdat het beginselen zijn die 
eisenn dat de actoren zich een beeld vormen van de feitelijke stand van 
zaken,, en van alle betrokken belangen. Een actor, en in het bijzonder 
eenn bestuursorgaan dat een doel wil nastreven, is op basis van de 
beginselenn verplicht om zich dit beeld te vormen en tot een evenwichti-
gee afweging van de belangen te komen. 

Vann belangen is duidelijk dat zij afgewogen moeten worden, maar 
hett ligt ook in de aard van de beginselen dat zij in verschillende 
situatiess een verschillend gewicht krijgen. De afweging van belangen 
enn beginselen geschiedt door in het licht van de gegeven omstandighe-
denn te kijken welk gewicht bijvoorbeeld een bepaald beginsel moet 
hebbenn in verhouding tot de betrokken belangen en de andere beginse-
len.. Zo volgt uit het motiveringsbeginsel dat allen die betrokken zijn 
bijj  een besluit zo goed mogelijk moeten worden geïnformeerd over dit 
besluit.. Het nakomen van deze plicht kan echter strijden met het 
belangg van bijvoorbeeld de overheid om bepaalde informatie niet, of 
niett nu vrij te geven.239 Het is afhankelijk van de omstandigheden 
watt nu zwaarder moet wegen, belang of beginsel. Richardson be-
spreektt precies deze afweging, waarbij belangen staan voor consequen-
tionalistischee waarden, en beginselen voor deontologische plichten. 

Opp vergelijkbare wijze kunnen belangen onderling tegen elkaar 
afgewogenn worden, en beginselen onderling. Een voorbeeld van de 
afwegingg van beginselen tegen elkaar is die van gelijkheid en vertrou-
wen.. Heeft het bestuur bij een burger vertrouwen gewekt dat deze een 
anderee behandeling zal krijgen dan vergelijkbare anderen, dan kan het 
gewektee vertrouwen zwaarder wegen dan de eis van gelijke behande-
ling.. Ook dit is afhankelijk van de omstandigheden. Heeft een burger 
inn goed vertrouwen bijvoorbeeld vast een investering gedaan, en 

Dee plicht om informatie vrij te geven volgt ook uit de Wet openbaarheid van 
bestuur,, die eveneens ruimte geeft aan het belang van de overheid of van derden 
omm bepaalde informatie niet, of niet nu vrij te geven. De wettelijke grenzen zijn 
buitenn beschouwing gelaten bij dit voorbeeld van een afweging van belangen en 
beginselen. . 
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hebbenn de anderen er niet echt nadeel van als dat vertrouwen wordt 
gehonoreerd,, dan kan het vertrouwen zwaar wegen. Het gewicht van 
eenn beginsel is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Als 
bijvoorbeeldd een besluit ongunstig is voor een actor, dan weegt het 
nakomenn van het motiveringsbeginsel zwaarder dan wanneer het besluit 
begunstigendd is. 

Al ss de afweging van belangen en beginselen de rechtmatigheid bevor-
dert,, is het dan mogelijk om in de praktijk de rechtmatigheid te 
bevorderenn door middel van een methode van afweging? Het antwoord 
opp deze vraag volgt uit de belangen en beginselen zelf, en met name 
uitt een opvallend verschil tussen beide. De belangen bestaan uit een in 
principee oneindige reeks van materiële en immateriële goederen die de 
moeitee waard zijn om te vergaren. De beginselen daarentegen bestaan 
uitt een overzichtelijke reeks. Uit de diverse omschrijvingen van de 
beginselen,, onder meer afkomstig van Dworkin en Cliteur, volgt 
weliswaarr niet dat zij een eindige reeks zijn. Een voornaam kenmerk is 
bovendienn dat zij de belangenafweging normeren, en ook daaruit volgt 
niett dat er bijvoorbeeld maar vijftien stuks nodig zijn. In de praktijk en 
dann met name de rechtspraktijk blijkt echter dat de beginselen zich 
beperkenn tot ongeveer dit aantal. Zo is in het vierde en vijfde hoofd-
stukk gebleken dat ieder beginsel ziet op een bepaald aspect van de 
handelingssituatie,, en daarbij een eigen eis stelt. Dat kan in principe 
eenn eindeloze reeks eisen zijn, omdat de handeling eindeloos opge-
splitstt kan worden in kenmerken, maar de praktijk wijst uit dat er op 
ditt moment ongeveer vijftien beginselen gangbaar zijn. 

Iederr beginsel ziet op een eigen aspect van de handelingssituatie. 
Zijj  kunnen daarom alle tegelijk van toepassing zijn, ook al zal meestal, 
afhankelijkk van de omstandigheden, het ene beginsel relevant zijn voor 
dee afweging, en het andere niet. Toch loont het de moeite om ze bij 
iederr besluit alle na te lopen. Door de beginselen na te lopen dwingt 
degenee die het besluit neemt zichzelf tot een controle aan de hand van 
eenn belangrijke reeks juridische eisen. Voornaamste kenmerk van deze 
eisenn is dat zij de belangenafweging normeren. Aldus wordt bereikt dat 
allee relevante vragen op tafel komen: de vraag naar de betrokken 
belangen,, die naar de vertegenwoordigers daarvan en vooral ook die 
naarr de verdeling van de gewichten tussen de belangen. Daaruit vloeit 
eenn methode voort voor de afweging van belangen en beginselen: het 
nalopenn van alle beginselen door het bestuur bevordert de afweging 
vann belangen en beginselen. Toepassing van deze methode van rechts-
vindingg bevordert de rechtmatigheid van het bestuurshandelen. 
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Dee behandeling van de casus in de volgende paragraaf moet 
kunnenn leiden tot een verdere beschrijving van de hierboven geschetste 
methodee van rechtsvinding. De casus dient daarbij een tweeledig doel: 
inn de eerste plaats moet aangetoond worden dat het mogelijk is om met 
behulpp van beginselen een casus te toetsen aan de relevante juridische 
normen.. Dat wil zeggen dat eerst duidelijk moet zijn dat de reeks 
beginselenn geschikt is voor een volledige toetsing van een casus op 
rechtmatigheid,, voordat deze reeks de basis kan vormen van een 
methodee zoals hierboven is voorgesteld. In de tweede plaats zal een 
enigszinss hanteerbare methode betrekking moeten hebben op meer dan 
eenn reeks beginselen, en enige 'methodiek' moeten hebben. Dat wil 
zeggenn dat er enig systeem zal moeten zitten in de wijze van toepas-
singg van de beginselen, bijvoorbeeld een zekere volgorde. Uit de 
behandelingg van de casus zal ik aanwijzingen putten om tot een derge-
lijk ee methodiek te komen. Daarbij baseer ik de methode op de onder-
staandee reeks beginselen, die volgt uit het in 5.6 verrichte onderzoek. 

Verbodd van willekeur 
Gelijkheidsbeginsel l 
Speciall  iteitsbeginsel 
Rechtstreeksheidsbeginsel l 
Vertrouwensbeginsel l 
Materiëlee rechtszekerheidsbeginsel 
Formelee zorgvuldigheidsbeginsel 
Geschiktheidsbeginsel l 
Noodzakelijj  kheidsbeginsel 
Evenredigheidsbeginsel l 
Legaliteitsbeginsel l 
Verbodd van détournement de pouvoir 
Motiveringsbeginsel l 
Formelee rechtszekerheidsbeginsel 

Ideee is dat deze lijst van beginselen van behoorlijk bestuur kan dienen 
omm een volledig juridisch oordeel te kunnen geven over een hande-
lingssituatie.. Dat roept een aantal vragen op, die ik hieronder zal 
beantwoorden: : 

1.. Waarom is de lijst niet korter? 
2.. Waarom is de lijst niet langer? 
3.. Waarom bevat de lijst een aantal beginselen die op dit moment niet 

tott het geldende recht behoren? 
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1.1. Waarom is de lijst niet korter? 
Wiee de ontwikkeling van de beginselen van behoorlijk bestuur in 
ogenschouww neemt, ziet dat sinds de Tweede Wereldoorlog de beginse-
lenn zijn erkend als onderdeel van het geldende recht. Dat begon met 
eenn klein aantal, dat sindsdien groeit door uitbreiding en verfijning. In 
dee visie die in de beide vorige hoofdstukken is ontwikkeld, stellen de 
beginselenn normen aan de elementen van de handelingssituatie, aan de 
verhoudingenn russen deze elementen en aan de verhoudingen tussen 
tweee of meer handelingssituaties. De groei van het aantal beginselen 
betekentt dat steeds meer van deze elementen en van deze verhoudingen 
objectt van normering worden van de beginselen van behoorlijk be-
stuur.. Dat proces kan in principe eindeloos doorgaan. Zo werden de 
vierr beginselen van Bleker genoemd, die nu niet tot het geldende recht 
behoren,, maar die ook op bovenstaande wijze betrekking hebben op de 
handelingssituatie.. In dit boek is gezocht naar een lijst beginselen die 
inn totaliteit betrekking heeft op die elementen en verhoudingen van de 
handelingssituatiee die op dit moment genormeerd worden door het 
geldendee recht. Daarom is de lijst niet korter, en ook niet langer, 
hoewell  dat op grond van bestaande andere lijsten wel zou kunnen. 

2.2. Waarom is de lijst niet langer? 
Wiee de bestuursrechtelijke handboeken bekijkt, ziet dat daar beginselen 
vann behoorlijk bestuur aan de orde komen, die niet op de lijst in dit 
boekk staan. Dat zijn de beginselen van correcte bejegening, fair play, 
materiëlee zorgvuldigheid en redelijkheid en het verbod van détourne-
mentt de procedure. Van deze beginselen spelen de beginselen van 
correctee bejegening en fair play en het verbod van détournement de 
proceduree een geringe rol in het recht zoals de rechter dat op dit 
momentt toepast. Bovendien hebben de samenhangende beginselen van 
correctee bejegening en fair play eerder betrekking op het gedrag van 
dee individuen die betrokken zijn bij het nemen van een besluit, dan op 
dee eigenlijke besluitvorming. Het redelijkheidsbeginsel wordt in dit 
boekk vervangen door het geschiktheidsbeginsel.240 Het materiële 
zorgvuldigheidsbeginsell  speelt in dit boek geen zelfstandige rol, omdat 
hierr een voorname rol wordt toegekend aan de samenhangende drie 
beginselenn van geschiktheid, noodzakelijkheid en evenredigheid, 
waarbijj  met name de invulling van het laatste een aparte behandeling 
vann het materiële zorgvuldigheidsbeginsel overbodig maakt. 

Ziee voor de motivering voor de vervanging van het redelijkheidsbeginsel door het 
geschiktheidsbeginsell  § 5.6. 
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3.3. Waarom bevat de lijst een aantal beginselen die op dit moment niet 
tottot het geldende recht behoren? 

Inn 5.6 is een reeks beginselen geformuleerd die betrekking hebben op 
elementenn van de handelingssituatie, op verhoudingen tussen die 
elementen,, en op de verhouding tussen handelingssituaties. Naar blijkt 
bevindenn zich in deze reeks beginselen van behoorlijk bestuur die 
onderdeell  zijn van het huidige geldende recht, maar ook beginselen 
waarvann dat (nog) niet vaststaat, geschiktheid en noodzakelijkheid, én 
eenn beginsel dat als zodanig niet bekend is, rechtstreeksheid. Dat deze 
driee beginselen enigszins afwijken, wil niet zeggen dat ze verder een 
anderee behandeling zullen krijgen. Uitgangspunt is juist dat de reeks 
eenn samenhangend geheel is. De samenhang is dat de beginselen 
tesamenn alle aspecten van de handelingssituatie normeren, zodat het 
nalopenn van deze beginselen een totaalbeeld oplevert van de rechtma-
tigheidd van het besluit dat in deze handelingssituatie tot stand komt. 
Mett dit doel zullen de beginselen in dit hoofdstuk nagelopen worden, 
maarr voordat ik daarmee begin, moet duidelijk zijn wat de betekenis is 
vann deze werkwijze voor het geldende recht. 

Hett onderzoek in dit boek volgt de lij n van Dworkin wanneer hij 
probeertt om een systeem van recht te vinden dat beschrijft en verklaart 
hoee rechtsgenoten tot legitieme beslissingen komen. Een dergelijk 
systeemm van recht doet uitspraken over het huidige geldende recht, 
maarr kan daarbij gebruik maken van begrippen die (nog) geen onder-
deell  zijn van dit geldende recht. Zo'n begrip, bijvoorbeeld het recht-
streeksheidsbeginsel,, is dan bedoeld om zowel uit te leggen hoe 
momenteell  het geldende recht functioneert (dimension of fit), als om 
bepaaldee beslissingen te rechtvaardigen (dimension of justification), zie 
slott 2.3.2. Op die wijze moet de gehele hierna door mij te gebruiken 
reekss beginselen beschouwd worden. Mijn stelling is dat onderstaande 
visiee zowel uit het oogpunt van 'fit' , als uit het oogpunt van 'justifica-
tion'' een aantrekkelijke theorie is. 

6.33 Casus Schiphol 

6.5.77 Inleiding 

Eenn ROM-project is een project dat past in het beleid van het ministe-
riee van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) om 
doelenn op het terrein van de ruimtelijke ordening (RO) te combineren 
mett doelen op het terrein van het milieu (M). Kenmerk van dit beleid 
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iss de geïntegreerde gebiedsgerichte benadering via ruimtelijk orde-
nings-- en milieubeleid. Ten aanzien van Schiphol241 zette de rege-
ringg dit beleid in via twee onderdelen van het ministerie van VROM: 
inn 1988 liet zij via de Rijks Planologische Dienst (RPD) de Vierde 
Notaa over de Ruimtelijke Ordening (VINO) het licht zien. Deze nota 
benadruktt onder meer het grote economische belang van Schiphol en 
vann de Rotterdamse haven, twee mainports, en wijst daarnaast op de 
milieuoverlastt in beide gebieden. Daaruit groeide een dubbele doelstel-
lingg waarbij het beleid ten aanzien van deze gebieden economische 
groeii  koppelde aan verbetering van het milieu. Niet lang daarna 
presenteerdee de regering via het Directoraat-generaal Milieubeheer 
(DGM)) het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), waarin werd aange-
kondigdd het geïntegreerde gebiedsgerichte beleid verder te ontwikke-
len.242 2 

Inn april 1989 kwam een aantal partijen bijeen voor een eerste 
formelee vergadering over het ROM-project Schiphol en Omgeving, dat 
alss doel had om deze en andere partijen gezamenlijk een toekomstplan 
tee laten produceren in de vorm van een beleidsconvenant. De instelling 
vann het ROM-project vond officieel plaats door middel van het zoge-
naamdee Startconvenant, dat werd ondertekend op 21 september 1989. 
Opp 16 april 1991 vond de ondertekening plaats van het beleidsconve-
nantt Plan van aanpak Schiphol en Omgeving (PASO). De organisatie 
rondomm het ROM-project Schiphol en Omgeving bestond uit een 
stuurgroepp en een projectgroep. De stuurgroep had tot taak toe te zien 
opp de voortgang van het project en zou het PASO moeten vaststellen. 
Dee uitvoerende taken lagen bij de projectgroep: zij diende het PASO 
opp te stellen en het vereiste onderzoek te verrichten. Het project stond 
onderr leiding van een projectleider, die in latere fases een adviseur 
naastt zich kreeg om bepaalde onderdelen van het project tot een goed 
eindee te brengen. 

Vann april 1989 tot april 1991 heeft zich een besluitvormingsproces 
voltrokken,, dat zich leent voor een analyse. Van der Ent heeft dit 
process bijvoorbeeld geanalyseerd aan de hand van bestuurskundige 
ideeënn over onder meer procesbegeleiding. Hier zal de analyse in een 

Dee informatie over deze casus is ontleend aan het vijfde hoofdstuk van het working 
paperr van René van der Ent, De rol van de procesbegeleider in onderhandelend 
bestuur,, Een theoretische verkenning en de casus 'De besluitvorming omtrent de 
uitbreidingg van Schiphol' als proeftuin, Recht & Beleid, Working Paper 55, Leiden 
augustuss 1996. 
Vann der Ent, p. 31 - 32. 
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juridischee sleutel staan door te kijken in hoeverre het proces er blijk 
vann geeft dat partijen zich rekenschap hebben gegeven van belangen en 
beginselen.. Dat zal gebeuren door de reeks beginselen na te lopen die 
iss gepresenteerd in paragraaf 5.6 en hierboven. Daarbij blijven buiten 
beschouwingg de vier beginselen van behoorlijk overleg van Bleker. 
Vraagg is in hoeverre het proces voldoet aan de eisen van rechtmatig-
heidd die deze reeks beginselen stelt. Daarbij zal ik proberen om de 
kenmerkenn van de casus die relevant zijn bij de toepassing van een 
beginsel,, zoveel mogelijk in het kader van deze toepassing te beschrij-
ven.. Zo komen gelijktijdig een beschrijving van de casus en een 
rechtmatigheidstoetsingg tot stand. De keuze voor deze wijze van 
werkenn is ingegeven door het eerder gestelde doel om aan te tonen dat 
hett mogelijk is om met behulp van de beginselen een volledige juridi-
schee toetsing van de casus uit te voeren. 

6.3.26.3.2 Analyse 

VerbodVerbod van willekeur en gelijkheidsbeginsel 
Hett verbod van willekeur eist consistentie in het handelen van een 
bestuursorgaann binnen een beleid, en legt de plicht op om een 
wijzigingg van beleid te rechtvaardigen. Uit het gelijkheidsbeginsel 
volgtt dat gevallen die op grond van bestaand beleid als gelijke 
gevallenn moeten worden aangemerkt geen ongelijke behandeling 
mogenn krijgen. Ongelijke behandeling mag alleen na een wijziging 
vann het beleid, waarbij die wijziging op grond van het verbod van 
willekeurr gerechtvaardigd moet kunnen worden. 

Hett ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), waaronder de 
Rijksluchtvaartdienstt (RLD), en belanghebbende partijen waren in een 
impassee geraakt bij de formulering van beleid over de toekomst van 
Schiphol.. In 1979 formuleerde het kabinet een beleid in het Structuur-
schemaa Burgerluchtvaartterreinen (SBL deel a), maar bijna tien jaar 
laterr was over het te voeren beleid ten aanzien van de toekomst van 
Schipholl  nog geen overeenstemming bereikt. Net op dat moment 
kwamenn de VINO en het NMP uit: in 1988 kreeg VROM het project 
Schipholl  en omgeving onder handen via zijn onderdelen RPD en 
DGM.2433 Het verbod van willekeur vereist dat de overheid een 
consistentee beleidslijn volgt, en onder omstandigheden kan rechtvaardi-
genn waarom zij van deze lijn afwijkt. VROM introduceerde vooral met 

Vann der Ent, p. 32. 
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dee dubbele doelstelling een nieuw beleid in vergelijking met de beleids-
plannenn waar V&W met anderen maar geen overeenstemming over 
konn bereiken. Nu deze plannen in een impasse zaten, lijk t na bijna 10 
jaarr een wending goed te rechtvaardigen, zeker omdat in deze periode 
diversee verkiezingen hebben plaatsgevonden met daarop volgende 
regeerakkoorden. . 

Dee eis van rechtvaardiging geldt enkel wanneer eerder beleid tot 
concretee maatregelen heeft geleid, en een beleidswijziging gevolgen 
heeftt voor de rechtspositie van belanghebbenden. Dat was het geval 
toenn bleek dat het project Schiphol een eigen invulling gaf aan de 
dubbelee doelstelling. In het startconvenant spreekt men namelijk van 
'eenn maximale benutting van de afhandelingscapaciteit binnen gestelde 
milieuhygiënischee voorwaarden'. Dat is een toespitsing van de dubbele 
doelstelling,, die noch uit de VINO noch uit het NMP volgt244. Deze 
moett gerechtvaardigd kunnen worden, bijvoorbeeld met het oog op de 
provinciee en enkele gemeenten die meer aan VINO en NMP hadden 
willenn vasthouden. Het casusmateriaal geeft nergens aan dat men zich 
daarr bewust van is geweest, en derhalve expliciet heeft geprobeerd 
dezee toespitsing van het beleid te rechtvaardigen. Het gaat naar mijn 
ideee te ver om in dit verband te spreken van een ernstige overtreding 
vann het verbod van willekeur. De keuze voor een eigen toespitsing van 
dee dubbele doelstelling is namelijk openlijk geschiedt, en daarmee 
hebbenn we een vorm van rechtvaardiging. Wel is duidelijk dat wanneer 
menn zich rekenschap had gegeven van het verbod van willekeur, de 
toespitsingg van het beleid anders dan nu expliciet zou zijn benoemd. 
Tott slot is van een schending van het gelijkheidsbeginsel in deze casus 
niett echt sprake. 

Specialiteit Specialiteit 
Hett bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken 
belangenn af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de 
aardd van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit 
(art.. 3:4, lid 1, Awb). 

Dee overheidspartijen bij de convenantsbesprekingen waren de ministe-
riess van VROM, V&W, en Economische Zaken (EZ), de Provincie 
Noord-Holland,, de gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam, Amstel-
veen,, Aalsmeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude, de gewesten 
Midden-Kennemerlandd en Zuid-Kennemerland. VROM werd vertegen-

Vann der Ent, p. 33. 
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woordigdd door DGM, RPD en het Directoraat-Generaal Volkshuisves-
tingg (DGVH) en had bovendien een aantal regionale vertegenwoordi-
gers:: Rijksinspectie Milieuhygiëne Noord-Holland, Inspectie voor de 
Ruimtelijkee Ordening Noord-West en de Directie voor de Volkshuis-
vestingg Noord-Holland. V&W werd vertegenwoordigd door de RLD, 
Rijkswaterstaatt Directie Noord-Holland en de Rijkshoofdinspectie voor 
hett verkeer in het district Noord-West. Voor de provincie hadden 
ambtenarenn van de Dienst Milieu en Water en de Dienst Ruimte en 
Groenn zitting in de projectgroep.245 De niet-overheidspartijen bij de 
convenantsbesprekingenn waren de NV Luchthaven Schiphol (NVLS), 
Fokkerr Aircraft bv., de KLM , Martinair, en Transavia. Op het aller-
laatst,, toen het convenant al was ondertekend, diende de NS zich nog 
aan. . 

Mett de convenantsbesprekingen werkten de hier genoemde partijen 
toee naar het vastleggen van de inhoud van een kleine twintig publiek-
rechtelijkee besluiten. De meeste daarvan waren appellabele besluiten, 
zodatt het specialiteitsbeginsel van toepassing zou zijn bij het nemen 
vann deze besluiten. Dit beginsel eist dat bij de uitoefening van elke 
afzonderlijkee bevoegdheid bekeken moet worden welke belangen 
rechtstreekss betrokken zijn. Tot de diverse overheidspartijen hoorden 
bestuursorganenn die bevoegd waren deze besluiten te nemen. Zij en de 
anderee convenantspartijen hebben als uitgangspunt genomen dat het 
convenantt min of meer los stond van de besluiten die naderhand nog 
opp basis van de diverse wettelijke bevoegdheden genomen zouden 
moetenn worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat zij zich weinig reken-
schapp hebben gegeven van de vraag, die volgt uit het specialiteitsbegin-
sel,, welke belangen betrokken mochten en moesten worden. Dit heeft 
ookk tot gevolg gehad dat de vertegenwoordigers van bepaalde belangen 
geenn kans hebben gekregen deze belangen in de convenantsbesprekin-
genn te kunnen verwoorden. 

Dee dubbele doelstelling geeft aan dat het belang van milieu en econo-
miee centraal stonden. Daarnaast speelden ook het belang van de 
volksgezondheid,, van een goede ruimtelijke ordening en van volkshuis-
vestingg een rol, en het belang van mobiliteit, hoewel dat in casu eerder 

Vann der Ent, p. 36, zijn noot 16. Het convenant is ondertekend door een uitsnede 
uitt deze groep, namelijk de ministers van VROM, V&W en EZ, de Commissaris 
derr Koningin van de provincie Noord-Holland, de loco-burgemeester van Amster-
damm en de burgemeester van Haarlemmermeer, de president-directeur van de 
NVLS,, en de plaatsvervangend president-directeur van de KLM. 
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eenn afgeleide was van het economisch belang. Wie de diverse beharti-
gerss van deze belangen in ogenschouw neemt, kan zien dat deze 
belangenn verder uitgesplitst kunnen worden in meer specifieke belan-
gen.. De regionale vertegenwoordigers van VROM zijn voorbeelden 
vann belangenvertegenwoordigers die stonden voor een duidelijk belang, 
respectievelijkk milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. EZ 
vertegenwoordigdee duidelijk het belang van de nationale economie. 
Partijenn als NVLS en KLM daarentegen stonden voor een veel speci-
fiekerr economisch belang. Ook de diverse gemeenten stonden voor 
specifiekee belangen, zoals het belang van respectievelijk economie, 
volkshuisvestingg en milieu in bijvoorbeeld Haarlemmermeer. Alle tot 
hierr genoemde belangen zijn in het stadium van het overleg over het 
convenantt betrokken belangen, maar het waren niet alle belangen die 
opp grond van het specialiteitsbeginsel behoren tot de rechtstreeks 
betrokkenn belangen. 

Dee convenantspartijen hebben de vrijheid genomen om in hun 
besprekingenn geen rol toe te kennen aan de vertegenwoordigers van 
belangenn die zeker bij bepaalde besluiten rechtstreeks betrokken 
zoudenn zijn. De projectleider had in een project dat hij eerder op 
Schipholl  had geleid goede contacten gelegd met de provincie Noord-
Holland,, de NVLS en de gemeente Haarlemmermeer. Met hemzelf 
namenss DGM startte er nu een projectgroep met deze vier belangenbe-
hartigers.. Anderen zagen dat deze groep resultaatgericht te werk ging. 
Hett aantal deelnemers kon daarom toenemen, met name omdat de 
NVLSS probeerde om de KLM, V&W en EZ bij de projectgroep te 
betrekken.. In de eerste fase van de besluitvorming speelde de zoge-
naamdee 'Inner Circle Schiphol' (ICS) een grote rol. Daarin zaten in de 
ogenn van de projectleider de meest gewichtige belanghebbenden: 
NVLS,, V&W, EZ, Provincie en DGM. Tot de projectgroep behoorden 
geenn maatschappelijke organisaties die opkomen voor meer algemene 
belangen,, met name het milieubelang. Zij werden nadrukkelijk uitge-
sloten.. De projectleiding zocht voor de projectorganisatie partijen die 
vann gewicht zouden zijn bij de uiteindelijke uitvoering van het beleid. 

Hett was in de optiek van de projectleider belangrijker dat de 
deelnemendee partijen tevreden waren, dan dat er een oplossing kwam 
waarr zoveel mogelijk partijen tevreden mee zouden kunnen zijn. Er 
zijnn gedurende het proces dan ook geen partijen afgevallen, hoewel 
sommigee daarvoor meer moesten geven dan andere.246 Met name de 
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overheidspartijenn en de NVLS en de KLM, maar niet de maatschappe-
lijkee organisaties, werden van belang geacht voor de uitvoering. 
Daarnaastt werd de projectgroep zo ingericht dat er een zo groot 
mogelijkee kans op consensus was, omdat het project onder grote 
tijdsdrukk stond. De maatschappelijke organisaties zouden waarschijnlijk 
kritischh staan tegenover de dubbele doelstelling, en die kritiek was nu 
niett welkom. Representanten van deze belangenorganisaties waren de 
Stichtingg Natuur en Milieu (SNM), Milieudefensie, de Noord-Holland-
see Milieufederatie, de Federatie Nederlandse Vakcentrales (FNV), en 
hett Platform Leefmilieu Regio Schiphol en Omgeving, een verzameling 
vann circa 50 bewonersorganisaties. Partijen als V&W, EZ, en de 
gemeentee Amsterdam zouden een uitnodiging aan deze organisaties 
kunnenn zien als een reden om uit de projectorganisatie te stappen. 

Maatschappelijkee organisaties werden mede uitgesloten om V&W, 
EZ,, en Amsterdam binnen boord te houden, en ook omdat zij wellicht 
dee geheimhoudingsplicht niet zouden respecteren vanwege hun afhan-
kelijkheidd van de publieke opinie. 'De toetredingsbarrières bleken vrij 
hoog'.2477 Dat wijst als zodanig nog niet op strijd met het speciali-
teitsbeginsel.. In de eerste plaats niet, omdat het niet betrekken van 
belangenvertegenwoordigerss nog niet wil zeggen dat een belang niet 
betrokkenn is geweest in de convenantsbesprekingen. Zo stonden 
diversee overheidsorganen zeker ook op de bres voor het milieubelang. 
Inn de tweede plaats eist het specialiteitsbeginsel dat de rechtstreeks bij 
eenn besluit betrokken belangen afgewogen worden, en het convenant 
stondd in principe los van de besluiten die nog zouden moeten volgen. 
Tochh lijk t het al met al onverstandig te zijn geweest dat de convenant-
spartijenn zich hebben afgesloten van bepaalde belangenvertegenwoordi-
gers.. Het convenant nam wel degelijk een voorschot op de inhoud van 
bepaaldee toekomstige besluiten. Juist omdat het dit voorschot nam, 
haddenn de diverse belangenvertegenwoordigers bij de totstandkoming 
vann het convenant reeds hun belangen naar voren kunnen brengen op 
eenn wijze waarop zij bij de totstandkoming van deze besluiten recht 
zoudenn hebben op grond van het specialiteitsbeginsel. 

Doorr de diverse vertegenwoordigers bij de besluitvorming te 
betrekkenn had men in het convenant beter rekening kunnen houden met 
hunn belangen, en met name het milieubelang. De convenantspartijen 
haddenn daarin kunnen voorzien door zich rekenschap te geven van de 
betekeniss van het specialiteitsbeginsel. Het kan niet gezegd worden dat 
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zijj  niet gewaarschuwd waren: de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordeningg (RARO) heeft reeds in maart 1990 gewaarschuwd dat: '... 
hett produceren van een stabiele en gemeenschappelijke probleemoplos-
singg veronderstelt dat (de belangen van) de door de RARO bedoelde 
betrokkenenn in het onderhandelingsnetwerk zouden moeten zijn verte-
genwoordigd.. Te denken valt aan bewoners- en milieuorganisaties als 
onderhandelingspartners,, maar ook aan bijvoorbeeld adviesinstellingen 
alss betrokkenen bij het onderzoekstraject'.248 

Rechtstreeksheid Rechtstreeksheid 
Dee vertegenwoordiging van een belang dient te geschieden door de 
juistee persoon of instantie. Dat is een (rechts)persoon wiens eigen 
belangg op het spel staat (of zijn vertegenwoordiger), of een (rechts) 
persoonn die staat voor een algemeen of een groepsbelang. De 
vertegenwoordigerr van een algemeen belang kan goed een over-
heidsorgaann zijn.249 

Dee vraag welke belangen in de besluitvorming betrokken moeten 
worden,, is te onderscheiden van de vraag wie dit belang mag vertegen-
woordigen.. Het specialiteitsbeginsel geeft antwoord op de eerste vraag, 
enn het rechtstreeksheidsbeginsel op de tweede. Dit laatste beginsel eist 
datt de juiste actor de juiste belangen vertegenwoordigt. Hoe was dit in 
dee Schipholcasus? De betrokken en ook de buitengesloten organisaties 
warenn goed georganiseerd en konden zelf zorg dragen voor afvaardi-
ging.2500 Wel zijn daarbij een helder mandaat en een goed contact 
mett de achterban een vereiste, en dat was niet altijd even zeker. Zo 
hebbenn om een convenant te kunnen sluiten de vertegenwoordigers een 
mandaatt nodig van hun organisaties. Vele leden van de projectgroep en 
ookk van de stuurgroep voldeden niet of niet geheel aan deze voorwaar-
de.. Om deze reden was men van mening dat zeker in de projectgroep 
onderhandelenn niet goed mogelijk was. De stuurgroep had verder grote 
moeitee met een eerste concept van het PASO, en zo werd de zoge-
naamdee werkgroep Lauswolt I ingesteld. De leden daarvan hadden wel 
eenn mandaat om te kunnen onderhandelen. De projectgroep verdween 
nuu enigszins naar de achtergrond. Dat veranderde het contact met de 
achterban,, omdat de leden van de projectgroep nu minder door te 
gevenn hadden, en omgekeerd raadpleging van de achterban minder dan 
voorheenn kon zorgen voor informatie en draagvlak. 

Vann der Ent, p. 46. 
Ziee voor een uitgebreide behandeling van dit beginsel § 5.6. 
Vann der Ent, p. 36, 35 - 37, 41. 
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Wanneerr het de meeste projectgroepleden ontbreekt aan een 
krachtigg mandaat, dan is de overlegstructuur binnen de betrokken 
organisatiess van belang. Met name bij de overheidspartijen leidde deze 
structuurr regelmatig tot onzekerheden voor de convenantsbesprekingen. 
Zoo wijzigden verkiezingen voor Provinciale Staten de politieke verhou-
dingenn net toen de ondertekening van het beleidsconvenant aan de orde 
was.. Een vergelijkbaar probleem deed zich voor binnen de stuurgroep 
waarr de ministers hun departement zouden vertegenwoordigen. Toen 
nett op dat moment het kabinet viel, moesten hun secretarissen-generaal 
ditt overnemen. Deze hadden geen volledig mandaat vanwege het 
politiekee karakter van de belangrijkste besluiten. Daarnaast diende de 
projectleiderr neutraal en onafhankelijk leiding te geven, maar tegelij-
kertijdd was hij de vertegenwoordiger van VROM, waarbij zijn achter-
bann bestond uit DGM, de RPD en DGVH. Door zijn deskundigheid 
echter,, stond hij weer sterk tegenover zijn eigen achterban, en die van 
anderee partijen.251 Toch bestond bij de diverse partijen, waaronder 
DGMM zelf, het idee dat deze dubbelrol aan een goede belangenbeharti-
gingg in de weg stond. Iets soortgelijks gold voor de Minister van 
V&W ,, die als aandeelhouder bij zowel de KLM als de NVLS in de 
Raadd van Commissarissen zit.252 Daarmee bestond de achterban van 
V& WW voor een deel uit de KLM en de NVLS. Dat gaf deze minister 
alss participant een onzeker karakter, omdat niet geheel duidelijk was 
voorr welk belang deze stond. 

Dee projectleider was binnen DGM het hoofd van de afdeling 
Inrichtingenn en Toestellen van de Directie Geluid en Omgeving. De 
milieuproblematiekk kwam steeds meer in het teken te staan van de 
geluidshinderproblematiek.. Het is moeilijk te zeggen of dit kwam 
doordatt de projectleider zich het meest bij deze materie betrokken 
voeldee en VROM daar goed mee kon leven, en organisaties met als 
hoofddoell  de bescherming van het milieu ontbraken. Uiteindelijk heeft 
menn in Lauswolt II iemand van DGM naast de projectleider gezet, 
opdatt er directe oppositie tegen DGM mogelijk was. Eerder gaf de 
projectleiderr regelmatig aan zelf het standpunt van DGM al enigszins 
tee hebben afgezwakt. Dit laatste leidde in de eerste plaats tot ondoor-
zichtigee onderhandelingen, en in de tweede plaats tot kritiek van 
diversee kanten, en in het bijzonder van DGM zelf, dat hij op deze 
wijzee het milieubeleid niet goed genoeg behartigde.253 

11 Van der Ent, 36 - 37, 34. 
22 Van der Ent, p. 32 - 34, en 37. 
33 Van der Ent, p. 33 - 34. 
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Dergelijkee problemen als bij DGM is de RPD uit de weg gegaan. 
Dezee dienst toetst onder meer gebiedsaanwijzingen van luchthaventer-
reinen,, en wilde derhalve geen partij zijn in het project. Toch lag het 
niett weinig voor de hand dat de RPD de coördinatie van het project op 
zichh had genomen, of de Minister van V&W , die op basis van art. 18 
Luchtvaartwett bevoegd is om een luchtvaartterrein aan te wijzen. 
Daaromm doet het vreemd aan dat VROM en in het bijzonder DGM het 
initiatieff  hebben overgenomen. De keuze van de overheid voor haar 
vertegenwoordigerss staat zo op diverse manieren op gespannen voet 
mett de eis van rechtstreeksheid. Met betrekking tot andere partijen 
geeftt de casus geen grond voor een dergelijke bewering. 

Vertrouwen Vertrouwen 
Hett vertrouwensbeginsel eist dat een bestuursorgaan door hem 
gewektee gerechtvaardigde verwachtingen zo mogelijk honoreert. 

Dee projectleider probeerde het vertrouwen te versterken onder meer 
doorr het organiseren van reizen, en het houden van bijeenkomsten die 
plaatsvondenn in hotel Lauswolt, waar men zich diverse malen een 
weekk heeft teruggetrokken. Mede daardoor heeft het project geleid tot 
vriendschappen.2544 Dit vertrouwen heeft een iets andere betekenis 
dann het vertrouwen waarop hier gedoeld wordt, het vertrouwensbegin-
sell  als beginsel van behoorlijk bestuur. Daar betreft het verwachtingen 
diee bestuursorganen wekken en die hen kunnen binden. Door het 
vertrouwenn in relaties te laten groeien kunnen informeel tussen actoren 
allerleii  verwachtingen over en weer ontstaan over toekomstig gedrag, 
diee hen ten minste moreel binden. Wil de binding ook rechtskracht 
hebben,, dan moet er sprake zijn van een toezegging die de bestuurlijke 
actorr mocht doen. Daarvan geeft het casusmateriaal geen blijk, eerder 
vann het omgekeerde. De eindfase van de convenantsbesprekingen was 
tamelijkk hectisch, omdat partijen de eindtekst moesten kunnen onder-
schrijvenn en verdedigen bij hun achterban. Zij vielen daarbij deels 
terugg in hun oude rol van vóór 1989, waarbij het tussen het milieube-
langg en het economisch belang hard tegen hard ging. Daaruit blijkt dat 
dee participanten zich vóór de eindfase nog niet werkelijk gebonden 
voelden.. Allerlei oude eisen konden weer ter sprake komen.255 

Iss de terugval van participanten in hun oude rol een schending van 
vertrouwen?? Onderhandelen geschiedt immers te goeder trouw, waar-
doorr de bereikte overeenstemming toch enige vertrouwensbescherming 

Vann der Ent, p. 36 - 37, 38. 
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moett genieten. Of hadden de convenantsbesprekingen eigenlijk geen 
zin,, omdat er geen vertrouwen ontleend mocht worden aan eerdere 
overeenstemming?? Als in de eindfase de overeenstemming deels weer 
herroepenn blijkt te worden, geeft dat naar mijn mening aan dat partij-
en,, waaronder het bestuur, behoedzaam zijn omgesprongen met het 
wekkenn van verwachtingen. Men heeft zich waarschijnlijk goed reken-
schapp gegeven van de implicaties van het vertrouwensbeginsel, on-
dankss of misschien juist dankzij de inspanningen van de projectleider 
omm het vertrouwen in een andere zin van het woord te laten groeien. 
Err is met andere woorden geen sprake van schending van het vertrou-
wensbeginsel,, terwijl de convenantsbesprekingen toch in zoverre zin 
hebbenn gehad voor partijen dat zij konden ontdekken tot waar hun 
overeenstemmingg kon gaan. 

MateriëleMateriële rechtszekerheid 
Hett materiële rechtszekerheidsbeginsel eist de bescherming van 
doorr het objectieve recht toegekende rechtsposities. 

Hett beleidsconvenant kwam tot stand als resultaat van het gebiedsge-
richtee beleid, en zou de basis vormen voor wettelijk voorgeschreven 
procedures.. De koppeling aan deze procedures kan bijdragen aan de 
rechtszekerheid,, wanneer men zich vast rekenschap geeft van wettelijke 
normen,, die een zorgvuldige omgang waarborgen met bestaande 
rechtsposities.. Die bijdrage was echter in casu beperkt. Partijen hebben 
zichh niet werkelijk laten leiden door wat al in de wet stond. Dat maakt 
dee waarschuwing van de RARO interessant dat een te sterke binding 
aann het convenant de rechtsbescherming kan verminderen, en daarmee 
dee rechtszekerheid van niet bij het convenant betrokken burgers.256 

Immers,, een convenant dat een los verband heeft met de wet maakt de 
kanss groot dat partijen zich hebben gebonden tot handelingen die op 
gespannenn voet staan met de wet en daarmee bestaande rechtsposities 
bedreigen. . 

Spanningg tussen convenant en wet bedreigt de rechtspositie van 
bijvoorbeeldd burgers die geen partij zijn. Het maakt een convenant 
kwetsbaarr ten opzichte van de rechter, die kan eisen dat alsnog met 
dezee rechtsposities rekening wordt gehouden. De rechter heeft zich in 
diee zin niet uitgesproken over het convenant, maar wel heeft de 

Vann der Ent, p. 33, 32, 46, en zie J.M.H.F. Teunissen, Het Plan van aanpak 
Schiphol:: Rechtsbescherming gewaarborgd?, in Het Plan van aanpak Schiphol, 
Verslagg van de eenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieur-
echtt op 6 juni 1991, Vereniging voor Milieurecht 1991-2, Zwolle 1991, p. 20. 
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Commissiee voor de milieu-effectrapportage na ondertekening van het 
convenantt een aanvullende MER afgedwongen door forse kritiek te 
leverenn op het milieu-onderzoek dat ten grondslag had gelegen aan het 
convenant.. Deze commissie stelt onder meer de eis dat rekening wordt 
gehoudenn met wetten die rechtsposities vastleggen op het terrein van de 
beschermingg van natuur en milieu. Zeker nu deze MER is afgedwon-
gen,, lijk t het dat partijen zich beter rekenschap hadden kunnen geven 
vann het materiële rechtszekerheidsbeginsel. 

Ookk de rechtszekerheid van partijen kan in het geding zijn. Zo gaf 
hett startconvenant een invulling aan de dubbele doelstelling waar de 
provinciee en de gemeente Haarlemmermeer zich moeilijk in konden 
vinden.. Het belang van de mainport kwam in hun ogen te sterk naar 
vorenn en zij herkenden zich beter in de VINO en het NMP. Zij wilden 
kunnenn onderhandelen over dit kenmerk van het startconvenant en 
warenn bang dat reeds te veel was vastgelegd. Die angst lijk t terecht te 
zijnn geweest, omdat in het beleidsconvenant de invulling van de 
dubbelee doelstelling, en de rol van de mainport daarin, nog verder 
ging.. Zeker omdat VINO en NMP geen wetten zijn, is de vrijheid 
groterr om daar in een convenant van af te wijken. Op het moment dat 
dee provincie en de gemeente Haarlemmermeer het startconvenant 
hebbenn ondertekend, lijken zij weinig zekerheid meer te kunnen 
ontlenenn aan VINO en NMP. Nu zij beide binnen boord zijn gebleven 
heeftt dit het convenant blijkbaar niet kwetsbaar gemaakt. 

Tott slot is interessant welke rechtszekerheid het convenant zelf 
biedt.. Het uitgangspunt is steeds geweest dat de wettelijke procedures, 
diee nog moesten volgen, het convenant zouden kunnen doorkruisen. 
Voorbeeldenn zijn een PKB-procedure, en de diverse mogelijkheden tot 
rechtsbescherming.. De overheidspartijen hebben steeds aangegeven dat 
zijj  bij het volgen van deze procedures gedwongen zouden kunnen zijn 
omm van het convenant af te wijken. Door hier duidelijk in te zijn, 
hebbenn zij zich in zoverre rekenschap gegeven van de betekenis van 
hett materiele rechtzekerheidsbeginsel, dat een ieder kon weten dat het 
convenantt zijn rechtspositie mogelijk niet volledig kon bepalen. 

FormeleFormele zorgvuldigheid 
Bijj  de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de 
nodigee kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belan-
genn (art. 3:2 Awb). 

Aann het begin van het project zijn onder meer onderwerpen geïnventa-
riseerdd waarover partijen nog te weinig kennis hadden, en is voor een 
geheell  eigen werkwijze gekozen, met name het voorstel om in twee 
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fasenn aan het PASO te werken. De eerste fase resulteerde in een 
concept,, waar in de tweede fase een definitief PASO uit moest volgen. 
Hett concept gaf echter aanleiding tot veel conflicten. Om hierover te 
onderhandelenn nam een aantal leden van de projectgroep zitting in de 
werkgroepp Lauswolt I. Hiermee kwam een extra fase tot stand, die de 
tweedee fase werd, en die onder leiding stond van een adviseur. Deze 
gebruiktee een bijzondere procedure, die in werkgroep en stuurgroep 
leiddee tot overeenstemming over een concept-P ASO. De derde fase, 
diee nu volgde, was bestemd voor het opstellen van het definitieve 
PASO.. Daarin speelde de Werkgroep Lauswolt II een belangrijke rol. 
Ookk hier gebruikte de adviseur weer een bijzondere procedure, waarin 
hijj  uit de materie die onderwerpen wist te halen waarover beslissingen 
nodigg waren, en per onderwerp een nadere studie organiseerde. 
Daarbijj  werd 'als regel () gehanteerd dat de werkgroepleden die de 
grootstee betrokkenheid hadden bij het onderwerp en het meest van 
meningg verschilden samen een notitie moesten schrijven over het 
betreffendee vraagstuk. Indien zij bij bepaalde zaken niet tot overeen-
stemmingg konden komen, moest worden aangegeven welke knelpunten 
blevenn bestaan'.258 

Warenn de werkgroepleden tot een voorlopig resultaat gekomen, dan 
konn dit worden voorgelegd aan de stuurgroep die dit resultaat ofwel 
onderschreef,, ofwel voor verdere bewerking terugstuurde, om er 
daarnaa over te kunnen beslissen. De werkwijze tijdens Lauswolt I 
brachtt daadwerkelijk beslissingen tot stand, want in werkgroep en 
stuurgroepp bereikte men overeenstemming over een concept-PASO. De 
derdee fase was bestemd voor het opstellen van de te ondertekenen tekst 
vann het beleidsconvenant. Daarin speelde de Werkgroep Lauswolt II 
eenn belangrijke rol, maar belangrijker nog was de stuurgroep. Daarin 
werdd gestreefd naar instemming van allen, en er werd derhalve niet 
beslotenn bij meerderheidsregel. De adviseur vormde de spil tussen 
beidee groepen. Hij was plaatsvervangend directeur Ruimtelijke Inrich-
tingg van de RPD en voorzitter van het Directeurenberaad Schiphol 
binnenn VROM, en was derhalve niet onafhankelijk. Tijdens Lauswolt 
III  oefende hij inmiddels het beroep van extern consultant uit. Deze 
werkgroepp kwam op basis van de onderzoeken en de commentaren 
daaropp tot eerste conclusies. Partijen konden daar weer op reageren en 
bepaaldenn hun standpunten. Om tot een eindtekst te komen die door 
allenn werd onderschreven, zorgde de adviseur voor zoveel mogelijk 

Vann der Ent, p. 39, 40. 
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contactt en informatie over en weer. Zelf stelde hij de concepttekst 
voortdurendd bij. Daarnaast beïnvloedden ook tal van (ongevraagde) 
adviezenn het planproces.259 

Dee projectleider was misschien niet geheel onafhankelijk, maar een 
voordeell  was zijn deskundigheid op het gebied van de geluidshinder. 
Deskundigheidd is voor de selectie van de diverse vertegenwoordigers 
geenn criterium geweest. De vertegenwoordiging van het bedrijfsleven 
inn de stuurgroep bestond uit bestuurders uit de top van de betrokken 
bedrijven.. Namens de ministeries zaten secretarissen-generaal en ook 
directeuren-generaall  in de stuurgroep. Een aantal daarvan bleek zeker 
inn vergelijking met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, en in 
hett bijzonder de president-directeur van de NVLS, te beschikken over 
minderr technisch-inhoudelijke kennis. In de projectgroep zaten verte-
genwoordigerss van een enigszins lager niveau. Ook daar was deskun-
digheidd geen selectiecriterium, en dat geldt zelfs voor de onderzoeks-
commissiess die tijdens de onderzoeksfase functioneerden. In deze 
zogenaamdee begeleidingscommissies zaten leden uit de projectgroep, 
wantt 'Men vreesde dat experts in de begeleidingscommissies 'politiek 
foute'' opmerkingen zouden maken.'260 De adviseur was deskundig, 
onderr meer op het gebied van samenwerking bij ruimtelijk beleid. 

Naastt een inventarisatie van onderwerpen waarover nog te weinig 
kenniss bestond, zijn de posities van de betrokken partijen beschreven. 
Daardoorr werd helder waar wel en niet sprake was van conflicten en 
vann coalities. Belangrijk was het conflict tussen de zogenaamde main-
port-- en milieucoalitie. De mainport-coalitie bestond uit de NVLS, de 
ministeriess van V& W en EZ, en de gemeente Amsterdam. De milieu-
coalitiee bestond uit VROM, provincie en gemeenten. Binnen de beide 
coalitiess liepen de belangen soms uiteen. Zo gold 'voor de betrokken 
gemeentenn en de provincie dat de winst lag bij het terugdringen van de 
geluidshinderr of het realiseren van woningbouw. Desalniettemin zou 
elkee verandering van het banenstelsel of het gebruik ervan voor de ene 
gemeentee een probleemoplossing betekenen, maar voor de andere 
gemeentee het ontstaan van een nieuw probleem. Het Platform Leefmi-
lieuu kampte intern met een soortgelijk probleem. Het Platform was 
immerss een heterogene verzameling van gemeentelijke bewonersgroe-
pen.. Behalve de NVLS wenste ook de KLM uitbreiding van de lucht-
havenn omdat de KLM graag wil uitgroeien tot een 'megacarrier' en 

Vann der Ent, p. 43, 44-45. 
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daarvoorr meer ruimte nodig heeft. Maar toch is de KLM niet gebaat 
bijj  een luchthaven met een te grote capaciteit omdat dat concurrenten 
aantrekt'.261 1 

Doorr de posities van de betrokken partijen te beschrijven is men 
gedeeltelijkk tegemoet gekomen aan de eis, die volgt uit het formele 
zorgvuldigheidsbeginsel,, dat alle betrokken belangen worden onder-
zocht.. Nu echter een aantal partijen was uitgesloten, is de vraag of de 
belangenn waar zij voor stonden wel volledig zijn onderzocht. Ook het 
gebruikk maken van deskundigen is een eis van zorgvuldigheid, evenals 
hett inwinnen van adviezen, het zoeken naar een juiste procedure, en 
hett inventariseren van onderwerpen en uitbreiden van kennis en 
begrippen.. De diverse partijen hadden uiteenlopende voorstellingen van 
dee inhoud van de betrokken begrippen. Zo was er bijvoorbeeld tussen 
dee NVLS en DGM verschil van mening over de vraag of de milieupro-
blematiekk alleen bestond uit geluidshinder, of ook uit luchtverontreini-
ging.. Ook was er verschil van mening tussen de NVLS en anderen 
overr de vraag of een mainport selectieve groei betekent, danwei dat de 
afhandelingscapaciteitt maximaal kan worden. Om de doelstelling helder 
tee krijgen, gaf de projectgroep opdracht aan het Nederlands Econo-
mischh Instituut en het Centraal Plan Bureau om de diverse begrippen te 
definiëren,, en de Stichting Natuur en Milieu heeft daar nog ongevraagd 
haarr mening aan toegevoegd. 

Dee diverse verschillen van mening zijn nooit overbrugd. Ook stond 
hett gehele project onder een grote tijdsdruk waardoor men zeer op 
resultaatt was gericht en probeerde zoveel mogelijk extra activiteiten uit 
tee sluiten. Langdurige en diepgravende onderzoeken waren daardoor 
uitgesloten.2622 Van der Ent stelt dat er een soort 'agreement to 
disagree'' ontstond. Daardoor 'kreeg het begrip 'mainport' een soort 
containerfunctie.. Iedere partij kon er het zijne in lezen ...\263 Bij 
nieuwee verschijnselen als bijvoorbeeld nachtregimes en externe veilig-
heidd kwam steeds de vraag op hoe deze nu geïnterpreteerd moesten 
wordenn in het licht van het begrip mainport. Door het agreement to 
disagreee moest verder onderzoek wel vaag blijven, omdat de onder-
zoeksvragenn nooit helder konden zijn. Er zijn in het kader van het 

Vann der Ent, p. 39. 
Vann der Ent, p. 40-41, 45. 
Vann der Ent, p. 38 - 39. 
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zogenaamdee onderzoeksspoor dertien onderzoeken uitgevoerd.264 

Sommigee onderzoeken hebben misschien enige beweging gebracht in 
dee standpunten van de partijen, en hebben ze dichter bij elkaar ge-
bracht,, maar het onderzoeksspoor kan voor betrokkenen ook in hoge 
matee een legitimerende functie hebben gehad. Zo waren van de dertien 
onderzoekenn zeven nog niet klaar toen het officiële concept-PASO 
uitkwam.. 265 Dit en het agreement to disagree staan op gespannen 
voett met de eis van zorgvuldigheid. 

Geschiktheid Geschiktheid 
Hett geschiktheidsbeginsel eist dat wordt nagegaan met behulp van 
welkee maatregelen de gewenste doelstelling bereikt kan worden. 

Tijdenss Lauswolt I bereikte men over het concept-PASO overeenstem-
ming.. De werkwijze van projectleider en adviseur om problemen 
tussenn partijen onderling, gebrek aan kennis, en belangentegenstellin-
genn aan te pakken, had partijen ver gebracht. Zo werd men het uitein-
delijkk eens over het gegeven dat de doelstelling van het project een 
dubbell  karakter had. Over de werkelijke betekenis daarvan werd men 
hett echter niet eens. Daarmee werd mainport een containerbegrip, 
ontstondd het agreement to disagree, en hoewel een ieder steeds sprak 
vann de dubbele doelstelling werden er in plaats daarvan in feite twee 
afzonderlijkee doelen gehanteerd: de mainportdoelstelling en de milieu-
doelstelling.. Het streven naar een mainport betekent in principe geen 
verbeteringg van het milieu, en het streven naar een verbetering van het 
milieuu geen mainport. Anders dan Van der Ent aangeeft, was er geen 
sprakee van een agreement to disagree, maar simpel van disagreement. 
Dee strijd om de invulling van begrippen, en om het eigen belang ten 
kostee van dat van de ander, getuigen niet van de tolerantie voor 
andermanss positie die bij een agreement to disagree hoort. 

Dee beide doelen zijn alleen te combineren door een mainport te 
bindenn aan strikte grenzen en te koppelen aan maatregelen die de 
overlastt beperken, dan wel de milieuschade compenseren. Om tot een 

Vann der Ent, p. 40, zijn noot 20, geeft aan dat het daarbij om de volgende onder-
werpenn ging: (1) handhaving, (2) capaciteit banenstelsel Schiphol in relatie tot 
geluidshinder,, (3) sociaal-economische consequenties, (4) fysieke maatregelen 
openbaarr vervoer, (5) substitutie naar hogesnelheidstrein, (6) substitutie van 
goederenvervoerr naar rail, (7) kansrijke recreatievormen, (8) verdeling van 
activiteiten-uitplaatsing,, (9) ruimtelijke kwaliteiten, (10) lokale luchtverontreini-
ging,, (11) verzuring en klimaatverandering, (12) arbeidsmarkt en (13) nachtvluch-
ten. . 
Vann der Ent, p. 40 -41 ,45. 
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convenantt te kunnen komen moesten de beide coalities inzien dat een 
dergelijkee gecompliceerde combinatie van luchtvaart- en milieumaatre-
gelenn een middel was tot de doeleinden die zij wensten te bereiken. 
Tott dat hoge pretentieniveau is het in het convenant niet gekomen, 
omdatt men zich nooit werkelijk heeft afgevraagd hoe precies de 
dubbelee doelstelling zou moeten worden bereikt. Bovendien liepen 
binnenn de beide coalities de belangen soms sterk uiteen. Weliswaar is 
err een convenant ondertekend, maar blijkens het agreement to disagree 
hebbenn partijen elkaar nooit geheel begrepen. Was dat wel het geval 
geweest,, en hadden beide coalities de gecompliceerde doel-middel-ver-
houdingg kunnen onderschrijven, dan zouden zij de geschiktheid kunnen 
inzienn van de koppeling van mainport en milieu als middel tot hun 
doeleinden.. Het convenant voldoet al met al niet geheel aan de eis die 
volgtt uit het geschiktheidsbeginsel, die inhoudt dat een beslissing 
gebaseerdd moet zijn op plausibele veronderstellingen omtrent de 
verhoudingg tussen het middel en het doel.266 Had het wel aan deze 
eiss willen voldoen, dan had een eenduidig pakket maatregelen overeen 
gekomenn moeten worden omtrent de aanleg van een nieuwe landings-
baan,, en het gebruik daarvan en mitigatie en compensatie. 

Noodzakelijkheid Noodzakelijkheid 
Hett noodzakelij kheidsbeginsel eist dat wordt bezien welke van de 
geschiktt bevonden maatregelen het minst ingrijpend is voor betrok-
kenenn die nadeel ondervinden, en dat wordt gekozen voor de per 
saldoo minst ingrijpende maatregelen. 

Hett PASO draait voor alles om de uitbreiding van Schiphol met een 
nieuwee landingsbaan. Het noodzakelij kheidsbeginsel eist dat daarbij 
wordtt gekozen voor maatregelen die de minst nadelige gevolgen 
hebbenn voor met name het milieubelang, maar bijvoorbeeld ook het 
belangg van de volksgezondheid en van ruimtelijke ordening. Door in 
dee convenantsbesprekingen de dubbele doelstelling in te voeren werd 
hett beschermen van het milieubelang bespreekbaar. Voorzover deze 
beschermingg plaatsvond door het zoeken naar de minst ingrijpende 
maatregelen,, wordt op grond van het noodzakelijkheidsbeginsel ge-
zochtt naar de minst ingrijpende maatregel. Is dat in de casus gebeurd? 

Eenn aanwijzing dat is gezocht naar de minst ingrijpende maatregel 
volgtt uit enkele van de dertien onderzoeken van het onderzoeksspoor. 
Wiee deze bekijkt, ziet dat diverse van deze onderzoeken op z'n minst 

Vann der Ent, p. 43 - 44. 
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voorr een deel in het teken stonden van het zoeken naar minder, of de 
minstt ingrijpende maatregelen. Dat geldt in ieder geval voor het 
onderzoekk dat gericht was op alternatieven voor luchtvaart, zoals het 
onderzoekk naar de hogesnelheidslijn en naar goederenvervoer per rail, 
enn het onderzoek naar maatregelen voor het openbaar vervoer en naar 
dee verdeling van activiteiten-uitplaatsing ,267 Tot het onderzoek dat 
gerichtt was op de minst ingrijpende maatregelen reken ik verder ook 
hett onderzoek dat zich expliciet richtte op de aanleg van een nieuwe 
landingsbaann en de gevolgen daarvan. Uit al dit onderzoek blijkt dat 
menn zich rekenschap heeft gegeven van het noodzakelijkheidsbeginsel. 

Eenn aanwijzing omtrent rekenschap van het noodzakelij kheidsbe-
ginsell  is natuurlijk ook de dubbele doelstelling, hoewel deze door haar 
ambivalentee karakter ook op het tegendeel wijst. Zij geeft aan dat men 
inn ieder geval tot op zekere hoogte bereid was rekening te houden met 
dee gevolgen voor het milieu. Dat daartoe het zoeken naar de minst 
ingrijpendee maatregel hoort, lijk t mij aannemelijk. Een eerste aanwij-
zingg die er op duidt dat men zich minder gelegen heeft laten liggen aan 
dee eisen die volgen uit het noodzakelij kheidsbeginsel volgt ook uit de 
dubbelee doelstelling. Haar ambivalente karakter geeft steeds te moge-
lijkheidd om te ontsnappen aan afspraken en juist geen aandacht te 
bestedenn aan het 'andere belang'. Een tweede aanwijzing is dat de 
lageree overheden en VROM een lager aantal woningen in gedachten 
haddenn die geluidhinder zouden ondervinden van de uitbreiding, dan 
EZZ en de NVLS. De uitkomst was een compromis, maar dus niet het 
lageree aantal, dat wil zeggen de minst ingrijpende maatregel in de ogen 
vann VROM en de lagere overheden. 

Evenredigheid Evenredigheid 
Eenn bestuursorgaan dient te beoordelen of de middelen die het wil 
inzettenn om een doel te bereiken, niet zodanig belangen schaden, 
datt een onevenredige verhouding ontstaat met de belangen die het 
nastrevenn van het doel dient. Art. 3:4 lid 2 Awb formuleert dit als 
volgt:: De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen 
vann een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de 
mett het besluit te dienen doelen. 

Zekerr voor de NVLS, maar ook voor de andere partijen gold dat men 
inn 1989 uit de impasse wilde die al zo lang duurde. Het was hen 
duidelijkk 'dat de problemen op het gebied van economische ontwikke-

Ziee Van der Ent, p. 40, zijn noot 20. 
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ling,, de infrastructuur, de stedelijke uitbreidingen en het leefmilieu 
nauww met elkaar samenhangen en dat een oplossing slechts kon worden 
bereiktt door samen te werken'. De convenantsbesprekingen waren daar 
hett juiste moment voor, omdat het convenant de basis zou zijn voor 
wettelijkk voorgeschreven procedures.268 Toch kreeg het convenant 
veell  kritiek van uiteenlopende kanten, waaronder van bij het proces 
betrokkenn actoren als de provincie en gemeenten, van individuele 
burgers,, organisaties van bewoners, de milieubeweging, en enkele 
adviesorganenn van de regering.269 In mei 1994 werden de procedures 
afgeslotenn voor inspraak bij het formele aanwijzingsbesluit, en werden 
meerr dan 12.000 bezwaarschriften ingediend. De projectgroep heeft 
bewustt de ogen gesloten voor de weg van de rechtsbescherming. Dat 
bleekk reeds bij de behandeling van het specialiteitsbeginsel en van het 
materiëlee rechtzekerheidsbeginsel hierboven. Het zou in ieder geval 
beterr zijn geweest als de aanvullende MER voor de ondertekening van 
hett convenant tot stand was gekomen, wat ook geldt voor bijvoorbeeld 
eenn zogenaamde Inventarisatie Economische Effecten. 

Vann der Ent geeft aan dat beide effectrapportages tot een betere 
integratiee van het gehele project hadden kunnen leiden, tot een aantal 
alternatieven,, en tot het betrekken van meer belanghebbenden in de 
besluitvorming.. Voorzover dat bijdraagt aan een betere afweging van 
dee betrokken belangen, vergroot dat de kans op evenredigheid van 
dezee afweging. Men heeft deze kans echter laten lopen, en dat duidt op 
hett feit dat men zich slecht rekenschap heeft gegeven van het centrale 
beginsell  van evenredigheid. Zo heeft de stuurgroep in de eerste fase 
well  overwogen meer onderzoek te verrichten, maar heeft zij daar op 
aandrangg van vooral de NVLS van afgezien. Men was bevreesd dat 
hierdoorr de milieudoelstelling de mainportdoelstelling zou gaan over-
heersen.2700 De mainport-coalitie kwam sterker uit de bus dan de 
milieucoalitie.. De partijen daar kenden elkaar beter, de meningen 
warenn nauwelijks verdeeld, en zeker de opstelling van de NVLS 
maaktee deze coalitie sterk, terwijl tegelijkertijd de milieucoalitie zich 

Vann der Ent, p. 34, 35, 42. Hij spreekt, p. 47, in dit verband van het begrip 
BATNA,, Best Alternative To a Negotiated Agreement. De BATNA is het oude 
middell  van partijen om mee te werken of zich te verzetten, en het convenant is het 
negotiatedd agreement. 
Vann der Ent, p. 31, noemt de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, de 
Centralee Raad voor de Milieuhygiëne, de Raad voor het Milieubeheer, de Gezond-
heidsraadd en de Commissie milieu-effectrapportage. 
Vann der Ent, p. 46, zie ook zijn noot daar. 
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geenn goede opstelling wist te geven. 'Dat kwam voornamelijk omdat 
hett milieubeleid van oudsher zeer categorisch en kaderstellend is: iets 
iss slecht of goed voor het milieu. Daarom had vooral DGM er moeite 
meee het milieubelang als inzet van onderhandelingen te maken'.271 

Binnenn de milieucoalitie nam VROM een aparte positie in, omdat 
RPD,, DGM en DGVH verdeeld waren, en door het feit dat VROM de 
projectleiderr leverde, die enerzijds DGM vertegenwoordigde en 
anderzijdss onafhankelijk moest zijn.272 Zeker de provincie was een 
duidelijkee exponent van de milieucoalitie. Deze opstelling werd niet 
altijdd met evenveel gemak verdragen door andere partijen.273 Dat 
wijstt er op dat partijen de belangenstrijd niet onmiddellijk ingingen 
mett de intentie tot een resultaat te komen, dat aan de eis van een 
evenredigee belangenafweging zou voldoen, maar eerder met de bedoe-
lingg het eigen belang maximaal te behartigen. Zo werkten het contai-
nerbegripp en het agreement to disagree gedurende het proces de 
harmonisatiee van conflicten in de hand, omdat iedere partij er haar 
eigenn interpretatie aan kon geven en zich zo tegenover de eigen achter-
bann kon verantwoorden. Het leidt Van der Ent tot de vraag 'in hoever-
ree men gedurende het project werkelijk probleemoplossend bezig was 
off  dat men meer trachtte zoveel mogelijk de eigenbelangen onder te 
brengenn in het diffuse woordspelletje' .274 

Mogelijkk heeft de harmonisatie bijgedragen aan de snelle totstand-
komingg van het beleidsconvenant. Een belangrijk kenmerk van het 
projectt was dat het onder tijdsdruk stond, het moest na een jaar tot 
resultaatt leiden. Nadeel daarvan was dat men in de eindfase alsnog een 
belangenstrijdd aanging. Het besluitvormingsproces krijgt in de tweede 
enn ook derde fase kenmerken van echte handel, bijvoorbeeld met 
betrekkingg tot het aantal woningen dat geluidhinder mag hebben door 
dee groei van Schiphol. De lagere overheden en VROM wilden een zo 
laagg mogelijk aantal, terwijl EZ en de NVLS daar minder ver in 
wildenn gaan. De uitkomst was een daling in 2015 van 16.500 tot 
9.000.. Er was bij deze en andere uitkomsten sprake van geven en 
nemenn tussen met name de belangen van de economie, het milieu, de 
volksgezondheid,, de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening. 
Opvallendd is dat daarbij het belang van het milieu slecht vertegenwoor-
digdd was. Dit wekt de indruk dat het proces als geheel tot een oneven-

Vann der Ent, p. 42, 35, 42 - 43. 
Vann der Ent, p. 39, 42. 
Vann der Ent, p. 38, 39, zijn noot daar. 
Vann der Ent, p. 38 - 39, 43. 
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redigee eindafweging heeft geleid. Die indruk wordt versterkt nu er 
geenn duidelijke aanwijzingen zijn dat compensatie en mitigatie veel 
aandachtt hebben gekregen. 

Nett als bij het noodzakelijkheidsbeginsel is het bestaan van de 
dubbelee doelstelling enerzijds een aanwijzing dat men bereid was om te 
zoekenn naar een evenredige verhouding tussen het belang van lucht-
vaartt en milieu. Anderzijds wijst het ambivalente karakter van deze 
doelstellingg in de richting van pogingen de handen vrij te houden. 
Daarnaastt hebben de convenantspartijen gezien dat samenwerking voor 
allenn het beste was, maar hebben zij sommige belanghebbenden 
daarvann uitgesloten, of binnen deze samenwerking kort gehouden, en 
hebbenn zij sterk op hun eigenbelang gelet. Het agreement to disagree 
bleekk een disagreement. De evenredigheid van de uitkomst van de 
convenantsbesprekingenn is op z'n minst twijfelachtig nu deze uitkomst 
niett tot stand is gekomen in het licht van alle rechtstreeks betrokken 
belangen.. Hadden partijen zich goed rekenschap gegeven van het 
evenredigheidsbeginsel,, dan hadden zij wellicht hun eigenbelang willen 
beschouwenn in het licht van deze andere belangen en misschien een 
hogerr gemeenschappelijk belang. De uitkomst van de convenantsbe-
sprekingenn had dan mogelijk ook minder oppositie gekregen. 

Dee Luchtvaartwet (Lvw) kent een procedure om een terrein aan te 
wijzenn als luchtvaartterrein. Het aanwijzingsbesluit mag geen onaan-
vaardbaarr nadelige gevolgen hebben. Wie deze gevolgen wel onder-
vindt,, heeft recht op nadeelcompensatie, want 'belangen van derden die 
naarr verwachting door het aanwijzingsbesluit méér geschaad worden 
dann uit milieu- en volksgezondheidsoogpunt aanvaardbaar is, zijn aan 
tee merken als in het kader van de besluitvorming beschermenswaardige 
belangenn en behoren dus in de belangenafweging op hun juiste waarde 
tee worden geschat en meegewogen'.275 Het recht op nadeelcompen-
satiee volgt uit het evenredigheidsbeginsel. Dat betekent dat men in het 
aanwijzingsbesluitt zonodig zelf een regeling voor nadeelcompensatie 
moett treffen.276 Dat en andere compenserende en mitigerende maat-
regelenn hebben bij de convenantsbesprekingen weinig aandacht gekre-
gen.. Dat is een aanwijzing omtrent de mate waarin rekening is gehou-
denn met het evenredigheidsbeginsel. 

Teunissen,, 1991, p. 29. 
Ziee Teunissen, 1991, p. 32. Ten tijde van de convenantsbesprekingen en het 
preadviess van Teunissen was de Awb nog niet in werking getreden. Vandaar dat 
Teunissenn spreekt van het leerstuk van nadeelcompensatie zoals dat toen in het 
ongeschrevenn recht bekend was. Art. 3:4, lid 2, Awb heeft dat recht verankerd. 
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LegaliteitLegaliteit en het verbod van détournement de pouvoir 
Hett legaliteitsbeginsel eist dat bestuurshandelen waarbij eenzijdig 
verplichtingenn worden opgelegd, geschiedt op basis van een wette-
lijk ee grondslag en dat het bestuurshandelen zich conform de wet 
voltrekt.. Het verbod van détournement de pouvoir houdt in dat een 
bestuursorgaann bij het nemen van een besluit, zijn bevoegdheid niet 
tott een ander doel mag gebruiken, dan tot de doeleinden waartoe 
dezee is gegeven (art. 3:3 Awb). 

Dee convenantsbesprekingen vonden plaats in het kader van het gebieds-
gerichtee beleid. Dat beleid geeft enkel aan in welke richting het 
ministeriee van VROM denkt, en betreft niet de uitvoering van een wet, 
bijvoorbeeldd de Wet op de Ruimtelijke Ordening in het kader waarvan 
dee provincie streekplannen opstelt, en de gemeente bestemmingsplan-
nen.. Pas wanneer de overheid de afspraken uit het convenant in 
dergelijkee plannen verwerkt, neemt het convenant in die plannen de 
vormm van een officieel besluit aan. De betrokken overheidspartijen 
hebbenn bij de convenantsbesprekingen steeds enige afstand gehouden 
tott hun bevoegdheid om besluiten te nemen. De opstelling van het 
beleidsconvenantt vond plaats met een schuin oog op het recht, en men 
heeftt zich zeker niet rechtstreeks rekenschap gegeven van de wet en 
ongeschrevenn rechtsnormen zoals beginselen. Teunissen en Tonnaer 
hebbenn kort na ondertekening van het convenant gekeken welk recht 
vann toepassing was, en wat dat zou kunnen betekenen voor de binding 
aann het convenant.277 Tonnaer is van mening dat het recht in zoverre 
inn acht is genomen dat het convenant voldoende rekening heeft gehou-
denn met diverse door de wet vereiste procedures die na het convenant 
moestenn volgen. 

Tonnaerr is niet van mening dat de wettelijke procedures nu reeds 
wordenn gefrustreerd, behalve op bepaalde punten waar de rechtsbe-
schermingg van de burger in het geding is. Hieruit volgt echter niet dat 
wettelijkee procedures niet kunnen leiden tot resultaten die het conve-
nantt doorkruisen. Om die kans zo klein mogelijk te houden hadden 
partijenn zich beter rekenschap moeten geven van het recht. Nu is er 
alleenn een soort voorbehoud gemaakt ten aanzien van juridische 
toetsingg die nog moet komen. Beter was het geweest om gedurende de 
convenantsbesprekingenn direkt een aantal rechtseisen ter sprake te 
brengen.. Een voorbeeld is de nadeelcompensatie, die hierboven reeds 
terr sprake kwam bij de behandeling van het evenredigheidsbeginsel. 

Teunissenn en Tonnaer in het Verslag van de eenendertigste ledenvergadering van 
dee Vereniging voor Milieurecht op 6 juni 1991 a.w. 
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Dee Lvw verplicht tot het vaststellen van een geluidzone rondom een 
luchtvaartterrein;; daarbuiten mag de geluidbelasting een bepaalde 
grenswaardee niet overschrijden.278 Zowel binnen als buiten de zone 
magg een aanwijzing als luchtvaartterrein geen onaanvaardbaar nadelige 
gevolgenn hebben. De convenantspartijen hadden daar in hun afweging 
opp basis van het evenredigheidsbeginsel rekening mee kunnen houden. 
Nuu hier in het convenant geen rekening mee is gehouden zal het 
projectt Schiphol en Omgeving later geconfronteerd worden met de 
kostenn voor nadeelcompensatie. 

Hett legaliteitsbeginsel eist in de eerste plaats dat partijen wetscon-
formm handelen. Het bovenstaande geeft aan dat zij zich daar beter 
rekenschapp van hadden kunnen geven.279 Dit beginsel eist in de 
tweedee plaats dat de overheidspartijen handelen op basis van een 
wettelijkee grondslag. Partijen moesten nagaan welke ruimte de wet hen 
boodd om over het convenant te kunnen onderhandelen. Zo is de RPD 
zichh ervan bewust geweest dat zij het aanwijzingsbesluit zou moeten 
toetsen,, en dat die wettelijke bevoegdheid haar verhinderde om een 
hoofdroll  te spelen in de convenantsbesprekingen. In hoeverre andere 
overheidspartijenn zich bewust zijn geweest van de eis van een wettelij-
kee grondslag, is uit het casusmateriaal niet af te leiden. Het verbod van 
détournementt de pouvoir vult deze eis in zoverre aan, dat de bevoegd-
heidd die uit de wet volgt niet gebruikt mag worden tot een ander doel, 
dann waar de wet in voorziet. Dit verbod geldt pas op het moment dat 
err een formeel besluit genomen gaat worden, en de overheidspartijen 
hebbenn steeds het voorbehoud gemaakt, dat zij later op grond van hun 
eigenn bevoegdheden vrij waren om zelf te besluiten. Toch is het 
onvermijdelijkk dat zij zich gedurende convenantsbesprekingen commi-
teren.. Zij moeten daarbij steeds op grond van het verbod van détourne-
mentt de pouvoir toetsen of dat nog past bij het doel dat ze op grond 
vann de wet moeten nastreven. Gezien de wijze waarop men hier en 
daarr de wet heeft veronachtzaamd, is dat te weinig gebeurd. 

Teunissen,, 1991, p. 12 - 13. 
Weliswaarr was nadeelcompensatie op basis van het evenredigheidsbeginsel ten tijde 
vann de casus nog geen geschreven recht, maar het was als leerstuk reeds ingebur-
gerdd genoeg om te stellen dat toepassing mede op basis van het legaliteitsbeginsel 
eenn plicht was. 
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MotiveringMotivering en formele rechtszekerheid 
Hett motiveringsbeginsel eist een draagkrachtige en kenbare motive-
ringg van het besluit. Het formele rechtzekerheidsbeginsel eist dat 
hett besluit zelf duidelijk, ondubbelzinnig en kenbaar is. 

Hett motiveringsbeginsel vereist dat op draagkrachtige en kenbare wijze 
wordtt aangegeven op welke gronden het convenant berust. Het formele 
rechtzekerheidsbeginsell  eist dat dit convenant zelf duidelijk, ondubbel-
zinnigg en kenbaar is. Met betrekking tot de kenbaarheid van motive-
ringg en besluit kan gesteld worden dat het convenant samen met een 
reekss bijlages is gepubliceerd.280 Met betrekking tot de duidelijkheid 
enn ondubbelzinnigheid van het besluit geldt dat het convenant zelf geen 
publiekrechtelijkk besluit is, maar vooruit loopt op een aantal dergelijke 
besluiten,, met name het aanwijzingsbesluit ex art. 18 Lvw. De inspan-
ningsverplichtingenn van partijen, die het convenant vastlegt om te 
komenn tot dit en andere besluiten, zijn in mijn ogen duidelijk. Duide-
lij kk en ondubbelzinnig is dat partijen zich verplichten om te komen tot 
besluitenn met een zodanige inhoud, dat de uitbreiding van Schiphol op 
termijnn een feit zal zijn. Ook is duidelijk dat zij daarbij een voorbe-
houdd maken, omdat de procedures om tot deze besluiten te komen tot 
eenn andere inhoud van deze besluiten kan leiden. 

Kenbaarheidd is een formele eis, en voorzover het motiveringbegin-
sell  dit eist, is het een formeel beginsel. Het is dat ook voorzover het 
eenn draagkrachtige motivering eist. Om dit punt duidelijk te maken 
moett de draagkrachtige motivering onderscheiden worden van een 
draagkrachtige,, of beter deugdelijke argumentatie. Een deugdelijke 
argumentatiee van een besluit volgt uit de toepassing van materiële 
beginselen.. Met name het geschiktheidsbeginsel toont dit aan. Dit 
beginsell  eist dat plausibel wordt gemaakt dat de te treffen maatregelen 
daadwerkelijkk effectief zullen zijn. Dat kan alleen op basis van een 
deugdelijkee argumentatie omtrent middelen en doelen. Zo is de ondub-
belzinnigee vaststelling van de onderlinge verhouding van beide doel-
stellingenn uit de dubbele doelstelling een noodzakelijke voorwaarde 
voorr het vaststellen van de geschiktheid van de besluiten die gebaseerd 
wordenn op deze doelstelling. Aan de argumentatie met betrekking tot 
anderee elementen van de handelingssituatie, bijvoorbeeld belangen en 
actoren,, stellen andere beginselen hun eisen, zoals de beginselen van 
specialiteit,, rechtstreeksheid en evenredigheid. 

Stuurgroepp Plan van Aanpak Schiphol en omgeving, Beleidsconvenant Plan van 
Aanpakk Schiphol en omgeving, Gemeente Haarlemmermeer, Dienst Openbare 
Werkenn en Milieu, Sektor Milieu, afdeling O.O.A., 28 maart 1991. 
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Hett specialiteitsbeginsel eist dat er draagkrachtige argumenten zijn 
voorr de stelling dat de betrokken belangen inderdaad rechtstreeks 
betrokkenn zijn. Dit wil niet zeggen dat de argumenten worden aange-
voerd,, wel dat ze er zijn. Vraag is of er altijd argumenten zijn. Kan 
menn het bijvoorbeeld eens zijn dat een belang rechtstreeks betrokken 
is,, of dat een middel een doel dient, zonder dat daar een goede verkla-
ringg voor bestaat? Uit de eis van een deugdelijke argumentatie volgt 
niett dat iedere argumentatie volledig sluitend is. Wordt van een belang 
bijvoorbeeldd niet betwist, ook niet na discussie daarover, dat het 
rechtstreekss betrokken is, dan kan dat als een deugdelijke argumentatie 
gelden.. De eis dat er deugdelijke argumenten moeten zijn voor de 
stellingg dat een belang rechtstreeks betrokken is, volgt niet uit het 
motiveringsbeginsel,, maar uit het specialiteitsbeginsel. Uit dit laatste 
beginsell  volgt weer niet dat de argumenten ook daadwerkelijk worden 
aangevoerd,, wel dat ze er zijn. 

Uitt het motiveringsbeginsel volgt dat inhoudelijke argumenten 
zodanigg gepresenteerd worden dat de argumentatie is te controleren en 
dee conclusie (logisch) volgt. De publicatie van het convenant is te 
beschouwenn als een dergelijke vorm van motivering, zeker omdat in de 
consideranss van het convenant zelf de overwegingen staan op basis 
waarvann men tot afspraken is gekomen. Deze zijn letterlijk als een 
argumentatiee geformuleerd, en derhalve op hun draagkracht, oftewel 
deugdelijkheidd te beoordelen. De beoordeling van de draagkracht van 
argumentenn volgt in dit boek, zoals hierboven uiteengezet, uit de 
toepassingg van andere beginselen, bijvoorbeeld de beginselen van 
geschiktheidd en specialiteit. Het resultaat van die beoordeling is 
hierbovenn na te lezen bij de toepassing van deze andere, materiële 
beginselen.. De kenbare en duidelijke presentatie van het convenant en 
ookk van het besluit geven naar mijn mening aan dat partijen zich 
voldoendee rekenschap hebben gegeven van het formele rechtzeker-
heidsbeginsell  en ook van het motiveringsbeginsel in de formele zin 
waarinn het in dit boek wordt opgevat. Dit blijkt ook uit het feit dat de 
dubbelee doelstelling inhoudelijk misschien aanvechtbaar is, maar steeds 
wass duidelijk dat er met deze doelstelling werd gewerkt. 

TotTot besluit 
Hett nalopen van een reeks van beginselen van behoorlijk bestuur leidt 
tott het beeld van een convenant dat op veel punten evenwichtig is, 
maarr op veel punten ook niet. De beginselen dienen zich aan als een 
methodee om de rechtmatigheid van het convenant te toetsen. De 
bovenstaandee paragraaf is bedoeld om dat aan te tonen, en om zo 
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verderr te werken aan de beschrijving van een methode van rechtsvin-
ding.. Zonder een enkel essentieel element weg te laten uit de beschrij-
vingg die Van der Ent en ook Teunissen en Tonnaer geven van de 
Schipholcasus,, is het mogelijk gebleken deze te toetsen aan de hand 
vann de reeks beginselen van behoorlijk bestuur waarvoor ik in dit boek 
hebb gekozen.281 Toepassing van deze reeks leidt tot toetsing aan alle 
relevantee juridische normen. Dat wil zeggen dat de beginselen als 
reekss geschikt zijn om de toetsing van een casus aan te pakken, en dat 
eenn methode voor de toetsing van rechtmatigheid van bestuurshandelen 
derhalvee gebaseerd kan zijn op deze reeks. Daarmee heb ik naar mijn 
meningg voldaan aan het eerste deel van een tweeledig doel dat ik aan 
hett slot van 6.2. had gesteld, en dat ik door middel van behandeling 
vann de Schipholcasus wilde bereiken. Het tweede deel bestond uit het 
zoekenn naar enige 'methodiek' in de wijze van toepassing van de 
beginselen.. De volgende paragraaf dient om ook dat doel te bereiken. 

6.44 Naar  een methode van rechtsvinding 

6.4.16.4.1 Groepen van beginselen 

Volgenss Nicolaï zijn de beginselen van behoorlijk bestuur onderdeel 
vann een stappenplan. Het nalopen daarvan leidt tot een oordeel over de 
rechtmatigheidd van een casus. Dat is de grondslag van zijn methode 
vann rechtsvinding. In deze paragraaf wil ik een andere methode 
beschrijven,, die ook het nalopen van de beginselen als grondslag heeft, 
maarr uitgaat van een andere visie op de beginselen. Die visie volgt uit 
hett werk van Dworkin, Richardson en Habermas, en uit de in het 
vijfdee hoofdstuk geponeerde stelling, dat de beginselen betrekking 
hebbenn op de elementen van de handelingssituatie, en op de verhou-
dingg tussen deze elementen en tussen handelingssituaties onderling. 
Dworkinn en Habermas spreken van een consistente en coherente 
samenhangg tussen de beginselen. Het denken in termen van de hande-
lingssituatiee kan een dergelijke samenhang brengen. De vraag is nu of 
daaruitt een methode voor rechtsvinding kan volgen, omdat het enkele 
nalopenn van beginselen waarschijnlijk niet de juiste methode is. Naar 
mijnn mening is enige systematiek nodig om de garantie te kunnen 
biedenn voor een volledig en afgewogen oordeel over een casus. 

Ditt punt is eerder aangetoond met betrekking tot vier andere casus in het twaalfde 
hoofdstukk van Hoekemac.s., 1998. 
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Nicolaïï gaat uit van de veronderstelling dat uit een verdeling van 
dee beginselen in groepen een methode van rechtsvinding kan volgen. 
Eenn belangrijk onderscheid voor hem is de tweedeling tussen materiële 
enn procedurele beginselen. Procedurele beginselen zijn in dit boek het 
formelee rechtzekerheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, en het 
formelee zorgvuldigheidsbeginsel. Deze stellen geen eisen aan de 
inhoudd van het besluit, maar aan de wijze van totstandkoming van 
beginn tot eind. Voor de groep procedurele beginselen geldt dat het 
verstandigg en vaak noodzakelijk is om zich daar rekenschap van te 
gevenn voordat men overgaat tot belangenafweging.282 In de Schip-
holcasuss is dat ogenblikkelijk duidelijk met betrekking tot het formele 
zorgvuldigheidsbeginsel:: zonder een goed onderzoek is daar volstrekt 
onduidelijkk wat een goed besluit is. Dit onderzoek gaat zoveel mogelijk 
vooraff  aan de eigenlijke besluitvorming. Dat geldt niet voor de kenbare 
enn duidelijke presentatie van convenant en motivering. Toch is het 
goedd om deze eisen die volgen uit de beginselen van rechtszekerheid 
enn motivering ook reeds vóór het besluit te laten doorklinken. Hoewel 
ookk de casus aangeeft dat deze eisen met name het einde van de 
totstandkomingg van het besluit betreffen, kunnen zij meteen al aan de 
kwaliteitt bijdragen. Rekenschap van deze beide beginselen gedurende 
hett gehele proces dwingt de actoren zich steeds weer te realiseren dat 
hunn argumentatie transparant en plausibel moet zijn. 

Dee materiële beginselen betreffen de inhoud van het besluit, in het 
bijzonderr de belangenafweging. Tot deze categorie reken ik de begin-
selenn van evenredigheid, noodzakelijkheid, geschiktheid, rechtstreeks-
heid,, specialiteit, gelijkheid, vertrouwen, het verbod van détournement 
dee pouvoir, en het verbod van willekeur. Binnen deze groep materiële 
beginselenn laten zich weer twee groepen onderscheiden, waarbij direkt 
aangetekendd moet worden dat een beginsel tot beide groepen kan 
behoren.. De diverse groepen beginselen zijn geen elkaar uitsluitende 
categorieën.. Het onderscheid betreft enerzijds de groep beginselen die 
betrekkingg heeft op elementen of op verhoudingen binnen de hande-
lingssituatie,, en anderzijds beginselen die betrekking hebben op ver-
houdingenn tussen diverse handelingssituaties. 

Nicolaï,, 1990, toont de samenhang tussen beginselen, waaronder die tussen 
procedurelee en materiële, aan met behulp van het begrip interferentie, p. 481 e.v., 
m.n.. p. 488 - 489. Konrjnenbelt wijst met betrekking tot het formele (procedurele) 
enn materiële zorgvuldigheidsbeginsel op een vloeiende overgang, Van Wijk/Konij-
nenbeltt & Van Male, 1999, zie p. 376. 
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Tott de laatste groep reken ik het materiële rechtzekerheidsbeginsel, 
hett verbod van willekeur, en de beginselen van gelijkheid en vertrou-
wen.. Het materiële rechtzekerheidsbeginsel eist dat in principe gevolg 
wordtt gegeven aan de besluitvorming in een voorgaande situatie waarin 
dee wetgever of rechter een uitspraak heeft gedaan die van toepassing is 
opp de onderhavige situatie. Het verbod van willekeur eist dat het 
handelenn in een nieuwe situatie niet zonder rechtvaardiging afwijkt van 
datt in een vergelijkbare voorgaande situatie, en in het verlengde 
hiervann eist het gelijkheidsbeginsel een gelijke behandeling van actoren 
inn vergelijkbare handelingssituaties. Het vertrouwensbeginsel eist dat 
dee verwachtingen die in een voorgaande situatie zijn gewekt worden 
gehonoreerd,, voorzover zij gerechtvaardigd zijn. Dit beginsel kan ook 
betrekkingg hebben op verwachtingen die gewekt zijn binnen één enkele 
handelingssituatie.. Dit toont aan dat een beginsel kan behoren tot twee 
groepen. . 

Opp het moment dat deze vier beginselen betrekking hebben op de 
verhoudingg tussen twee of meer situaties, leidt hun toepassing tot min 
off  meer dezelfde vraag, namelijk: wat is de betekenis van de beslissing 
inn een andere situatie voor deze situatie? In de Schipholcasus blijkt dat 
mett name met betrekking tot het materiële rechtzekerheidsbeginsel en 
hett verbod van willekeur. Eerdere uitspraken van de wetgever en van 
beleidsmakerss waren van betekenis voor de convenantsbesprekingen, of 
haddenn dat meer moeten zijn. Het lijk t zinvol om de vier beginselen 
diee betrekking hebben op verhoudingen tussen diverse handelingssitua-
tiess in ieder geval gelijktijdig toe te passen. Op deze wijze kan een 
beeldd ontstaan van inmiddels verkregen rechten, waar men in de 
onderhavigee situatie rekening mee moet houden. 

Hett lijk t ook zinvol om het schetsen van een beeld van verkregen 
rechtenn vooraf te laten gaan aan de eigenlijke belangenafweging. 
Immers,, deze rechten geven aan welke belangen in voorgaande situa-
tiess reeds een zeker gewicht hebben gekregen, dat in de onderhavige 
afwegingg moet meewegen. Het verkrijgen van deze informatie moet 
aann de belangenafweging voorafgaan, en kan niet op een ander mo-
mentt plaatsvinden. De casus toont in mijn ogen aan dat het kiezen van 
hett verkeerde moment tot problemen kan leiden. Daar zou het zoeken 
naarr een balans tussen met name het belang van milieu en van econo-
miee anders zijn gelopen, indien men zich van meet af aan beter reken-
schapp had gegeven van bijvoorbeeld de wettelijke vastgelegde grenzen 
aann geluidsoverlast, van de informatie in VINO en NMP, of beter 
gebruikk had gemaakt van de mogelijkheden die de MER bood. 
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Mijnn stelling is dat door de verdeling in groepen van beginselen een 
methodee van rechtsvinding kan ontstaan waarbij toepassing van de ene 
groepp bijdraagt aan toepassing van de volgende groep beginselen. De 
juistheidd van dit uitgangspunt zal ik in het volgende hoofdstuk probe-
renn aan te tonen door daar de beginselen groepsgewijs toe te passen. 
Hierr is eerst de groepsgewijze opbouw van de methode van rechtsvin-
dingg aan de orde. Daartoe moeten de beginselen verder uitgesplitst 
worden:: een volgend onderscheid betreft beginselen die binnen de 
handelingssituatiee ofwel betrekking hebben op een enkel element van 
dee handelingssituatie, zoals de actor of het belang, ofwel betrekking 
hebbenn op de verhouding tussen deze elementen. Binnen de groep 
beginselenn die in dit boek wordt gebruikt hebben het verbod van 
détournementt de pouvoir, het rechtstreeksheidsbeginsel, en het specia-
liteitsbeginsell  betrekking op een enkel element; actor, doel, middel, 
belang.. Dat geldt ook voor het vertrouwensbeginsel, wanneer dat niet 
eenn andere handelingssituatie betreft. Deze groep van vier beginselen 
steltt voorwaarden aan een element waaraan voldaan moet zijn, wil dat 
elementt onderdeel van rechtmatige besluitvorming in de handelingssitu-
atiee kunnen zijn. 

Hett verbod van détournement de pouvoir stelt de voorwaarde dat 
eenn bestuurlijke actor zijn wettelijke bevoegdheid gebruikt voor het 
doell  waarvoor hij deze bevoegdheid heeft gekregen; het rechtstreeks-
heidsbeginsell  stelt de voorwaarde dat de actor een eigen belang heeft, 
off  representatief is voor het belang dat hij vertegenwoordigt; het 
specialiteitsbeginsell  stelt de voorwaarde dat een belang dat meegewo-
genn mag worden, meegewogen moet worden, omdat het rechtstreeks 
betrokkenn is; het vertrouwensbeginsel stelt de voorwaarde dat indien 
bijj  de actor gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt, hij daarop 
magg vertrouwen. Voldoet een actor of een belang niet aan een voor-
waarde,, dan staat dat in de weg aan een juiste vorming van het besluit, 
mett name aan de belangenafweging. Zo liet de toepassing op de 
Schipholcasuss van de beginselen van specialiteit en rechtstreeksheid 
zienn dat het milieubelang nooit volledig tot de afweging is doorgedron-
genn als gevolg van de uitsluiting van bepaalde vertegenwoordigers van 
datt belang. Toepassing van deze beide beginselen leidt tot kennis over 
ditt gebrek in de belangenafweging, en het is cruciaal om over die 
kenniss te beschikken voordat het komt tot een toetsing van de eigenlij-
kee belangenafweging . 

Dee groep van vier beginselen, die eisen stellen aan één element van 
dee handelingssituatie, moet toegepast worden vóór de eigenlijke 
belangenafweging.. Wel moet toepassing plaatsvinden na de groep die 
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informatiee oplevert over rechten die in voorgaande situaties zijn 
verkregen.. Zo hadden VINO en NMP reeds het nodige vastgelegd over 
belangenn die betrokken moesten worden bij het PASO, en kon daaruit 
ookk afgeleid worden welke wettelijke kaders onder meer een rol 
moestenn spelen. Uit deze wettelijke kaders konden diverse bestuursor-
ganenn weer opmaken dat zij aangewezen waren om deze belangen te 
vertegenwoordigen.. Toepassing van de beginselen van specialiteit en 
rechtstreeksheidd derhalve volgt onder meer op basis van informatie die 
eerderr is verkregen na toepassing van beginselen die betrekking hebben 
opp andere handelingssituaties. 

Binnenn de materiële beginselen heb ik een tweedeling aangebracht 
tussenn vier beginselen die voorwaarden stellen aan één bepaald element 
vann de handelingssituatie, en beginselen die de eigenlijke belangenaf-
wegingg betreffen. Welke zijn die laatste beginselen? Aan het eind van 
hett vijfde hoofdstuk is gewezen op een bijzondere samenhang tussen 
eenn aantal elementen van de handelingssituatie. Dat is de vierhoeksver-
houdingg tussen belang, doel, middel, en andere belangen. Deze ver-
houdingg geeft de kern weer van de belangenafweging. In navolging 
vann De Moor-Van Vugt ben ik van mening dat op de kern van de 
belangenafwegingg de beginselen van evenredigheid, noodzakelijkheid 
enn geschiktheid van toepassing zijn. Zij brengt tussen deze drie begin-
selenn een systeem aan, dat het in vier stappen mogelijk maakt om te 
onderzoekenn in hoeverre de belangenafweging evenredig is ge-
weest:283 3 

1.. Eerst wordt bepaald welke doelstelling(en) nagestreefd zal (zullen) 
worden,, alsmede op grond van welke algemeen verbindende 
voorschriftenn of bevoegdheid dit mogelijk is. 

2.. Dan wordt nagegaan met behulp van welke maatregelen - passend 
binnenn het kader van de toepasselijke algemeen verbindende voor-
schriftenn - de gewenste doelstelling bereikt kan worden (geschikt-
heidscriterium). . 

3.. Vervolgens wordt bezien welke van de gevonden maatregelen het 
minstt ingrijpend is voor de betrokkenen. Hier dient de aard van de 
maatregell  te worden afgewogen tegen de belangen die door toepas-

Dee Moor - Van Vugt, p. 211. 
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singg van het middel geschaad zullen worden (noodzakelijkheidscri-
terium).. In dit stadium moeten mogelijke alternatieven in aanmer-
kingg worden genomen. 

4.. Tot slot dient te worden beoordeeld of de gekozen maatregel wel in 
eenn evenredige verhouding staat tot het te dienen doel, gezien de 
aardd van de betrokken belangen en de mate waarin zij als gevolg 
vann de maatregel geschaad worden (evenredigheid in concreto). 
Dezee afweging kan tot gevolg hebben dat van toepassing van de 
maatregell  wordt afgezien of dat de belanghebbenden op enigerlei 
wijzee compensatie ontvangen voor de schade die zij lijden. 

Goedd te zien is hoe De Moor-van Vugt bij de stappen 2, 3 en 4 de 
verbindingg legt met een beginsel, respectievelijk de beginselen van 
geschiktheid,, noodzakelijkheid en evenredigheid. Hiermee is een groep 
vann drie beginselen onderscheiden binnen de groep materiële beginse-
len.. In tegenstelling tot de rest van deze groep hebben deze drie 
betrekkingg op de eigenlijke belangenafweging. Zij stellen geen voor-
waardenn aan één bepaald element van de handelingssituatie, maar 
leggenn verbanden tussen elementen van de handelingssituatie, namelijk 
middel,, doel en belang. Daarmee stellen zij eisen aan de eigenlijke 
belangenafweging.. De Schipholcasus maakt dit zeker duidelijk. 

Thanss rest nog het onderscheid van vier laatste beginselen: de beginse-
lenn van legaliteit, opnieuw materiële rechtszekerheid, het verbod van 
détournementt de pouvoir en het specialiteitsbeginsel. Niet alleen de 
beginselenn normeren de besluitvorming, maar ook de wet. Dat blijkt 
ookk uit de formulering van de stappen 1 en 2 van De Moor-Van Vugt. 
Hoee kan toetsing aan de wet gepast worden in een methode van 
rechtsvindingg die bestaat uit het nalopen van een reeks beginselen? In 
dee hier gevonden methode komt toetsing aan de wet tot stand door 
middell  van toetsing aan een aantal beginselen. Deze beginselen eisen 
datt besluitvorming voldoet aan de wet, en door ze na te lopen worden 
allee relevante vragen naar toepassing van de wet gesteld. Het gaat om 
dee beginselen van legaliteit, materiële rechtszekerheid, het verbod van 
détournementt de pouvoir, en het specialiteitsbeginsel. Zeker met 
betrekkingg tot de eerste twee van deze vier beginselen is in de Schip-
holcasuss duidelijk geworden dat actoren geen gebruik hebben gemaakt 
vann kennis die tot hun had kunnen komen via de wet. Voor toepassing 
vann het verbod van détournement de pouvoir was in deze casus te 
weinigg aanleiding, maar dat geldt niet voor het specialiteitsbeginsel. Bij 
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dee toepassing daarvan is niet gerefereerd aan de wet, maar zoals 
hierbovenn ook reeds werd gesteld kan de wet aanwijzingen geven 
welkee belangen rechtstreeks betrokken moeten worden in een besluit. 

Watt opnieuw opvalt in deze laatste groep van vier beginselen is dat 
materiëlee rechtzekerheidsbeginsel, het verbod van détournement de 
pouvoirr en het specialiteitsbeginsel ook behoren tot een andere groep. 
Dee vijf onderscheiden groepen beginselen zijn geen elkaar uitsluitende 
categorieën.. De indeling in groepen heeft zin, omdat toepassing van de 
beginselenn per groep leidt tot het stellen van min of meer dezelfde 
vraag,, bijvoorbeeld of de totstandkoming van het besluit juist is, of 
watt de betekenis is van de beslissing in een andere situatie voor deze 
situatie.. De beantwoording van zo'n vraag, oftewel de toetsing aan een 
groepp van beginselen is van belang voor de toetsing aan de beginselen 
uitt een volgende groep. Dat een beginsel in twee groepen voorkomt 
maaktt daarbij niets uit. Wel van belang is de volgorde tussen de vijf 
groepen.. Ik heb nog niet aangegeven waar de laatste groep beginselen 
pastt in deze volgorde. Uit de Schipholcasus kan opgemaakt worden dat 
toepassingg van het legaliteitsbeginsel en van het materiële rechtzeker-
heidsbeginsell  veel informatie kan opleveren die nodig is voor de 
toepassingg van andere beginselen, zoals de het rechtstreeksheidsbegin-
sell  en het evenredigheidsbeginsel. Dit betekent dat de groep van 
beginselenn die naar de wet vragen aan het begin van de reeks van 
beginselenn moet komen. Als volgorde zie ik nu: 

1.. Beginselen die leiden tot toetsing aan de wet: beginsel van legali-
teit,, materiële rechtszekerheid, specialiteit en verbod van détourne-
mentt de pouvoir 

2.. Formele zorgvuldigheid 

3.. Materiële beginselen die betrekking hebben op verhoudingen tussen 
dee handelingssituatie en andere handelingssituaties: beginsel van 
gelijkheid,, verbod van willekeur, materiële rechtszekerheid en 
vertrouwen n 

4.. Materiële beginselen die voorwaarden stellen aan elementen of 
verhoudingenn binnen de handelingssituatie: beginsel van vertrou-
wen,, rechtstreeksheid, specialiteit, verbod van détournement de 
pouvoir r 
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5.. Materiële beginselen die betrekking hebben op de eigenlijke afwe-
gingg van belangen: beginsel van evenredigheid, noodzakelijkheid 
enn geschiktheid 

6.. Formele rechtszekerheid, motiveringsbeginsel en herhaling toepas-
singg van alle beginselen 

6.4.26.4.2 Toepassing van de methode 

Mij nn idee is dat toepassing van de beginselen in de ene groep de 
toepassingg in een volgende groep kan versterken, en dat het in volgor-
dee nalopen van de groepen de kwaliteit van de uiteindelijke beslissing 
kann versterken. Dat is 'bij benadering de manier om tot de uiteindelij-
kee beslissing te komen'. Het eerst toepassen van de beginselen die naar 
dee wet vragen versterkt dan het toepassen van het formele zorgvuldig-
heidsbeginsel,, van de beginselen die de verhouding tussen handelings-
situatiess betreffen, enzovoort. Ik zeg nadrukkelijk dat dit 'bij benade-
ringg de manier is om tot de uiteindelijke beslissing te komen', omdat 
hett wel zin heeft om de beginselen in te delen in groepen, maar een 
rigidee indeling, met bijvoorbeeld een strikte volgorde in toepassing, in 
dee weg staat aan de juiste beoordeling van een casus. Dat zal hieronder 
duidelijkk moeten worden. 

Centraall  idee achter de methode van rechtsvinding die hier beschre-
venn wordt, is dat het zo goed mogelijk toepassen van het ene beginsel 
kann bijdragen aan het zo goed mogelijk toepassen van een ander 
beginsel.. Voorbeeld is de verhouding tussen het specialiteits- en het 
evenredigheidsbeginsel.. Gebrekkige toepassing van het specialiteitsbe-
ginsell  leidt tot een te beperkte of te ruime selectie van de rechtstreeks 
bijj  een besluit betrokken belangen. Het is dan mogelijk om tussen die 
belangenn een verhouding tot stand te brengen, die in de ogen van de 
deelnemendee partijen evenredig is, maar de kans is groot dat die 
verhoudingg vanuit het perspectief van alle rechtstreeks betrokken 
belangenn onevenredig is. De Schipholcasus is een voorbeeld van een te 
beperktee selectie van de rechtstreeks betrokken belangen. Afgemeten 
aann de belanghebbenden die werden buitengesloten is een aantal van 
dezee belangen niet voldoende betrokken geweest. Dat geldt met name 
voorr milieubelangen. Het is goed mogelijk dat er tussen de economi-
schee belangen van bijvoorbeeld werkgelegenheid, luchtvaart, andere 
transportsectorenn en distributie onderling een evenredige afweging 
heeftt plaatsgevonden. De afweging kan echter niet evenredig zijn, 
wanneerr daarbij niet ook het milieubelang voldoende is meegewogen. 
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Ookk schending van het rechtstreeksheidsbeginsel werkt door. Het 
eistt dat de juiste vertegenwoordigers van een belang kunnen meespre-
ken.. In de Schipholcasus werd het milieubelang verwoord door DGM 
enn de provincie, en niet door allerlei organisaties die daar bij uitstek 
voorr zijn opgericht. Het formele zorgvuldigheidsbeginsel eist onder 
meerr dat men zich grondig verdiept in de verschillende belangen. In de 
Schipholcasuss is daar in eerste aanleg aan voldaan, maar in de uitein-
delijkee uitwerking niet. Dat maakt dat het zicht op bepaalde belangen 
tekortt schoot. Een goede toepassing van het specialiteits-, het recht-
streeksheids-- en zorgvuldigheidsbeginsel kan bijdragen aan de toetsing 
vann een casus aan het evenredigheidsbeginsel. 

Andersomm kan de toepassing van dit beginsel bijdragen aan het 
toepassenn van deze eerste drie beginselen. Toepassing van het evenre-
digheidsbeginsell  kan het vermoeden wekken dat belangen ten onrechte 
well  of niet betrokken zijn geweest, dat de vertegenwoordiging van 
belangenn niet goed was, of dat het onderzoek tekort is geschoten. De 
Schipholcasuss kan daarvoor als bewijs dienen: toetsing van de uitkomst 
vann de convenantsbesprekingen aan het evenredigheidsbeginsel wekt 
hett vermoeden dat de afweging tussen de aldaar betrokken belangen 
niett tot een resultaat heeft geleid dat de toetsing aan dit beginsel kan 
doorstaan.. Het resultaat van de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel 
kann zijn, dat degene die de toetsing heeft verricht van mening is dat 
eenn belang te weinig is meegewogen als gevolg van slecht vooronder-
zoek,, of een te beperkte vertegenwoordiging. Op vergelijkbare wijze 
kann het zorgvuldigheidsbeginsel bijdragen aan het toepassen van het 
specialiteitsbeginsel,, of het gelijkheids- of het vertrouwensbeginsel. 

Mij nn stelling is dat toepassing van een beginsel kan bijdragen aan 
toepassingg van de andere beginselen. Nicolaï wijst in dit verband op de 
interferentiee tussen de beginselen.284 Dat is het verschijnsel dat 
toepassingg van het ene beginsel reeds impliceert welk ander beginsel 
vann invloed behoort te zijn op de beslissing in de casus. Volgens mij 
betekentt dit niet alleen dat het ene beginsel de toepassing van het 
anderee kan impliceren, maar ook dat toepassing van het ene beginsel 
kann leiden tot het toekennen van een bepaald gewicht aan een volgend 
beginsel.. In het vijfde hoofdstuk van dit boek wordt gesteld dat ieder 
beginsell  een bepaald aspect van de handelingssituatie normeert. Juist 
omdatt beginselen zien op verschillende aspecten van de handelingssitu-
atie,, kunnen zij tegelijkertijd van toepassing zijn. Zij kunnen elkaar 

Nicolaï,, 1990, p. 481 e.v. 
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daarbijj  versterken. Blijkt in een situatie bijvoorbeeld dat een actor een 
bepaaldd belang heeft, dan is daarop het rechtstreeksheidsbeginsel van 
toepassing.. Toepassing daarvan vergt onder meer onderzoek naar het 
exactee belang van de actor. Toepassing van het zorgvuldigheidsbegin-
sell  draagt daaraan bij. Dit beginsel krijgt gewicht door de toepassing 
vann het rechtstreeksheidsbeginsel en vice versa. 

Hierbovenn heb ik aangegeven dat niet alleen het specialiteitsbeginsel de 
toepassingg van het evenredigheidsbeginsel kan versterken, maar ook 
andersom.. Ik wil niet tegen een volgorde pleiten, omdat er zeker 
argumentenn zijn om de beginselen op enigszins geordende wijze af te 
lopen.. Belangrijk in mijn ogen echter is dat naast deze volgorde sprake 
iss van het cyclisch doorlopen van alle beginselen, omdat dan pas de 
toepassingg van elk beginsel kan plaatsvinden in het licht van alle 
anderee beginselen die in een casus van toepassing zijn. Strikt genomen 
kann dit tegen de door mij aangebrachte volgorde pleiten, omdat in een 
cycluss alle beginselen aan de orde zullen komen, ongeacht de volgor-
de.. De gekozen volgorde is echter gebaseerd op het idee dat de beoor-
delingg van een handelingssituatie vraagt om een stappenplan dat deze 
situatiee op een overzichtelijke wijze ontleedt. Daarbij ligt het bijvoor-
beeldd minder voor de hand om eerst te toetsen aan het vertrouwensbe-
ginsel,, of het motiveringsbeginsel. Wel ligt het voor de hand om eerst 
mett behulp van de wet in kaart te brengen welk recht zoal van toepas-
singg is, en om vervolgens met behulp van het zorgvuldigheidsbeginsel 
tee kijken welke feiten en belangen zoal een rol spelen, enzovoort. 

Dee eerder door mij aangebrachte volgorde kan pas optimaal effect 
sorterenn wanneer ze niet eenmalig wordt doorlopen bij de toepassing 
opp een casus, maar op z'n minst een keer herhaald wordt. Elk beginsel 
wordtt dan zowel een keer voor, als een keer na elk ander beginsel 
toegepast.. Alleen dan kan van ieder beginsel het uiteindelijke gewicht 
bepaaldd worden. In navolging van Richardson is dat ook de manier om 
hett juiste gewicht van de belangen te bepalen. Hij komt uit op een 
manierr om casus te beoordelen waarbij deontologische plichten, 
beginselen,, in evenwicht worden gebracht met consequentionalistische 
waarden,, belangen. Precies door te zoeken naar het juiste gewicht van 
dee beginselen zal men ook het uiterste hebben gedaan om het goede 
gewichtt van de diverse betrokken belangen naar boven te laten komen. 

Samengevatt ziet de methode van rechtsvinding er als volgt uit: een 
actorr die een casus beoordeelt doet dat aan de hand van de beginselen, 
diee in bepaalde groepen zijn ingedeeld. Hij begint met het nalopen van 
dee beginselen in de volgorde van de groepen, die hierboven uiteen is 

169 9 



gezet.. Dit maakt dat hij in de eerste plaats in de wet kijkt. Dat wil 
zeggenn dat hij controleert of alle in de casus relevante wettelijke 
bepalingen,, op de gebruikelijke wijze uitgelegd, correct zijn toegepast. 
Vervolgenss betekent het nalopen van de beginselen dat de actor kijkt in 
hoeverree in de casus is voldaan aan het formele zorgvuldigheidsbegin-
sel,, aan eisen die volgen uit handelingen in andere situaties, aan eisen 
diee aspecten van de belangenafweging betreffen, zoals specialiteit, en 
aann eisen die de eigenlijke belangenafweging betreffen. Vervolgens 
pastt de actor nog twee procedurele eisen toe, waarna hij alle beginse-
lenn nogmaals naloopt. 

Doorr de beginselen in het licht van de casus na te lopen blijkt welk 
gewichtt toekomt aan beginselen en belangen. Het nalopen van de 
beginselenn kan ook uitwijzen dat een beginsel in een casus geen 
betekeniss heeft. Zo is in de Schipholcasus het gelijkheidsbeginsel niet 
echtt aan de orde geweest, en hoefde dat ook niet te zijn, behalve in het 
kaderr van de behandeling van het verbod van willekeur, maar daar 
bleekk het op dat moment niet van gewicht. Het gewicht van een 
beginsell  wordt mede duidelijk aan de hand van het gewicht van andere 
beginselen.. Om dat gewicht zo juist mogelijk te bepalen, en ook om 
hett gewicht van de belangen zo goed mogelijk te bepalen, is het zinvol 
omm de diverse betrokken beginselen nogmaals toe te passen, nadat 
meerr bekend is geworden over de casus na de eerste toepassing. Op 
datt moment kan bijvoorbeeld het evenredigheidsbeginsel van betekenis 
zijnn voor toepassing van het formele zorgvuldigheidsbeginsel, in plaats 
vann enkel andersom. 

6.55 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik langs deductieve en langs inductieve weg 
gezochtt naar een methode voor rechtsvinding op basis van de afweging 
vann belangen en beginselen. Deductief heb ik uit het werk van Dwor-
kin,, Habermas, Richardson, Nicolaï, De Moor-Van Vugt en anderen, 
enn ook uit vorige hoofdstukken elementen aangevoerd voor de hier 
gevondenn methode. Inductief heb ik dat gedaan aan de hand van de 
Schipholcasus.. Daarnaast diende deze casus om aan te tonen dat de in 
ditt boek gebruikte reeks beginselen voldoende is om een casus in zijn 
vollee omvang te toetsen. Dat wil zeggen dat al het juridisch relevante 
casusmateriaall  aan de orde komt bij de toepassing van deze beginselen, 
enn er geen materiaal blijf t liggen. Dat is een voorwaarde om van een 
volwaardigee methode voor rechtsvinding te kunnen spreken. 
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Hett uiteindelijke doel van dit boek is om de juridische en de 
maatschappelijkee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur te 
achterhalen.. Om dat te bereiken schets ik een alternatief systeem van 
bestuursrecht,, waarin de beginselen van behoorlijk bestuur een passen-
dee plaats hebben. Een dergelijk systeem is namelijk een belangrijke 
basiss voor het doen van uitspraken over de functie van de beginselen 
vann behoorlijk bestuur. Het zegt iets over het recht als geheel, en dit 
systeemm is als zodanig te bestuderen als maatschappelijk verschijnsel. 
Ditt hoofdstuk beschrijft nog niet het gehele systeem, maar wel al de 
kernn daarvan. In het nu volgende zevende hoofdstuk zal het systeem 
ookk beschreven worden door naar de rechtsvinding te kijken. Daar en 
inn het achtste hoofdstuk wordt de samenhang binnen de methode van 
rechtsvindingg gebruikt om ook te kijken naar de samenhang in het 
bestuursrechtt op basis van de beginselen van behoorlijk bestuur. Zo 
ontstaatt een systeem dat zich leent voor het geven van verklaringen 
voorr de juridische en maatschappelijke functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. 
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HOOFDSTUKK  7 RECHTSVINDIN G EN DE 
MAATSCHAPPELIJK EE FUNCTI E 
VANN BEGINSELEN 

7.11 Inleidin g 

Dee beginselen van behoorlijk bestuur hebben betrekking op de bestuur-
lijk ee handelingssituatie. Dat is gebleken in het vierde hoofdstuk, 
waarinn ik heb beschreven welke ontwikkeling de handelingssituatie tot 
eenn prominent verschijnsel heeft gemaakt in het denken over de 
samenlevingg en het recht in het algemeen, en in het bestuursrecht in 
hett bijzonder. In dit denken manifesteert de handelingssituatie zich als 
zodanigg steeds sterker. De elementen van deze situatie, zoals belang, 
doel,, middel en beslissing, spelen een steeds prominentere rol. Actoren 
nemenn steeds minder een beslissing op basis van conventies en steeds 
meerr na reflectie op hun situatie, dat wil zeggen op het doel, het 
middel,, enzovoort. Dat maakt de samenleving in toenemende mate 
complex,, en het maakt dat de actoren elkaar nodig hebben om tot een 
goedee beslissing te komen. Hiermee komen deze actoren, bestuur en 
burger,, of organisaties van burgers, in een wederkerige verhouding te 
staan.. De beginselen van behoorlijk bestuur hebben betrekking op deze 
complexee handelingssituatie. Door mede vorm te geven aan de beslis-
singenn die daar vallen, hebben zij een maatschappelijke functie. Het 
doell  van dit hoofdstuk is om deze functie nader te belichten, maar niet 
alleenn dat. Het doel van dit hoofdstuk is ook om de juridische functie 
naderr te belichten, maar dan in samenhang met de maatschappelijke. 

Dee juridische functie van de beginselen van behoorlijk bestuur is in 
hett vorige hoofdstuk inmiddels grotendeels beschreven. Daar was de 
beschrijvingg van een methode van rechtsvinding aan de orde, en de 
functiee die deze beginselen vervullen bij de rechtsvinding is in de 
eerstee plaats hun juridische functie. Door de beslissing die daar valt 
hebbenn zij echter ook een maatschappelijke functie. Zij hebben invloed 
opp de vormgeving van de samenleving. Die invloed bestaat echter niet 
zonderr meer. Teubner en Habermas geven aan dat de samenleving 
nadrukkelijkk voorwaarden stelt aan de wijze waarop een juridische 
beslissingg vorm kan geven aan deze samenleving. Dat heeft gevolgen 
voorr de maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk 
bestuur,, maar naar mijn mening ook voor de juridische. In de ogen 
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vann Teubner en Habermas vindt rechtsvinding plaats in een sociale 
omgeving,, die niet zonder meer ontvankelijk is voor de uitkomst van 
dezee rechtsvinding. Om de uitkomst beter te kunnen toesnijden op deze 
omgevingg zal de rechtsvinding andere vormen moeten aannemen. 
Daarmeee verandert ook weer de juridische functie van de beginselen 
vann behoorlijk bestuur, en daarmee komen de juridische en de maat-
schappelijkee functie van deze beginselen sterk samen te hangen. Dat 
moett in dit hoofdstuk duidelijk worden. 

Dee opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Als eerste komt aan bod 
dee maatschappelijke functie van het recht, in het bijzonder van het 
bestuursrecht,, en van de beginselen van behoorlijk bestuur (7.2). 
Daarnaa komt aan de orde hoe de methode van rechtsvinding onder 
invloedd daarvan verandert (7.3). Deze methode zal worden toegepast 
opp de Schipholcasus (7.4). Tot slot is er aandacht voor het gegeven dat 
niett alleen de maatschappelijke functie van het bestuursrecht, maar ook 
hett voeren van beleid van invloed is op de vormgeving van de samen-
leving.. Gekeken zal worden naar de samenhang tussen de gevonden 
methodee van rechtsvinding en bestaande bestuurskundige technieken 
voorr de optimalisering van beleid (7.5). Door de juridische functie van 
dee beginselen van behoorlijk bestuur te beschrijven in samenhang met 
hunn maatschappelijke functie komt deze juridische functie in een ander 
lichtt te staan dan tot nu toe het geval is. De invloed van deze verande-
ringg van de methode van rechtsvinding op het systeem van bestuurs-
rechtt is onderwerp van het volgende, achtste hoofdstuk. 

7.22 De maatschappelijke functie van het bestuursrecht 

7.2.11 Systeemtheorie 

Eenn rechtstheorie kan verklaren hoe rechtsgenoten het recht zelf zien, 
enn hoe zij komen tot juridische beslissingen. Dergelijke rechtstheorie is 
daarmeee geschikt voor het beschrijven van rechtsvinding, en om 
bijvoorbeeldd te verklaren waarom burgers binnen een rechtsstaat het 
rechtt als legitiem ervaren en het derhalve gehoorzamen. Van de 
wetgever,, de rechter en het bestuur maakt deze verklaring duidelijk 
hoee zij hun rol opvatten binnen de rechtsstaat. Hiermee is een aspect 
vann het recht beschreven, namelijk de werking van het recht zoals te 
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zienn vanuit het interne perspectief.285 Voor andere aspecten van het 
rechtt dienen andere soorten theorie. Zo verklaart een rechtvaardig-
heidstheoriee op grond van welke waarden het recht legitiem kan zijn. 
Socialee theorieën zijn er op gericht om verklaringen te geven voor 
verschijnselenn in de samenleving, waaronder het recht. Een deel van 
dezee theorieën leent zich voor bestudering van de externe werking van 
hett recht, dat is de rol die het recht speelt in de samenleving, de 
maatschappelijkee functie. Net zoals er verschillende manieren zijn om 
eenn studie van het recht te maken, zijn er diverse manieren om dat van 
dee samenleving te doen. Zo is het mogelijk om de samenleving te 
bestuderenn aan de hand van instituties, of met behulp van systeemtheo-
rie.. Ongeacht de theorie laat de rol van het recht in de samenleving 
zichh niet zonder meer bepalen, want recht en samenleving laten zich 
niett zomaar op elkaar betrekken. 

Dee systeemtheorie, of systeemleer is in het eerste hoofdstuk, 1.4, 
uiteengezett met behulp van Franken. De benaming kan in het kader 
vann dit proefschrift verwarring oproepen, omdat er in een juridische 
contextt steeds wordt gesproken van het systeem van het recht. De 
systeemleerr die in deze paragraaf aan de orde is, gaat uit van iets 
anders,, van sociale systemen. Dat zijn systemen waarin actoren hande-
lenn binnen een maatschappelijke functie, zoals luchtvaart, gezondheids-
zorg,, cultuur, of de rechtspraktijk. Essentieel is dat deze functie een 
eigenn identiteit heeft, die maakt dat de actoren binnen het systeem 
gebruikk maken van een eigen rationaliteit. Dat wil zeggen dat zij 
denkenn en spreken over hun handelingen op een wijze die geheel eigen 
iss aan hun systeem. Systemen raken op deze wijze van elkaar afge-
grensd,, omdat in het ene systeem niet geheel hetzelfde wordt gedacht 
enn gesproken als in het andere. In hoofdstuk 4, 4.3, werd in dit 
verbandd gesproken van functionele differentiatie. Dat is een verklaring 
voorr het gegeven dat recht en samenleving zich niet zomaar op elkaar 
latenn betrekken. Om dat te kunnen begrijpen is het nodig om ook het 
rechtt te beschouwen als een sociaal systeem. Dat zal hieronder gebeu-
renn met behulp van Teubner, die een extreem standpunt inneemt ten 
aanzienn van de afgrenzing tussen systemen. Met behulp van Habermas 
zall  ik vervolgens komen tot een eigen standpunt omtrent de invloed die 
hett recht kan hebben op de samenleving. Daaruit moet de maatschap-
pelijkee functie van het bestuursrecht duidelijk worden, en in het 
bijzonderr van de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Ziee over het interne en het externe perspectief § 2.2 van dit boek. 
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Teubnerr ontleent zijn ideeën grotendeels aan de systeemtheorie. Een 
systeemm staat in relatie met zijn omgeving en ondervindt invloed vanuit 
dezee omgeving. Belangrijk is de vraag in hoeverre systeemgrenzen 
openn of gesloten zijn, en of invloed derhalve directe veranderingen 
binnenn een systeem teweeg kan brengen.286 Snellen beschouwt onder 
anderee organisaties en maatschappelijke sectoren als systemen. Het 
recht,, of de juridische rationaliteit, is volgens Snellen een factor uit de 
omgevingg van een systeem, naast bijvoorbeeld de politieke, economi-
sche,, en wetenschappelijke rationaliteit.287 Hij, en ook Teubner en 
Luhmann,, zien deze rationaliteiten zelf ook als systemen.288 Het 
rechtt is dan een systeem dat vergelijkbaar is met andere systemen. 
Essentieell  in hun ogen is dat systemen niet zonder meer open staan 
voorr invloed uit de omgeving, bijvoorbeeld pogingen van de overheid 
omm te sturen. Essentieel is ook dat ieder systeem een eigen identiteit 
heeft.. Een organisatie heeft een identiteit die samenhangt met zijn 
doelstelling,, de politiek ontleent zijn identiteit aan overwegingen 
rondomm macht en belangen, het recht ontleent zijn identiteit aan 
juridischee overwegingen, bijvoorbeeld rondom gelijkheid, of legaliteit. 

Teubner,, Snellen en Luhmann gaan uit van de geslotenheid van 
systemen.. Een gesloten systeem reageert niet direct op signalen vanuit 
dee omgeving. Deze moeten eerst herkend worden aan de hand van de 
eigenn identiteit. Zo reageert een organisatie alleen op signalen die 
relevantt zijn in het kader van de doelstelling. Het recht reageert alleen 
opp die signalen die juridisch van betekenis zijn. Deze signalen moeten 
vertaaldd worden in juridische termen voordat zij enige invloed op het 
rechtt kunnen krijgen. In hun contact met de omgeving baseren syste-
menn zich op hun eigen identiteit, ze refereren aan zichzelf. Men noemt 
dezee systemen dan ook zelfreferentiële, of ook wel autopoietische 
systemen.2899 Een dergelijk systeem observeert zijn omgeving op 
basiss van de eigen identiteit op een selectieve en bevooroordeelde 
wijze.. Op deze wijze produceert een systeem, bijvoorbeeld het recht, 
zelff  zijn informatie over de omgeving. Wetgeving berust dan op 

Ziee Franken, p. 6. 
I.Th.M.. Snellen, Boeiend en geboeid, Alphen aan den Rijn 1987, p. 20. 
Snellenn 1987, p. 20; G. Teubner, Law as an Autopoietic System, Oxford 1993, p. 
699 - 70; m.b.t. Luhmann, zie M.J.W. van Twist, L. Schaap, Een theorie over 
autopoietischee systemen voor de sociale wetenschappen: Een vorm van eigentijds 
geloven,, Beleidswetenschap 1991, p. 311. 
Snellenn 1987, p. 19 - 20. Teubner spreekt hier van 'autopoietische' systemen, 
zelfreferentiee is volgens hem de kern van het concept autopoiese, zie p. 18. 
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observatiess van de toestand van de samenleving vanuit het perspectief 
vann het rechtssysteem.290 Het bestuursrecht kan beschouwd worden 
alss dat onderdeel van het recht op basis waarvan observatie mogelijk is 
vann openbaar beleid. Het bestuursrecht is in deze autopoietische visie 
eenn opvatting over beleid. Bestuursrechtelijke wetgeving is in deze 
visiee een encyclopedie van opvattingen over de inhoud van openbaar 
beleid.291 1 

Hett recht kan volgens Teubner andere systemen proberen te 
beïnvloedenn door middel van wetgeving.292 Wetgeving is een product 
vann het juridisch systeem, bedoeld om andere systemen te beïnvloeden. 
Teubnerr neemt een radicaal standpunt in over de invloed van het ene 
geslotenn systeem, in casu het recht door middel van wetgeving, op het 
andere.. Net zoals het recht zijn omgeving observeert zal een ander 
geslotenn systeem zijn omgeving observeren. Het recht is voor dit 
systeemm een factor uit de omgeving als alle andere. Het feit dat het 
rechtt gepaard kan gaan met machtsuitoefening is slechts extra informa-
tie,, die na bevooroordeelde selectie een rol zal spelen in het andere 
systeem.. Het recht legt zich geen beperkingen op in het observeren van 
zijnn omgeving en in het vastleggen van observaties in wetten. Het recht 
kann aanspraak maken op een primaat. Deze aanspraak kan in de 
praktijkk echter maar ten dele worden waargemaakt. Het recht, en de 
wett hebben in de ogen van Teubner in de praktijk geen primaat. 
Wetgevingg ordent niet andere sociale systemen. Dat doen deze syste-
menn zelf, waarbij zij zich onder hun voorwaarden laten beïnvloeden 
doorr wetgeving.293 Komt door of binnen systemen openbaar beleid 
tott stand, dan kan het bestuursrecht daar invloed op hebben. 

Dee maatschappelijke functie van het bestuursrecht bestaat uit de 
invloedd die de bestuursrechtelijke opvatting kan hebben bij het voeren 
vann beleid in de praktijk. Waaruit bestaat deze invloed precies, oftewel 
watt is de maatschappelijke functie van het recht? De invloed is dat 
binnenn de samenleving duidelijk is welke handelingen wel en niet zijn 
toegestaann op grond van het recht. De functie daarvan is de juridische 
legitimatiee van handelingen. Wanneer deze handelingen de werkelijk-
heidd veranderen, dan gebeurt dat binnen de grenzen van het recht, en 

Teubner,, p. 78. 
Ziee G.M.A. van der Heijden, Bestuursrecht als een opvatting over beleid, in 

L.J.A.. Damen, T. Hoogenboom (red.), In de sfeer van administratief recht 
(Konijnenbeltbunde!),, Utrecht 1994, p. 173. 
Teubner,, p. 70. 
Teubner,, p. 74 - 77. 
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zall  in het geval van een conflict de uitspraak van de rechter zijn dat dit 
wass toegestaan. Voorzover de rechter gezag heeft, zullen deze hande-
lingenn eerder geaccepteerd worden. In het geval van het bestuursrecht 
iss sprake van bestuurlijke handelingen. De maatschappelijke functie 
vann dit recht is de legitimatie van deze handelingen. Bij het voeren van 
bestuurlijkk beleid in de praktijk kan deze legitimatie van invloed zijn, 
omdatt duidelijk is welke handelingen wel en niet zijn toegestaan. Zoals 
eerderr gezegd is het afhankelijk van actoren binnen hun sociale sys-
teemm in hoeverre zij gevoelig zijn voor deze invloed. De maatschappe-
lijk ee functie van het bestuursrecht is relatief. 

Opp basis van Teubner vat ik de toepassing van het recht op als een 
normatievee beoordeling van situaties aan de hand van het recht. Het 
oordeell  dat daaruit volgt, geeft aan hoe handelingen in deze situaties 
rechtenss dienen te geschieden. Het schetst wenselijke uitkomsten van 
dezee handelingen. Om dat te bereiken zullen actoren hun handelingen 
moetenn aanpassen aan het recht. Deze aanpassing kan betekenen dat 
niet-handelenn rechtens beter is, maar ook dat niet-handelen wordt 
omgezett in handelen, omdat niet-handelen rechtens onjuist is. Teubner 
neemtt een tamelijk extreem standpunt in door te stellen, dat het geheel 
afhankelijkk is van actoren in hoeverre zij zich rekenschap geven van 
hett recht. In navolging van Habermas wil ik een minder extreem 
standpuntt innemen, waarbij de invloed van het recht minder afhanke-
lij kk is van de houding van actoren binnen een sociaal systeem. Haber-
mass stelt tegenover de geslotenheid van systemen van Teubner de 
leefwereld.. Dat is een deel van de samenleving dat alle systemen 
gemeenn hebben. Daar gebruiken actoren een vocabulaire, de spreek-
taal,, waarvan alle sociale systemen doortrokken zijn. Deze spreektaal 
staatt garant voor een communicatie tussen de diverse sociale systemen, 
diee maakt dat zij niet geheel gesloten zijn voor elkaar. De spreektaal 
creëertt openingen voor communicatie, en daarmee ook tot op bepaalde 
hoogtee voor directe beïnvloeding van buitenaf. Dat is in mijn ogen een 
beteree benadering van de werkelijkheid dan die van Teubner, die 
uitgaatt van de geslotenheid van systemen. 

Toepassingg van de ideeën van Habermas brengt mij tot de stelling 
datt de beginselen binnen een samenleving behoren tot de leefwereld en 
dee daarbij behorende spreektaal, omdat zij de normering van handelin-
genn betreffen in elk sociaal systeem van die samenleving. Dat geldt 
voorr de morele en de juridische beginselen die binnen deze samenle-
vingg gelden. Dat geldt ook voor de beginselen van behoorlijk bestuur, 
hoewell  dat voor sommige van deze laatste beginselen misschien niet 
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directt duidelijk is. Wél snel duidelijk is dit voor een beginsel van 
behoorlijkk bestuur als gelijkheid. De eis van een gelijke behandeling is 
bijvoorbeeldd in onze samenleving zo sterk ingeburgerd, dat deze in 
bijnaa elk sociaal systeem helder is, en dus zeker tot de spreektaal 
behoort.. Voor eisen zoals vertrouwen, evenredigheid, en zorgvuldig-
heidd is dat waarschijnlijk ook eenvoudig vol te houden. Alleen bij 
eisenn zoals specialiteit, rechtstreeksheid en helemaal het verbod van 
détournementt de pouvoir ligt het minder eenvoudig. 

Behoortt het verbod van détournement de pouvoir tot de spreektaal van 
onzee samenleving? Ligt het met andere woorden in elk sociaal systeem 
vann deze samenleving waarin sprake is van een bevoegd orgaan voor 
dee hand dat dit orgaan binnen die bevoegdheid moet blijven? Volgens 
mijj  hebben burgers in ieder geval een zeker moreel inzicht in het 
gegevenn dat er gezag is, wie dat gezag vertegenwoordigt, en dat deze 
vertegenwoordigerr aan grenzen is gebonden. Op vergelijkbare wijze 
hebbenn zij met betrekking tot de beginselen van specialiteit en recht-
streeksheidd het inzicht dat bepaalde belangen bij een besluit betrokken 
horenn te zijn, en wie die belangen mag vertegenwoordigen. Zij zullen 
niett bekend zijn met het verfijnde instrumentarium waarmee de rechter 
datt bepaalt, maar de strekking van dit instrumentarium kan in elk 
sociaall  systeem van deze samenleving op dezelfde manier uitgelegd 
worden.. Dat maakt ook deze beginselen tot een onderdeel van de 
leefwereld,, en niet van een specifiek sociaal systeem. 

Normenn die zich richten op delen van de samenleving, zoals regels 
vann ruimtelijk ordeningsrecht of gezondheidsrecht, behoren naar mijn 
meningg doorgaans niet tot de leefwereld. Dat zijn in tegenstelling tot 
dee beginselen typisch wettelijke regels. Teubner stelt dat de wet een 
beperktee effectiviteit heeft als instrument voor het aanbrengen van 
veranderingenn in de samenleving. Hij houdt echter weinig rekening 
mett het gegeven dat het recht meer is dan de wet, en ziet zo de begin-
selenn als mogelijke instrumenten over het hoofd. Een instrumentele wet 
diee zich richt op een beleidsterrein kan een beperkte effectiviteit 
hebben,, wanneer de actoren op dit terrein relatief ongevoelig zijn voor 
dezee wettelijke beïnvloeding. Ook dan zullen deze actoren echter om 
eenn voorbeeld te noemen belangen afwegen. Zelfs zonder enige kennis 
vann de beginselen als onderdeel van het geldende recht zullen zij 
daarbijj  toch rekening houden met beginselen, bijvoorbeeld in hun meer 
morelee hoedanigheid. Er zullen ongetwijfeld actoren zijn die het 
vertrouwenn van anderen beschamen, rekening houden met totaal 
wezensvreemdee belangen, feiten niet willen onderzoeken, vreemde 
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causalee verbanden leggen en hun besluit niet willen motiveren. Er 
zullenn waarschijnlijk meer actoren zijn die zich wél behoorlijk gedra-
gen,, of in ieder geval die intentie hebben. 

Dee meeste actoren, ook al zijn ze misschien totaal ongevoelig voor 
wetgeving,, zullen zich uit deugdzaamheid, plichtsgevoel, strategie, of 
opp grond van een combinatie van deze redenen houden aan beginselen 
alss vertrouwen, specialiteit, en zorgvuldigheid. In privaatrechtelijke 
verhoudingenn geldt dat voor burgers onderling, maar in publiekrechte-
lijk ee verhoudingen richten de beginselen zich primair op het bestuur. 
Ookk bestuursorganen zullen de beginselen naleven op grond van 
redenenn als deugd, plicht, strategie of een combinatie daarvan. In de 
tweedee plaats heb ik in 4.4 uiteengezet dat deze redenen ook kunnen 
geldenn voor de burger die met het bestuur aan een besluit werkt. Op 
dezee wijze heeft in ieder geval de moraal invloed op het handelen, ook 
binnenn een beleidsterrein dat relatief ongevoelig is voor wetgeving. 

Morelee beginselen zullen vormgeven aan het handelen, maar ook 
juridische,, omdat actoren kunnen weten dat de schending van bijvoor-
beeldd vertrouwen tot een conflict kan leiden en mogelijk tot recht-
spraak.. Een sociaal systeem zoals Teubner dat beschouwt, kan zich 
enerzijdss afsluiten van de buitenwereld, maar zal anderzijds toch ook 
doortrokkenn zijn van zaken als deugdzaamheid, plichtsgevoel en ook 
strategischh handelen dat tot normconform gedrag leidt. Dat stelt deze 
systemenn open voor hun omgeving. Habermas zou hier in kritiek op 
Teubnerr stellen dat deze systemen doortrokken zijn van de leefwereld. 
Normenn zoals de beginselen behoren dan tot de leefwereld die van 
invloedd is binnen ieder sociaal systeem. 

7.2.27.2.2 Maatschappelijke functie en rechtsvinding 

Dee relativiteit van de maatschappelijke functie van het recht heeft 
gevolgenn voor de wijze van rechtsvinding. Teubner en Habermas 
stellenn dat de jurist zich reflexief moet opstellen. Dit betekent dat hij 
zichh ervan bewust moet zijn dat hij een oordeel gaat geven over een 
maatschappelijkk terrein, een sociaal systeem, waarin actoren veelal 
anderss denken en praten dan hij als jurist. Het betekent in de tweede 
plaatss dat hij zich moet verplaatsen in deze actoren en zich zal moeten 
proberenn voor te stellen hoe zij tegen hem aan zullen kijken. Een 
reflexievee opstelling betekent voor Habermas dat de jurist kiest voor de 
juistee wijze van rechtsvinding, waarbij hij kan kiezen tussen het 
formele,, het materiële en het procedurele recht. Dit staat beschreven in 
3.55 van dit boek. Daar wordt er ook op gewezen dat naarmate de 
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handelingssituatiee waarin besluitvorming plaatsvindt complexer is, het 
formelee en het materiële recht meer zullen tekortschieten. Het formele 
rechtt gaat uit van de klassieke abstracte en algemene wet. Een dergelij-
kee wet schiet meer en meer tekort naarmate situaties complexer wor-
denn en zich onttrekken aan de abstracte en algemene normen van deze 
wet.. Het materiële recht gaat uit van normen die bedoeld zijn om de 
realisatiee van doelstellingen zeker te stellen. Dergelijke normen zullen 
hunn doel missen naarmate situaties complexer worden. 

Habermass stelt dat vanuit de invalshoek van het formele en het 
materiëlee recht de complexiteit van de samenleving een crisis van het 
rechtt betekent.294 In minder complexe situaties dienen het formele en 
hett materiële recht zich nog aan als alternatieven, maar naarmate de 
complexiteitt toeneemt, dient het procedurele recht zich aan als alterna-
tief.. Onderscheidend kenmerk van het procedurele recht is dat het is 
gebaseerdd op de erkenning van het recht van een individu om een rol 
tee spelen bij besluiten waarin dat individu betrokken is. Aan de ene 
kantt is dit een standpunt over rechtsvinding, maar typerend voor 
Habermass is, dat het tegelijkertijd een constatering inhoudt over een 
standd van zaken in de samenleving. Deze constatering is de complexi-
teitt van de samenleving, die bij hem een terugkerend thema is. In deze 
samenlevingg neemt de discretionaire ruimte van het bestuur steeds 
groteree vormen aan. Dat maakt dat representatie van het individu door 
volksvertegenwoordiging,, rechter en bestuur tekortschiet als wijze van 
beschermingg van de rechten van het individu.295 Waar de besluitvor-
mingg gecompliceerd is, kan volgens Habermas de burger het beste 
zichzelff  vertegenwoordigen. Het kan natuurlijk ook een organisatie zijn 
diee de burger vertegenwoordigt, zolang de burger zich maar niet 
zonderr meer door volksvertegenwoordiging, rechter en bestuur laat 
vertegenwoordigen.2966 Dat vraagt om een alternatieve methode van 
rechtsbeschermingg tegen bestuurshandelen. Deze bestaat uit participatie 
vann de burger bij bestuurlijke besluitvorming.297 

Dee participatie van de burger komt niet in de plaats van de rechts-
beschermingg op basis van wet en jurisprudentie. De wetgever geeft 
echterr altijd een oordeel dat voorafgaat aan toepassing van dit oordeel 
opp concrete situaties. De rechter kijkt achteraf of er geen rechten zijn 

Ziee Habermas, p. 519 - 527. 
Ziee Habermas, p. 519 - 527. 
Ziee Habermas, p. 504 - 506, p. 514 - 515. Hij is van mening dat waar besluiten 
vallenn over zijn rechten, de burger recht op vertegenwoordiging heeft. 
Habermas,, p. 530 - 532. 
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geschonden.. In beide gevallen is de invalshoek anders dan wanneer het 
bestuurr zelf samen met de burger kijkt welke rechten niet geschonden 
mogenn gaan worden. Van der Hoeven spreekt in dit laatste geval over 
zelfbeperkingg van het bestuur. Bevoegdheidsuitoefening moet volgens 
hemm altijd ergens een basis in de wet hebben, maar waar het bevoegde 
gezagg vrijheid heeft ten opzichte van de wet kan een rechtsvrije ruimte 
ontstaan.. Deze ruimte kan op vier manieren beperkt worden, door: 1) 
zelfbeperking;; 2) de volksvertegenwoordiging; 3) een hoger bestuurs-
orgaan;; 4) de rechter. Van deze beperkingen vindt hij zelfbeperking 
weinigg geloofwaardig, tenzij daar weer toezicht van buitenaf op 
mogelijkk is. Controle door de volksvertegenwoordiging is ook weinig 
geloofwaardigg als het gaat om de dagelijkse bestuurspraktijk, micro-be-
stuur,, maar wel in het geval van macro-bestuur. De dagelijkse be-
stuurspraktijkk kan het beste gecontroleerd worden door een hoger 
bestuursorgaann en door de rechter.298 

Ikk bestrijd de visie van Van der Hoeven niet, en ook niet dat 
zelfbeperkingg weinig geloofwaardig is zonder toezicht van buitenaf. 
Datt wil echter niet zeggen dat zelfbeperking geen belangwekkende 
vormm van controle is. Zelfbeperking is dan niet alleen een verantwoor-
delijkheidd van het bestuur, maar is eerder een vorm van zelfcontrole 
doorr allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van een beslissing. 
Participatiee van de burger bij besluitvorming over zijn rechten is ook 
eenn vorm van juridische controle op het bestuur. Bestuur en burger 
anticiperenn op het rechterlijk oordeel, en zorgen zo dat een deel van 
zijnn werk hem niet meer bereikt. Het leidt tot een procedure van 
zelfcontrolee teneinde besluiten te legitimeren voordat ze formeel 
vastgesteldd worden. Deze legitimatie komt in de plaats van een legiti-
matiee van besluiten door een bestuur dat zich baseert op wetgeving of 
kenniss van rechtspraak.299 Het is de vraag welke methode van rechts-
vindingg bestuur en burger daarbij toepassen. Gaan bestuur en burger te 
werkk zoals de rechter, of is er een verschil? 

Vann der Hoeven, p. 14 - 19. Het is niet gezegd dat dit hogere orgaan en de rechter 
vervolgenss alle relevante micro-bestuurshandelingen in het vizier zullen krijgen. 
Politiekee aandacht voor incidenten kan in dit opzicht met name de hogere bestuurs-
organenn scherp houden, hoewel incidenten de volksvertegenwoordiging weer 
kunnenn afleiden van haar controle op het macro-bestuur. 
"Praktikenn der Verwaltungsbeteiligung dürfen freilich nicht nur als Rechtsschutzsur-
rogatee betrachtet werden, sondern als ex ante wirksame Verfahren zur Legitimati-
onn von Entscheidungen, die, ihrem normativen Gehalt nach beurteilt, Akte der 
Gesetzgebungg oder Rechtsprechung substituieren". Habermas, p. 531. 
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Wanneerr bestuur en burger voorafgaand aan het formeel vaststellen 
vann een bestuurlijk besluit hun handelen net zo beoordelen als de 
rechterr achteraf, dan zijn zij op zoek naar onrechtmatigheden die 
aanleidingg kunnen zijn om het besluit te schorsen of te vernietigen. Er 
zijnn echter goede redenen om aan te nemen dat bestuur en burger 
geïnteresseerdd zijn in meer dan het vermijden van onrechtmatigheden. 
Alss nu en op andere momenten het rechtsgevoel van de burger niet 
wordtt geschokt, zullen burgers willen meewerken met het bestuur, en 
ookk ongunstige beslissingen eerder accepteren. In de woorden van 
Dworkin:: 'Burgers beschouwen die beslissingen idealiter als uitdruk-
kingg van en als gerechtvaardigd door achterliggende morele beginse-
len.. (...) Integere interpretatie in een echte gemeenschap 'smeedt de 
politiekee en de morele levens van burgers aaneen'. Burgers betonen 
dann geen gehoorzaamheid, maar eerder 'trouw' aan politieke verplich-
tingen.. Iets minder romantisch ingekleed wil dit zeggen dat de over-
heidd op meer morele instemming en sociale ondersteuning van haar 
handelenn zal kunnen rekenen ... \300 

Dezee woorden van Dworkin kunnen zowel strategisch, als commu-
nicatieff  uitgelegd worden. Strategisch wil zeggen dat de burger het 
bestuurshandelenn steunt wanneer hij daar voordeel van heeft, commu-
nicatieff  wil zeggen dat hij dat doet wanneer zijn voordeel misschien 
minderr sprekend is, maar de rechtvaardigheid van de handeling des te 
meer.. Een bestuur dat streeft naar legitimiteit en de eisen van het recht 
optimaall  in acht wil nemen, zal misschien hopen minder te maken te 
krijgenn met bezwaar en beroep, en heeft in elk geval van de rechter 
minderr te vrezen, omdat het tot een rechtens goed besluit is gekomen. 
Belangrijkerr nog is dat het vertrouwen wekt voor de toekomst. 

Eenn andere reden om aan te nemen dat bestuur en burger geïnteres-
seerdd zijn in meer dan alleen het vermijden van onrechtmatigheden, is 
datt bij bestuurlijke besluitvorming meer vrijheid bestaat bij het afwe-
genn van belangen dan voor de rechter bij het nemen van zijn beslis-
sing.. Deze is slechts tot op zekere hoogte bevoegd om uitspraken te 
doenn over belangen, omdat hij gehouden is de wetgever en het bestuur 
opp dat punt in hoofdzaak te volgen. Hij zal zich doorgaans enkel 
uitsprekenn wanneer een belang in verhouding met andere belangen een 
gewichtt krijgt dat evident in strijd is met het recht. Bij het afwegen 
vann belangen kunnen wetgever en bestuur zich meer vrijheid permitte-

Ziee Dworkin, 1986, p. 189 - 190; het citaat is de parafrase door Van Oenen, p. 
1400 - 1 4 1. Dit neemt niet weg dat er natuurlijk toch vaak burgers zullen zijn die 
niett zullen instemmen. 
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renn dan de rechter. Zij geven aan welke belangen voor beleid in 
aanmerkingg komen, welke niet, en met welke intensiteit het beleid ten 
aanzienn van de diverse belangen gevoerd zal worden. Alleen wanneer 
zijj  bij deze keuzes de grenzen van het recht schenden, kent hun 
vrijheidd juridische beperkingen. Binnen deze grenzen kunnen zij hun 
beleidd optimaliseren, en kunnen zij proberen om zo goed mogelijk te 
voldoenn aan eisen die de beginselen stellen. Zij kunnen proberen om 
opp basis van kennis over bijvoorbeeld het zorgvuldigheidsbeginsel niet 
alleenn schending van dit beginsel te voorkomen, maar om zo zorgvul-
digg mogelijk te zijn. Hun handelen wordt zorgvuldiger en bijvoorbeeld 
beterr gemotiveerd, meer in overeenstemming met het evenredigheids-
beginsel,, geschikter en biedt meer rechtszekerheid. 

Wanneerr bestuur en burger overeenstemming proberen te bereiken 
overr hun rechten en plichten, dan kan de vrees ontstaan dat deze 
overeenstemmingg de rechten van derden of het algemeen belang kan 
treffen,, en stijgt de roep om rechterlijke controle. Het is een vorm van 
bestuurlijkee zelfcontrole wanneer bestuur en burger eikaars rechten en 
plichtenn ter sprake brengen in de fase die vooraf gaat aan de uiteinde-
lijkee vaststelling van een besluit. In de huidige samenleving heeft de 
tweezijdigheid,, of wederkerigheid van de rechtsbetrekking enigszins 
gestaltee gekregen, bijvoorbeeld in de Awb. Scheltema wijst op de 
toekomstt waarin de tweezijdigheid meer gestalte moet gaan krijgen, 
onderr meer door een goede regeling van de rechten en plichten van 
bestuurr en burger ten opzichte van elkaar.301 Dat vraagt om een 
goedee methode van bestuurlijke zelfcontrole. Daarin past een methode 
voorr een meer systematische juridische controle van bestuurshandelen. 
Systematischee controle kan dienen om besluiten te optimaliseren, en 
omm de roep om rechterlijke controle voor te blijven. Via de bezwaar-
schriftproceduree zou men daarop kunnen toezien, en voorzover dit nog 
bestaatt via het administratief beroep.302 Ook toezicht daarop door 
eenn hoger bestuursorgaan kan een rol spelen. 

Inn het vierde hoofdstuk van dit boek, 4.4, heb ik betoogd dat de 
verhoudingg tussen actoren meer of minder symmetrisch kan zijn. Naar 
mijnn idee geldt 'hoe complexer de situatie, hoe groter de symmetrie', 
omdatt actoren elkaar nodig hebben om in een complexe handelingssitu-

M.. Scheltema, Van rechtsbescherming naar een volwaardig bestuursrecht, NJB 
1996/33,, p. 1356 - 1358. 
Ziee C.J.N. Versteden, Juridisering: de democratische rechtsstaat uit balans, in 
Nederlandss Juristenblad 1997/21, p. 949. 
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atiee tot een beslissing te kunnen komen. Op dat moment zijn verschil-
lenn in macht en invloed minder belangrijk in het licht van de noodzaak 
omm samen de complexiteit van de situatie te verminderen. Actoren 
hebbenn elkaar met name nodig, omdat de samenleving uiteenvalt in 
socialee systemen, die ondoorzichtig zijn voor degene die daar niet toe 
behoort.. Moeten bestuurlijke actoren een beslissing nemen ten aanzien 
vann een sociaal systeem waartoe zij niet behoren, dan hebben zij de 
actorenn uit dat systeem nodig. In deze situatie is de symmetrie en 
daarmeee de wederkerigheid groot. Dat vraagt om een methode van 
rechtsvindingg waarin de burger participeert. Hierboven is reeds uiteen-
gezett dat deze methode volgt uit het procedurele recht. 

Hierbovenn is ook uiteengezet dat er andere methodes van rechtsvin-
dingg zijn, die volgen uit het formele en het materiële recht. Deze zijn 
vann toepassing in minder complexe situaties, waar de verhoudingen 
tussenn de diverse actoren minder symmetrisch en dus minder wederke-
rigg kunnen zijn. Zo speelt de methode die volgt uit het formele recht 
sterkk in het algemene deel van het privaat- en van het publiekrecht. 
Daarr legt de wetgever algemene en abstracte regels vast, die moeten 
kunnenn gelden in zoveel mogelijk situaties waarin de burger te maken 
heeftt met respectievelijk andere burgers en het bestuur. De methode 
vann rechtsvinding die volgt uit het materiële recht speelt sterk in de 
bijzonderee delen van het privaat- en van het publiekrecht, wanneer de 
wetgeverr bijzondere belangen probeert te beschermen. 

Inn de complexe samenleving is de invloed van het recht afhankelijk 
vann het sociale systeem waarop het recht betrekking heeft. Neemt de 
complexiteitt toe, dan is het verstandig de burger te laten participeren 
omm te bevorderen dat het recht daadwerkelijk van enige invloed kan 
zijn.. Op deze wijze hangt de maatschappelijke functie van het recht 
directt samen met de wijze van rechtsvinding. Immers, deze functie 
bestaatt uit het vormgeven aan de samenleving. Om daartoe in com-
plexee situaties in staat te zijn, is een bijzondere wijze van rechtsvinding 
nodig.. De complexe samenleving vraagt om reflectie op de toe te 
passenn methode van rechtsvinding. Wat betekent dit voor de methode 
vann rechtsvinding die ik in het vorige hoofdstuk uiteen heb gezet? Een 
definitieff  antwoord op deze vraag is pas mogelijk aan het einde van dit 
hoofdstuk.. Wel kan naar mijn mening reeds nu worden gezegd dat 
wanneerr de handelingssituatie complex is, en daarom participatie van 
dee burger aan de orde is, het van groot belang is te beschikken over 
eenn methode van rechtsvinding waarin bestuur en burger op systemati-
schee wijze nagaan op welke wijze zij de rechtmatigheid kunnen opti-
maliserenn van het bestuurlijk besluit dat zij samen voorbereiden. 
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7.33 Rechtsvinding 

Hett bestuur dat probeert om beleid succesvol te doen zijn, al dan niet 
samenn met de burger in een wederkerige rechtsbetrekking, kan bezien 
off  het voorgenomen bestuurlijk handelen in de ogen van de rechter zal 
kunnenn standhouden. De rechter doet dat ex post, dat wil zeggen nadat 
dee beslissing is genomen. Hij moet zich in ieder geval richten op die 
onderdelenn waarop hij is gewezen, uiteraard binnen de grenzen van 
zijnn toetsingsbevoegdheid, die voor de bestuursrechter met name 
vastliggenn in art. 8:69 Awb. Daarnaast zal de rechter binnen zijn 
bevoegdheidd aandacht hebben voor onderdelen waarvan hij uit ervaring 
off  intuïtie vermoedt dat daar sprake is van schending van het recht. De 
rechterr loopt niet het bestuurshandelen af om van ieder onderdeel te 
toetsenn of het conform alle relevante rechtsnormen tot stand is geko-
men,, en of het wellicht beter kon. Dan zou sprake zijn van een meer 
systematischee toetsing.303 Om dat te bereiken moeten bestuur en 
burgerr proberen om van alle relevante stappen in de besluitvorming na 
tee gaan in hoeverre zij optimaal kunnen voldoen aan rechtseisen. Het 
bestuursrechtt heeft daarvoor niet echt een methode, ook al is daarvoor 
dee kennis aanwezig. Bestuursrechtelijke normen betreffen een reeks 
eisenn met betrekking tot de besluitvorming. Waarom die reeks niet 
meerr systematisch ingezet? Nicolaï en De Moor-Van Vugt hebben 
daarvoorr een aanzet gegeven. Zij presenteren beginselen van behoorlijk 
bestuurr als een dergelijke reeks eisen.304 

Hett is niet gezegd dat rechterlijke toetsing niet ook systematisch is. Dat is dan een 
geheell  andere systematiek dan ik hier in mijn tekst voor ogen heb, bijvoorbeeld die 
vann Dworkin. Deze representeert een stroming in de bestudering van het recht die 
err naar streeft te ontdekken welke systematiek de rechter volgt bij zijn toetsing. 
Anderee stromingen spreken tegen dat rechtspraak een coherente systematiek kent. 
Dee Critical Legal Studies Movement is daar het beste voorbeeld van. 
Winterr c.s. maken een onderscheid tussen evaluatie en systematische evaluatie. Zij 
doenn dat weliswaar in de context van evaluatie van wetgeving, maar dat maakt dit 
onderscheidd niet minder relevant voor de context van dit hoofdstuk. Systematische 
evaluatiee geschiedt namelijk op een wetenschappelijke voor derden controleerbare 
wijzee en onderscheidt zich daarmee van evaluatie in het algemeen. Zie H.B. 
Winter,, M. Scheltema, M. Herweijer, Evaluatie van wetgeving, Deventer 1990, p. 
199 - 23. Zie ook H.B. Winter, Evaluatie in het wetgevingsforum, Deventer 1996, 
enn zie special over evaluatie van wetgeving Regelmaat 1997/4. 
Dee Moor-Van Vugt, p. 211 e.v., p. 267. Nicolaï, 1990, p. 216 - 218, p. 272 -
283,, zie ook de lijst op p. 536. 
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Dee bestuurskundige beleidsanalyse heeft in principe een systema-
tischh karakter. All e onderdelen van een beleid, of in ieder geval de 
belangrijkstee daarvan, zijn object van onderzoek naar de mate waarin 
zee bijdragen aan de effectiviteit en efficiëntie. Dit onderzoek kan ex 
postt geschieden, maar ook ex ante, voordat het handelen zich voltrekt. 
Naastt het gegeven dat de rechter aan andere criteria dan bijvoorbeeld 
effectiviteitt toetst, zijn er meer verschillen tussen bestuurskundige 
beleidsanalysee en rechtspraak. Beleidsanalyse heeft als doel de optima-
liseringg van bestuurshandelen. De analyse richt zich op een leerproces 
datt tot een continue verbetering moet leiden. Rechtspraak dient dit doel 
opp zijn manier ook, bijvoorbeeld door de preventieve werking die 
uitgaatt van de jurisprudentie, maar is primair gericht op de bescher-
mingg van rechten. Daarnaast staat ook de wetenschappelijke beoefening 
vann het recht, in ieder geval het bestuursrecht, in het teken van rechts-
beschermingg en de optimalisering daarvan.305 De jurist is traditioneel 
geïnteresseerdd in het rechterlijk oordeel ex post. Op basis van dit 
specialismee doen bijvoorbeeld advocaten, of medewerkers van een 
afdelingg juridische zaken, in de eindfase van besluitvorming hun 
intrede,, of helaas vaak daarna, als het te laat is en er conflicten zijn 
ontstaan. . 

Tochh zullen advocaten, bedrijfsjuristen, ambtenaren en zeker 
notarissenn zich vaak genoeg rekenschap geven van de juridische 
implicatiess van voorgenomen handelen.306 Ook zullen zij proberen 
lessenn te trekken uit eerdere ervaringen. De vraag is nu of het recht 
zichh niet leent voor een meer systematische toetsing van bestuurshande-
lenn dan door rechtspraak, die in zekere zin toch altijd als mosterd na 
dee maaltijd komt. Het is goed denkbaar dat zich per beleidsterrein 
verschillendee methodes voor systematische juridische controle zullen 
ontwikkelen,, aan de hand van daar geldende regels uit wet en jurispru-
dentie.. Ook kan de ontwikkeling zich richten op problemen die op 

Ziee Scheltema in NJB 1996/33, p. 1356 - 1358. 
Nieboerr wijst op een rol die ex ante redeneren speelt in het strafrecht. Normen 
gevenn daar reeds van tevoren aan waar geadresseerden zich aan hebben te houden 
willenn ze achteraf niet aansprakelijk zijn. Zo is van tevoren duidelijk dat gedragin-
genn verboden zijn, waarmee iemand van het leven wordt beroofd. Echter, het is 
afhankelijkk van de situatie welke stappen de geadresseerde had moeten nemen om 
dezee gedraging te voorkomen. Daarvoor moet geadresseerde tot op zekere hoogte 
eenn evaluatie ex ante ondernemen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het 
strafrecht,, het geldt in z'n algemeenheid waar het gaat om normen. W. Nieboer, 
Strafrechtelijkee zorgplichten, in Liber Amicorum Th.W. van Veen, Arnhem 1985 
p.. 264 - 265. 
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iederr terrein kunnen spelen, zoals handhaving of het voorkómen van 
aansprakelijkheid.3077 Een jurist die werkzaam is op een bijzonder 
rechtsgebiedd zal waarschijnlijk in hoge mate kunnen overzien welke 
feitenn steeds weer van belang zijn, en welke normen steeds weer 
tellen.. Zo zal een ambtenaar die bouwvergunningen verstrekt op een 
gegevenn moment weten waar hij op moet letten, en dus kunnen voor-
zienn of er strijd met het recht ontstaat. In de gemeentelijke praktijk 
heeftt zich een juridische evaluatiemethode ex ante ontwikkeld, die 
gerichtt is op het uitsluiten van de risico's van schadeveroorzakend 
overheidshandelen.308 8 

Dee Moor-Van Vugt en Nicolaï hebben een belangrijke aanzet 
gegevenn tot het denken over een methode van systematische controle 
diee binnen alle deelgebieden van het bestuursrecht inzetbaar is. In het 
zesdee hoofdstuk heb ik hun werk gebruikt om een systeem van rechts-
vindingg te schetsen. In dit hoofdstuk draagt dat systeem bij aan een 
methodee voor systematische juridische controle, die niet alleen leidt tot 
hett zoeken naar onrechtmatigheden, maar ook tot een systeem waarin 
bestuurr en burger zich op zoveel mogelijk punten rekenschap geven 
vann het recht, opdat zij de rechtmatigheid van hun besluit kunnen 
optimaliseren.. Dit systeem moet ex ante en ex post bruikbaar zijn bij 
dee toepassing van een willkeurige combinatie van wettelijke voorschrif-
tenn en rechtsnormen die in een casus van toepassing zijn. 

Dee door mij in dit boek gepresenteerde methode van rechtsvinding 
iss dus niet alleen geschikt om achteraf te bepalen welke aspecten van 
eenn handeling onrechtmatig zijn. De methode is ook geschikt om van 
allee aspecten van een handeling na te gaan in hoeverre deze zo goed 

Mett betrekking tot het voorkómen van overheidsaansprakelijkheid zoeken Bovens 
c.s.. naar een methode die maakt dat bestuurders alert zijn op problemen die zich 
opp elk beleidsterrein kunnen voordoen, bijvoorbeeld onduidelijke regelgeving, 
onbehoorlijkee bestuursdwang, of feitelijke misgrepen, zie p. 176 - 180. Achter 
dezee methode valt niet eenvoudig een systeem te ontdekken, omdat op ieder 
beleidsterreinn andere problemen zullen spelen. M.A.P. Bovens, E.R. Muller, 
C.J.N.. Versteden, Voorkomen is beter dan betalen. Over de preventie van 
overheidsaansprakelijkheid,, in J.B.J.M. ten Berge e.a. (red.), Openbaar bestuur en 
aansprakelijkheid,, Den Haag 1995, p. 173 - 196. 
Hett streven om risico's van schadeveroorzakend overheidshandelen uit te sluiten, 
komtt onder meer tot stand onder druk van de aansprakelijkheid voor onrechtmatig 
bestuur,, en van de verzekeraars waar gemeenten zich kunnen indekken tegen deze 
aansprakelijkheid.. Zie J.W. van Zundert, Risicomanagement als deel van over-
heidsmanagement,, in Openbaar bestuur 1996/9, p. 6 - 12. Voorzover bekend 
hebbenn naast Van Zundert met name Bovens c.s., 1995, zich gebogen over een 
juridischee systematische evaluatie ex ante, zie p. 181 e.v. 
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mogelijkk aan het recht zullen kunnen voldoen. De methode is niet 
alleenn geschikt voor toetsing achteraf, ex post, maar is ook geschikt 
voorr een toetsing vooraf, ex ante. Wanneer toetsing van alle aspecten 
vann een handeling aan de orde is, dan gaat het niet zozeer om het 
ontdekkenn van onrechtmatigheden, maar om het optimaliseren van de 
rechtmatigheid.. Er is sprake van een juridische beleidsanalyse, ex ante 
off  ex post. 

Naarr mijn mening is juridische beleidsanalyse het soort rechtsvin-
dingg waar Habermas in de vorige paragraaf om vraagt, en die wellicht 
ookk Scheltema voor ogen staat. Habermas stuurt aan op een methode 
voorr rechtsvinding waarin rechterlijke toetsing ex post zeker in het 
gevall  van complexe situaties zoveel mogelijk vooraf wordt gegaan door 
bestuurlijkee controle, die zo mogelijk rechtspraak overbodig maakt. 
Dezee bestuurlijke controle vindt niet alleen plaats door het bestuur zelf, 
maarr juist samen met de betrokken burger, én vindt ex ante plaats. Zij 
moett bij voorkeur een systematisch karakter hebben, waardoor het een 
vormm van juridische beleidsanalyse wordt, maar kan in het kader van 
eenn leerproces ook ex post plaatsvinden. Dat zal nu gebeuren met de 
casuss Schiphol. 

7.44 'Schiphol beter' 

Wanneerr de bij de casus Schiphol betrokken partijen de verschillende 
beginselenn beter hadden nageleefd, had dit begin jaren '90 dan kunnen 
leidenn tot een optimalisering van de rechtmatigheid van het Schiphol-
convenant?? Ik denk dat dit inderdaad het geval is, en zal dat laten zien 
doorr van elk beginsel aan te geven hoe een betere naleving het conve-
nantt toen had kunnen optimaliseren.309 Dat zal gaan in de volgorde 
diee in het vorige hoofdstuk is aangebracht in de daar gevonden metho-
dee van rechtsvinding, en die ik hier nog even herhaal. 

1.. Beginselen die leiden tot toetsing aan de wet: beginsel van legali-
teit,, materiële rechtszekerheid, specialiteit en verbod van détourne-
mentt de pouvoir 

2.. Formele zorgvuldigheid 

Aangezienn dit casusonderzoek historisch is, zal het recht worden toegepast dat toen 
gold. . 
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3.. Materiële beginselen die betrekking hebben op verhoudingen tussen 
dee handelingssituatie en andere handelingssituaties: beginsel van 
gelijkheid,, verbod van willekeur, materiële rechtszekerheid en 
vertrouwen n 

44 Materiële beginselen die voorwaarden stellen aan elementen of 
verhoudingenn binnen de handelingssituatie: beginsel van vertrou-
wen,, rechtstreeksheid, specialiteit, verbod van détournement de 
pouvoir r 

5.. Materiële beginselen die betrekking hebben op de eigenlijke afwe-
gingg van belangen: beginsel van evenredigheid, noodzakelijkheid 
enn geschiktheid 

6.. Formele rechtszekerheid, motiveringsbeginsel en herhaling toepas-
singg van alle beginselen 

legaliteit,legaliteit, materiële rechtszekerheid, specialiteit en verbod van détour-
nementnement de pouvoir 
Dee formele wetgever is rechtens tamelijk vrij om in zijn afweging alle 
mogelijkee belangen te betrekken. Kent deze in een bepaalde wet een 
zekerr gewicht toe aan een belang, dan is dit belang gewogen in het 
lichtt van alle belangen die hij in de afweging heeft willen betrekken. 
Voorr de lagere wetgever geldt iets soortgelijks. Wie dat vervolgens 
negeertt in zijn eigen afweging, kan in principe niet tot een legitiem 
resultaatt komen. Dat de regelgever soms behoorlijk gedetailleerd kan 
zijn,, blijkt in de Schipholcasus uit een voorbeeld van een belangenaf-
wegingg die reeds is gedaan door een regelgever, in casu de Kroon bij 
a.m.v.b.. De Kroon heeft in het Besluit geluidbelasting grote lucht-
vaartterreinenn de grenswaarde van de geluidbelasting buiten de geluid-
zonee rondom een luchtvaartterrein vastgesteld.310 Dit Besluit bepaalt 
dee grenswaarde voor nieuwbouw op 35 Kosteneenheden (Ke) en voor 
bestaandee woningen op 40 Ke. Het convenant zegt nu enkel in art. 3 
datt er in 1995 een definitieve geluidzone conform de Lvw zal worden 
vastgesteld.3111 Tot die tijd zal er een interimbeleid zijn. 

3100 Dit is een a.m.v.b. ex artikel 25 Lvw, KB van 15 juli 1981, Stb. 504, gewijzigd 
bijj  KB van 1 april 1988, Stb. 150. 

3111 Uit deze formulering maak ik op dat er dan een nieuwe a.m.v.b. zal komen, te 
meerr omdat dit elders in art. 3 wordt aangeduid als een cruciaal besluit. 
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Partijenn hebben het blijkbaar niet de moeite waard gevonden om nu 
reedss af te wegen wat de 35 en 40 Ke-norm betekent voor uitbreiding 
vann Schiphol tot mainport. Zeker nu de Kroon hier reeds een afweging 
heeftt gemaakt, die bindend is, zijn in allerlei stukken daaromtrent veel 
gegevenss ter beschikking.312 Toekomstige convenantspartijen, en ook 
anderee partijen die samen naar een soort beslissing toewerken, hoeven 
dee situatie waarin zij verkeren niet volledig zelf te definiëren. Er moet 
well  sprake zijn van een zeer uitzonderlijke situatie willen gezaghebben-
dee bronnen, zoals de wetgever, daar niet al eerder uitspraken over 
hebbenn gedaan. Dergelijke uitspraken, bijvoorbeeld wetten, kunnen in 
eenn nieuwe situatie reeds het nodige duidelijk maken over wat partijen 
vann elkaar mogen verwachten. Daarvan uitgaan kan bij het sluiten van 
eenn convenant veel zekerheid geven. In ons voorbeeld hebben partijen 
zichh niet werkelijk rekenschap gegeven van wat al in wet en Besluit 
stondd over geluidsbelasting. Belangrijk is ook art. 18 Lvw, dat de 
ministerr van V& W de bevoegdheid geeft om een luchtvaartterrein aan 
tee wijzen. 

Eenn groot deel van het convenant legt beleid vast dat de overheid 
inn vrijheid kan maken, en waar de wet niets over zegt. Binnen deze 
beleidsvrijheidd mogen de overheidspartijen zich binden aan convenants-
afspraken.. Ondertekenaars en ook niet-ondertekenaars kunnen daar 
materiëlee rechtszekerheid aan ontlenen, maar deze zekerheid staat 
onderr druk wanneer het convenant het niet zo nauw heeft genomen met 
dee grenzen van de wet. Belanghebbenden die bezwaar aantekenen 
namelijk,, kunnen gerechtvaardigde eisen hebben op basis van wettelij-
kee kaders. De RARO heeft erop gewezen dat de binding aan het 
convenantt tot gevolg kan hebben dat overheidspartijen geen ruimte 
meerr hebben om tegemoet te komen aan deze eisen. Op dat moment 
staatt de materiële rechtszekerheid die het convenant biedt onder druk, 
omdatt de rechter na het beroep van een belanghebbende het convenant 
kann doorkruisen. 

Tonnaerr onderscheidt in totaal 16 bestuursrechtelijke besluiten die 
voorr het beleidsconvenant direct of indirect van belang zijn. De 
wettelijkee kaders waarop deze besluiten berusten, zijn alle algemeen 
verbindendee voorschriften. Zij hebben echter geen aanwijsbare rol 
gespeeldd in de convenantsbesprekingen. Dat maakt de kans groot op 
strijdd met de wet. In de afweging moet meegewogen zijn het gewicht 
datt de wetgever eerder aan bepaalde belangen heeft gegeven, tenzij te 

Zoo is de tekst van Teunissen, 1991, met betrekking tot dit onderwerp gebaseerd op 
bronnenn die de convenantspartijen ook ter beschikking stonden, zie p. 21 - 24. 
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verwachtenn valt dat de wetgever die afweging binnenkort opnieuw zal 
doenn en tot een ander resultaat zal komen. Weegt het gewicht dat de 
wetgeverr aan belangen heeft gegeven niet aldus mee, dan is de afwe-
gingg in strijd met de belangenafweging van de wetgever, en dus in 
strijdd met de wet en het legaliteitsbeginsel. Zo zijn 3 van deze 16 
bestuursrechtelijkee besluiten MER-plichtig, hetgeen wil zeggen dat 
voorafgaandd aan zo'n besluit een milieu-effectrapportage verplicht 
is.3133 De MER vereist de afweging van belangen waar de wetgever 
reedss enig gewicht aan heeft toegekend.314 

Ookk strijd met het specialiteitsbeginsel ligt voor de hand, omdat de 
wett de voornaamste bron is als het erom gaat te bepalen welke belan-
genn betrokken mogen zijn in een afweging. Tot slot is de kans aanwe-
zigg op strijd met het verbod van détournement de pouvoir. De 16 
bestuurlijkee besluiten vragen om coördinatie, opdat niet in het ene 
besluitt al vastgelegd wordt wat in het andere hoort vast te liggen. Door 
dee wettelijke kaders waarop deze besluiten berusten verder te laten 
voorr wat ze zijn, hebben partijen de gok genomen dat uitvoering van 
hett convenant niet zal leiden tot een botsing tussen bevoegdheden. Zij 
haddenn er ook om deze reden goed aan gedaan deze kaders een grotere 
roll  te laten spelen in de convenantsbesprekingen. 

formeleformele zorgvuldigheid 
Hett formele zorgvuldigheidsbeginsel stelt eisen aan de procedure, en 
aann het verzamelen van kennis over feiten en belangen. Op de proce-
duree valt in principe niet zoveel aan te merken. De werkwijze met de 
driee fasen, de projectgroep en stuurgroep, de projectleider en de 
adviseur,, en Lauswolt I en II ziet er in ontwerp uit als een procedure 
diee garant staat voor zorgvuldige besluitvorming. De wijze waarop de 
proceduree is doorlopen, doet echter af aan de zorgvuldigheid die men 
hadd kunnen bereiken. Zo heeft de tijdsdruk gemaakt dat stappen niet 
werdenn afgerond. Ook had men weinig behoefte aan directe betrokken-
heidd van deskundigen, en werden bepaalde adviezen wel en andere niet 
gevraagd.. Er zijn zonder meer inspanningen verricht om kennis te 

F.P.C.L.F.P.C.L. Tonnaer, Beleidsconvenant Plan van aanpak Schiphol, in Het Plan van 
aanpakk Schiphol, Verslag van de eenendertigste ledenvergadering van de Vereni-
gingg voor Milieurecht op 6 juni 1991, Vereniging voor Milieurecht 1991-2, Zwolle 
1991,, p. 52 - 53; zie ook Teunissen, p. 15, en D. van der Meijden, De ontwikke-
lingg van Schiphol, Milieu en Recht 1993/5, p. 278 - 280. 
Ditt vereiste volgt ook uit de PKB-procedure, die in de casus nog moest gaan 
volgen,, zie § 6.3.2 bij de analyse van het materiële rechtzekerheidsbeginsel. 
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verzamelen,, het ontwerp van de procedure wijst dat uit, maar er is 
zekerr ook strategisch met het verzamelen van kennis omgesprongen. 
Zoo hebben de projectleider en de adviseur op bepaalde momenten de 
drukk opgevoerd. Dat heeft in de weg gestaan aan het bereiken van 
kenniss die door zoveel mogelijk betrokkenen wordt gedeeld. Daaruit is 
hett ontstaan van het agreement to disagree te verklaren, en van het 
containerbegripp 'mainport'. Het containerbegrip is in feite een methode 
omm partijen bijeen te houden die een uiteenlopende visie hebben op het 
verschijnsell  mainport. Dat geldt ook voor het agreement to disagree, 
datt maakt dat deze partijen kunnen vasthouden aan hun eigen visie. 

Hett bijeenhouden van partijen oogt misschien als een zorgvuldige 
wijzee van werken, maar in termen van een zorgvuldig onderzoek naar 
feitenn en belangen is het een vorm van struisvogelpolitiek. Dat geldt 
ookk voor het uitsluiten van bepaalde belangenvertegenwoordigers van 
dee onderhandelingen. Belanghebbenden kunnen met hun visie op de 
feitenn en met het aangeven van hun positie de kennis aanzienlijk 
vergroten.. De posities van verschillende belangenbehartigers waren 
waarschijnlijkk genoegzaam bekend, maar door een groep belangenver-
tegenwoordigerss uit te sluiten, hebben deze hun posities nooit kunnen 
toelichten.. Dat doet af aan de zorgvuldigheid. Ongetwijfeld had het 
convenantt aan kwaliteit gewonnen door het onderzoek naar feiten en 
belangenn beter te verrichten, en bijvoorbeeld ruimer gebruik te maken 
vann deskundigen en adviezen. Wat is daarin de begrenzing, want geldt 
niett dat het altijd beter kan, maar dat er op een gegeven moment 
knopenn doorgehakt moeten worden? Een begrenzing zou zijn geweest 
datt partijen hun eigen ontwerp voor een zorgvuldige procedure op z'n 
minstt hadden gevolgd, en er niet zo'n grote tijdsdruk op hadden gezet. 
Dee tijdwinst die dat wellicht in 1991 heeft opgeleverd, gaat elders weer 
verloren,, wanneer er bijvoorbeeld 12.000 bezwaarschriften komen te 
liggen. . 

verbodverbod van willekeur, en gelijkheid 
Hett verbod van willekeur, zoals het in dit boek wordt opgevat, eist het 
volgenn van een consistente beleidslijn. In casu werd de beleidslijn 
ingezett door de toekomst van Schiphol en omgeving onderdeel te 
makenn van het gebiedsgerichte beleid van VROM, dat ruimtelijke 
ordenings-- en milieudoelstellingen integreert. Aan deze eis is niet 
geheell  voldaan door in het geval van Schiphol te kiezen voor een 
integratiee waarbij voor de milieudoelstelling onvoldoende plaats is 
gelaten.. Het beleid dat volgt uit het convenant wijkt nu af van het 
eerderr ingezette beleid, en kan daarmee een willekeurige indruk 

192 2 



maken,, die VROM alleen zal kunnen wegnemen wanneer zij aantoont 
datt er een noodzaak is om minder aan de milieudoelstelling tegemoet 
tee komen. Is van deze noodzaak geen sprake, dan had tussentijdse 
toetsingg van het convenant aan de beleidslijnen van VINO en NMP 
kunnenn leiden tot een betere, en dus beter te verdedigen, integratie van 
doelstellingen.. In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat het gelijk-
heidsbeginsell  in deze casus niet echt een rol speelt. Ik zie ook niet hoe 
hett nakomen van dit beginsel de oplossing van de casus had kunnen 
optimaliseren. . 

vertrouwenvertrouwen en materiële rechtszekerheid 
Dee overheidspartijen waren bestuursorganen die spraken over de 
uitoefeningg van hun wettelijke bevoegdheden, en niet over het wijzigen 
vann wettelijke regelingen. Zij hebben er voor gewaakt zich te sterk te 
binden,, door alle afspraken te maken onder het voorbehoud dat toe-
komstigee procedures op grond van bestaande wetten nog zouden 
moetenn volgen. Zeker door dit voorbehoud is de rechtszekerheid die 
hett convenant zou kunnen geven niet groot. Dat geldt ook voor de 
verwachtingenn die gewekt zijn. De gevolgen van deze procedures 
betreffenn echter niet het gehele convenant, omdat een groot deel van 
hett convenant beleid vastlegt dat de overheid in vrijheid kan maken. 
Eenn toezegging over het gebruik van deze vrijheid gedurende conve-
nantsbesprekingen,, is in principe bindend op basis van het vertrou-
wensbeginsel.. Dit beginsel verankert de binding aan convenanten. 

Hett casusmateriaal laat niet zien dat schending van het vertrou-
wensbeginsell  aan de orde is gesteld. Betekent dit dat dit beginsel 
optimaall  in acht is genomen? In ieder geval lijk t de werkwijze bij de 
totstandkomingg van het convenant te hebben bevorderd dat partijen 
zichh goed rekenschap gaven van de bindende kracht van het vertrou-
wensbeginsel.. Men heeft een behoorlijke mate van terughoudendheid in 
achtt genomen om niet te veel vertrouwen te wekken. Dat duidt op een 
optimalee omgang met het vertrouwensbeginsel, hoewel net als bij het 
rechtszekerheidsbeginsell  de vraag is of men zich wel voldoende 
rekenschapp heeft gegeven van de mogelijke bezwaren van derde-be-
langhebbenden.. Door beide beginselen meer in acht te nemen, hadden 
partijenn zich misschien meer rekenschap gegeven van de mate én de 
betrekkelijkheidd van de binding van afspraken die zij maken binnen 
hunn discretionaire ruimte. 
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rechtstreeksheid rechtstreeksheid 

Toetsingg aan het rechtstreeksheidsbeginsel heeft op basis van informa-
tiee van Van der Ent uitgewezen dat de actoren die een organisatie 
vertegenwoordigden,, zowel binnen de projectgroep als daarbuiten, 
allenn representatief waren voor de organisatie waar zij voor stonden! 
Datt komt tegemoet aan de eis van het rechtstreeksheidsbeginsel, dat 
inhoudtt dat een belang vertegenwoordigd wordt door de juiste repre-
sentant.. Om echt aan deze eis tegemoet te komen, moet de representant 
echterr niet alleen de organisatie vertegenwoordigen, maar moet de 
organisatiee ook echt voor het belang staan. Bij het opstellen van het 
convenantt zijn diverse belangengroeperingen gepasseerd. Zeker nu 
milieugroeperingenn niet mochten meepraten, lag het milieubelang in 
handenn van VROM, gemeenten en provincies. Dit waren alle partijen 
diee in casu ook andere belangen vertegenwoordigden, en dat doet de 
vraagg rijzen of het milieubelang wel adequaat werd vertegenwoordigd. 

Omm echt voor een belang te kunnen staan moet er een goede band 
bestaann met de eventuele achterban. Ook daar lijk t het in de meeste 
gevallenn niet aan te hebben geschort, hoewel dit bij de overheid niet 
altijdd even duidelijk was. Vanzelfsprekend heeft de overheid een 
anderee achterban dan een bedrijf of belangenorganisatie. De achterban 
iss uiteindelijk iedereen, maar de leden van de diverse volksvertegen-
woordigingenn (dat wil zeggen leden van gemeenteraden, provinciale 
staten,, of de Staten-Generaal) staan voor deze achterban. De eis die 
hierr gesteld moet worden is dat degene die de overheid vertegenwoor-
digt,, uiteindelijk verantwoording voor zijn handelen moet kunnen 
afleggenn tegenover een dergelijke volksvertegenwoordiging. Dat 
betekentt dat uiteindelijk de gekozen politicus verantwoordelijk is, wie 
ookk de onderhandelingen doet. Deze kan op zijn beurt belangrijke 
besluitenn weer niet nemen zonder ruggespraak met zijn college van 
burgemeesterr en wethouders, gedeputeerde staten, of de ministerraad. 
Wiee de verantwoordelijke politicus was, wie namens hem sprak, en 
mett welk gezag, was bij de convenantsbesprekingen niet altijd even 
helder.. Zo zaten er namens de minister van VROM diverse vertegen-
woordigers,, die allen namens hem spraken. Het goed naleven van het 
rechtstreeksheidsbeginsell  had zeker voor deze overheidspartij duidelijk 
gemaaktt wie waar voor stond. 

specialiteitspecialiteit en verbod van détournement de pouvoir 
Wanneerr bepaalde belangengroeperingen niet mogen meepraten, 
betekentt dat nog niet dat het belang waar zij voor staan niet is meege-
wogen.. Toch kan het een aanwijzing zijn, zeker nu het milieubelang, 
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datt als zodanig onmiskenbaar rechtstreeks betrokken was, niet ronduit 
behartigdd kon worden. Er is sprake van het veronachtzamen van het 
specialiteitsbeginsel,, omdat een rechtstreeks betrokken belang niet de 
kanss kreeg als zodanig voldoende in de afweging betrokken te raken. 
Hett heeft wellicht bijgedragen aan de snelheid om alleen min of meer 
gelijkgestemdee partijen te betrekken bij de totstandkoming van het 
convenant.. Dit heeft echter diverse andere partijen van het convenant 
vervreemd.. Door hen in de oppositie te drukken zullen zij zich waar-
schijnlijkk inspannen om de uitvoering van het convenant te verhinde-
ren,, waardoor de effectiviteit wordt geschaad. 

Niett alleen voor het vergaren van kennis, maar ook voor de 
effectiviteitt en voor het vergaren van steun en legitimiteit is het goed 
omm zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken bij in ieder geval 
hett onderzoek. Het specialiteitsbeginsel bepaalt vervolgens welke 
belangenn betrokken dienen te worden in de besluitvorming. Toepassing 
vann het verbod van détournement de pouvoir maakt daarna duidelijk 
datt van de betrokken bestuursorganen niet ieder orgaan alle recht-
streekss betrokken belangen mag afwegen. Dit had deze organen tot de 
conclusiee kunnen leiden dat zij binnen hun bevoegdheid bepaalde 
belangenn zeker niet zouden mogen afwegen. Een verstandige toepas-
singg van het verbod van détournement de pouvoir had hen tot het 
inzichtt kunnen brengen dat zij in het contact met vertegenwoordigers 
vann deze belangen terughoudend zouden moeten zijn. 

geschiktheid geschiktheid 
Hett geschiktheidsbeginsel eist een plausibele verklaring van het causale 
verbandd tussen de in te zetten middelen en het te bereiken doel. Dit is 
inn het convenant op z'n minst problematisch. De causaliteit is daar dat 
milieumaatregelenn kunnen bijdragen aan de komst van een mainport, 
enn de aanleg van een luchthaven kan bijdragen aan het milieu. Het is 
nogall  wat om een dergelijke doel-middelverhouding aan te brengen 
tussenn milieu en mainport. Het convenant is daar zeker niet in ge-
slaagd,, omdat het nooit tot een duidelijke doelstelling kwam. Waar 
geenn duidelijk doel is, zijn de middelen ook niet duidelijk. Pas als 
zulkee zaken eerst zo plausibel mogelijk op een rijtje worden gezet, kan 
eenn beleid aan het geschiktheidsbeginsel voldoen. 

evenredigheidevenredigheid en noodzakelijkheid 
Evenredigheidd wil zeggen dat het convenant niet mag leiden tot het 
buitenn proportie benadelen van sommige belangen ten bate van andere 
belangen.. Dit wil zeggen dat het nastreven van doelen om belangen te 
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behartigenn geen onevenredig nadeel mag brengen aan andere belangen. 
Eenn aanvullende eis, die volgt uit het noodzakelijkheidsbeginsel, is dat 
bijj  het treffen van deze andere belangen primair wordt gezocht naar 
diee maatregel die de 'minste pijn' veroorzaakt, en anders naar mitige-
rendee en compenserende maatregelen. De verschillende participanten in 
dee casus Schiphol hadden elk hun eigen belangen, zoals behoud van 
hett milieu, groei van de economie door middel van luchtvaart, of een 
verantwoordee ruimtelijke ordening. De doeleinden die zij in het kader 
vann hun belangenbehartiging stelden, leidden tot botsing van de diverse 
belangen.. De luchtvaartcoalitie stelde zich de ontwikkeling van Schip-
holl  tot mainport ten doel, de milieucoalitie het zo beperkt mogelijk 
houdenn van de overlast rondom Schiphol. Deze wijze van belangenbe-
hartigingg was echter suboptimaal, omdat deze maakte dat diverse 
partijenn uit de luchtvaartcoalitie hun doeleinden zodanig konden 
nastrevenn dat dit de belangen van de milieucoalitie heeft getroffen in 
eenn mate die niet geheel evenredig lijkt . 

Mett de eis die volgt uit het noodzakelijkheidsbeginsel is weliswaar 
rekeningg gehouden door bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de geluids-
overlastt beperkt zou kunnen blijven, maar de indruk blijf t dat werkelij-
kee inspanningen om de minste pijn te veroorzaken zeker geen prioriteit 
hadden.. Dat valt alles natuurlijk moeilijk te meten, want daarvoor 
moett duidelijk zijn wat een juiste verhouding is tussen de belangen van 
luchtvaartt en milieu, en wat de minste pijn is. Een meetpunt is dat 
sindss het sluiten van het convenant steeds sterker naar voren is geko-
menn dat Schiphol als mainport een zware wissel trekt op meer dan 
alleenn de belangen waar de milieucoalitie voor stond, zoals zelfs de 
belangenn van luchtvaartmaatschappijen. 

FormeleFormele rechtszekerheid, motivering en herhaling van toepassing van 
allealle beginselen 
Hett formele rechtzekerheidsbeginsel eist dat het convenant zelf duide-
lijk ,, ondubbelzinnig en kenbaar is. Daar valt met het oog op verbete-
ringg verder weinig over te zeggen, omdat het convenant naar mijn idee 
aann die voorwaarden voldoet. Deze formele voorwaarde heeft geen 
betrekkingg op het feit dat de dubbele doelstelling tot vaagheid en 
ambiguïteitt leidde. Andere, meer materiële eisen zoals het geschikt-
heidsbeginsell  hebben daar betrekking op. Uit de formele eis volgt dat 
duidelijkk moest zijn dat er met een dubbele doelstelling werd gewerkt. 
Datt was het geval, hoewel beter duidelijk had kunnen worden dat de 
economischee doelstelling meer gewicht had dan de milieu-doelstelling. 
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Hett casusmateriaal geeft niet aan dat partijen zich gedurende de 
convenantsbesprekingenn werkelijk rekenschap hebben gegeven van de 
eiss om het convenant kenbaar en draagkrachtig te motiveren. Toch is 
daarr in de publicatie en formulering van het convenant in voorzien, 
maarr de vraag is of dit voldoende was. Bij het motiveringsbeginsel 
geldtt de stelregel dat een ingrijpend besluit een diepgravende motive-
ringg verdient. Enkel de overwegingen in de preambule van een conve-
nantt zijn niet voldoende, en de bijlagen bij het convenant zijn niet 
werkelijkk geschreven als motivering. Het eigenlijke besluit, dat wil in 
casuu zeggen het convenant, had gepaard moeten gaan met een notitie 
diee bijvoorbeeld diep was ingegaan op de ratio van de dubbele doel-
stelling.. Ook was aandacht op zijn plaats geweest voor het feit dat de 
convenantsbesprekingenn als doel hadden om partijen tot overeenstem-
mingg te brengen, en voor de mate waarin dat was gelukt. Een dergelij-
kee notitie was een draagkrachtige motivering geweest van het eigenlij-
kee 'besluit'. 

Omm de draagkracht van de motivering te testen kunnen partijen nog 
eenss alle beginselen nalopen om te zien of aan ieder beginsel goed is 
voldaann in het licht van alle andere beginselen. Zo wijst toetsing aan 
hett zorgvuldigheidsbeginsel uit dat niet alle onderzoeken even goed 
zijnn afgerond, sommige zelfs in het geheel niet. Dat kan op grond van 
hett specialiteitsbeginsel de twijfel doen rijzen of er voldoende zicht 
bestondd op alle betrokken belangen. Is niet duidelijk welke belangen 
preciess betrokken zijn, dan kan ook niet exact vast staan wie de beste 
vertegenwoordigerr is van een belang, en is een extra toetsing aan de 
handd van het rechtstreeksheidsbeginsel nodig. Zo grijpen alle beginse-
lenn in elkaar, want staan niet alle belangen vast, dan staan bijvoorbeeld 
ookk niet alle betrokken wettelijke kaders en bevoegdheden vast. Door 
opp basis van de eis van een draagkrachtige motivering nogmaals alle 
beginselenn af te lopen, komen nog meer aanwijzingen naar voren over 
hoee de convenantsbesprekingen beter hadden kunnen verlopen. 

Dee bovenstaande toepassing van de beginselen is in dit onderzoek tot 
standd gekomen door elk beginsel in het licht van de andere beginselen 
toee te passen. Dat kan ook nu nog herhaald worden door bijvoorbeeld 
tee kijken naar de samenhang tussen de beginselen van formele zorgvul-
digheid,, specialiteit en rechtstreeksheid. Een betere selectie van de 
betrokkenn belangen had waarschijnlijk geleid tot de participatie van 
meerr belangenvertegenwoordigers, die hadden kunnen bijdragen aan 
eenn breder en kritischer onderzoek. Dat zou weer hebben kunnen 
bijdragenn aan de evenredigheid, de motivering, enzovoort. 
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Conclusie Conclusie 
Wellichtt moet de conclusie van bovenstaande toetsing zijn, dat er een 
basiss is voor een convenant tussen alle partijen die een belang verte-
genwoordigenn rondom Schiphol. Het vinden van het 'juiste' convenant 
zall  echter moeilijk zijn. Het juiste convenant is het convenant waarvan 
vaststaatt dat het meer dan andere een legitieme oplossing voor Schip-
holl  brengt. Het gedurende de totstandkoming van het convenant 
nalevenn van beginselen kan het vinden van het juiste convenant bevor-
deren.. De beginselen worden dan gebruikt in hun juridische functie, 
omm zo hun maatschappelijke functie van legitimatie van een beslissing 
tee kunnen vervullen. Is dat gelukt? In het geval van Schiphol had het 
beterr gekund. 

7.55 Bestuursrechtelijke en bestuurskundige optimalisering 

7.5.17.5.1 Inleiding 

Binnenn de overheid is een ontwikkeling waar te nemen waarin men 
probeertt beleidsvoornemens in een zo vroeg mogelijk stadium aan 
juridischee controle te onderwerpen, én om achteraf het beleid juridisch 
tee analyseren. Dat staat bekend als 'juridische control' en 'legal 
auditing'.. Inspanningen op dit gebied bestaan uit het zoeken naar 
structurenn van de overheidsorganisatie, opdat juridisch geschoolde 
ambtenarenn op het juiste moment meewerken aan beleid.315 In dit 
boekk staat in plaats daarvan een methode van juridisch redeneren 
centraal,, die toegepast kan worden bij control en auditing. Deze 
methodee bestaat naast rechtspraak uit beleidsanalyse, ex ante en ex 

"Dee sterke ontwikkeling die het administratieve recht doormaakt vraagt in toene-
mendee mate om grote aandacht voor de juridische aspecten van de gemeentelijke 
besluitvormingg en de daarmee verbonden procedures. De structuur van het 
gemeentelijkk apparaat zal hierop moeten zijn ingesteld. De kwaliteit en de effecti-
viteitt van het openbaar bestuur zullen erdoor bevorderd worden; de burgers om 
wiee het allemaal gaat zullen er wel bij varen". J.L.M. Kuijpers, Zijn de gemeente-
lijkee produkten ook houdbaar? De juridische functie in de gemeente, in Gst. 1997 
no.. 7051, p. 189. Kuijpers wijst ook op de Bestuursacademie, opleidingsinstituut 
vann de gemeenten. Deze geeft cursussen op het gebied van juridische control en 
legall  auditing. In dit verband wordt ook wel gesproken van legal accountancy. Een 
reactiee op Kuijpers is het artikel van K.F. Schuiling en H.B. Winter, Juridische 
controllingg in opkomst, in Gst. 1997 no. 7053, p. 254 - 257. 
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post,, en uit procesbegeleiding.316 De aanzet tot een methode van 
procesbegeleidingg volgt uit dit en de vorige hoofdstukken: nu de 
beginselenn van behoorlijk bestuur een min of meer overzichtelijke 
reekss vormen, biedt deze reeks het aanknopingspunt voor procesbege-
leiding.. De procesbegeleider kan de reeks herhaaldelijk nalopen om 
daaruitt steeds opnieuw op te maken welke eisen gelden bij de verschil-
lendee stappen van het besluitvormingsproces. 

Ditt en het vorige hoofdstuk laten een methode van rechtsvinding 
zienn die bestaat uit twee delen: een aantal groepen van beginselen, en 
eenn wijze van toepassing van deze beginselen. De beginselen van 
behoorlijkk bestuur dienen zich aan als een soort 'checklist', aan de 
handd waarvan de procesbegeleider de juridische kwaliteit van de 
besluitvormingg kan optimaliseren. Procesbegeleiding is in de bestuurs-
kundee een bekend begrip bij de bevordering van effectiviteit en effici-
ëntie.. Door het een juridische invulling te geven, kan een methode van 
rechtsvindingg worden ontwikkeld waarbij het bestuursrecht in combina-
tiee met de bestuurskunde de effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid 
vann het bestuur kan bevorderen. Vraag is in hoeverre een methode van 
bestuursrechtelijkee procesbegeleiding gecombineerd kan worden met 
bestuurskundigee methodes, opdat tegelijkertijd de rechtmatigheid en de 
effectiviteitt en efficiëntie van een handeling bevorderd worden. Deze 
vraagg zal ik hieronder beantwoorden. 

Beantwoordingg gebeurt door een combinatie van bestuurskundige 
enn bestuursrechtelijke procesbegeleiding te zoeken (7.5.2). In de 
tweedee plaats wil ik met behulp van een bestaande bestuurskundige 
methodee aantonen hoe deze gecombineerd kan worden met de bestuurs-
rechtelijkee methode die in dit boek is gevonden (7.5.3). Er zijn vele 
bestuurskundigee methodes voor procesbegeleiding.317 Om deze reden 
hebb ik gekozen voor een methode die meer dan de meeste andere is 
gepresenteerdd als een methode, en daarbij ook systematisch is beschre-
ven.. Dit is de zogenaamde RWS/NH-methode. Tot slot is in hoofdstuk 
11 aan de orde geweest dat in het bestuursrecht diverse bestuurlijke 
handelingenn te onderscheiden zijn, zoals het geven van beschikkingen, 

Ziee René van der Ent, De rol van de procesbegeleider in onderhandelend bestuur, 
Workingg paper Recht & Beleid, Leiden 1996. 
Procesbegeleidingg kan zich afspelen op twee niveaus. Het eerste is dat van de rol 
vann het individu en van de persoonlijke verhoudingen tussen individuen onderling. 
Hett tweede niveau is dat van de belangenafweging. Op dit laatste niveau speelt het 
rechtt een rol. Deze beperking betekent dat juridische procesbegeleiding slechts een 
onderdeell  omvat van de procesbegeleiding in zijn geheel. 
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off  het nemen van een besluit dat een algemeen verbindend voorschrift 
inhoudt.. Daar is ook aangegeven dat dit proefschrift zich met name 
richtt op de beschikking. Dat wil niet zeggen dat bepaalde opmerkingen 
niett ook bruikbaar zijn voor andere bestuurlijke handelingen, maar dit 
proefschriftt gaat zo ver niet. Wanneer in deze paragraaf wordt gezocht 
naarr een methode waarmee tegelijkertijd de rechtmatigheid, effectiviteit 
enn efficiëntie van een bestuurlijke handeling wordt bevorderd, dan is 
dezee handeling de beschikking. 

7.5.27.5.2 Rechtmatigheid, en effectiviteit en efficiëntie 

Dee juridische en de bestuurskundige procesbegeleiding leggen normen 
opp aan de belangenafweging die in hoge mate vergelijkbaar zijn. Dat 
hett recht normen oplegt aan de belangenafweging mag duidelijk zijn, 
maarr dat de bestuurskunde dat doet, behoeft misschien enige verkla-
ring.. Veel bestuurskundig werk richt zich op de beschrijving van de 
bestuurlijkee werkelijkheid, en op de analyse van het succes en falen 
vann bestuurlijke handelingen. Dit werk heeft als doel het begrip van 
bestuurlijkk handelen. Ander bestuurskundig werk heeft als doel het 
verbeterenn van bestuurlijk handelen. Het geeft aan hoe een succesvolle 
handelingg elders herhaald moet worden om daar ook succesvol te zijn. 
Watt in het ene geval succesvol is gebleken, wordt in volgende gevallen 
alss norm gehanteerd. Bestuurskundige methodes voor procesbegelei-
dingg passen in dit laatste beeld van de bestuurskunde, en dat maakt 
dezee methodes tot normatieve stelsels.318 Zij geven aan hoe men in 
handelingssituatiess de procesbegeleiding moet inrichten, opdat de 
beleidsvormingg succesvol zal zijn. Het belangrijkste instrument voor 
bestuurskundigee procesbegeleiding is een soort stappenplan dat doorlo-
penn moet worden om beleid tot een succes te maken. 

Hett bestuurskundige stappenplan bestaat in de meeste aan mij 
bekendee gevallen uit normen die zaken aangeven als 'betrek alle 
relevantee belangen', 'selecteer de juiste vertegenwoordigers van de 

Ziee voor Bestuurskundige methodes J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof, R.J. in 't 
Veld,, Procesmanagement, over procesontwerp en besluitvorming, Schoonhoven 
1998:: J.A. de Bruijn, E.F. ten Heuvelhof, Netwerkmanagement, strategieën, 
instrumentenn en normen, Utrecht 1995; E.F. ten Heuvelhof, Gedragsnormen voor 
overhedenn in horizontale structuren, 's-Gravenhage 1993; G.R. Teisman, Com-
plexee besluitvorming, een pluricentrisch perspectief op besluitvorming over 
ruimtelijkee investeringen, 's-Gravenhage 1992; G.R. Teisman, Sturen via creatieve 
concurrentie,, oratie Nijmegen 1997. 
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belangen',, 'onderzoek de feiten', 'geef gewichten aan de belangen'. 
Hett bestuursrecht stelt dergelijke normen ook, met name door de 
beginselenn van behoorlijk bestuur (die onder meer de belangenafwe-
gingg tot object hebben). Het is dan ook niet verwonderlijk dat er voor 
dee meeste bestuurskundige normen een tegenhanger te vinden is in de 
reekss beginselen van behoorlijk bestuur en andersom. Wat wil dit 
zeggenn voor de combinatie tussen bestuurskundige methodes voor 
procesbegeleidingg en de hierboven gevonden methode voor juridische 
procesbegeleiding?? Het antwoord op deze vraag wil ik hier illustreren 
mett behulp van het specialiteitsbeginsel. Als beginsel van behoorlijk 
bestuurr eist dit beginsel dat de rechtstreeks betrokken belangen in de 
besluitvormingg worden betrokken voorzover de wet daaraan geen 
beperkingenn stelt. Veel, zo niet de meeste, bestuurskundige methodes 
voorr procesbegeleiding kennen de norm die eist dat de bij een besluit 
betrokkenn belangen zoveel mogelijk een rol spelen. Ik zal hier spreken 
vann het 'bestuurskundige specialiteitsbeginsel'. 

Nakomingg van de eis van het bestuurskundige specialiteitsbeginsel 
iss gericht op de bevordering van effectiviteit en efficiëntie. De gedach-
tee daarachter is dat het veronachtzamen van betrokken belangen, en 
ookk het aandacht geven aan niet duidelijk betrokken belangen, leidt tot 
oppositiee tegen het besluit. Dat is ineffectief en inefficiënt, terwijl het 
opp de juiste wijze in de overwegingen betrekken van deze belangen 
leidtt tot draagvlak, die de effectiviteit en efficiëntie bevordert. Denk-
baarr is ook dat achter het bestuurskundige specialiteitsbeginsel een 
anderee gedachte schuilt, namelijk om alleen die belangen in de overwe-
gingenn te betrekken die voordeel hebben van een beleid, en om belan-
genn die schade ondervinden enigszins te vergeten. Beter lijk t het mij 
omm vast te houden aan de eerdere invulling van dit 'beginsel', maar om 
daarbijj  steeds te bedenken dat actoren een hang kunnen vertonen naar 
eenn enigszins strategische nakoming van dit 'beginsel'. De casus 
Schipholl  is van dit laatste een voorbeeld, maar illustreert in mijn ogen 
ookk dat een volwaardige nakoming uiteindelijk beter loont. 

Nakomingg van de eis van specialiteit als beginsel van behoorlijk 
bestuurr dient de rechtmatigheid van het besluit. De combinatie met de 
bestuurskundigee tegenhanger moet leiden tot een besluit dat optimaal 
voldoett aan de criteria van effectiviteit, efficiëntie en rechtmatigheid. 
Daarbijj  kan nakoming van het beginsel van behoorlijk bestuur bijdra-
genn aan de effectiviteit en efficiëntie, en kan nakoming van het be-
stuurskundigee specialiteitsbeginsel bijdragen aan de rechtmatigheid. 
Datt behoeft enige verklaring. Beleidsanalyse is gericht op de optimali-
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seringg van bestuurlijk handelen. Dat geldt voor de juridische variant 
diee ik hierboven heb beschreven, en ook voor de bestuurskundige. De 
juridischee variant is gericht op de optimalisering van de rechtmatig-
heid,, en de bestuurskundige op de optimalisering van de bedrijfsecono-
mischee eisen effectiviteit en efficiëntie van het bestuurlijk handelen. 

Hett nakomen van de eisen effectiviteit en efficiëntie kan bij de 
totstandkomingg van een bestuurlijke beslissing een botsing met be-
stuursrechtelijkee normen tot gevolg hebben. Is er bijvoorbeeld sprake 
vann volkshuisvesting dan is het een eis van recht dat beleid niet zonder 
goedee afweging ten koste gaat van milieubelangen of terreinen die 
bestemdd zijn voor bedrijven. Dit beperkt de mogelijkheden voor het 
voerenn van een volkshuisvestingsbeleid dat bedrijfseconomisch maxi-
maall  effectief en efficiënt is. Beleidmakers kunnen uit zichzelf het 
rechtt volgen en zo de invloed van rechtsnormen toelaten in hun eigen 
socialee systeem, in casu het systeem van de volkshuisvesting. 

Bestuursrechtelijkee en bestuurskundige normen kunnen botsen, 
maarr omdat zij beide bruikbaar zijn voor de optimalisering van be-
stuurlijkk handelen, is interessant in hoeverre een combinatie kan leiden 
tott handelen dat én zo rechtmatig mogelijk is, én zo effectief en 
efficiëntt mogelijk. Voorwaarde is dat het streven naar rechtmatigheid 
enerzijds,, en naar effectiviteit en efficiëntie anderzijds, op elkaar 
afgestemdd kunnen worden. Volgens Teubner is dat moeilijk, omdat het 
denkenn in termen van rechtmatigheid verschilt van het denken in 
termenn van effectiviteit en efficiëntie. Naar mijn mening, gekleurd 
doorr de visie van Habermas, zijn de verschillen niet onoverkomelijk. 
Verklaringg daarvoor is het bestaan van de leefwereld en van de spreek-
taal.. Effectiviteit en efficiëntie zijn geen normen die uitsluitend toepas-
baarr zijn vanuit een bedrijfseconomische rationaliteit. Zij behoren tot 
dee spreektaal, omdat zij in het alledaags taalgebruik een betekenis 
hebbenn die in principe toegankelijk is voor een ieder. Effectiviteit en 
efficiëntiee zijn net als de beginselen van behoorlijk bestuur van toepas-
singg op elke handelingssituatie en derhalve binnen elk sociaal systeem. 
Datt wil nog niet zeggen dat er nu afstemming mogelijk is waarbij 
bijvoorbeeldd rechtmatigheid een functie van effectiviteit wordt. 

Naarr mijn mening is een optimalisering van bestuurlijk handelen 
mogelijkk wanneer men zich tegelijkertijd rekenschap van rechtmatig-
heidd en effectiviteit en efficiëntie.319 Actoren komen dan achteraf 

Ziee over deze materie ook Haan P. de, Drupsteen, Th.G., Fernhout, R., Bestuurs-
rechtrecht in de sociale rechtsstaat, 4e geheel herziene druk, Deventer 1996, Deel 1, 
'Ontwikkeling,, Organisatie, Instrumentarium', p. 42. 
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minderr snel voor het probleem te staan dat een effectieve handeling 
onrechtmatigg is. Kern van deze gelijktijdige toetsing van een handeling 
iss dat een aantal beginselen van behoorlijk bestuur in hoge mate 
hetzelfdee blijkt te normeren als de normen die in de bestuurskunde van 
belangg zijn. Toepassing van bestuurskundige normen staat los van de 
toepassingg van bestuursrechtelijke normen. Het bepalen van de effecti-
viteitt en efficiëntie is een beoordeling van een andere soort, dan het 
bepalenn van de rechtmatigheid van een handeling. Toch blijkt dat beide 
soortenn beoordeling dicht bij elkaar staan. In combinatie kunnen zij 
elkaarr aanvullen. Zo is de kans groot dat een onevenredige belangenaf-
wegingg direct van invloed zal zijn op het draagvlak van de handeling. 
Tee weinig draagvlak zal weer de effectiviteit en efficiëntie van de 
handelingg kunnen beïnvloeden, omdat er een grote groep opposanten 
zall  zijn, die bijvoorbeeld het beleid kunnen vertragen. Omgekeerd zal 
bijvoorbeeldd de inzet van een ineffectief middel in strijd kunnen zijn 
mett het geschiktheidsbeginsel. Ineffectiviteit kan dan tot een onrecht-
matigheidd leiden, maar ineffectiviteit zelf is geen rechtsnorm. Ineffec-
tieff  handelen leidt tot onrechtmatigheid door middel van het schenden 
vann het geschiktheidsbeginsel. 

Hett geschiktheidsbeginsel heeft in dit laatste voorbeeld invloed op 
bestuurlijkk handelen, door van een ineffectiviteit van dit handelen aan 
tee geven dat het onrechtmatig is. Binnen het sociale systeem waarbin-
nenn deze handeling verricht gaat worden, moet doordringen dat deze 
onrechtmatigheidd dreigt. Dat gaat naar ik aanneem niet zoals in de 
visiee van Teubner, door het geschiktheidsbeginsel eerst te vertalen in 
termenn van het sociale systeem. Dit beginsel en bijvoorbeeld ook het 
begripp (in)efficiëntie maken namelijk beide deel uit van de leefwereld. 
Aann het slot van 7.2.1 heb ik geprobeerd aan te geven dat eenieder kan 
begrijpen,, ongeacht het sociale systeem waarin hij functioneert, wat 
eenn handeling is en wat de betekenis is van de bedrijfseconomische en 
dee juridische normen die van toepassing zijn op een willekeurige 
handeling.. Een ieder kan dus begrijpen wanneer een handeling ineffi-
ciëntt is, en dat deze onrechtmatig kan zijn op grond van schending van 
eenn beginsel dat toepasbaar is op welke handeling dan ook. 

Dee beginselen van behoorlijk bestuur en de eisen effectiviteit en 
efficiëntiee behoren naar mijn mening alle tot de leefwereld. Juist omdat 
effectiviteitt en efficiëntie toepasbaar zijn op iedere willekeurige hande-
lingg lenen zij zich in combinatie met de beginselen voor een gezamen-
lij kk streven naar optimalisering van bestuurlijk handelen. Uit de 
maatschappelijkee functie van het bestuursrecht volgt een methode van 
rechtsvindingg die zich kan richten op de optimalisering van de recht-
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matigheidd van bestuurlijk handelen. In de complexe samenleving zijn 
hett bij uitstek de beginselen van behoorlijk bestuur die zich lenen als 
kernn van deze methode. Zij zijn namelijk toepasbaar op elke handeling, 
enn storen zich daarom niet aan de grenzen van sociale systemen. Dit 
geldtt ook voor de normen effectiviteit en efficiëntie. Dat creëert een 
openingg om de methode van rechtsvinding, die gericht is op optimali-
seringg van rechtmatigheid, te combineren met methodes om de effecti-
viteitt en efficiëntie van bestuurlijk handelen te optimaliseren. Daaruit 
volgtt ten slotte een methode voor rechtsvinding die de optimalisering 
vann rechtmatigheid koppelt aan overwegingen omtrent effectiviteit en 
efficiëntie.. Hieronder volgt een voorbeeld van een dergelijke methode 
doorr de reeds genoemde bestuurskundige RWS/NH-methode te combi-
nerenn met de beginselen van behoorlijk bestuur. 

7.537.53 De R WS/NH-methode als voorbeeld 

Inn het handboek van Rijkswaterstaat Noord-Holland voor het manage-
mentt van open planprocessen wordt een methode voor procesmanage-
mentt uiteengezet, hier te noemen de RWS/NH-methode.320 Deze valt 
uiteenn in zes stappen: 1) de verkenning, 2) het initiatief, 3) de gemeen-
schappelijkee beeldvorming, 4) de gemeenschappelijke oplossing, 5) de 
besluitvorming,, en 6) de uitvoering en evaluatie. De stappen 2, 3 en 4 
hebbenn een sterk normatief karakter, omdat zij aangeven wat de 
procesbegeleiderr op welk moment moet doen om tot een goed besluit 
tee komen. Zij vallen in de RWS/NH-methode uiteen in punten van 
aandacht.. Ik zal nu aangeven in hoeverre deze punten van aandacht in 
Stapp 2 overeenkomsten vertonen met de diverse beginselen van behoor-
lij kk bestuur.321 Duidelijk zal worden dat dit niet bij alle normen lukt, 
omdatt diverse van deze punten van aandacht geen betrekking hebben 
opp handelingen waar het recht betrekking op heeft. Daarnaast zal ook 
duidelijkk worden dat de RWS/NH-methode geschreven is als een 
bestuurskundigg middel, en dat de beginselen van behoorlijk bestuur bij 
hett ontwerp geen doorslaggevende rol hebben gespeeld. Dat betekent 
datt in de diverse punten van aandacht vaak verschillende beginselen 
tegelijkk te herkennen zijn, en bijna vanzelfsprekend is de door mij 
aangebrachtee groepering niet herkenbaar. 

Managementt van open planprocessen, Een reisgids voor de procesmanager, J.C. 
Verdaas,, P.P.J. Driessen, P. Glasbergen, Vakgroep Milieukunde Universiteit 
Utrechtt in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, januari 1997. 

11 Verdaas c.s., p. 19 - 26. 
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Puntenn van aandacht bij Stap 2, de initiatieffase: 

2.12.1 Rijkswaterstaat 
Dee RWS/NH-methode gaat er vanuit dat in ieder geval Rijkswaterstaat 
eenn actor is, en heeft daarom als eerste punt van aandacht wat de rol is 
vann Rijkswaterstaat zelf. Ik laat dit eerste punt van aandacht achterwe-
ge,, omdat ik mij richt op procesmanagement in het algemeen.322 

2.22.2 actoren en hun belangen 
Inn het genoemde handboek wordt bij dit punt van aandacht onder meer 
dee volgende vraag gesteld: op grond van welke overwegingen moet een 
selectiee van partijen worden gemaakt? Deze vraag verwijst naar twee 
beginselenn van behoorlijk bestuur. Het eerste is het specialiteitsbegin-
sel,, dat eist dat de rechtstreeks betrokken belangen een rol zullen 
spelenn in de besluitvorming. Uit dit beginsel volgen overwegingen over 
welkee belangen een rol moeten spelen, maar niet over de actoren. Het 
rechtstreeksheidsbeginsell  stelt vervolgens de eis dat een actor voldoen-
dee duidelijk verbonden is met een belang, persoonlijk, of als vertegen-
woordigerr van een ander persoon of organisatie. In het handboek zijn 
tweee vervolgvragen opgenomen die betrekking hebben op de vraag wie 
err bij het project betrokken moet(en) worden, en of het wel of niet om 
georganiseerdee belangen gaat. Die vragen hebben een met het recht-
streeksheidsbeginsell  vergelijkbare inhoud. 

Eenn laatste vraag valt enigszins uit de toon bij de voorgaande: wat 
zijnn de wederzijdse afhankelijkheden en zijn deze te formuleren in 
win-winn situaties? Deze vraag werkt reeds toe naar een afweging van 
belangen,, en dat gaat veel verder dan de inventarisatie van betrokken 
actorenn en belangen. Op deze afweging zijn onder meer de beginselen 
vann evenredigheid en noodzakelijkheid van toepassing. Het evenredig-
heidsbeginsell  eist een juiste verhouding in het gewicht dat belangen in 
eenn besluit krijgen. Wederzijdse afhankelijkheden tussen belangen 
zullenn bij het bepalen van die verhouding van belang zijn. Het noodza-
kelijkheidsbeginsell  eist dat een afweging die ongunstig uitvalt voor een 
bepaaldd belang, daarbij voor dat belang de pijn zo klein mogelijk laat 
zijn.. Onderzoek naar het besluit dat de minste pijn veroorzaakt hangt 
samenn met het formuleren van win-win situaties. 

Dee nummering hierna loopt parallel aan de nummering op de aangegeven pagina's 
inn Verdaas c.s. 
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2323 risico-analyse 
Inn het handboek staan bij dit aandachtspunt de volgende vragen: welke 
risico'ss zijn aanwezig, niet alleen op het gebied van botsende belangen, 
maarr ook procedureel, financieel, politiek, en wanneer kunnen deze 
zichh voordoen? Op het eerste gezicht gaat bij dit punt van aandacht de 
vergelijkingg met het recht niet snel op, omdat bijvoorbeeld het analyse-
renn van politieke risico's geen rechtseis is. Op het tweede gezicht 
echterr lijk t risico-analyse gericht te zijn op bewaking van de effectivi-
teitt en efficiëntie van de handelingen die onderwerp zijn van de 
besluitvormingg die wordt voorbereid. De beginselen van behoorlijk 
bestuurr kennen met de beginselen van geschiktheid en noodzakelijkheid 
tweee beginselen die naar inhoud overeenkomsten vertonen met vragen 
naarr effectiviteit en efficiëntie. Dat geldt zeker voor het geschiktheids-
beginsel,, dat eist dat van een in te zetten middel vast staat dat plausibel 
iss dat het zal bijdragen aan het bereiken van het gestelde doel. Risi-
co-analysee is er in mijn ogen bij uitstek op gericht om te achterhalen of 
dee handelingen die in voorbereiding zijn op plausibele wijze zullen 
bijdragenn aan de gestelde doelen. Het noodzakelijkheidsbeginsel eist 
datt dit geschiedt tegen de minste pijn. Ook het achterhalen daarvan 
lijk tt mij interessant bij een risico-analyse, omdat het zeker een risico is 
eenn besluit te nemen dat meer lasten met zich meebrengt dat men had 
verwacht. . 

2.44 projectorganisatie 
Wanneerr dit punt van aandacht, en daar lijk t het op, heel sterk betrek-
kingg heeft op organisatorische structuren, dan gaat net als bij 2.3 de 
vergelijkingg met het recht niet snel op. Het recht heeft primair betrek-
kingg op handelingen, en niet op dergelijke structuren. Kan dit punt 
echterr betrokken worden op het structureren van de voorbereiding van 
hett besluit, dan wordt de aandacht gevestigd op de zorgvuldigheid van 
dee voorbereiding, en dan is een vergelijking mogelijk met het formele 
zorgvuldigheidsbeginsel.. Ook een vergelijking met het verbod van 
détournementt de pouvoir dient zich aan, wanneer onder organisatori-
schee structuren bijvoorbeeld de verdeling van taken en daarmee van 
bevoegdhedenn wordt verstaan. 

2.52.5 intenties vastleggen 
Doorr de intenties vast te leggen wekken de actoren bepaalde verwach-
tingen,, zij leggen een soort beleidslijn vast. Het verbod van willekeur 
eistt dat daarvan niet zonder goede motivering wordt afgeweken. Het 
vertrouwensbeginsell  eist dat de verwachtingen die daarmee zijn ge-
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wekt,, zullen worden gehonoreerd. Dat geldt nog sterker voor het 
vastleggenn van afspraken, zie 2.6 hierna. Het verbod van détournement 
dee pouvoir eist dat actoren doelen nastreven die zij op grond van hun 
bevoegdheidd mogen nastreven. Door intenties vast te leggen, komen zij 
dezee eis gedeeltelijk na door in ieder geval openlijk aan te geven welke 
doelenn zij zullen nastreven. Hiermee leggen zij ook de basis voor 
toepassingg van het geschiktheidsbeginsel, dat een plausibele verhouding 
tussenn doel en middel eist. Die verhouding is beter te beargumenteren 
wanneerr de intenties, doelen, vastliggen. 

2.62.6 vastleggen afspraken 
Doorr afspraken vast te leggen kunnen de actoren twee beginselen van 
behoorlijkk bestuur nakomen. In de eerste plaats eist het vertrouwensbe-
ginsell  het honoreren van gewekte verwachtingen. Door de afspraken 
vastt te leggen worden deze verwachtingen en daarmee het vertrouwen 
bewustt gewekt. In de tweede plaats eist het rechtzekerheidsbeginsel 
helderheidd en duidelijk over de verplichtingen van partijen. Door de 
afsprakenn vast te leggen wordt deze helderheid en duidelijkheid ver-
schaft. . 

2.72.7 'karakter' van actoren 
Bijj  dit punt van aandacht lijk t in de eerste plaats sprake te zijn van een 
selectiee van actoren, die op basis van hun karakter wel of niet mogen 
deelnemenn in delen van de projectorganisatie. Bij punt 2.2 bleek voor 
actorenn die een belang behartigen dat die selectie plaatsvindt op basis 
vann de beginselen van specialiteit en rechtstreeksheid. Actoren die een 
belangg behartigen kunnen ook bestuurlijke actoren zijn, maar hun 
selectiee vindt bovendien plaats op basis van het verbod van détourne-
mentt de pouvoir. Zij moeten op basis van dit verbod bevoegd zijn om 
ditt belang na te streven. Ook een punt van aandacht is hier de mate 
vann professionaliteit en deskundigheid. Dat is vergelijkbaar met het 
formelee zorgvuldigheidsbeginsel dat ten aanzien van bepaalde actoren 
eistt dat zij voldoende deskundig zijn. 

2.82.8 relaties andere projecten 
Inn het handboek staat bij dit aandachtspunt de volgende vraag: zijn er 
verbandenn met andere projecten en zo ja, welke en wat is daarvan de 
mogelijkee betekenis? Drie beginselen van behoorlijk bestuur eisen dat 
actorenn zich rekenschap geven van de betekenis van andere projecten: 
1)) indien in een ander project een beleidslijn is uitgezet die ook voor 
ditt project telt, dan mag daar op grond van het verbod van willekeur 
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niett zonder goede motivering van worden afgeweken; 2) is een ander 
projectt voldoende vergelijkbaar, dan eist het gelijkheidsbeginsel een 
gelijkee behandeling van gelijke gevallen, en ongelijk naar de mate van 
ongelijkheid;; 3) een voorgaand project kan ten aanzien van een vol-
gendd project verwachtingen wekken, die op basis van het vertrouwens-
beginsell  gehonoreerd moeten worden. 

2.92.9 taken en bevoegdheden 
Doorr dit als punt van aandacht op te voeren stuurt de RWS/NH-metho-
dee de gebruiker heel direct in de richting van het zich rechtstreeks 
rekenschapp geven van beginselen van behoorlijk bestuur. Dat zijn het 
verbodd van détournement de pouvoir en het legaliteitsbeginsel. Het 
verbodd van détournement de pouvoir eist dat een actor een doel 
nastreeftt dat hij bevoegd is na te streven. Het legaliteitsbeginsel eist in 
veell  gevallen dat deze bevoegdheid uiteindelijk is terug te voeren op 
eenn wettelijke basis. 

2.102.10 fasering/planning 
Hett formele zorgvuldigheidsbeginsel eist een juiste voorbereiding van 
eenn besluit. Het ontwerpen van een heldere planning is een tegemoet-
komingg aan deze eis. 

Conclusie Conclusie 
Hierbovenn is gebleken dat de RWS/NH-methode, hoewel niet juri-
disch,, inhoudelijke eisen stelt die eigenlijk dicht bij het recht staan. 
Omm draagvlak te creëren voor een bestuurlijk besluit maakt deze 
methodee dat bestuurders kijken naar de belangen die spelen rondom 
hunn besluit, en daar rekening mee houden. De afweging van belangen 
iss een centraal thema in het bestuursrecht. Zeker de beginselen van 
behoorlijkk bestuur hebben deze afweging als object. Het is dan ook 
niett verwonderlijk dat de stappen van de RWS/NH-methode niet alleen 
tee beschouwen zijn als onderdeel van een bestuurskundig stappenplan, 
maarr ook van een bestuursrechtelijk stappenplan. Dit toont in mijn 
ogenn aan dat een combinatie van beide soorten stappenplannen kan 
leidenn tot bestuurskundige en bestuursrechtelijke optimalisering, het 
onderwerpp van deze 7.5. 
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7.66 Conclusie 

Dee casus Schiphol speelt zich af in de werelden van economie, lucht-
vaart,, ruimtelijke ordening en milieu. De beginselen van behoorlijk 
bestuurr kunnen een rol vervullen om de communicatie te bevorderen 
tussenn deze uiteenlopende werelden, of beter sociale systemen. Op 
basiss van Habermas plaats ik deze beginselen in de leefwereld, zij 
kunnenn een rol spelen in alle sociale systemen. In navolging van 
Habermass meen ik echter dat wel van belang is om aan te geven dat 
dezee rol afhankelijk van de situatie kan veranderen. Hij onderscheidt 
namelijkk drie methodes van rechtsvinding, de formele, de materiële en 
dee procedurele. Het procedurele recht is gebaseerd op de erkenning 
vann het recht van een individu om in de complexe samenleving een rol 
tee spelen bij besluiten waarin zijn belangen betrokken zijn. Een derge-
lijk ee betrokkenheid lijk t mij bij de casus Schiphol het geval te zijn, 
ondankss het feit dat de belangen van bepaalde individuen daarvan 
uitgeslotenn waren. In zo'n geval moet rechtsvinding volgens Habermas 
plaatsvindenn conform de methode van het procedurele recht. Ik zie dat 
inn dit hoofdstuk onder meer als het volgen van een systematische 
methodee van rechtsvinding door bestuur en burger tesamen. Daar is in 
dee casus Schiphol slechts zeer gedeeltelijk gevolg aan gegeven. Ik heb 
geprobeerdd aan te tonen dat de kans op succes in deze casus groter was 
geweest,, als men deze methode wel had gevolgd. 

Teubnerr gaat uit van gesloten sociale systemen, die zelf de voor-
waardenn bepalen waaronder zij invloeden van buiten ontvangen. Er is 
inn zijn ogen geen sprake van een leefwereld met voorstellingen die 
doorr alle systemen worden gedeeld. Dat maakt dat de beginselen geen 
onderdeell  van zo'n wereld kunnen zijn en zodoende geen rol spelen in 
allee sociale systemen. Bij Habermas kunnen de beginselen wel onder-
deell  zijn van de alledaagse spreektaal, en daarmee komt zijn systeem-
theoriee in mijn ogen beter overeen met de werkelijkheid. In zijn 
theoriee brengen beginselen overwegingen tot uitdrukking die op ieder 
beleidsterreinn een rol kunnen spelen. Bij Teubner zullen deze beginse-
lenn eerst per beleidsterrein ingang moeten vinden en een invulling 
moetenn krijgen. Daarmee raken zij versnipperd en krijgen zij potentieel 
oneindigg veel uiteenlopende betekenissen, die echter voor elkaar niet 
vann betekenis zijn. Dat lijk t mij niet overeen te komen met de werke-
lijkheidd waarin veel beginselen voor de meeste actoren behoren tot de 
overwegingenn die zij in iedere situatie kunnen oproepen. 
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Wanneerr de beginselen van behoorlijk bestuur behoren tot de 
leefwereld,, leggen zij verbindingen tussen de sociale systemen waarin 
bestuurshandelenn plaatsvindt. Zorgvuldigheid is een norm die onder 
meerr telt op het terrein van de ruimtelijke ordening, en ook in de 
gezondheidszorgg bijvoorbeeld. De beginselen brengen daarmee samen-
hangg aan binnen de samenleving. Zo zal de opkomst van het speciali-
teitsbeginsell  in het ene sociale segment maken dat dit beginsel ook zal 
gaann tellen in het volgende segment. Is men zich op het terrein van de 
ruimtelijkee ordening op een gegeven moment duidelijk rekenschap 
gaann geven van alle rechtstreeks betrokken belangen, dan kan men 
daarinn binnen de gezondheidszorg niet achterblijven. De waarborging 
enn implementatie van individuele rechten door middel van de toepas-
singg van de beginselen doortrekt zo de gehele samenleving, omdat de 
beginselenn onderdeel zijn van de leefwereld. Het is hun maatschappe-
lijk ee functie om op deze wijze de maatschappij langzaam aan te passen 
aann opvattingen over wat legitiem handelen is. Deze functie komt het 
meestt manifest tot uiting in een situatie van procesbegeleiding. Deze 
situatiee leent zich ook om aan te tonen dat toepassing van de beginse-
lenn van behoorlijk bestuur mogelijk is in combinatie met toepassing 
vann de bedrijfseconomische eisen effectiviteit en efficiëntie. Dit wijst 
opp een duidelijk instrumenteel karakter van de beginselen van behoor-
lij kk bestuur. Dat en de plaats van de instrumentaliteit van de beginselen 
inn het systeem van bestuursrecht is onderwerp van het volgende 
hoofdstuk. . 
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HOOFDSTUKK  8 SYSTEEMM  VAN BESTUURSRECHT 

8.11 Inleidin g 

Kenmerkendd voor de in dit boek geschetste methode van rechtsvinding 
iss dat deze niet alleen geschikt is voor toepassing bij rechtspraak, maar 
ookk voor toepassing bij bestuurlijke beleidsanalyse, ex ante en ex post, 
enn bij procesbegeleiding. Voor het systeem van bestuursrecht betekent 
ditt dat de beginselen van behoorlijk bestuur niet alleen een functie 
hebbenn voor de rechtmatigheidstoetsing van bestuurlijk handelen ex 
post,, maar dat zij een functie hebben in het kader van een leerproces 
datt gericht is op de juridische optimalisering van bestuurlijk handelen. 
Zijj  krijgen daarmee een actieve maatschappelijke functie met een 
instrumenteell  karakter, omdat zij rechtstreeks invloed uitoefenen op 
veranderingenn van de werkelijkheid. Het verschil tussen rechtspraak en 
beleidsanalysee enerzijds en procesbegeleiding anderzijds, is dat deze 
laatstee variant van toepassing van de methode van rechtsvinding de 
meestt directe interventie tot gevolg heeft in de handelingssituatie. De 
bestuurlijkee beslissing die daar tot stand komt, krijgt rechtstreeks vorm 
onderr invloed van de beginselen van behoorlijk bestuur. Anders dan bij 
rechtspraakk en beleidsanalyse komt niet eerst de beslissing en dan pas 
dee toetsing, of in het geval van beleidsanalyse ex ante, eerst de toet-
singg en dan de beslissing. Bij procesbegeleiding komt de beslissing 
onmiddellijkonmiddellijk aan de hand van de beginselen tot stand. 

Bijj  procesbegeleiding is het instrumentele karakter van beginselen 
hett sterkst, omdat zij in dat geval direct betrokken zijn bij handelingen 
diee veranderingen in de werkelijkheid kunnen aanbrengen. Een instru-
menteell  karakter van de beginselen moet ingepast worden in het 
systeemm van bestuursrecht, al was het maar omdat zij in bestaande 
systemenn een waarborgend karakter hebben. Die inpassing is een doel 
vann dit hoofdstuk, dat als hoofddoel heeft het beschrijven van het 
systeemm van bestuursrecht dat ik in dit boek schets. Het instrumentele 
karakterr komt als eerste aan de orde (8.2). Om te passen in een 
systeemm van bestuursrecht moet de instrumentele functie van de begin-
selenn van behoorlijk bestuur verenigd worden met de rest van dat 
systeem.. Om dat te bereiken zal ik gebruik maken van bestaande 
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theorieënn omtrent de functies van het bestuursrecht (8.3). Dat betreft 
hett werk van De Haan, Drupsteen en Fernhout, en dat van Van der 
Hoeven.. Op basis van dit werk en met behulp van onder meer Dwor-
kinss theorie wil ik ten slotte komen tot een systeem van bestuursrecht 
waarinn de instrumentaliteit van in het bijzonder de beginselen van 
behoorlijkk bestuur een passende plaats inneemt (8.4). Dat systeem 
moett de basis bieden van het uiteindelijke systeem van bestuursrecht 
datt ik in dit boek heb willen schetsen (8.5). 

8.22 De instrumentaliteit van de beginselen van behoorlijk 
bestuur r 

Inn het moderne recht speelt het individu een voorname rol. Deze rol 
geldtt ook in belangrijke filosofieën over de functie van het recht. In de 
meestee gevallen betreffen deze filosofieën in ieder geval de waarbor-
gingg van de vrijheid en de gelijkheid van het individu. Het recht 
behoortt individuen een zodanige positie te geven dat ze gelijke kansen 
hebbenn om zich binnen de vrijheid die ze kunnen nemen optimaal te 
ontplooien.. Deze ontplooiing betekent een emancipatie van het individu 
tenn opzichte van een situatie waarin zijn vrijheid en gelijkheid bepaald 
werdenn door onderdrukkende feodale en later materiële verhoudingen. 
Inn het verlengde hiervan behoort het recht zekerheid te geven dat 
individuenn elkaar op bepaalde terreinen geen schade mogen berokke-
nen,, en dat de overheid niet naar willekeur ingrijpt. De kernfunctie 
vann het recht is het brengen van een maatschappelijke orde waarin de 
emancipatiee van het individu centraal staat. De functie van rechtsbegin-
selenn ligt in het verlengde van deze kernfunctie. Bax en Foqué geven 
aann dat onder meer in de beginselen van behoorlijk bestuur dergelijke 
waardenn tot uitdrukking komen.323 In deze opvatting zou de instru-
mentelee functie van het bestuursrecht wel eens meer in zijn beginselen 
kunnenn liggen, dan in bijzondere wetgeving. 

Ookk de Algemene wet bestuursrecht kan een zekere instrumentele 
functiee hebben. Deze functie volgt dan uit de inherente instrumentali-
teit,, oftewel de intrinsieke waarde van het recht, die bij ieder besluit 
tott zijn recht komt. Foqué en 't Hart beschrijven deze inherente 

Bax,, C.J., Foqué, R., 'Administratie als rechter? Pseudo-onafhankelijkheid van het 
administratieff  beroepsorgaan', in Snijders, H.J., Fijnaut, C, Maarseveen, 
H.Th.J.F.. van, Zwitser, R. (red.), "Overheidsrechter gepasseerd", Arnhem 1988, 
p.. 178 e.v. 

212 2 



instrumentaliteit.. Zij zien het recht als een middel om een andere, 
beteree maatschappelijke orde te creëren, waarin de vrijheid, gelijkheid 
enn emancipatie van het individu centraal staan. Deze orde ligt opgeslo-
tenn in de begrippen en beginselen die ten grondslag liggen aan het 
recht.. Toepassing van deze begrippen en beginselen betekent steeds de 
realisatiee van een betere orde. Foqué en 't Hart beroepen zich onder 
meerr op Dworkin,324 die aangeeft hoe bepaalde waarden ten grond-
slagg liggen aan de samenleving in zijn geheel. Wanneer de instrumen-
taliteitt van het recht bestaat uit de realisatie van de inhoud van deze 
waarden,, dan heeft het recht invloed op andere onderdelen van de 
maatschappij.. De instrumentaliteit van het recht ligt hiermee ook 
beslotenn in deze waarden en niet alleen in wetgeving. 

Foquéé en 't Hart baseren zich op 'een specifieke politiek-filosofische 
achtergrondd die zich sinds de zeventiende eeuw steeds duidelijker 
aftekent.. Kern daarvan zijn de strijd tegen despotische onderdrukking 
enn het ideaal van emancipatoire zelfverwerkelijking van de menselijke 
persoon'.3255 Uit deze politieke filosofie ontwikkelde zich het moder-
nee recht dat zich richt tegen onderdrukking en dat gericht is op eman-
cipatie.. Het moderne recht is hiermee gebaseerd op een normatief 
uitgangspunt,, dat het ideaal betreft van een andere, betere wereld. Hoe 
dezee wereld er uitziet, staat niet vast. Dat mag ook niet vast staan, 
anderss zou opnieuw sprake zijn van onderdrukking. Het moderne recht 
magg om deze reden ook niet blijvend vastliggen, maar moet open staan 
voorr verandering.326 De normativiteit van het moderne recht maakt 
datt de begrippen die tot het recht behoren geen louter feitelijk karakter 
hebben.. Ze hebben betrekking op de empirische werkelijkheid, maar 
zee hebben ook een normatief aspect. Het zijn zogenaamde 'contrafacti-
sche'' begrippen.327 

Foqué,, R., A.C. 't Hart, "Instrumentaliteit en rechtsbescherming", Arnhem/Ant-
werpenn 1990.p. 456. 
Foquéé en 't Hart, p. 139. 
Omm te beredeneren hoe het recht open kan blijven maken Foqué en 't Hart gebruik 
vann grondslagentheorie, p. 31 e.v., 144 - 145. Grondslagentheorie is een vorm van 
rechtstheorie,, of rechtsfilosofie. Zie in dit verband over Foqué en 't Hart: F. van 
Doorne,, Over de rechtswetenschap en haar relatie tot andere sociale wetenschap-
pen:: de onmisbaarheid van een maatschappijtheoretisch referentiekader, in 
G.C.GJ.. van Roermund, M.S. Groenhuijsen, W.J. Witteveen (red.), Symposium 
strafrecht,, Arnhem 1993, p. 340 - 342. 
Ziee ook hoofdstuk 3 over Habermas, § 3.6.2. 
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Dee betrokkenheid van contrafactische begrippen op de empirie 
maaktt dat het recht niet los komt te staan van de werkelijkheid. Het 
normatievee karakter van deze begrippen maakt dat zij het recht een 
inhoudd geven die ontleend wordt aan een ideologisch wereldbeeld. Het 
begripp 'rechtssubject' is geschikt om aan te tonen wat contrafacticiteit 
betekent.. Dit begrip heeft betrekking op de empirisch waarneembare 
individuelee mens, maar ook op de norm dat het individu een autonome 
dragerr van rechten en plichten moet zijn. Achter deze norm gaat een 
ideaall  wereldbeeld schuil waarin mensen in autonomie kunnen hande-
len.3288 Van de empirische werkelijkheid en van ideologieën kunnen 
verschillendee interpretaties bestaan. Dominante interpretaties van de 
werkelijkheidd en van ideologieën zullen leiden tot een dominant 
maatschappijbeeldd en tot bijbehorend recht.329 Dit is bijvoorbeeld 
eenn maatschappij waarin het autonome individu in vrijheid en gelijk-
heidd moet kunnen leven. Aan dit maatschappijbeeld en aan dit recht 
liggenn beginselen ten grondslag, waaronder rechtsbeginselen. Ook 
beginselenn hebben een contrafactisch karakter.330 Zo heeft het gelijk-
heidsbeginsell  betrekking op de empirisch waarneembare mens en op 
hett ideaal dat alle mensen in gelijkheid moeten kunnen leven. 

Hett feit dat verschillende interpretaties van de empirische werke-
lijkheidd en van ideologieën mogelijk zijn, maakt dat de dominante 
invullingg van begrippen en beginselen bestreden kan worden. Strijd 
omtrentt de inhoud van begrippen en beginselen voorkomt dat de 
inhoudd van het recht definitief vast komt te liggen, het voorkomt 
verstarringg en het houdt het recht open voor verandering. De contra-
facticiteitt van begrippen en beginselen geeft het recht deze openheid. 
Ditt maakt het moderne recht zodanig dat dominante interpretaties van 
dee werkelijkheid en van ideologieën de inhoud van begrippen en 
beginselenn nooit totaal kunnen bepalen. Foqué en 't Hart wijzen op de 
zogenaamdee 'bemiddelende functie' van het recht.331 Het recht be-
middeltt tussen empirie en ideologie door middel van de openheid van 
begrippenn en beginselen. Bemiddeling maakt dat het recht geen vol-
strektt vaststaande inhoud krijgt. Recht met een vaststaande inhoud laat 
geenn invloed toe van andere interpretaties van de werkelijkheid en van 

ss Zie Foqué en 't Hart, p. 52 - 59, 138 - 144, 147 - 148, en Van Roermund, 
Dualismee en dualisme is twee, in Symposium strafrecht, p. 273 - 274, 275 e.v. 

99 Foqué en 't Hart, p. 335 - 337. 
00 Foqué en 't Hart, p. 136 - 138. 
11 Foqué en 't Hart, p. 138, 377 - 379, 399 - 400. 
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ideologieën,, noch van andere ideologieën, oftewel utopieën.332 Vast-
staandd recht is onderdrukkend. Recht met een open karakter bemiddelt 
tussenn de bestaande en een andere, betere wereld. Vaststaand recht 
disciplineertt mensen, het leidt tot despotic 

Dee inherente instrumentaliteit van het recht maakt nu dat toepassing 
vann de begrippen en beginselen, waarin deze instrumentaliteit vastligt, 
steedss de implementatie betekent van de betere maatschappelijke orde 
diee in het recht opgesloten zit. Dat is het ideaal van de burgerlijke 
samenlevingg waarin het individu zich zoveel mogelijk in vrijheid kan 
ontplooien.. Toepassing van rechten, die het individu in deze vrijheid 
trachtenn te beschermen, betekent niet alleen een poging om deze 
vrijheidd te conserveren, maar ook om haar te realiseren. Iedere keer 
datt toepassing plaatsvindt van individuele vrijheidsrechten wordt een 
stapp gezet op weg naar realisatie van de ideale burgerlijke samenle-
ving.. In dit opzicht zijn de beginselen, en daarmee de beginselen van 
behoorlijkk bestuur, vergelijkbaar met dergelijke individuele vrijheids-
rechten.. Zij trachten de vrijheid te beschermen van het individu om 
zichh optimaal te kunnen ontplooien. 

Implementatiee van de beginselen is instrumenteel, omdat het de 
werkelijkheidd verandert in de richting van de ideale burgerlijke samen-
leving.. Vindt implementatie van beginselen van behoorlijk bestuur 
plaatss door middel van procesbegeleiding, dan geeft de in dat proces te 
nemenn beslissing onder invloed van deze beginselen direct vorm aan de 
idealee burgerlijke samenleving. Een voorbeeld met behulp van het 
evenredigheidsbeginsell  kan dat verduidelijken: door bij de uiteindelijke 
vormgevingg van een infrastructureel project werkelijk rekening te 
houdenn met de belangen van betrokkenen kan het project materieel 
anderee vormen aannemen dan oorspronkelijk was gepland. De instru-
mentaliteitt van het evenredigheidsbeginsel blijkt dan bijvoorbeeld uit 
eenn weg die anders loopt, uit een geluidswal, of uit een andere locatie 
voorr een windmolen. Daar kunnen ook andere, bijvoorbeeld economi-
sche,, verklaringen aan ten grondslag liggen, maar die sluiten de 
verklaringg op grond van de instrumentaliteit van de beginselen niet uit. 

Foquéé en 't Hart, p. 336 - 337, 387. 
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8.33 Bestaande systemen van instrumentaliteit en waarborg in 
hett  bestuursrecht 

Traditioneell  werd het bestuursrecht voornamelijk gezien als een 
waarborgg voor de burger tegen excessief overheidsoptreden.333 In 
19788 brengen De Haan, Drupsteen en Fernhout de bestuursrechtelijke 
wereldd in beroering met hun stelling dat het bestuursrecht, naast een 
waarborgendee functie, vooral een instrumentele functie heeft.334 

Dezee stellingname leidt tot veel kritiek.335 In reactie daarop kennen 
zijj  in 1986 het bestuursrecht naast een instrumentele en een waarbor-
gendee een derde functie toe: de normerende.336 Zij bouwen daarmee 
eenn systeem van bestuursrecht dat bestaat uit functies. Bij pogingen een 
beschrijvingg te geven van het systeem van bestuursrecht wordt vrijwel 
steedss gekozen voor rechtsfiguren. De verhoudingen tussen rechtsfigu-
renn als de wet, discretionaire bevoegdheid, beleidsregels, beginselen 
vann behoorlijk bestuur en inherente afwijkingsbevoegdheid vertonen in 
dezee pogingen een zekere systematiek. Het bekende artikel van Duk, 
'Dee zachte kern van het bestuursrecht', is een voorbeeld van zo'n 
systeemm dat is opgebouwd uit bestuursrechtelijke figuren. 

Dukk bespreekt vijf centrale figuren uit het bestuursrecht: bestuurs-
orgaan,, publiekrechtelijke rechtshandeling, besluit van algemene 
strekking,, beleidsvrijheid, en inspraak. Deze vormen tezamen de 
'zachte'' kern. Het is een streven om deze en andere rechtsfiguren te 
latenn passen binnen een geheel. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat 
opvattingenn omtrent het bestuursorgaan niet in strijd mogen zijn met 
opvattingenn omtrent de belanghebbende. Is dat wel het geval, dan leidt 
ditt tot tegenstrijdigheden binnen het geheel. Dergelijke tegenstrijdighe-

Ziee Steenbeek, J.G., boekbespreking van De Haan/Drupsteen/Fernhout 'Bestuurs-
rechtt in de sociale rechtsstaat', in RM Themis 1979/4, p. 409; zie ook Van Wijk, 
Konijnenbelt,, Van Male, 1999, p. 81 - 82. 
Haan,, P. de, Drupsteen, Th.G., Fernhout, R., "Bestuursrecht in de sociale 
rechtsstaat,, Instrument en waarborg", Deventer 1978, p. 109 - 111. Maar zie ook 
all  1976 Konijnenbelt bij Van Wijk, Hoofdstukken van administratief recht, p. 1, 
111 e.v. 
Dee Haan c.s., 1978, p. 109 - 111, en P. de Haan, Th.G. Drupsteen, R. Fernhout, 
Bestuursrechtt in de sociale rechtsstaat, Deel 1, Deventer 1996, p. 36 - 37. 
Dee Haan c.s., 1986, Deel 1, p. 30, en Deel 2, p. 1. Haan, P. de, Drupsteen, 
Th.G.,, Fernhout, R., Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 3e geheel herziene 
druk,, Deventer 1986, Deel 1, 'Ontwikkeling, Organisatie, Instrumentarium'. 
Haan,, P. de, Drupsteen, Th.G., Fernhout, R., Bestuursrecht in de sociale 
rechtsstaat,rechtsstaat, 3e geheel herziene druk, Deventer 1986, Deel 2, 'Bestuurshandelin-
genn en waarborgen'. 
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denn zijn voor de meeste juristen moeilijk te accepteren. Zij streven 
naarr eenheid of systeem in het recht.337 Duk geeft nergens aan dat 
hijj  probeert een systeem van bestuursrecht te construeren. Toch is zijn 
bijdragee te beschouwen als een poging om tot een systeem te komen. 
Zoo spreekt hij in dit verband van een theoretisch 'skelet' van het 
bestuursrecht.3388 Ook merkt hij op dat de vijf rechtsfiguren met el-
kaarr samenhangen; 'elk veronderstelt, bij nauwkeurige analyse, het 
onmiddellijkk voorafgaande (...).'339 

Dukk heeft, zo zegt hij zelf, een preoccupatie met rechtsbescher-
ming.3400 Zijn systeem heeft een karakter dat getekend is door rechts-
bescherming.. In hun streven de instrumentaliteit over het voetlicht te 
brengenn hebben De Haan c.s. stelling genomen tegenover de meeste 
beoefenaarss van het bestuursrecht die het traditionele waarborgbeeld 
voorr ogen hadden. Duk is van dezen niet de minste geweest. Het is 
belangrijkk om te zien dat De Haan c.s. in de eerste plaats passen in het 
beeldd van het zoeken naar een systeem in het recht. Zij leggen zich 
echterr niet alleen toe op een systeem van rechtsfiguren, of regels of 
beginselen,, maar ook op een systeem van functies. In de tweede plaats 
verzett deze wijze van systematiseren zich niet tegen andere. Wanneer 
Dee Haan c.s. zich afzetten tegen de preoccupatie met rechtsbescher-
mingg wil dat niet zeggen dat zij bijvoorbeeld een uit rechtsfiguren 
opgebouwdd systeem als dat van Duk verwerpen. Naast dit systeem 
komtt iets anders: het systeem van functies. Deze benadering wil ik hier 
gebruikenn om de beginselen van behoorlijk bestuur, die traditioneel in 
hett teken van rechtsbescherming staan, ook in het teken van instrumen-
taliteitt te zetten. Ik zal dat doen door op basis van De Haan c.s. een 
systeemm van functies van bestuursrecht te schetsen, waarin de beginse-
lenn een passende plaats hebben. 

Waarr het streven naar eenheid vandaan komt, zal in dit artikel in het midden 
blijven.. Misschien is het een hoger menselijk doel gericht op het bijeenhouden van 
dee samenleving. Enkele ideeën van Dworkin daarover zullen hierna in § 8.4.2. aan 
dee orde komen. Aanhangers van de Critical Legal Studies Movement beschouwen 
hett recht als een toevallige verzameling van normen die in de loop van de geschie-
deniss is ontstaan. Zij zien tegenstrijdigheden niet onmiddellijk als een probleem, en 
ervarenn eerder het streven naar samenhang als een probleem. Dworkin gaat 
uitvoerigg de discussie met hen aan, zie Law's Empire, p. 271 e.v. 
W.. Duk, De zachte kern van het bestuursrecht, RMTh 1978, p. 566. 
Duk,, p. 565, en zijn noot 3. 
Duk,, p. 566. 
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Dee Haan c.s. trachten in 1986 de legitimerende en normerende rol van 
hett bestuursrecht te verbinden met het instrumentele en waarborgkarak-
terr ervan.341 Zij stellen dat dit recht een normerende functie heeft ten 
opzichtee van bestuur en burger: het kent bevoegdheden toe aan het 
bestuurr en bakent deze af, het legt geboden en verboden op aan de 
burger,, en geeft de burger rechten, waaronder waarborgen. De Haan 
c.s.. verbinden deze normerende functie in 1986 met een legitimerende 
functie.. Deze zit in de toekenning van bevoegdheden, maar blijf t 
verderr onderbelicht. De instrumentele functie van het bestuursrecht 
volgtt uit het toekennen van genormeerde bevoegdheden aan het be-
stuur.. Het recht reikt het bestuur instrumenten aan om beleid te 
voeren,, en kan zelf instrumentarium zijn in handen van het bestuur. 
Uitt de rechten en waarborgen van de burger volgt de waarborgende 
functie.. Deze is erop gericht de burger aanspraken op de overheid en 
waarborgenn tegen overheidsoptreden te geven. De normering van de 
positiee van de burger betekent onder meer het waarborgen van zijn 
rechtspositiee in de samenleving: de burger moet op kunnen komen 
tegenn overheidsoptreden.342 

Ookk op de stellingname in 1986 blijf t de kritiek niet uit. Zo stelt 
Konijnenbeltt dat de drie functies niet goed in een systeem passen, 
omdatt ze elkaar overlappen: 'de inhoud van het normerende is ener-
zijdss instrumenteel, anderzijds van een waarborgkarakter'. Hij betwij-
feltt het nut van de toevoeging van de derde functie en pleit impliciet 
voorr het behoud van de 'fraaie tweeslag instrument & waarborg'.343 

Ookk Witteveen, Van Roermund en Van Seters zien het nut niet in van 
eenn derde functie, die instrument en waarborg bijeen moet hou-
den.3444 Zij benadrukken bovendien dat de waarborgende en de in-
strumentelee functie van het bestuursrecht met elkaar vergroeid zijn: 
waarr het recht instrumenteel wordt gebruikt, bestaat de roep om 
waarborgen,, en wie spreekt van waarborging 'kan moeilijk de vraag 
ontwijkenn waartegen die waarborg precies nodig is'.345 Van der Hoe-

11 De Haan c.s., 1986, Deel 2, p. 8 e.v. 
22 De Haan c.s., 1986, Deel 1, p. 27 - 30. 
33 W. Konijnenbelt, Rechtsvorming door het bestuur, in Bouwrecht 1989/7 p. 496 -

505,, zie p. 496 - 497. 
W.J.. Witteveen, P. van Seters, G. van Roermund, Wat maakt de wet symbolisch?, 
Zwollee 1991, p. 4 - 6. Deze schrijvers hebben het over de instrumentele- en 
waarborgbenaderingg van wetgeving. Wat zij over wetgeving zeggen kan m.i. hier 
rechtstreekss toegepast worden op de instrumentele- en waarborgfunctie van het 
recht.. De zie hier geen analytische bezwaren. 

'55 Witteveen c.s. p. 5. 
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venn kan zich op zichzelf wel vinden in een driedeling. In reactie hierop 
sluitt De Haan zich in 1990 aan bij Van der Hoevens onderscheid. 
Dezee laatste maakt een onderscheid tussen de legitimerende, de instru-
mentele,, en de waarborgende dimensie. 

Dee Haan stelt dat het verschil van mening tussen hem en Konijnen-
beltt opgelost kan worden door de legitimerende dimensie in de plaats 
vann de normatieve functie te stellen.346 Dit is wat in de nieuwste 
drukk van De Haan c.s. uit 1996 inderdaad is gebeurd.347 Daar 'ver-
vultt het bestuursrecht ten opzichte van het openbaar bestuur drie 
functies,, namelijk een instrumentele en een waarborgfunctie, die beide 
ookk een legitimerende functie impliceren'.348 'De legitimerende func-
tiee van het bestuursrecht kan men beschouwen als de meest algemene. 
(...)) Concreet komt de legitimerende functie tot uiting in het in het 
levenn roepen van bestuursorganen, het toekennen van bestuursbevoegd-
hedenn en het regelen van besluitvormingsprocedures. (...) De instru-
mentelee functie van het bestuursrecht betreft de rol die dit recht speelt 
tenn behoeve van de vaststelling en uitvoering van het overheidsbe-
leid'.3499 'De derde functie, de waarborgfunctie, betreft de bestuurs-
rechtelijkee normering van overheidsoptreden die de rechtspositie van 
dee burger ten opzichte van de overheid waarborgt'.350 'De drie hier-
bovenn beschreven functies van het bestuursrecht zijn wel te onderschei-
den,, maar niet van elkaar te scheiden. Zoals gezegd is de legitimeren-
dee functie de meest algemene. Zij sluit veelal de instrumentele functie 
inn zich. Anderzijds gaat er van een goede waarborgfunctie ook een 
legitimeringg uit voor het bestuursoptreden. Verder hangen de instru-
mentelee en waarborgfunctie onverbrekelijk met elkaar samen'.351 

Vann der Hoeven ziet normering van het bestuur niet als een functie van 
hett bestuursrecht, maar eerder als een maatschappelijk verschijnsel, dat 
niett alleen juridisch van aard hoeft te zijn. Voorzover deze normering 
juridischh van aard is, betreft het in de eerste plaats de rechtvaardiging 
vann de machtsaanspraak van de machthebber.352 Dat is de eerste 

P.. de Haan, De drie dimensies van het bestuursrecht, recensie in NJB 1990, p. 
344. . 
Dee Haan c.s., 1996, p. 37. 
Dee Haan c.s., 1996, p. 36. 
Dee Haan c.s., 1996, p. 37 - 38. 
Dee Haan c.s., 1996, p. 43. 
Dee Haan es., 1996, p. 45. 
Vann der Hoeven, p. 11. 
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juridischee dimensie van normering, die van de legitimatie van ge-
zag.3533 Deze betreft de 'rechtsnorm, de legitimatie, waaraan heersers 
hunn machtspositie ontleenden of waarop zij zich althans beriepen om 
hunn macht te rechtvaardigen'.354 De eerste functie van De Haan c.s., 
normeringg of legitimatie, heeft grote overeenkomsten met Van der 
Hoevenss eerste dimensie, de legitimatie van gezag.355 De tweede 
dimensiee van normering betreft de orde en voorspelbaarheid van 
machtsuitoefening.. Van belang zijn hier de organisatie van het instru-
mentariumm van de machthebber, die niet alleen bij hem maar ook bij 
zijnn onderdanen moet passen. Deze dimensie komt overeen met de 
instrumentelee functie van De Haan c.s.356 Deze hangt samen met 'de 
middelenn waarmee de heerser zijn macht deed gevoelen en de ruimte 
waarbinnenn hij die middelen kon hanteren'.357 Deze middelen en 
dezee ruimte waren bijna nooit onbeperkt. Zij werden beperkt door 
rechtsnormering,, en de instrumentele functie legde deze beperking 
vast. . 

Dee derde dimensie komt met de waarborgfunctie van De Haan c.s. 
overeen.3588 Deze betreft de normering van machtsuitoefening en 
'heeftt betrekking op de rechtspositie van de burger tegenover het 
bestuur'.3599 De drie dimensies van het bestuursrecht hebben zich 
volgenss Van der Hoeven ontwikkeld gedurende een historisch proces, 
waarinn de eerste twee ver teruggaan in de tijd, en de derde eigenlijk 
pass van deze eeuw is. Lange tijd hebben de eerste twee dimensies 
naastt elkaar bestaan, en was er weinig ruimte voor besef van de positie 
vann de burger, en dat deze misschien wel waarborgen zou moeten 
hebbenn tegenover de machthebber en zijn middelen. Voor de derde 
dimensiee was nog geen plaats bij het ontstaan van de constitutionele 
monarchie.. De derde dimensie van het bestuursrecht kon pas na 
verloopp van tijd tot ontwikkeling komen: 'Zolang de legitimatie en de 
instrumenteringg van het gezag geen sluitstuk hebben in een rechtsnor-
meringg van de verhouding van het gezag tegenover de burger (...), 
behoudenn zij een element van machtsvolkomenheid, dat onvermijdelijk 

Vann der Hoeven, p. 19. Hij spreekt hier van dimensies van normering, maar 
bedoeltt daar uiteindelijk hetzelfde mee als in de titel van zijn boek, De drie 
dimensiess van het bestuursrecht. 
Vann der Hoeven, p. 11. 
Dee Haan c.s., 1996, p. 36, 38. 
Vann der Hoeven, p. 256. 
Vann der Hoeven, p. 11. 
Ziee daarover De Haan in NJB 1990, p. 344 e.v. 
Vann der Hoeven, p. 11. 
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eenn zekere willekeur insluit'.360 Dit sluitstuk kan het bestuursrecht 
tott een geheel maken, een systeem. Wat dat precies betekent komt 
hiernaa aan de orde. 

8.44 Naar  een nieuw systeem van instrumentaliteit en waarborg 
inn het bestuursrecht 

8.4J8.4J Kritiek op bestaande systemen 

Eenn aantal schrijvers brengt een samenhang aan tussen de instrumente-
lee en waarborgende functie van het recht waarbij ze ofwel tot elkaar 
herleidd kunnen worden, of zelfs geheel in elkaar opgaan.361 Eerder 
inn dit hoofdstuk werd duidelijk dat bij Foqué en 't Hart de bemiddelen-
dee functie van het recht beschermt tegen disciplinering, omdat het een 
instrumentt is om een ander wereldbeeld te realiseren. Zo werkt iedere 
beslissingg waarin het begrip rechtssubject een rol speelt mee aan de 
realisatiee van een wereld waarin de mens een autonoom individu zal 
zijn.. Dit kan bijvoorbeeld een besluit zijn in het kader van beleidsvoe-
ring,, maar ook een uitspraak van een rechter in het kader van rechts-
bescherming.. De instrumentaliteit van deze beslissingen is tegelijkertijd 
waarborg,, omdat ze een wereldbeeld implementeren dat minder 
onderdrukkendd is. Waarborg, of rechtsbescherming in de meer gangba-
ree betekenis, betreft de bescherming van het individu tegen machts-
overschrijding.. Bij Foqué en 't Hart betreft het ook bescherming tegen 
disciplinering.. Instrumentaliteit in de meer gangbare betekenis betreft 
dee inzet van het recht voor het bereiken van beleidsdoeleinden, bij 
Foquéé en 't Hart betreft het ook het streven naar een andere wereld. 

Rechtsbeschermingg is bij Foqué en 't Hart een vorm van verzet 
tegenn disciplinering, en is daarmee ook instrumenteel. Instrumentaliteit 
iss een streven naar een andere wereld. Dit streven beschermt de burger 
tegenn het conserveren van een samenleving waarin geen plaats meer is 
voorr andere interpretaties van de werkelijkheid. Instrumentaliteit is 
daarmeee een waarborg tegen de disciplinering van een samenleving 
waarinn alles vast staat. Rechtsbescherming krijgt een instrumenteel 

Vann der Hoeven, p. 13 - 20. 
Ditt zijn onder meer Foqué en 't Hart, en E.M.H. Hirsch Ballin, "Publiekrecht en 
beleid",, Dissertatie Universiteit van Amsterdam, Alphen a/d Rijn 1979. Foqué en 
'tt Hart richten zich niet op het bestuursrecht, maar hun werk kan wel op dit recht 
betrokkenn worden, zie p. 31 - 32, noot 39. 
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karakterr en instrumentaliteit een karakter van waarborging.362 De 
instrumentelee en waarborgende functie van het recht worden door 
Foquéé en 't Hart tot elkaar herleid. Hirsch Ballin laat deze beide 
functiess zelfs geheel in elkaar opgaan door het beleid volledig te laten 
volgenn uit het recht. Hij baseert het recht evenals Foqué en 't Hart op 
eenn normatieve kern die de vrijheid en ontplooing van het individu 
behelst.. Hij noemt dat de rechtsidee.363 Beleid is bij Hirsch Ballin 
steedss de realisatie van de rechtsidee,364 dat wil zeggen dat de instru-
mentaliteitt van het recht bestaat uit alle beleid dat het bestuur voert. 
Dee waarborgende en de instrumentele functie gaan in elkaar op, omdat 
ookk rechtsbescherming in zijn ogen de realisatie van de rechtsidee is. 
Rechtsbeschermingg valt daarmee samen met beleid. 

Naarr mijn mening kan niet alle beleid uit het recht volgen. Zo zegt 
dee normatieve kern van het recht, de rechtsidee, uit zichzelf weinig 
overr bijvoorbeeld milieubeleid. Ook Foqué en 't Hart proberen vast te 
stellenn wat de normatieve kern is van het recht, maar laten daar niet 
allee beleid uit volgen. Beleid volgt uit deze kern voorzover de wet en 
hett recht hun normatieve inhoud ontlenen aan de begrippen en beginse-
lenn die ten grondslag liggen aan het recht. Toepassing daarvan betekent 
steedss de realisatie van een betere maatschappelijke orde. Beleid volgt 
daarnaastt uit instrumentele doeleinden van een regering. Deze vinden 
hunn weg naar de wet en dragen daarmee bij aan de normatieve inhoud 
vann het recht. Dat roept de vraag op of die inhoud enkel instrumenteel 
is,, of daarnaast ook het karakter van een waarborg heeft? Beleid dat 
niett volgt uit de begrippen en beginselen die ten grondslag liggen aan 
hett recht is instrumenteel en niet waarborgend. Het verandert de 
samenlevingg zonder dat deze verandering ten goede komt aan de 
ontplooiingg van de burger. Komt deze verandering op gespannen voet 
tee staan met deze ontplooiing, dan kan de burger zich op zijn waarbor-
genn beroepen. Waar de instrumentaliteit bij Foqué en 't Hart niet altijd 
eenn waarborg is, zijn deze waarborgen wel altijd instrumenteel. 

Hett is zaak om goed te beredeneren wat de onverbrekelijke samenhang 
iss tussen instrumentaliteit en waarborg. Foqué en 't Hart geven aan 
hoee dat zou kunnen. Winter, Scheltema en Herweijer nemen een 

Foquéé en 't Hart, p. 149 - 150, 325 - 334. 
Hirschh Ballin 1979, p. 35 - 44. 
Rechtsbeschermingg speelt in zijn dissertatie geen voorname rol. Als ik het goed 

zie,, is dit bij hem ook de realisatie van de rechtsidee, en ligt het daarmee in het 
verlengdee van beleid zoals door hem opgevat. Zie Hirsch Ballin 1979, p. 82. 
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standpuntt in dat daar dichtbij staat. In navolging van De Haan c.s. 
kennenn zij twee functies toe aan de wet, die van waarborg en instru-
ment.. Als instrument dient de wet beleidsdoeleinden, maar ook als 
waarborgg dient de wet in de ogen van Winter c.s. doelen, namelijk 
rechtsstatelijkee doelen. De waarborg functie maakt dat het nakomen van 
dee wet leidt tot de verwezenlijking van deze doelen, bijvoorbeeld meer 
rechtsgelijkheidd en meer rechtszekerheid.365 Konijnenbelt verkondigt 
eenn vergelijkbare mening, wanneer hij zegt: 'Het waarborgkarakter van 
hett bestuursrecht kan evengoed worden opgevat als juridisch-instru-
menteel;; het bestuursrecht is dan (tevens) instrument om juridische 
waardenn ten aanzien van de inrichting van de samenleving en het 
handelenn van de overheid tot gelding te brengen'.366 Wat zowel Win-
terr c.s. als Konijnenbelt niet laten zien, en Foqué en 't Hart wel, is dat 
hett nastreven van beleidsdoelen ook de verwezenlijking van rechtsstate-
lijkee doelen kan betekenen. Instrumentaliteit is dan tevens een waar-
borg,, bijvoorbeeld bij emancipatiebeleid. 

Hett werk van Foqué en 't Hart en dat van Hirsch Ball in laten zien 
datt het een groot rechtstheoretisch probleem is om een systeem van 
rechtt sluitend te beschrijven. De discussie over de functies van be-
stuursrechtt is een bestuursrechtelijke variant van dit probleem. De 
Haann c.s. hebben gemeen met onder meer Konijnenbelt en Witteveen 
c.s.. dat zij streven naar een systeem van functies die elkaar niet 
uitsluiten.. De Haan c.s. hebben dat ook gemeen met Van der Hoeven. 
Tussenn zijn werk en dat van De Haan c.s. zijn zoveel overeenkomsten, 
datt mijn kritiek op het systeem van De Haan c.s. ook dat van Van der 
Hoevenn betreft. Een aanleiding tot kritiek is naar mijn mening dat de 
samenhangg tussen de diverse functies te onevenwichtig is, waardoor op 
dee instrumentele of waarborgfunctie te veel nadruk kan komen te 
liggenn en deze wordt verabsoluteerd. Een verabsolutering van de 
instrumentelee functie leidt tot schending van de rechten van de burger, 
enn een verabsolutering van de waarborgfunctie doorkruist het beleid 
vann de overheid. Er ontstaan dan twee soorten bestuursrecht. 

Hett is wezenlijk voor het bestuursrecht dat men het voeren van 
beleidd en het beschermen van de burger steeds in samenhang blijf t 
beschouwen.. Rechtsbescherming mag niet op een niet te rechtvaardigen 
wijzee in de weg staan aan beleid. Tegelijkertijd mag beleid de rechten 
vann de burger niet op een niet te rechtvaardigen wijze schenden. Een 

H.B.. Winter, M. Scheltema, M. Herweijer, Evaluatie van wetgeving, Deventer 
1990,, p. 13 - 18. 
Vann Wijk/Konijnenbelt & Van Male, 1999, p. 86. 
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systeemm van bestuursrecht dat te veel de nadruk op één van beide 
functiess legt, leidt tot onevenwichtige oordelen. Het is de waarde van 
hett werk van met name Foqué en 't Hart dat zij zoeken naar een 
systeemm van recht dat de basis kan zijn voor evenwichtige oordelen. 
Hett systeem moet zo zuiver mogelijk zijn. Dat wil zeggen dat de 
functiess van het recht zo op elkaar aansluiten dat nergens de situatie 
ontstaatt dat er geen bescherming is tegen instrumentaliteit. Tegelijker-
tijdd mag bescherming niet iedere instrumentaliteit onmogelijk maken. 
Anderss ontstaat het gevaar van verabsolutering van één van beide 
functies.. De Haan c.s. proberen dat te voorkomen door rechtsbescher-
mingg en instrumentaliteit met elkaar te verbinden door middel van 
legitimiteit.. Naar mijn mening doen zij dat niet voldoende zuiver, 
waardoorr het gevaar van verabsolutering niet denkbeeldig is. 

8.4,28.4,2 Naar een nieuw systeem 

Inn het streven naar een zuiver systeem van functies van bestuursrecht 
zijnn Dworkins ideeën over integriteit bruikbaar, omdat hij een directe 
verbindingg legt tussen legitimiteit en integriteit. Voorwaarde is wel dat 
hijj  onder legitimiteit hetzelfde verstaat als het begrip dat hierboven aan 
dee orde was. Dworkin spreekt evenwel over de rechtvaardiging van 
uitoefeningg van de macht door de staat, en de wijze waarop hij dat 
doet,, wijkt naar mijn mening niet af van de wijze waarop bijvoorbeeld 
Dee Haan c.s. dat doen.367 Dat maakt een direkte toepassing van 
Dworkinss ideeën mogelijk. Zijn ideeën over integriteit zijn uiteengezet 
inn het tweede hoofdstuk van dit boek, en komen in het kort op het 
volgendee neer:368 procedures die aan alle burgers min of meer 
gelijkee stem geven in collectieve beslissingen maken deze beslissingen 
inn de woorden van Dworkin fair. Daarnaast moet de inhoud van deze 
beslissingenn rechtvaardig zijn. Rechtvaardigheid, justice, heeft betrek-
kingg op de juiste verdeling van goederen en het bieden van maatschap-
pelijkee kansen of mogelijkheden aan alle burgers. Fairness en justice 
vattenn de idealen van het moderne politieke systeem samen. 

Beslissingenn die stroken met de idealen van het moderne politieke 
systeemm kunnen alsnog in botsing komen met het zelfbegrip van de 
gemeenschap,, waarin deze zich ziet als een ware gemeenschap. Op dat 
momentt toont het ideaal van de integriteit zijn gedaante. Beslissingen 
moetenn niet alleen fair en rechtvaardig zijn, maar ook in overeenstem-

Dworkin,, 1986, p. 190- 191. 
Ziee 2.3.3 slot. 
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mingg zijn met het ideaalbeeld van de ware gemeenschap. Dit ideaal-
beeldd is een samenhangend geheel, dat een zo goed mogelijk beeld 
geeftt van de politieke en juridische praktijk. Past een beslissing niet in 
dezee samenhang, dan schendt dat de integriteit. Een gemeenschap die 
gestuurdd wordt door gemeenschappelijke beginselen, en waarin integri-
teitt centraal staat in de politiek, kan volgens Dworkin beter dan andere 
gemeenschappenn de legitimiteit van het politieke handelen verdedigen. 
Dezee verdediging is in een dergelijke gemeenschap mogelijk, omdat 
eenn algemeen gevoelde verbinding met integriteit de zorg van allen 
voorr elkaar uitdrukt. Deze verbinding, zo stelt Dworkin, is voldoende 
bijzonder,, persoonlijk, diepgaand, en egalitair om, op grond van 
maatstavenn die we elders accepteren voor gemeenschappelijke verplich-
tingen,, de basis te zijn voor gemeenschappelijke verplichtingen. 
Politiekee verplichtingen zijn in de gemeenschap verplichtingen die 
voortvloeienn uit het sociale verband, en worden op grond daarvan 
geaccepteerd.3699 Een dergelijke acceptatie van plichten wijst op een 
grotee legitimiteit van de politiek, en integriteit is de voornaamste 
grondslagg van deze legitimiteit. 

Kann dit politieke verhaal nu ook toegepast worden op het recht, 
waarbijj  integriteit de grondslag is voor de legitimiteit van het recht? 
Dworkinn beantwoordt deze vraag zeker bevestigend. Een staat die 
integriteitt als een politiek ideaal omarmt, kan zich volgens hem beter 
beroepenn op legitimiteit dan een staat die dat ideaal niet omarmt. Voor 
hett recht betekent dit dat een aantrekkelijke opvatting over het recht 
zichh ook op integriteit moet baseren. In deze opvatting moet de macht-
suitoefeningg van de staat gelegitimeerd worden met behulp van integri-
teit.3700 De afstand tussen politiek en recht is bij Dworkin slechts 
gering.. Zo ziet hij de actuele rechtspraktijk als een politiek verhaal dat 
zichh steeds verder ontwikkelt.371 Ook stelt hij dat de zorg in de ge-
meenschap,, die gestuurd wordt door gemeenschappelijke beginselen, 
diepgaandd is en stand houdt van het begin van de politiek tot en met 
wetgeving,, rechtspraak en handhaving.372 Naar mijn mening draagt 
integriteitt bij aan de politieke legitimatie, en draagt dezelfde integriteit 
alduss bij aan de legitimiteit van het recht. De legitimiteit van het recht 
inn een staat die de integriteit omarmt, is beter verdedigbaar dan de 
legitimiteitt in een staat zonder integriteit. 

Dworkin,, 1986, p. 216. 
Dworkin,, 1986, p. 192. 
Dworkin,, 1986, p. 225. 
Dworkin,, 1986, p. 213. 
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Kenmerkendd voor integriteit bij Dworkin is dat het samenhang brengt 
inn een systeem van recht waarin een drietal elementen een rol spelen, 
namelijkk fairness, justice en ook procedural due process. Is het niet 
ookk denkbaar dat integriteit samenhang brengt tussen de instrumentele 
enn waarborgende functie van het recht? Waldron geeft aan, mede op 
basiss van Dworkins theorie, dat integriteit een principe is dat niet per 
see juist de genoemde drie elementen bijeen hoeft te brengen.373 

Toegepastt op het bestuursrecht betekent dit in mijn ogen dat ook 
anderee elementen aan het recht ten grondslag kunnen liggen, zoals 
instrumentaliteitt en waarborg. Is een dergelijke toepassing zonder meer 
mogelijk?? Integriteit is geen formeel begrip dat zomaar allerhande 
elementenn bijeen kan brengen tot samenhangend geheel. Zoals Dwor-
kinn het gebruikt is het een materieel begrip dat betrekking heeft op het 
zelfbegripp van de gemeenschap, waarin deze zich ziet als een ware 
gemeenschap.. Beslissingen moeten in overeenstemming zijn met het 
ideaalbeeldd van de ware gemeenschap. Dit ideaalbeeld is een samen-
hangendd geheel, dat een zo goed mogelijke beeld geeft van de politieke 
enn juridische praktijk. Alleen de elementen die in dit beeld passen, 
kunnenn aan het recht ten grondslag liggen. Dit geldt naar mijn mening 
voorr instrumentaliteit en waarborg. 

Nett als fairness, justice en procedural due process leiden instru-
mentaliteitt en waarborg tot algemene uitspraken over het recht, die de 
functiess van het gehele recht omvatten. Wat is daarbij echter samen-
hangg tussen deze functies? Die samenhang volgt naar mijn mening uit 
dee legitimiteit zoals ik die hierboven met behulp van de integriteit heb 
beschreven.. Bij Dworkin volgt de legitimiteit van het recht uit de 
integeree samenhang tussen fairness, justice en procedural due process. 
Hijj  stelt dat in het recht als integer geheel uitspraken over het recht 
waarr zijn, wanneer deze passen bij, of volgen uit een theorie die de 
bestee interpretatie geeft van de rechtspraktijk van een gemeenschap in 
termenn van deze drie elementen.374 In het kader van mijn eigen be-
toogg laat ik de integere samenhang tussen instrumentaliteit en waarborg 

Jeremyy Waldron, The circumstances of integrity, Legal Theory, 3 (1997), p. 4, 
Dworkin,, 1986, p. 188 - 190. 
"Accordingg to law as integrity, propositions of law are true if they figure in or 

followw from the principles of justice, fairness, and procedural due process that 
providee the best constructive interpretation of the community's legal practice". 
Dworkin,, 1986, p. 225. 'Constructive interpretation' wordt hier opgevat als: het 
opstellenn van een theorie die de beste interpretatie geeft van de rechtspraktijk van 
eenn gemeenschap in termen van de drie elementen justice, fairness, and procedural 
duee process. 
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zorgenn voor de legitimiteit van het bestuursrecht. In dit geval volgt een 
waree uitspraak over het recht dus niet uit het samenhangend geheel van 
fairness,, justice en procedural due process, maar uit het samenhangend 
geheell  van instrumentaliteit en waarborg. Voorwaarde is dat deze beide 
waardenn aan de basis kunnen liggen van een theorie die de beste 
interpretatiee geeft van de rechtspraktijk van de gemeenschap. Naar 
mijnn mening is dat de wijze waarop Foqué en 't Hart deze waarden 
gebruiken,, en is dat ook de bedoeling van diverse bestuursjuristen, 
waarvann De Haan c.s. het beste voorbeeld zijn. 

Eenn integere verhouding tussen instrumental iteit en waarborg moet 
garantt staan voor legitiem overheidsoptreden. De verhouding tussen de 
legitimerendee functie van het bestuursrecht enerzijds en de instrumente-
lee en waarborgende functie anderzijds is naar mijn idee nu zodanig, dat 
bijj  uitstek de integere samenhang in de tweeslag instrument & waar-
borgg zorgt voor legitimatie. Naar de mening van Konijnenbelt moeten 
instrumentt en waarborg op een sluitende wijze met elkaar samenhan-
genn om gezamenlijk te kunnen staan voor de legitimerende functie van 
hett bestuursrecht. In mijn ogen kunnen zij dat enkel zijn op basis van 
integriteit.. De integere samenhang tussen instrument en waarborg 
vervultt in dit systeem de legitimerende functie. Er is eigenlijk geen 
behoeftee aan drie functies van bestuursrecht, omdat de eerste, de 
legitimerendee functie, volgt uit het systeem van de tweede en de derde. 
Daarmeee krijgt de legitimerende functie van het recht zijn juiste plaats. 
Hett is niet terecht als deze op één lijn wordt gesteld met de instrumen-
telee en waarborgende functie. Integriteit staat bij Dworkin ook niet op 
éénn lijn met justice en fairness. 

Hett legitimeren van bestuurshandelen is een hogere functie van het 
recht.. Het bestuursrecht vervult deze door het bestuur instrumenten te 
bieden,, en de burger waarborgen. Juist door op een integere wijze 
instrumentenn en waarborgen te bieden, kan dit recht het bestuurshande-
lenn legitimeren. Zeker uit het laatste werk van De Haan c.s. valt niet 
opp te maken dat dit idee haaks staat op wat zij zeggen. Zo stellen zij 
datt de instrumentele en de waarborgfunctie onverbrekelijk met elkaar 
samenhangen,, en beide ook een legitimerende functie impliceren.375 

Zijj  geven de legitimerende functie een eigen inhoud, omdat deze bestuursorganen 
inn het leven roept, daar bevoegdheden aan toekent en besluitvormingsprocedures 
regelt.. Wanneer deze functie volgt uit de samenhang van instrument en waarborg, 
kann deze niet een inhoud hebben, die niet ook al behoort tot de instrumentele en/of 
waarborgfunctie.. In hun paragraaf 1.64 (zie 1996 p. 45) geven De Haan c.s. naar 
mijnn mening aan dat dit laatste inderdaad het geval is. 

227 7 



Dee reden achter deze onverbrekelijke samenhang werken zij echter niet 
tenn gronde uit, waardoor geen hecht systeem ontstaat.376 Zo'n sys-
teemm moet hierboven wel zijn ontstaan. Het moet in dit boek echter 
niett alleen de functies van het bestuursrecht met elkaar verzoenen, 
maarr moet ook een passende plaats bieden aan de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. Mijn stelling is dat deze beginselen in dit systeem 
passen,, omdat zij eraan ten grondslag liggen. Deze stelling behoeft 
enigee uitleg, waarvoor ik moet terugkeren naar Dworkin. 

Bijj  Dworkin vormen de beginselen de grondslag van zijn systeem van 
recht,, omdat hun toepassing maakt dat bij ieder nieuw besluit wordt 
gevraagdd of en in hoeverre het past in het verhaal van het recht. Dat 
will  zeggen dat het besluit wordt ontdaan van elementen die juridisch 
verderr niet relevant zijn, en binnen de juridische toetsing verder 
voortbestaatt als geheel van juridisch relevante elementen. Dus bij een 
bouwbesluitt is bijvoorbeeld niet relevant dat de aanvrager een buiten-
landsee vrouw van middelbare leeftijd is. Wel van belang is of het te 
nemenn besluit strookt met het bestemmingsplan. Een juridisch relevant 
elementt is hier overeenstemming met het bestemmingsplan. In de visie 
vann Dworkin moet het juridische oordeel over deze overeenstemming 
passenn in de wijze waarop in het geldende recht doorgaans wordt 
geoordeeldd over deze overeenstemming. Is er sprake van een hard-
case,, dan moet het oordeel over deze overeenstemming tussen bouwbe-
sluitt en bestemmingsplan passen in een nieuwe theorie, die te recht-
vaardigenn is in het licht van de bredere gemeenschap op de ideale 
samenleving.. In het geval van deze hard-case tonen de beginselen hun 
waree gedaante. Rechtvaardiging betekent namelijk dat juridische 
argumentenn worden afgewogen tegen beleidsmatige argumenten. In 
dezee argumentatie hebben rechtsbeginselen zwaartekrachtwerking. Dat 
will  zeggen dat zij aangeven welke rechtsplichten, zoals gelijkheid en 
vertrouwen,, zeker nagekomen moeten worden. Nakoming moet weer 
passenn in het verhaal van het recht. 

Inn mijn artikel in de Konijnenbeltbundel suggereer ik een alternatief voor de - wat 
ikk daar noem - dogmatische benadering van De Haan c.s., en pleit voor een meer 
rechtsfilosofischee benadering. In een reactie daarop (1996, p. 238) stellen De Haan 
c.s.. dat er geen tegenstelling is tussen hun benadering en mijn alternatief. De 
redenenn die zij daarvoor aanvoeren, accepteer ik graag. Echter, naar mijn mening 
moett het rechtsfilosofisch alternatief leiden tot een andere visie op de samenhang 
tussenn de ftmcties van bestuursrecht. In mijn artikel had ik dat alternatief misschien 
niett echt voorhanden. In dit boek hoop ik het wel te kunnen bieden. 
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Nogg niet is aangegeven waarom de beginselen van behoorlijk de 
grondslagg vormen van een systeem van instrumentaliteit en waarborg. 
Zijj  vormen deze grondslag, omdat juist zij een instrumenteel en 
waarborgendd karakter hebben, en eerst daaruit het instrumentele en 
waarborgendee karakter van het systeem volgt. De beginselen van 
behoorlijkk bestuur hebben een waarborgende functie omdat zij evenals 
individuelee rechten bescherming bieden tegen een te vergaande inbreuk 
opp de positie van het individu bij het behartigen van individuele en 
collectievee belangen door anderen. Deze bescherming is echter ook 
instrumenteel,, omdat het doel is de implementatie van individuele 
rechten. . 

Hett instrumentele karakter van de beginselen van behoorlijk 
bestuurr maakt dat zij een dynamisch karakter hebben op het moment 
datt zij waarborgen bieden. Dat wil zeggen dat zij niet een bestaande 
ordee conserveren, maar een maatschappelijke orde realiseren. Op het 
momentt van afweging van individuele rechten tegen individuele en 
collectievee belangen zijn deze beginselen een instrument om te bepalen 
inn hoeverre het behartigen van deze belangen is toegestaan in het licht 
vann het realiseren van de maatschappelijke orde. Het behartigen van 
belangenn wordt afgemeten aan de mate waarin dit past in het beeld van 
dee ideale samenleving. Past de belangenbehartiging in dit beeld, dan is 
sprakee van integriteit en van legitimiteit. Dat wil zeggen dat zowel de 
instrumentaliteitt die schuilt achter de waarborging van individuele 
rechten,, als de instrumentaliteit van het behartigen van belangen passen 
inn het beeld van een ideale samenleving. Past de belangenbehartiging 
niett in dit beeld, dan wijst toetsing aan de beginselen van behoorlijk 
bestuurr uit dat de beoogde belangenbehartiging niet is toegestaan, en 
zall  moeten veranderen om tot een integer resultaat te komen. Juist 
omdatt zij geschikt zijn voor een dergelijke afweging vormen de 
beginselenn van behoorlijk bestuur de basis van een systeem van instru-
mentaliteitt en waarborg, en van de combinatie van integriteit en 
legitimiteit. . 

8.4.38.4.3 Afbakening van het systeem 

Nuu de instrumentele functie van de beginselen van behoorlijk bestuur 
eenn plaats heeft gekregen in een systeem van instrumentaliteit en 
waarborg,, moet het mogelijk zijn om het systeem van bestuursrecht te 
schetsenn zoals ik mij dat in het eerste hoofdstuk ten doel heb gesteld. 
Uitt dit systeem moet in het volgende hoofdstuk een verklaring kunnen 
volgenn voor de juridische en maatschappelijk functie van de beginselen 
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vann behoorlijk bestuur. Voor ik echt aan deze beschrijving toekom, 
moett het eerst als systeem van recht afgebakend worden ten opzichte 
vann twee andere normatieve stelsels. Klassiek is de afbakening ten 
opzichtee van de moraal. Daarnaast heb ik in het vorige hoofdstuk 
betoogdd dat de bestuurskunde een normatief stelsel kan zijn. Bestuurs-
kundigee normen zijn normen waarvan in het verleden is komen vast te 
staann dat het nakomen daarvan bijdraagt aan de effectiviteit of effici-
ëntiee van een bestuurlijke handeling. Zij kunnen dezelfde inhoud 
hebbenn als rechtsnormen, maar zij hebben niet hetzelfde karakter, 
omdatt rechtsnormen de rechtmatigheid van de bestuurlijke handeling 
betreffen.. Hieronder zal ik mij eerst richten op de grens tussen recht 
enn moraal, en daarna op de afbakening van het systeem van recht van 
bestuurskundigee normen. 

Hoee verhoudt het systeem van bestuursrecht zoals ik dat tot nu toe heb 
geschetstt zich tot de moraal? In het derde hoofdstuk, 3.3, heb ik 
aangegevenn dat volgens Habermas een actor in het morele discours de 
beginselenn naar eigen inzicht mag toepassen. De morele discoursregel 
steltt daar in tegenstelling tot de juridische discoursregel geen grenzen 
aan.. In het juridisch discours is de toepassing van de beginselen 
gebondenn aan het zogenaamde democratieprincipe. Dat wil zeggen dat 
eerderee toepassing door gezaghebbende instanties, met name wetgever 
enn rechter, aangeeft welke inhoud een beginsel heeft. Wat een actor in 
hett morele discours nog zorgvuldig vindt, maar bijvoorbeeld de 
(hoogste)) rechter in een eerdere, vergelijkbare casus niet, is in het 
juridischh discours onzorgvuldig. Dezelfde actor zal zich in het juridisch 
discourss moeten houden aan grenzen van zorgvuldigheid die hij 
mogelijkk moreel verwerpt. 

Mett de door Habermas aangegeven grens tussen recht en moraal 
kann er verschil bestaan tussen de juridische en morele toepassing van 
eenn beginsel. Dworkin maakt het onderscheid tussen inclusive en pure 
integrity.3777 Inclusive integrity is, zo kan men stellen, de integriteit 
vann het geldende recht, en pure integrity de integriteit van het wense-
lijkee recht. In het werk van Dworkin passen deze twee in dezelfde 
verhaallijn.. Een deel van dit verhaal, het geldende recht, is al gezag-
hebbendd verteld en mag door de rechter toegepast worden. Een ver-
volgg op dit verhaal, het wenselijke recht, is nog niet gezaghebbend 
verteld.. De rechter mag dit deel volgens Dworkin verder vertellen, en 

Dworkin,, 1986, p. 404 -407. 
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duss aan zijn uitspraak ten grondslag leggen. Interessant is dat zo de 
morelee en juridische toepassing van de beginselen in eikaars verlengde 
kunnenn liggen. 

Naarr mijn mening kan de optimalisering van beleid bestaan uit het 
zoekenn naar mogelijkheden om reeds binnen de grenzen van het 
geldendee recht te voldoen aan eisen van het wenselijke recht. Op grond 
vann Habermas noem ik dat hier morele eisen. Wat heeft het voor zin 
omm eerst een moreel en dan een juridisch oordeel te vormen? Wanneer 
enkell  een oordeel over de rechtmatigheid van een casus wordt ver-
wacht,, heeft dit inderdaad geen zin. De methode van rechtsvinding 
waarr ik in dit boek naar zoek, gaat verder dan enkel een rechtmatig-
heidstoets,, en biedt ook mogelijkheden tot het streven naar optimalise-
ringg van beleid. Op dat moment is het interessant om binnen de 
grenzenn van de rechtmatigheid te zoeken naar wegen om met behulp 
vann rechtsbeginselen meer te doen dan de minimumeisen van het recht 
vergen.. Het streven is dan om bijvoorbeeld zorgvuldiger te zijn, dan 
hett zorgvuldigheidsbeginsel rechtens eist. Het streven is een stap 
verderr te gaan in het betrekken van belangen in de besluitvorming, dan 
opp basis van het specialiteitsbeginsel vereist zou zijn. Toepassing van 
dezee beginselen is dan niet alleen juridisch, maar ook moreel gewenst. 

Doorr eerst te kijken wat in het licht van een casus moreel de beste 
toepassingg van het beginsel is, en vervolgens te bezien wat het recht 
vereist,, wordt duidelijk in hoeverre het mogelijk is om een beginsel 
nogg verder na te komen dan rechtens vereist is. Het verschil tussen 
rechtt en moraal is dat participanten het over hun morele binding 
volledigg eens of oneens kunnen zijn zonder dat nakoming van een 
afspraakk afgedwongen kan worden bij een hoger gezag. Voor de 
juridischee binding geldt dat een hoger gezag de binding kan vaststellen, 
ongeachtt de mening van participanten. Participanten kunnen echter van 
meningg zijn dat zij binnen de grenzen van het recht verder kunnen 
gaann in de nakoming van beginselen. De afbakening tussen het systeem 
vann bestuursrecht en de moraal is nu dat dit systeem van bestuursrecht 
dee grenzen aangeeft die actoren niet mogen schenden, maar waarbin-
nenn zij kunnen doorgaan met het zoeken naar het meest optimale 
beleid.. Zij kunnen daar ook bestuurskundige normen in betrekken. 

Hett onderscheid tussen bestuurskundige en bestuursrechtelijke normen 
valtt samen met het onderscheid tussen recht en beleid, waarbij beleid 
staatt voor het plannen en uitvoeren van bestuurlijke handelingen 
gerichtt op het bereiken van een van tevoren vastgesteld doel. Het 
bestuursrechtt reikt instrumenten aan binnen de instrumentele functie 
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vann het recht. Het reikt normen aan die de effectiviteit en efficiëntie 
vann het beleid kunnen beïnvloeden, maar niet rechtstreeks. Zou dit 
laatstee wel het geval zijn, dan wordt het bestuursrecht in zijn geheel 
eenn instrument van beleid. Op het moment dat het recht louter een 
middell  is, komt de instrumentele functie geheel los te staan van de 
anderee functies van het recht, en wordt zij in die zin verabsolu-
teerd.3788 Bij deze verabsolutering, die door De Haan c.s. voor moge-
lij kk wordt gehouden,379 is sprake van een standpunt dat past binnen 
hett pragmatisch instrumentalisme. Aanhangers van deze stroming zijn 
vann mening dat het instrumentele recht maatschappelijk een recht-
streekss effect heeft. In deze stroming worden 'het recht en de juridi-
schee instituties en processen beschouwd als middelen in functie van 
doelstellingen,, die volledig buiten dat recht liggen, en niet als com-
plexee gehelen van middelen en doelen'.380 

Zekerr de band die De Haan c.s. leggen tussen de drie functies van 
hett bestuursrecht maakt dat zij niet tot het pragmatisch instrumentalis-
mee te rekenen zijn. Toch staan zij er hier en daar dichtbij, wanneer zij 
zeggenn dat het bestuursrecht niet alleen instrumenten aanreikt, maar 
zelff  ook instrument kan zijn om doeleinden na te streven. Zo vormt 
volgenss Fernhout het bestuursrechtelijk milieurecht het instrumentari-
umm voor het milieubeleid, en de Vreemdelingenwet reikt de instrumen-
tenn aan om vreemdelingenbeleid te voeren.381 De Haan c.s. beschou-
wenn de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing als een instrument voor 
stadsvernieuwingsbeleid,, en wijzen als voorbeelden van dezelfde 
verhoudingg tussen wet en beleid op de Wet op het basisonderwijs, de 
Wett persoonsregistraties en de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring. . 

Naarr mijn mening kan het bestuursrecht nooit een instrument zijn 
datt vergelijkbaar is met feitelijke instrumenten als personeel en geld. 
Dee inzet van dergelijke middelen verandert de feitelijkheid recht-

Foquéé en 't Hart en ook Witteveen c.s waarschuwen daarvoor. Zie Foqué en 't 
Hart,, hoofdstuk 11a, en W.J. Witteveen, P. van Seters, G. van Roermund, Wat 
maaktt de wet symbolisch?, Zwolle 1991, p. 4 - 6. Deze waarschuwing kan 
overigenss ook de waarborgfunctie betreffen. 

99 De Haan c.s. 1986, Deel 1, p. 28 - 29, en zie 1996, p. 40. 
100 Summers, R.S., "Het pragmatisch instrumentalisme", Antwerpen/Amsterdam 1980, 

p.. 13. 
R.. Fernhout, Instrument en norm, in Th.G. Drupsteen, R. Fernhout (red.), 
Rechtsvormingg in de sociale rechtsstaat, Bundel opstellen aangeboden aan prof. 
mr.. P. de Haan, Deventer 1989, p. 24. 

122 De Haan c.s., 1996, p. 40. 
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streeks,, omdat er onmiddellijk sprake is van meer of minder mens-
kracht,, of meer of minder geld, of materiaal. Het stellen van rechts-
normenn leidt nooit tot een dergelijke rechtstreekse verandering. Als het 
bestuursrechtt al een instrument is, dan is het op z'n hoogst een norma-
tieff  instrument. Dat wil zeggen dat het vorm geeft aan de feitelijkheid 
doordatt mensen in hun feitelijk handelen de normatieve verwachtingen 
honorerenn die uit het recht volgen. 

Hett voornaamste bezwaar tegen het pragmatisch instrumentalisme 
iss een miskenning van de intrinsieke waarde van het recht.383 Deze 
waardee staat centraal bij Foqué en 't Hart, omdat voor hen het recht 
eenn middel is om een andere, betere orde te creëren. Dat is de inheren-
tee instrumentaliteit van het recht. Die instrumentaliteit is niet de 
grondslagg van alle beleid, maar is wel een criterium op basis waarvan 
eenn bepaalde vorm en inhoud van het beleid afgedwongen kunnen 
worden.. Het recht mag dan wel afdwingbaar zijn, dat maakt nog niet 
datt het per definitie afgedwongen wordt. Van Roermund wijst erop dat 
ditt laatste onder meer afhankelijk is van macht.384 Het recht is een 
machtt om andere machten in te tomen. Dit is niet de absolute aan-
spraakk dat alle beleid de verwerkelijking van het recht moet zijn, zoals 
datt bij Hirsch Ballin het geval is. 

Wiee eist dat alle beleid voortbouwt op in het recht vastgelegde 
waarden,, zoals Hirsch Ballin dat doet, pleit voor een absoluut primaat 
vann het recht. Bij hem betreft beleid het feitelijk ingang doen vinden 
vann rechtsvorming. Het gaat om de macht van het recht: beleid, macht 
enn recht vallen samen.385 Donner heeft hierbij bedenkingen, volgens 
hemm heeft Hirsch Ballin geen oog voor de gevaren van de macht.386 

Foquéé en 't Hart hebben wel oog voor de gevaren van de macht, 
omdatt zij het recht zien als een macht met de aanspraak om andere 
machtenn in te tomen. Van Roermund betoogt dat deze aanspraak van 
hett recht bij hen in filosofische zin absoluut is. Dat wil zeggen dat het 
beleidd bij Foqué en 't Hart net als het recht de leidraad volgt van de 
beginselenn die ten grondslag liggen aan het dominante maatschappij-
beeld.. Het recht is er om navolging van deze beginselen af te dwingen. 
Hett voeren van beleid moet conform deze beginselen zijn. Het recht 

Ziee Schuyt, C.J.M., 'Sturing en het recht', in Witteveen, W.J., Bovens, M.A.P. 
(red.),, "Het schip van staat", Zwolle 1985, p. 116 - 117. 
Ziee Van Roermund, 1993, p. 283 - 284, 288. 
Hirschh Ballin 1979, p. 29. 
A.M.. Donner, boekbespreking in RMTh 1980, p. 31. Volgens De Haanc.s., 1996 
p.. 41, heeft Hirsch Ballin hier wél oog voor. 
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krijgtt zo een primaat boven beleid, het krijgt de aanspraak om steeds 
hett normatieve kader te zijn voor de uiteindelijke beoordeling van alle 
beleid.387 7 

Dee weergave van Van Roermund van de ideeën van Foqué en 't 
Hartt lijk t mij bruikbaar om het systeem van bestuursrecht af te bake-
nenn van het beleid. Het bestuursrecht maakt er aanspraak op het beleid 
tee kunnen beoordelen. Dat wil zeggen dat het systeem van dit recht is 
gebaseerdd op het idee dat het bestuursrecht bestaat uit normen die het 
beleidd kunnen beïnvloeden. Deze afbakening volgt in mijn ogen uit de 
complexiteitt van de samenleving. Deze complexiteit heeft een bijzon-
derr gevolg voor het karakter van rechtsnormen. Dat bleek bij de 
beschrijvingg van de methode van rechtsvinding, waarbij rekening werd 
gehoudenn met het feit dat een juridisch oordeel niet onmiddellijk van 
invloedd is op de samenleving. Dit bijzondere karakter van rechtsnor-
menn is ook van belang voor de afbakening van het systeem van be-
stuursrecht.. Dat volgt uit de in het vorige hoofdstuk, 7.2.1, beschreven 
systeemtheorie.. Daar ligt een stroming aan ten grondslag waarin men 
aanneemtt dat het recht als sociaal systeem slechts onder bepaalde 
voorwaardenn invloed heeft op andere systemen, zodat het niet zonder 
meerr mogelijk is om op basis van het recht beleid te voeren. 

8.55 Conclusie 

Aann het slot van dit hoofdstuk schets ik nogmaals in het kort het 
systeemm van bestuursrecht, dat in zoverre een alternatief moet zijn voor 
bestaandee systemen, dat het een meer passende verklaring moet geven 
vann de functie van de beginselen van behoorlijk bestuur. In de vorige 
hoofdstukkenn is gebleken dat dit systeem gevonden kan worden door 
eerstt een methode van rechtsvinding te ontwikkelen. Die methode heb 
ikk met name gevonden door de beginselen te koppelen aan de hande-
lingssituatie.. De beginselen van behoorlijk bestuur normeren elk een 
anderr aspect van deze situatie, waardoor zij geschikt zijn om opgeno-
menn te worden in een soort stappenplan. Het nalopen daarvan leidt tot 
hett stellen van de belangrijkste rechtsvragen, waaronder vragen naar 
dee belangenafweging en naar de wet. Daarmee ontstaan de belangrijk-
stee contouren van een systeem van bestuursrecht. Deze zijn dat de 
samenhangg die de handelingssituatie aanbrengt tussen de beginselen 

Foquéé en 't Hart, p. 136 - 140, 389 - 402 m.n. p. 398; zie ook Foqué en 't Hart, 
Grondslagenn ter discussie, in G.C.G.J. van Roermund, M.S. Groenhuijsen, W.J. 
Witteveenn (Red.), Symposium strafrecht, Arnhem 1993, p. 414 - 415, 418 - 419. 
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zodanigg is, dat daaruit de samenhang van het recht volgt. De hande-
lingssituatiee brengt een zodanig verband aan tussen de beginselen dat 
zijj  ook aan belangen, de wet, en aan andere onderdelen van het recht, 
diee bijvoorbeeld procedurele stappen in de besluitvorming normeren, 
eenn plaats geven in een systeem van bestuursrecht. 

Aann het systeem van bestuursrecht is nog verder vorm gegeven 
doorr in de eerste plaats in 8.2 te wijzen op de instrumentele functie 
vann de beginselen van behoorlijk bestuur. In de tweede plaats is deze 
instrumentaliteitt van de beginselen ingepast in het systeem van be-
stuursrecht.. Centraal idee aan het slot van 8.4.2 is dat zowel de 
instrumentaliteitt die schuilt achter de waarborging van individuele 
rechten,, als de instrumentaliteit van het behartigen van belangen passen 
inn het beeld van een ideale samenleving. Past dit niet, dan wijst 
toetsingg aan de beginselen van behoorlijk bestuur uit dat de beoogde 
belangenbehartigingg niet is toegestaan, en zal moeten veranderen om 
tott een integer resultaat te komen. Juist omdat zij geschikt zijn voor 
eenn dergelijke afweging vormen deze beginselen de basis van een 
systeemm van instrumentaliteit en waarborg, en van de combinatie van 
integriteitt en legitimiteit. 

Doorr in dit hoofdstuk aan te geven hoe de instrumentaliteit van de 
beginselenn past in het systeem van bestuursrecht is een dimensie 
toegevoegdd aan het verband dat de handelingssituatie aanbrengt tussen 
dee beginselen. Daarmee hoop ik recht te doen aan het gegeven dat in 
dee complexe samenleving de rechtsvinding verschuift van de rechterlij-
kee toetsing ex post naar andere soorten toetsing, niet alleen ex post, 
maarr ook en vooral ex ante en op het moment van besluitvorming zelf, 
procesbegeleiding.. Feitelijke omstandigheden in de complexe samenle-
vingg hebben een zodanige invloed op rechtsvinding dat gebruik van 
dezee andere soorten van rechtsvinding voor de hand komt te liggen. 
Daarr ligt ook een meer instrumentele rol voor de beginselen van 
behoorlijkk bestuur voor de hand. Dit betekent dat het systeem van 
bestuursrechtt niet alleen afgebakend moet worden ten opzichte van de 
moraal,, maar ook ten opzichte van bestuurskundige normen. Dat moet 
hett beeld compleet maken van een systeem van bestuursrecht. Uit dit 
systeemm moet een verklaring kunnen volgen voor de juridische en de 
maatschappelijkee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat 
iss het onderwerp van het volgende hoofdstuk. 
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HOOFDSTUKK  9 CONCLUSIE 

9.11 Inleiding 

Wiee een rechtsfiguur niet kan onderbrengen binnen een geheel, kan 
proberenn dat probleem op te lossen door zijn visie op het geheel te 
wijzigen.. De methode is dan om de eerdere visie op de samenhang in 
hett recht zo te wijzigen dat de aanvankelijk niet passende figuur daar 
well  in past. Er vindt een reconstructie plaats. Een historisch voorbeeld 
vann zo'n reconstructie is de introductie van het begrip terugtred van de 
wetgeverr door Struycken en later door Van Wijk. Toenmalige juristen 
haddenn moeite om verschijnselen als delegatie van wetgevende be-
voegdheidd en vage normen in te passen in het geldende beeld van het 
bestuursrecht.. Door dit beeld te reconstrueren met behulp van het 
begripp terugtred van de wetgever werden ook deze verschijnselen 
inpasbaar.. Een ander voorbeeld van een dergelijke reconstructie treft 
menn bij De Haan c.s. aan. In hun theorie over bestuursrecht krijgt de 
instrumentelee functie van dat recht een plaats naast de al erkende 
functiee van waarborg. Zij veranderen in principe niets aan bestaande, 
opp het waarborgen van de rechtspositie van de burger gerichte syste-
menn van bestuursrecht zoals dat van Duk, maar zetten deze tevens in 
hett teken van instrumentaliteit. Zij creëren niet een volledig ander 
beeldd van het recht, maar zetten een bestaand beeld in een ander licht. 

Reconstructiee dient om elementen in te passen in een systeem. Doel 
daarvann is om dit systeem beter te laten passen in de opvattingen van 
dee betrokken gemeenschap over de inrichting van de samenleving. Van 
derr Hoeven geeft daar een voorbeeld van wanneer hij spreekt van een 
historischee 'soevereiniteitsvisie en de daarop gebaseerde rechtsorde, die 
niett beantwoordde aan de pluralistische werkelijkheid' van de toenmali-
gee samenleving.388 Dat was een visie waarin de rechtsbescherming 
vann de burger in hoge mate afhankelijk was van controle door de 
volksvertegenwoordigingg op onder meer het gebruik van beleidsvrij-
heidd door het bestuur. Intrede van de derde dimensie van bestuurs-

Vann der Hoeven, p. 16, zie ook p. 17 - 19. 
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recht,, waarborging door de rechter, moet deze volgens Van der 
Hoevenn 'naïeve soevereiniteitsvisie' vervangen door een meer passen-
de.. Deze passender visie is een reconstructie van bestuursrecht, die 
niett alleen de waarborgfunctie inpast in het bestaande systeem, maar 
hett systeem ook beter laat passen in de opvattingen van de betrokken 
gemeenschap,, of in de woorden van Van der Hoeven, beter laat 
beantwoordenn aan de pluralistische werkelijkheid van het moment. 

Inn het vorige hoofdstuk is aansluiting gezocht bij de theorie van 
Dworkinn dat de legitimiteit van het recht volgt uit de integere samen-
hangg van drie elementen van het recht: fairness, justice en procedural 
duee process.389 Hij stelt dat in het recht als integer geheel uitspraken 
overr het recht waar zijn, wanneer deze passen bij, of volgen uit een 
theoriee die de beste interpretatie geeft van de rechtspraktijk van een 
gemeenschapp in termen van deze drie elementen.390 In het vorige 
hoofdstukk heb ik deze drie elementen vervangen door de elementen 
instrumentaliteitt en waarborg. Dworkin stelt verder dat de rechter van 
meningg is dat recht als een coherent en consistent geheel is te construe-
ren,, waaruit vervolgens op consistente en coherente wijze het juiste 
antwoordd is af te leiden op de vraag welke beslissing de beste is. Uit 
zijnn denkbeelden over de rechter laat hij ideeën volgen die het recht als 
geheell  betreffen. 'Het gehele stelsel moet kunnen worden beschouwd 
enn geconstrueerd als principieel gerechtvaardigd geheel waaruit een 
juistee oplossing van de casus voortvloeit'.391 Wie het recht zo ziet, 
kann menen dat een systematische beschrijving, of reconstructie bij-
draagtt aan een rechtvaardige toepassing van het recht.392 

Inn dit boek is niet alleen aansluiting gezocht bij Dworkins mening 
overr integriteit, maar ook bij zijn ideeën over rechtsbeginselen. In het 
vijfdee hoofdstuk is aan de hand van deze ideeën beweerd dat de 
beginselenn van behoorlijk bestuur het karakter hebben van rechtsbegin-
selen.. Zijn ideeën over beginselen hangen sterk samen met zijn mening 
overr integriteit. Het coherent en consistent te construeren geheel van 
hett recht is in Dworkins opvatting primair opgebouwd uit beginse-
len.3933 Ook geschreven en ongeschreven regels maken deel uit van 
ditt geheel, maar komt een theorie tot stand die de beste interpretatie 
geeftt van de rechtspraktijk van een gemeenschap in termen van fair-

Ziee § 8.4.2, en zie ook § 2.3.3. 
Dworkin,, 1986, p. 225, zie ook Hoofdstuk 8 noot 374. 
Vann Oenen, p. 49. 
Ziee daarover Van Ree, p. 56 - 57 met verwijzingen naar Glastra van Loon. 
Dworkin,, 1986, p. 255, 400 - 401. 
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ness,, rechtvaardigheid en procedural due process, dan komt dat door in 
eenn casus beginselen toe te passen. De grondslag van een dergelijke 
theoriee zijn de beginselen. Foqué en 't Hart nemen een vergelijkbaar 
standpuntt in wanneer zij enerzijds het recht presenteren als een sys-
teemm van instrumentaliteit en waarborg, en anderzijds dit systeem 
opbouwenn uit de 'begrippen en beginselen van het recht'. Regels zijn 
bijj  hen natuurlijk ook onderdeel van het recht, maar aan de samenhang 
liggenn toch primair de beginselen ten grondslag.394 

Hett zal niet verbazen dat ik hier in navolging van Dworkin de 
beginselenn van behoorlijk bestuur beschouw als grondslag van een 
systeemm van bestuursrecht, dat verder als kenmerken waarborging en 
instrumentaliteitt heeft, met op de achtergrond integriteit en ook legiti-
miteit.. Toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur op grond 
vann dit systeem moet leiden tot de rechtvaardige oplossing van casus. 
Hett systeem moet zo goed mogelijk passen in de opvattingen van de 
bijj  het bestuursrecht betrokken gemeenschap over de ideale samenle-
ving.. Dit laatste criterium brengt mij bij het formuleren van het 
antwoordd op de hoofdvraag van dit onderzoek: 

WelkeWelke opvatting over het systeem van het bestuursrecht geeft de best 
mogelijkemogelijke verklaring van het functioneren van de beginselen van 
behoorlijkbehoorlijk bestuur in recht en samenleving ? 

Inn het tweede hoofdstuk van dit boek is beschreven dat Dworkin vanuit 
hett interne perspectief aangeeft hoe rechtvaardiging dient te geschie-
den.. Hij beschrijft verschijnselen uit de rechtspraktijk, met name 
voorzoverr deze de opvatting betreffen die de rechter heeft over zichzelf 
enn over zijn functie in de rechtsbedeling. In deze beschrijving geeft hij 
aann hoe vanuit het interne perspectief de rechter zijn handelen recht-
vaardigt.. Dit is volgens Dworkin tegelijkertijd de wijze waarop in 
grotee lijnen rechtvaardiging ook dient te geschieden. Dworkin zoekt 
hiermeee naar de beste verklaring van de rechtspraktijk door te zoeken 
naarr het systeem van het recht waaruit een juiste oplossing van casus 
volgt.. Dit systeem moet in zijn ogen ook zo goed mogelijk passen in 
hett beeld van de gemeenschap van de ideale samenleving.395 Op 
vergelijkbaree wijze heb ik in dit boek gezocht naar de beste verklaring 
vann het functioneren van de beginselen van behoorlijk bestuur. Ik heb 
namelijkk gezocht naar een systeem van bestuursrecht waaruit de 

Duk,, p. 570. 
Ziee § 2.3.3 en § 8.4.2. 
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rechtvaardigee oplossing van casus kan volgen, en dat zo goed mogelijk 
pastt in het beeld van de gemeenschap van de ideale samenleving. Dit 
systeem,, en de verklaring die daaruit volgt, moet een alternatief zijn 
voorr de compensatietheorie. In het eerste hoofdstuk heb ik uiteen gezet 
datt deze theorie op dit moment de gangbare verklaring vormt voor het 
functionerenn van de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Beantwoordingg van de hoofdvraag van het onderzoek geschiedt 
doorr een schets van de hoofdlijnen van een systeem van bestuursrecht. 
Ditt systeem is in de voorgaande hoofdstukken in onderdelen opge-
bouwd.. Daarbij is een onderwerp aan de orde gekomen dat de grenzen 
vann het werk van Dworkin te buiten gaat. Zijn werk leent zich goed 
voorr het zoeken naar een verklaring van de juridische functie van de 
beginselenn van behoorlijk bestuur. Ook leent het zich voor het zoeken 
naarr een verklaring voor de maatschappelijke functie, althans voorzo-
verr die bestaat uit de legitimatie van politiek handelen, beleid, en van 
dee rechtspraktijk. Om echter te verklaren hoe het recht en daarmee de 
beginselenn van invloed zijn op de samenleving, schiet het werk van 
Dworkinn tekort. Op dat punt heb ik een beroep gedaan op het werk 
vann Habermas en Teubner dat ik aan de basis heb gelegd van een 
verklaringg van de maatschappelijke functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. Daarmee moet de beantwoording van de hoofd-
vraagg mogelijk zijn geworden. Dit slothoofdstuk is bedoeld om dat 
antwoordd uit te werken, en om de in het eerste hoofdstuk gestelde 
hypothesess aan de orde te stellen. Deze formuleren daar de juridische 
enn de maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk 
bestuur.. In dit slothoofdstuk zullen deze functies als resultaat van dit 
onderzoekk opnieuw geformuleerd worden (9.2). Daaruit moet dan een 
meerr bevredigende verklaring volgen voor het functioneren van deze 
beginselenn dan de compensatietheorie geeft (9.3). 

9.22 De juridische en de maatschappelijke functie van de 
beginselenn van behoorlijk bestuur 

9.2.19.2.1 Inleiding 

Eenn centrale stelling in dit boek is dat de beginselen van behoorlijk 
bestuurr rechtsbeginselen zijn. Dat wil zeggen dat ze een concretisering 
zijnn van algemene rechtsbeginselen. Deze concretisering heeft betrek-
kingg op handelingssituaties waarin het bestuur, of bestuur en burger 
werkenn aan de voorbereiding van een bestuurlijk besluit. De relaties 
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tussenn bestuurders en burgers zijn wederkerig. Ondanks een mogelijke 
asymmetriee in machtsverhoudingen kan iedere partij die betrokken is 
bijj  besluitvorming enige invloed op het besluit uitoefenen. Door de 
aandachtt te vestigen op de wederkerigheid krijgt de anders abstracte 
handelingssituatiee een zekere maatschappelijke invulling. Achter de 
ideeënn die in het bestuursrecht leven over de wederkerige rechtsbetrek-
kingg gaan immers ideeën schuil over de moderne samenleving, en de 
positiee daarin van bestuur en burger, en ook van wetgever en rechter. 
Dee abstracte handelingssituatie krijgt in dit boek een verdergaande 
maatschappelijkee invulling door deze situatie zelf een rol te geven in 
eenn maatschappelijke ontwikkeling die van invloed is op het recht. 
Dezee ontwikkeling is de rationalisering van de samenleving. 

Alss we in toenemende mate redeneren in termen van middel, doel 
enn belang komen steeds meer maatschappelijke verschijnselen in een 
functioneell  verband te staan. Dat wil zeggen dat van steeds meer 
verschijnselenn wordt bepaald hoe zij gebruikt kunnen worden ten 
behoevee van andere verschijnselen, en andersom. Voorbeelden zijn 
sportt die ook dient voor gezondheid, natuur die ook dient voor recrea-
tie,, en onderwijs dat ook dient ter voorkoming van criminaliteit. Deze 
verschijnselenn worden daarmee uit hun traditionele verbanden gerukt: 
sportt is steeds meer een middel dat diverse doeleinden kan dienen, 
bijvoorbeeldd naast gezondheid ook commercie, recreatie en voorko-
mingg van criminaliteit. Sport is steeds minder een vaste waarde op de 
zondag,, of zaterdag, die niet met een bepaald doel wordt bedreven, 
maarr omwille van de sport zelf. 

Wanneerr wij maatschappelijke verschijnselen zien als middelen, of 
alss tijdelijke doelen om hogere doelen of belangen te dienen, dan 
denkenn wij steeds meer in termen van functionaliteit, instrumentaliteit, 
oftewell  in termen van de handelingssituatie. Een dergelijke maatschap-
pelijkee ontwikkeling doet de handelingssituatie naar het centrum van de 
belangstellingg verschuiven. Als we denken in termen van de hande-
lingssituatiee wordt een handeling altijd in het perspectief gezien van de 
behartigingg van een belang. In iedere handelingssituatie staat derhalve 
altijdd op z'n minst één belang centraal, en vaak meer. Bij meer belan-
genn is al snel sprake van een afweging. De beginselen hebben vooral 
betrekkingg op de afweging van belangen in de handelingssituatie. Om 
dezee reden heeft de rationalisering van de samenleving ook de beginse-
lenn een meer prominente plaats gegeven in het recht. Deze plaats is 
niett alleen dat zij grenzen stellen aan de belangenafweging, opdat de 
individuelee rechten van de burger beschermd worden tegen al te 
voortvarendee beleidsvoering van de overheid. 
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Hett behartigen van belangen gebeurt in het kader van het nastreven 
vann het goede voor de samenleving. 'Goed' wil hier zeggen dat het nut 
vann de beslissing aantoonbaar is. Het toepassen van beginselen op deze 
belangenbehartigingg gebeurt in het kader van het doen van wat juist is. 
Juistt wil hier zeggen: handelen op een wijze die de rechten van het 
individuu niet meer dan noodzakelijk treft.396 De beginselen bescher-
menn daarmee de burger, maar zij geven ook vorm aan de wijze waarop 
dee belangenbehartiging zal worden gerealiseerd. Door hun toepassing 
implementerenn zij stap voor stap een samenleving die gebouwd is 
rondomm de rechten van het individu. In deze samenleving bieden de 
beginselenn een tegengif tegen al te sterke rationalisering. Zeker Ri-
chardsonn laat zien hoe een belangenafweging niet alleen gericht is op 
totstandkomingg van wat goed, oftewel nuttig of functioneel is, maar 
ookk op wat juist is. Door ook te streven naar het juiste blijf t in de 
belangenafwegingg ruimte open voor het beschermen van maatschappe-
lijkee verschijnselen die een waarde van zichzelf hebben, en niet enkel 
functioneell  zijn ten behoeve van andere, nuttige verschijnselen. 

9.2.29.2.2 De juridische functie 

Dee beginselen van behoorlijk bestuur normeren de handelingssituatie 
waarinn een bestuurlijke beslissing tot stand komt. Beleidmakers die in 
eenn bepaald geval proberen vast te stellen welke beslissing kan garan-
derenn wat juist is en bevorderen wat goed is, kunnen dat aan de hand 
vann de beginselen bepalen. Iedere actor, en dus ook iedere bestuurlijke 
actor,, kan deze bestuurlijke overwegingen voltrekken en aldus bepalen 
watt zijns inziens juist en goed is. Hij stelt dan zelf vast wat het ge-
wichtt moet zijn van de diverse beginselen en belangen. Om niet bij 
iederr besluit de volledige afweging te hoeven maken legt het recht deze 
gewichtenn voor een deel vast, of soms geheel, zoals bij bepaalde 
besluitenn in het belastingrecht of sociale zekerheidsrecht. 

Zowell  de morele als de juridische functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur is dat zij richting geven aan bestuurlijke overwegin-
gen.. Het verschil is dat de beginselen in hun juridische functie richting 
gevenn doordat zij de actor mede op basis van wet en jurisprudentie 
aangevenn welke beslissing juist is. Dat wil zeggen dat de actor niet 
alless zelf hoeft te bedenken en kan voortbouwen op de kennis die 
vastligtt in het recht. Het recht stabiliseert de verwachtingen van 

Ditt onderscheid tussen juist en goed is ontleend aan Richardson, zie § 2.4. 
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actoren.. Zij kunnen uit wet en jurisprudentie vernemen wat in ieder 
gevall  van ze verwacht wordt, en hoeven dat in zoverre zelf niet te 
bepalen.. Men mag echter niet verwachten dat de stabilisering van 
verwachtingenn volledig van wet en jurisprudentie afhankelijk kan 
wordenn gemaakt. 

Hett bestuur is het overheidsorgaan dat het eigenlijke handelen moet 
verrichten.3977 Toch kan ook het bestuur het niet alleen en heeft het, 
naastt wet en jurisprudentie, vooral de burger nodig om tot een werke-
lij kk goed besluit te komen. De stabilisering van verwachtingen kan in 
steedss mindere mate afkomstig zijn van wetgever en rechter die zich 
inhoudelijkk uitspreken over handelingssituaties, en moet steeds meer 
komenn van normen die het aan bestuur en burger mogelijk maken om 
gezamenlijkk tot een bestuurlijk besluit te komen. Het gegeven dat deze 
normenn vorm geven aan de verhouding tussen bestuur en burger is dan 
eenn nieuwe vorm van de stabilisering van verwachtingen, hoewel de 
wetgeverr en de rechter daaraan zeker bijdragen. De wetgever doet dat 
doorr deze normen, waaronder beginselen van behoorlijk bestuur, te 
codificeren.. Wetgever en rechter dragen daarnaast bij aan de stabilise-
ring,, omdat toepassing van veel van deze beginselen teruggrijpt op wet 
enn jurisprudentie. 

Morelee overwegingen zijn niet gebonden aan juridische grenzen. Het 
morelee discours kan steeds worden voortgezet op basis van nieuwe 
argumenten.. Ook uitspraken van wetgever en rechter kunnen in dat 
discourss ter discussie worden gesteld, en op grond van ideeën over 
rechtvaardigheidd terzijde geschoven. In het juridisch discours kunnen 
dezee uitspraken tot op zekere hoogte ter discussie worden gesteld, 
maarr geldt uiteindelijk het gezag van wetgever en rechter. Hun uitspra-
kenn over het relatieve gewicht van beginselen en belangen moeten 
uiteindelijkk worden gevolgd. Het gewicht dat beginselen in wet en 
jurisprudentiee ten opzichte van elkaar hebben gekregen maakt dat ze 
niett alleen richting geven aan bestuurlijke overwegingen, maar daar 
ookk grenzen aan stellen. 

Waarr het bestuur in zijn overwegingen probeert vast te stellen wat 
juistt is en goed, geven de beginselen van behoorlijk bestuur aan wat 
juistjuist is, niet wat goed is. Als onderdeel van het geldende recht nemen 

Ziee daarover ook Heida op p. 120 - 121 in zijn preadvies voor de VAR; H.P. 
Heida,, Complexe besluitvorming: tussen bestuursrecht en bestuurskunde, in 
Complexee besluitvorming, preadviezen voor de Vereniging voor Administratief 
Recht,, Alphen a/d Rijn 1998. 
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zijj  daarbij het bestuur in de eerste plaats een deel van de overwegingen 
uitt handen. Zo hoeft het niet zelf te bedenken hoe zorgvuldig een 
onderzoekk dat vooraf gaat aan een bestuurlijk besluit moet zijn, 
wanneerr het zorgvuldigheidsbeginsel daar in casu helderheid over 
geeft.. In de tweede plaats geven de beginselen als onderdeel van het 
geldendee recht het bestuur aan welk onderscheid rechtens gemaakt mag 
wordenn tussen juist en onjuist. Dit laatste klinkt enigszins cryptisch en 
verdientt derhalve enige toelichting. 

Moreell  kan een bestuurlijke actor het onderscheid maken tussen 
juistjuist en onjuist. Begeeft hij zich echter op een terrein waar de wetgever 
off  de rechter zich ook al over heeft uitgelaten, en wil hij geen moreel, 
maarr een juridisch oordeel geven, dan mag hij dit onderscheid niet 
maken,, en moet hij zich houden aan het recht. Zo mag een motivering 
rechtenss onder bepaalde omstandigheden beperkt blijven, en onder 
anderee omstandigheden niet. Als de wetgever en de rechter zich 
daaroverr hebben uitgelaten, mag een bestuurder niet zelf bepalen 
wanneerr een beperkte motivering juist is, en wanneer niet. Hij mag 
mett andere woorden niet bepalen welk gewicht het motiveringsbeginsel 
onderr die omstandigheden heeft. De uitspraken van de wetgever en de 
rechterr geven aan wanneer een beperkte motivering rechtmatig is, en 
wanneerr niet. 

Rechtenss is de uitspraak over juist en onjuist een uitspraak over 
juridischee juistheid en onjuistheid, en dat is hetzelfde als rechtmatig-
heidd en onrechtmatigheid. Het is de juridische functie van de beginse-
lenn van behoorlijk bestuur om de juridische juistheid van een beslissing 
aann te geven. Dat kan betekenen dat een beslissing die in de ogen van 
betrokkenenn moreel juist is, rechtens onrechtmatig is, en dat een 
moreell  onjuiste beslissing soms niettemin rechtmatig is. Het is de 
aanspraakk van het recht dat ook een moreel juist oordeel dan zal 
moetenn wijken, en dat ook een moreel onjuist oordeel in stand kan 
blijvenn als het rechtens juist is. 

Eenn beslissing dient aan minimumvereisten van rechtmatigheid te 
voldoen.. Het heeft geen zin om te stellen dat er sprake is van meer of 
minderr onrechtmatigheid, omdat een onrechtmatige beslissing in geen 
gevall  rechtens toelaatbaar is.398 Is echter aan de minimumeisen van 
rechtmatigheidd voldaan, dan zijn er wel redenen om te streven naar 

Somss is een overheidsdaad geboden in het algemeen belang ook al brengt deze 
daadd schade toe aan anderen. Het besluit om te handelen was op zichzelf toelaat-
baar,, maar er is pas sprake van rechtmatigheid als de schade wordt vergoed. 
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zoveell  mogelijk rechtmatigheid. Zo kan bijvoorbeeld een motivering of 
eenn onderzoek veel dieper gaan, dan het recht eist op basis van respec-
tievelijkk het motiverings- en het zorgvuldigheidsbeginsel, en het 
bepalenn van de juiste verhouding tussen belangen kan veel evenwichti-
gerr worden gemaakt dan op basis van het evenredigheidsbeginsel 
minimaall  is vereist. 

Waarr de beginselen van behoorlijk bestuur dienen als grondslag 
vann een methode van rechtsvinding om de ondergrens van de rechtma-
tigheidd van een beslissing te bepalen, kunnen zij ook dienen om deze 
rechtmatigheidd te optimaliseren. Een goede reden om dat te doen is het 
vergrotenn van de acceptatie van de beslissing onder de direct betrokke-
nen.. De wens om de rechtmatigheid te optimaliseren kan voortkomen 
uitt een oprecht streven naar zoveel mogelijk behoorlijkheid en recht-
matigheid,, maar kan ook een meer strategische achtergrond hebben, 
bijvoorbeeldd om het draagvlak en daarmee de effectiviteit te vergroten. 

Hett zoveel mogelijk nakomen van bijvoorbeeld het zorgvuldig-
heidsbeginsell  dient primair de optimalisering van de rechtmatigheid 
vann een beslissing, ook al zal een dergelijk streven ook de effectiviteit 
off  efficiëntie kunnen vergroten. Van het juridische zorgvuldigheidsbe-
ginsell  onderscheidt zich de bestuurskundige norm die ook zorgvuldig-
heidd vraagt. Deze norm is een parameter voor effectiviteit en effici-
ëntie.. De beginselen van behoorlijk bestuur moeten als onderdeel van 
hett bestuursrecht niet alleen onderscheiden worden van morele beginse-
len,, maar ook van bestuurskundige normen. Als rechtsnormen moeten 
zijj  samenhangen in een coherent en consistent systeem. Juist die 
coherentiee en consistentie maakt dat optimalisering een eis is. Het is 
namelijkk eigen aan de beginselen dat zij in een casus in een juiste 
verhoudingg tot elkaar moeten staan. Zij worden gewogen. In deze 
afwegingg is het de bedoeling om elk beginsel in verhouding tot de 
anderee beginselen zoveel mogelijk na te komen. Dat is optimalisering. 

Alss rechtsnormen hebben de beginselen van behoorlijk bestuur een 
plaatss in het systeem van het bestuursrecht. Zij liggen daar voor de 
rechterr aan ten grondslag. Een samenhangende reeks beginselen, die de 
rechtenn en plichten van mensen en instituties vastleggen, ligt ten 
grondslagg aan de beste interpretatie van de politieke structuur en 
juridischee doctrine van een gemeenschap.399 Een samenhangende 
reekss beginselen van behoorlijk bestuur ligt ten grondslag aan de beste 
interpretatiee van de bestuursrechtelijke doctrine door de rechter die een 

Dworkin,, 1986, p. 255. 
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besluitt neemt, en ook door het bestuur en soms de burger. Dat is in de 
lij nn van Dworkin een verklaring van hun juridische functie. Zij vormen 
opp de aangegeven wijze argumenten bij het nemen van een besluit, en 
zijnn elementen van het rechtsstelsel als geheel. Dat is in deze conclusie 
hett resultaat van mijn onderzoek naar de in 1.5 gestelde Hypothese 1: 
Dee juridische functie van de beginselen van behoorlijk bestuur is het 
biedenn van een grondslag aan een systeem van bestuursrecht waaruit 
eenn methode van rechtsvinding volgt voor rechter, bestuur en burger. 

Dee handelingssituatie laat zich opsplitsen in elementen als doel, mid-
del,, actor en belang. Dat is een feitelijke constatering. Juridisch laat 
zichh vervolgens vaststellen dat de beginselen van behoorlijk bestuur 
vann toepassing zijn op de handelingssituatie. Dat gebeurt door per 
beginsell  te laten zien hoe uit de formulering van dit beginsel volgt dat 
hett betrekking heeft op een element van de handelingssituatie, ofwel op 
dee samenhang van twee of meer handelingssituaties. Ook gebeurt dat 
doorr per beginsel na te lopen welke uitspraken daaruit volgen over de 
rechtmatigheidd van de Schipholcasus, oftewel de handelingssituatie 
Schiphol.. Dat is een oefening in toepassing van geldend recht op een 
casuss in zijn totaliteit. Het is geen rechtssociologisch onderzoek naar 
hett omgaan met recht in de praktijk van een casus als Schiphol. 

Naarr aanleiding van de Schipholcasus volgt de stelling dat het 
nalopenn van de beginselen zou kunnen bijdragen aan het rechtmatige 
enn mogelijk effectievere en efficiëntere verloop van een casus. Dat 
vraagtt om een methodiek om de beginselen toe te passen. Deze metho-
diekk wordt gelijk gesteld aan het systeem van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. Dit systeem volgt uit de wijze waarop de beginse-
lenn toepasbaar zijn op de handelingssituatie. De beginselen worden 
ingedeeldd in groepen die elk op hun eigen wijze van toepassing zijn op 
dee elementen en samenhang van de handelingssituatie. Het systeem 
volgtt niet uit de handelingssituatie zelf. Indien ik dit zou beweren, dan 
zouu ik mij schuldig maken aan de cirkelredenering dat de samenhang 
vann de beginselen volgt uit de handelingssituatie, omdat zij samenhan-
genn in de handelingssituatie. 

9.2.39.2.3 De maatschappelijke functie 

Dee maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur 
iss het om de samenleving langzaam te vormen naar het ideaal van de 
burgerlijkee samenleving, waarin de rechten van het individu zoveel 
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mogelijkk gerespecteerd worden.400 Overigens worden niet alle indivi-
duelee rechten uitgedrukt door de beginselen, omdat een groot aantal 
ookk vastligt in rechtsregels, met name in de wet. Bij het afwegen van 
dezee rechten echter tegen andere waarden en idealen zijn het de 
beginselenn die ervoor zorgen dat alle individuele rechten in de afwe-
gingg worden meegenomen. Het legaliteitsbeginsel zorgt dat individuele 
rechtenn die vastliggen in rechtsregels worden meegewogen. De realisa-
tiee van individuele rechten door middel van de toepassing van de 
beginselenn kan zo de samenleving veranderen. 

Wanneerr men spreekt over het vormen van een samenleving naar 
eenn ideaalbeeld, dan klinkt dat alsof men de beginselen inzet als 
instrumentt om dit ideaal te realiseren. De beginselen van behoorlijk 
bestuurr laten zich echter niet zonder meer inzetten als instrument. Zij 
zijnn enkel van toepassing op het moment dat actoren binnen een sociaal 
systeemm een beleidsdoel willen nastreven. Belangrijk daarbij is dat de 
beginselenn de normering betreffen van handelingen in elk sociaal 
systeem.. Zij leggen verbindingen tussen alle sociale systemen waarin 
bestuurshandelenn plaatsvindt, omdat zij tot de leefwereld behoren, zie 
7.2.1.. De realisatie van een individueel recht in het ene sociale sys-
teemm zal nu doorwerken in andere systemen. 

Dee beginselen maken dat bij het nastreven van een beleidsdoel ook 
wordtt getoetst of dit doel past in de normativiteit van de betrokken 
gemeenschap.. Deze normativiteit wordt bepaald door een beeld van de 
idealee samenleving. In dit beeld speelt het ideaal van de burgerlijke 
samenlevingg een rol, naast tal van andere idealen. Deze andere idealen 
betreffenn zaken als bijvoorbeeld technische innovatie, een zuiver 
milieu,, schoonheid van de kunst en materiële welvaart. De ideale 
samenlevingg heeft nu twee aspecten, namelijk een burgerlijke samenle-
vingg waarin individuele rechten zijn gerespecteerd, en een samenleving 
waarinn tal van andere idealen zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld een 
schoonn milieu. De beginselen eisen van elke bestuurlijke handeling dat 
dezee past bij de realisatie van de ideale burgerlijke samenleving. Deze 
handelingg moet echter ook passen in het beeld van de ideale samenle-
ving.. De beginselen van behoorlijk bestuur zijn instrumenteel, omdat 
zijj  de realisatie van de ideale burgerlijke samenleving dichterbij 
brengen;; maar ze bieden ook waarborgen, omdat zij zorgen dat beleid 
inn het kader van andere idealen niet afwijkt van het beeld van de 
burgerlijkee samenleving. 

246 6 



Hett nakomen van de beginselen is in de terminologie van Richard-
sonn het voldoen aan een deontologische plicht, en de realisatie van de 
idealee samenleving een consequentionalistische waarde. Deze plichten 
enn deze waarden dienen bij een goed en juist besluit in een zodanig 
evenwichtt te zijn dat dit past binnen de normativiteit van de gemeen-
schap.. In het achtste hoofdstuk heb ik niet gesproken van het even-
wichtt tussen deontologische plichten en consequentionalistische waar-
den,, noch in de terminologie van Dworkin over het evenwicht tussen 
fairnesss en rechtvaardigheid. Ik heb in 8.4.2 gesproken van het even-
wichtt tussen instrumentaliteit en waarborg. Dat moet daar net als 
Dworkinss evenwicht tussen fairness en rechtvaardigheid 'integer' zijn 
omm te passen in de normativiteit van de gemeenschap. Dat betekent dat 
err bij elke bestuurlijke handeling een integer evenwicht gevonden moet 
wordenn tussen het nastreven van de ideale burgerlijke samenleving en 
dee andere idealen van de ideale samenleving. Daarbij spelen de begin-
selenn van behoorlijk bestuur een essentiële rol. Zij drukken een aantal 
crucialee individuele rechten uit, die duidelijk te verstaan geven in 
hoeverree het streven van het bestuur naar een ideale samenleving is 
gebondenn aan het streven naar een ideale burgerlijke samenleving. 

Hett nastreven van twee aspecten van de ideale samenleving, 
namelijkk dat individuele rechten zijn gerespecteerd, en dat tal van 
anderee idealen worden gerealiseerd, moet in evenwicht zijn. Het 
samenhangendd geheel waarin de realisatie van al deze rechten en 
anderee idealen zo goed mogelijk past in de normativiteit van de ge-
meenschapp is, zoals ik eerder uiteen heb gezet, 'integer'. Op dat 
momentt past bijvoorbeeld milieubeleid in het beeld van een streven 
naarr een zuiver milieu dat niet te veel ten koste gaat van respect voor 
dee rechten van het individu. Een dergelijk integer beleid is legitiem. 
Dee maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur 
iss in zoverre instrumenteel, dat deze moet zorgen voor een integer 
evenwichtt bij het voeren van beleid, opdat dit beleid legitiem zal zijn. 
Samengevatt hebben de beginselen van behoorlijk bestuur als maat-
schappelijkee functie dat zij bij het zoeken naar een legitiem beleid 
gewichtt in de schaal leggen, en eisen dat dit beleid past bij de rol die 
hett nastreven van de burgerlijke samenleving heeft bij het nastreven 
vann de ideale samenleving als geheel. Dat is in deze conclusie het 
resultaatt van mijn onderzoek naar de in 1.5 gestelde Hypothese 2: De 
maatschappelijkee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur is de 
integratiee van een gedifferentieerde samenleving. 
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9.33 Een meer  bevredigende verklarin g 

Inn het vorige hoofdstuk krijgen de beginselen van behoorlijk bestuur 
naastt een waarborgend ook een instrumenteel karakter. Een nuancering 
vann de tegenstelling tussen waarborg en instrumentaliteit leidt tot een 
samenhangg tussen de instrumentele en de waarborgfunctie van de 
beginselen,, maar niet alleen van de beginselen. Vereniging van beide 
tunctiess leidt ook tot een beeld van het bestuursrecht als een systeem 
datt tegelijkertijd instrumenteel is én waarborgt. In de schets die in de 
voorgaandee hoofdstukken is gegeven van dat systeem spelen de begin-
selenn van behoorlijk bestuur een voorname rol. Zij geven bij alle 
belangenbehartigingg door bestuur, burger en ook wetgever mede vorm 
aann besluiten en daarmee aan het recht en de samenleving. Dit sys-
teem,, oftewel deze theorie over de samenhang van het bestuursrecht, 
moett een alternatief zijn voor de compensatietheorie bij de verklaring 
vann de functie van de beginselen van behoorlijk bestuur. Deze para-
graaff  bevat een aantal argumenten voor de stelling dat het alternatief 
eenn meer bevredigende verklaring geeft voor deze functie dan de 
compensatietheoriee doet. 

Weinigenn zullen willen volhouden dat de samenleving ooit een over-
zichtelijkk geheel is geweest. Vroeger was zij wellicht minder complex 
dann de huidige samenleving, bijvoorbeeld ten tijde van de codificatie-
beweging.. In die tijd, dat wil zeggen in het begin van de 19e eeuw, 
namm men in ieder geval aan dat de samenleving overzichtelijk was voor 
dee wetgever die regels van burgerlijk recht stelde. Dat was een fictie. 
Opp de een of andere wijze lijkt het alsof deze fictie, niet alleen binnen 
hett burgerlijk recht, maar ook in andere delen van het recht, en in het 
westersee denken in het algemeen, levend is gebleven. Er wordt een 
soortt ijkpunt gecreëerd. Dat ijkpunt is een samenleving die voor de 
overheidd in hoge mate doorzichtig is, en waarin wetgever, rechter en 
bestuurr ieder afzonderlijk en in samenhang optimaal kunnen functione-
ren.. Afgemeten aan dit fictieve ijkpunt kunnen we op ieder moment in 
dee tijd aangeven hoeveel minder er gepresteerd wordt dan voorheen. 
Zoo gaan we ervan uit dat de overheid de samenleving vroeger daad-
werkelijkk beheerste, en nu dat vermogen steeds meer verliest. Van 
grotee invloed in het bestuursrechtelijke denken is naar mijn mening de 
fictiee dat er ooit een samenleving is geweest waarin de wet de vrijheid 
vann de burger volledig kon waarborgen tegen inbreuken door de 
overheid.. Illustratief daarvoor is de discussie aan het begin van deze 
eeuww over de verhouding tussen rechter en bestuur, en de moeite die 
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daarr bij sommige schrijvers doorklinkt om te accepteren dat de wet 
voorr de rechter onvoldoende houvast biedt om over het bestuur te 
kunnenn oordelen.401 

Wijj  kunnen ons handelen afmeten aan de mate waarin wij afwijken 
vann de samenleving die nooit heeft bestaan, en waarin het ijkpunt een 
paradijss is waaruit wij zijn verdreven. In dit paradijs was de rechtspo-
sitiee van de burger volstrekt gewaarborgd door de wet. Iedere afwij-
kingg verdient dan compensatie voor een verlies aan waarborgen. Het is 
eenn retrospectief ijkpunt, er is sprake van een soort bestuursrecht a la 
rechercherecherche du temps perdu. Het lijk t mij beter om uit te gaan van een 
prospectieff  ijkpunt: het is ons streven om een samenleving te creëren 
waarinn burgerlijke vrijheid en gelijkheid gewaarborgd zullen zijn. Wie 
denktt in termen van een situatie die ooit terug moet komen, wil de 
burgerr compensatie bieden voor een verlies. Wie denkt in termen van 
eenn ideale situatie die moet ontstaan, denkt niet alleen in termen van 
verlies,, en dus ook niet alleen in termen van compensatie, maar denkt 
daarnaastt in termen van de realisatie van een andere samenleving. Er 
latenn zich twee gedachten onderscheiden. De eerste gaat uit van een 
puntt ergens in het verleden toen er sprake was van een 'reëel bestaan-
dee burgerlijke samenleving'. Ik zal dit de historiserende compensatie-
gedachtee noemen. De tweede gaat uit van het streven naar een ideale 
burgerlijkee samenleving, waarin oude en nieuwe rechten gewaarborgd 
zullenn zijn. Ik zal dit de compensatie- én realisatiegedachte noemen. 

Beidee compensatiegedachten gaan uit van een situatie die zal 
moetenn ontstaan. In de historiserende variant is dit echter de terugkeer 
naarr een situatie die reeds heeft bestaan, en in de toekomstgerichte is 
datt een situatie die nog moet ontstaan, een soort utopie die hier dient 
alss na te streven ideaal. Beide varianten gaan uit van een ideale situa-
tie,, maar de historiserende denkwijze gaat uit van de fictie van een 
situatiee die nooit heeft bestaan. De wetgever is daar teruggetreden van 
eenn terrein waar hij zich over had kunnen buigen. Het is de functie van 
dee beginselen van behoorlijk bestuur dat het bestuur nu doet wat de 
wetgeverr anders aan het bestuur zou hebben opgedragen om te doen. 
Datt is een verkeerde gedachte: de wetgever is niet teruggetreden van 
eenn terrein waar hij zich over had kunnen buigen. Hij is niet, zoals 
Vann Wijk dat zegt, het pad der normstelling niet volledig afgelopen. 
Datt is hij wél, althans voorzover hij dat kan. Het pad der normstelling 
looptt nog door, alleen de wetgever is niet in staat dat pad verder af te 

Nicolaï,, 1990, zie p. 22 e.v., en 37 - 38. 
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lopen.. Er is dan geen sprake van terugtred, maar van eindigheid van 
hett bereik van de wet. Anderen zullen het pad verder moeten aflopen, 
enn de normstelling geschiedt daarbij aan de hand van de beginselen. 
Dezee geven het bestuur niet aan wat de wetgever zou hebben aangege-
venn als hij niet zou zijn teruggetreden, want we zijn buiten het bereik 
vann de wetgever. 

Dee beginselen van behoorlijk bestuur hebben een autonome functie 
bijj  de normering van de afweging van belangen en de interpretatie van 
feitenn door het bestuur. Dat is in zoverre geen compenserende functie, 
datt van een verlies dat dient te worden gecompenseerd geen sprake is, 
omdatt de wetgever zich toch niet had kunnen uitlaten over die afwe-
gingg of interpretatie. Het is wel een compenserende functie in de zin 
datt de beginselen waarborgen geven. De compensatietheorie is geba-
seerdd op een fictie die niet langer houdbaar is. Een nuancering van 
dezee theorie leidt tot een alternatief, dat wel stand moet kunnen 
houden.. In deze alternatieve theorie compenseren de beginselen van 
behoorlijkk bestuur de burger voor afwijkingen van het streven van 
wetgeverr en bestuur naar een ideale burgerlijke samenleving. Deze 
compensatiefunctiee waarborgt de rechten van de burger, maar is 
tegelijkertijdd instrumenteel, omdat iedere toepassing van de beginselen 
bijdraagtt aan de totstandkoming van de ideale burgerlijke samenleving. 
Dee alternatieve theorie brengt deze instrumentaliteit aan het licht door 
dee burgerlijke samenleving te beschouwen als een ideaal waar naar 
gestreefdd wordt. De alternatieve compensatietheorie maakt zichtbaar 
datt het bestuursrecht er niet is om te compenseren voor iets dat verlo-
renn is gegaan, maar om te creëren wat nastrevenswaardig is. 

Opp dit moment is de compensatietheorie de belangrijkste verklaring 
vann het functioneren van de beginselen van behoorlijk bestuur. In deze 
paragraaff  wil ik toetsen in hoeverre het alternatief een meer bevredi-
gendee verklaring geeft. Nicolaï wijst op drie compenserende functies 
vann de beginselen van behoorlijk bestuur. De eerste betreft compensa-
tiee voor de terugtred van de wetgever, de tweede compensatie voor het 
verdwijnenn van politieke controle op het bestuur in individuele geval-
len,, en de derde betreft het gegeven dat de beginselen van behoorlijk 
bestuurr 'een aanknopingspunt vormen om aan de veranderde verhou-
dingg tussen bestuur en burger vorm te geven'.402 De eerste compen-
serendee functie krijgt van Nicolaï en van anderen de meeste, zo niet 

Nicolaï,, 1990, p. 215. 
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allee aandacht. Hoe zit het met de beide andere compenserende func-
ties?? Moet het alternatief ook in een verklaring voor die functies 
voorzien?? Mij n antwoord op deze vragen is dat het alternatief daarin 
voorziet,, omdat er volgens dit alternatief geen onderscheid is tussen de 
driee functies. Naar mijn mening is niet alleen de verhouding tussen 
bestuurr en burger veranderd, zoals in de derde functie, maar is in deze 
verhoudingg ook een rol weggelegd voor de wetgever en de politiek, die 
inn de eerste en tweede compenserende functie worden genoemd. Dit 
koppeltt de drie functies aan elkaar. 

Dee veranderde verhouding tussen bestuur en burger is een gevolg 
vann het feit dat de belangenafweging zich tegenwoordig sterker mani-
festeertt dan voorheen. De burger ziet dit, en wil meepraten over de 
belangenafweging.. De wetgever kan op de afstand waarop hij naar tijd 
enn plaats staat nooit vastleggen hoe alle belangenafwegingen moeten 
zijn,, en de politiek kan daar in individuele gevallen nooit op toezien. 
Naarr mijn mening is er sprake van één algemene compenserende 
functie,, waarbij de beginselen compenseren voor de opkomst van de 
belangenafwegingg in het recht. 

Hiermeee kom ik voor een groot deel tegemoet aan mijn stelling in 
hoofdstukk 1, 1.2, dat mijn benadering recht moet doen aan de rol die 
dee beginselen van behoorlijk bestuur spelen bij de terugtred van de 
wetgever,, bij de verminderde politieke controle, én in de sociale 
rechtsstaat.. In het eerste hoofdstuk heb ik niet alleen deze stelling 
verkondigd,, maar ook gewezen op vier tekortkomingen van de com-
pensatietheorie.. Ik zal nu aangeven hoe het alternatief wél een oplos-
singg biedt voor wat de tekortkomingen van de compensatietheorie zijn. 

TekortkomingTekortkoming 1 

Hett feit dat de beginselen van behoorlijk bestuur compensatie 
biedenn voor het feit dat de wetgever nalaat wettelijke waarborgen te 
bieden,, biedt weinig aanknopingspunten om te verklaren welke 
instrumentelee rol deze beginselen spelen in de sociale rechtsstaat. 

Dezee tekortkoming hangt rechtstreeks samen met de bovengenoemde 
foutt in de historiserende compensatiegedachte. In deze gedachtengang 
iss de wetgever in principe in staat om, ondanks de afstand naar tijd en 
plaats,, de rechten van de burger in concrete, toekomstige handelingssi-
tuatiess te waarborgen. Laat hij dat na, dan voorzien de beginselen van 
behoorlijkk bestuur in dit verzuim. De beginselen waarborgen met 
anderee woorden exact die rechten die de wetgever anders in de wet zou 
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hebbenn vastgelegd. Deze gedachtengang is fout, omdat daarin geen 
plaatss is voor het idee dat de wetgever per definitie op zodanige 
afstandd staat, dat de wet te weinig houvast geeft in de concrete hande-
lingssituatie.. Bestuur en burger moeten naar mijn mening in deze 
situatiee altijd voor een deel zelf hun rechtsposities vaststellen, en zullen 
daarbijj  zelf de beginselen toepassen. De beginselen doen daarbij meer 
dann dat zij enkel voorzien in het verzuim van de wetgever, omdat zij 
ookk vorm geven aan de samenleving. 

Dee historiserende compensatiegedachte sluit aan bij de klassieke 
rechtsstaatsconceptie.. In deze conceptie past het idee dat de burgerlijke 
samenlevingg in principe al gerealiseerd is. De individuele rechten zijn 
inn deze samenleving gegarandeerd, en inbreuken daarop moeten een 
wettelijkee basis hebben. Die omstandigheid leidt ertoe dat positie van 
dee burger is omringd met waarborgen, en een terugtred van de wetge-
verr bedreigt deze waarborgen. In de klassieke rechtsstaatsconceptie 
bedreigtt de terugtred een recht dat reeds gevestigd is, en de beginselen 
vann behoorlijk bestuur compenseren daarvoor door deze bedreiging 
wegg te nemen. Compensatie herstelt met andere woorden alleen het 
oude,, en creëert niets nieuws. Deze gedachtengang sluit aan bij de 
klassiekee rechtsstaatsconceptie, en niet bij meer moderne varianten 
daarvan,, of bij de sociale rechtsstaatsconceptie. Deze laatste conceptie 
enn ook de compensatie- en realisatiegedachte houden rekening met een 
samenlevingg waarin individuele rechten voor een belangrijk deel nog 
gerealiseerdd moeten worden, afgemeten aan de idealen van belangrijke 
groepenn in deze samenleving. 

Ikk heb aangegeven dat de beginselen van behoorlijk bestuur bijdra-
genn aan het realiseren van individuele rechten. Zij doen dat op het 
momentt waarop zij als norm functioneren in de handelingssituatie 
waarinn actoren een besluit voorbereiden. Houden actoren zich aan deze 
normen,, dan implementeren zij een verandering in de samenleving die 
medee de realisatie betekent van een individueel recht. Deze rol van de 
beginselenn van behoorlijk bestuur blijf t onderbelicht door ze enkel te 
beschouwenn als compensatie voor de terugtred van de wetgever. Dat is 
eenn tekortkoming van de compensatietheorie waarin het alternatief 
voorziet.. Ik voldoe hier aan de aankondiging in hoofdstuk 1, dat ik op 
zoekk wil gaan naar een verklaring van de functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur die uitgaat van een relativering van de klassieke 
rechtsstaatsconceptie.. Deze relativering bestaat erin dat ideeën over de 
rechtsstaatt worden losgemaakt van het idee dat de rechtsstaat vroeger 
beterr was, en in ere hersteld moet worden. De rechtsstaat moet iedere 
dagg weer bevochten worden, ook in zijn klassieke vorm. 
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TekortkomingTekortkoming 2 

Dee terugtred biedt enige aanknopingspunten om te verhelderen 
waaromm de beginselen van behoorlijk bestuur de inhoud hebben die 
zee hebben. De terugtred schiet echter tekort om volledig te verkla-
renn waarom deze beginselen bepaalde waarden tot uitdrukking 
brengen. . 

Doorr te stellen dat de beginselen van behoorlijk bestuur compenseren 
voorr de terugtred, slaagt de compensatietheorie er voor een deel in aan 
tee geven welke waarden deze beginselen tot uitdrukking brengen. Dat 
werdd hierboven reeds duidelijk, toen ik aangaf dat de terugtred bedrei-
gendd is voor individuele rechten van de burger. Dat zijn rechten op 
bijvoorbeeldd een zorgvuldige belangenafweging, gelijke behandeling, 
enn honorering van gewekte verwachtingen. Door deze rechten te 
waarborgenn brengen de beginselen de waarden tot uitdrukking die 
achterr die rechten liggen. Dat is met name de waarde die in de moder-
nee samenleving toekomt aan het vrije individu. Deze dient met respect 
behandeldd te worden, dus zorgvuldig, naar gelijkheid en zonder 
schendingg van vertrouwen. Door echter alleen maar uit te gaan van 
beschermingg van deze waarde tegen bedreiging, komt in de compensa-
tietheoriee niet volledig uit de verf voor welke waarden de beginselen 
vann behoorlijk bestuur nu werkelijk staan. Deze waarden hebben in 
eerstee instantie een formeel karakter. Pas invulling op grond van 
criteriaa maakt ze toepasbaar. In hun formele hoedanigheid hebben zij 
mijnss inziens naar tijd en plaats een vrijwel universele gelding. In hun 
materiëlee hoedanigheid zijn zij naar tijd en plaats veranderlijk. 

Afhankelijkk van de waarden die op enig moment leven binnen een 
rechtsgemeenschapp krijgen dezelfde formele beginselen nu eens deze 
materiëlee invulling, dan weer die. Dit alles betekent naar mijn idee dat 
beginselenn in hun formele hoedanigheid een medium vormen dat 
bijdraagtt aan de materiële invulling van het recht op grond van steeds 
nieuwee waarden. Een belangrijke invulling is die door middel van de 
waardee van gelijke behandeling van gelijke gevallen, en ongelijke 
gevallenn naar de mate van ongelijkheid. Het gelijkheidsbeginsel is als 
zodanigg een formeel beginsel. Materiële invulling volgt pas na het 
vaststellenn van criteria voor gelijke behandeling. Criteria zijn bijvoor-
beeldd het afwijzen van discriminatie naar geslacht, ras, en leeftijd. Op 
soortgelijkee wijze moeten bijvoorbeeld ook vertrouwen en zorgvuldig-
heidd steeds opnieuw worden geconcretiseerd. Wat op enig moment niet 
binnenn de grenzen van zorgvuldigheid of vertrouwen valt, valt daar op 
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eenn volgend moment wel onder. Het kan ook andersom, maar het 
beeldd dat onze samenleving tot op dit moment te zien geeft is dat van 
eenn steeds grotere invulling, of materialisering. 

Bijj  de materialisering van beginselen spelen waarden een voorname 
rol.. Waarden kunnen zeer veel onderwerpen betreffen, bijvoorbeeld 
hett belang van het economisch verkeer, of het belang van het milieu, 
maarr naar mijn idee speelt vrijwel steeds het individu een prominente 
rol.. Zo laat de ontwikkeling in de jurisprudentie van het zorgvuldig-
heidsbeginsell  zien dat actoren steeds zorgvuldiger moeten omgaan met 
dee belangen van het individu.403 Het is mogelijk om deze materiali-
seringg van rechtsbeginselen te beschouwen als een proces van emanci-
patie,, waarin het individu steeds meer rechten krijgt. Noodzakelijk is 
datt echter niet, omdat rechten in de moderne samenleving samengaan 
mett veel plichten. Een grote hoeveelheid rechten voor eenieder kan de 
totalee vrijheid voor allen inperken. Om deze reden is het wellicht 
zinvoll  om voor het begrip emancipatie het begrip civilisatie in te 
vullen.. Dat is het enigszins paternalistische proces waarin het individu 
zichh op grond van door het gezag toegekende rechten én plichten 
ontwikkelt.. Rechtsbeginselen hebben een zodanige structuur dat zij 
doorr hun invulling bijdragen aan dit proces. 

Rechtsbeginselenn geven op een zodanige wijze vorm en inhoud aan 
hett recht dat het recht het individu de positie ten opzichte van andere 
individuenn en tegenover de overheid geeft om zich in vrijheid te 
kunnenn ontplooien. Andere individuen en de overheid dienen de 
vrijheidd van dit individu te respecteren, dat wil bijvoorbeeld zeggen 
zorgvuldigg en naar redelijkheid met deze vrijheid om te gaan. Tegelij-
kertijdd stellen de beginselen grenzen aan deze vrijheid in een samenle-
vingg waarin individuen en ook organisaties in een wederkerige verhou-
dingg staan. Bij de beleving van zijn vrijheid heeft het individu de plicht 
heeftt hetzelfde respect te tonen voor andere individuen en voor de 
belangenn waar de overheid voor staat. De compensatietheorie heeft een 
tee statisch karakter om dit ten volle te laten zien. 

Dee compensatietheorie richt zich met name op de beginselen van 
behoorlijkk bestuur voorzover zij de rechten van het individu bescher-
menn tegen inbreuk door de overheid. Dit laat het proces van civilisatie 
onderbelicht.. Het alternatief laat dat beter zien, omdat het de instru-
mentaliteitt van de beginselen van behoorlijk bestuur een plaats geeft. 
Dezee instrumentaliteit speelt een rol bij het creëren van een samenle-

Ziee Nicolaï, 1990, p. 332 - 341. 
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vingg waarin het individu zich kan ontplooien, en waarin zijn rechten 
groeien,, maar waar ook plaats is voor zijn plichten. Groeien met name 
zijnn rechten uit tot het recht om vooraf aan een bestuurlijk beslissing 
deell  te nemen aan de bestuurlijke overwegingen, dan leggen de begin-
selenn van behoorlijk bestuur het indidivu de plicht op om daarbij 
rekeningg te houden met de rechten van anderen, bestuursorganen en 
individuen,, met wie hij in een wederkerige relatie komt te staan.404 

TekortkomingTekortkoming 3 en 4 

33 De compensatietheorie is gebaseerd op het geloof dat de wetgever 
kann aangeven binnen welke grenzen de beginselen van behoorlijk 
bestuurr van toepassing zijn, terwijl een relativering van dit vermo-
genn betekent dat de wet hooguit kan aangeven waarop zij zelf van 
toepassingg is. 

44 De compensatietheorie plaatst de beginselen van behoorlijk bestuur 
inn een passieve rol. Het zijn geen autonome rechtsbronnen met een 
eigenn ontwikkeling, ze hebben slechts een functie wanneer de 
wetgeverr verzuimt. 

Hett normatieve oordeel van een actor die zich bevindt in een situatie 
waarinn een bestuursbesluit is vereist, komt tot stand door middel van 
dee afweging van belangen en beginselen en door middel van toepassing 
vann de wet en de jurisprudentie. Past hij allereerst de wet toe, en 
daarnaa de beginselen, of past hij de beginselen toe en leidt dat tot 
toepassingg van de wet en van de jurisprudentie? Ik heb in dit proef-
schriftt een systeem geschetst waarin het laatste het geval is. Daarmee 
neemm ik afstand van de compensatietheorie, waarin de wet voorop 
staat.. Deze plaats wordt aangegeven door de compensatietheorie: waar 
dee wet tekortschiet heeft het bestuur discretionaire ruimte en daar 
compenserenn de beginselen. Door de compensatietheorie te nuanceren 
hebb ik mede de plaats van de beginselen in het systeem van bestuurs-
rechtt veranderd. Zij vullen niet enkel de wet aan waar deze tekort-
schiet,, maar spelen een meer zelfstandige rol. 

Dee wet is het resultaat van toepassing van belangen en beginselen. 
Wetstoepassingg is het in de praktijk brengen van dit resultaat. Waar het 
bereikk van de wet ophoudt, zet het bestuur de toepassing van belangen 

4044 Zie § 4.4. 
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enn beginselen voort. Er is sprake van een markering van een deel van 
dee afweging van belangen en beginselen ten opzichte van de totale 
afweging,, waarbij dit deel niet overgedaan mag worden. Er wordt een 
soortt cirkel getrokken, waarbinnen zich het onaantastbare deel van de 
afwegingg bevindt. Daarbuiten bestaat vrijheid van afweging, dat is de 
discretionairee ruimte van het bestuur. Dit beeld gaat in tegen bestaande 
beeldenn van discretionaire ruimte. Daar is veelal sprake van een ruimte 
diee de wet laat, 'the hole in the doughnut', alsof de wet een cirkel trekt 
waarbinnenn afweging is toegestaan, terwijl de afweging van de wetge-
verr daarbuiten onaantastbaar is. Dat doet vermoeden alsof de wetgever 
dee hele afweging op voorhand kent, en de grenzen kan bepalen van 
watt nog in vrijheid mag geschieden. Naar mijn idee is het andersom: 
err is geen sprake van een 'hole in the doughnut', maar van een eiland 
inn de oceaan. De wet is dan het eiland en de oceaan is de discretionaire 
bevoegdheid. . 

Opp basis van de feiten en belangen die hij kent, weegt de wetgever 
af.. Alles buiten die afweging laat hij over aan het bestuur, dat in 
vrijheidd mag handelen voorzover het de afweging van de wetgever niet 
overdoet.. Deze afweging markeert niet wat de actor nog wel mag 
afwegen,, maar markeert wat niet meer afgewogen mag worden. 
Daarmeee ontstaat een ander beeld van discretionaire bevoegdheid. Dat 
beeldd is gekoppeld aan een ander idee van de functie van de beginselen 
vann behoorlijk bestuur. Zij normeren niet het bestuurshandelen binnen 
eenn ruimte die de wetgever heeft gelaten, maar normeren dit handelen 
waarr de wetgever heeft opgehouden te functioneren. De alternatieve 
theoriee geeft aan dat de wetgever omschrijft wat hij wel geregeld heeft, 
hoee vaag ook, en niet wat hij niet geregeld heeft, zoals de compensa-
tietheoriee in tekortkoming 3 doet vermoeden. Waar de wetgever heeft 
opgehoudenn te functioneren zetten de beginselen van behoorlijk bestuur 
dee normstelling voort, als waarborg en als instrument. Dat geeft de 
beginselenn een actieve, autonome functie, die zij op grond van tekort-
komingg 4 niet krijgen in de compensatietheorie. Ook dat laat zien dat 
dee alternatieve theorie een meer bevredigende verklaring geeft. 
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9.44 Slotsom 

Wiee het huidige systeem van bestuursrecht wil schetsen kan gebruik 
makenn van een aantal prominente rechtsfiguren, en het verband daar-
tussen.. Dat zijn bijvoorbeeld de wet, discretionaire bevoegdheid, 
beleidsregels,, beginselen van behoorlijk bestuur en inherente afwij-
kingsbevoegdheid.. Het verband tussen deze figuren zou zijn dat er 
sprakee is van discretionaire bevoegdheid wanneer de wet beleids- of 
beoordelingsvrijheidd laat. De beginselen van behoorlijk bestuur norme-
renn dan het gebruik van deze vrijheid. Beleidsregels kunnen het 
bestuurr binden bij het gebruik van de beleidsvrijheid, en gedeeltelijk 
ookk van de beoordelingsvrijheid. Op grond van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur kan het bestuur gehouden zijn om van deze beleids-
regelss af te wijken. Dat is de inherente afwijkingsbevoegdheid. Door, 
zoalss in dit boek is gedaan, van een andere opvatting over de beginse-
lenn van behoorlijk bestuur uit te gaan, ontstaat een ander systeem van 
bestuursrecht,, dat ook de samenhang tussen deze rechtsfiguren kan 
veranderen.. Dit laatste is het geval bij de bovenstaande behandeling 
vann de derde tekortkoming van de compensatietheorie. Daar wordt de 
verhoudingg tussen wet en discretionaire bevoegdheid als het ware 
binnenstebuitenn gekeerd. 

Inn de gangbare opvatting over de verhouding tussen wet en discre-
tionairee bevoegdheid grenst de wet de discretionaire ruimte af. Er is 
alss het ware een gat in de wet, en daarbinnen heeft het bestuur beleids-
vrijheid.. Op grond van de reconstructie die volgt uit het alternatief 
voorr de compensatietheorie komt dit binnenste, de beleidsvrijheid, 
buitenn te liggen, en komt het buitenste, de wet, naar binnen. De wet is 
dann een kern die aangeeft welke overwegingen van de wetgever het 
bestuurr niet over mag doen bij het vormen van een besluit. Buiten die 
kernn heeft het bestuur de vrijheid een eigen beleid te voeren en tot een 
zelfstandigg oordeel te komen, ware het niet dat de beginselen van 
behoorlijkk bestuur deze beleids- en beoordelingsvrijheid inperken. Dit 
laatstee komt nog overeen met het gangbare systeem van bestuursrecht, 
enn dat geldt ook voor de beleidsregels en de inherente afwijkingsbe-
voegdheid.. Dat wil zeggen dat beleidsregels het bestuur kunnen binden 
bijj  het gebruik van de beleids- en beoordelingsvrijheid, en dat het 
bestuurr soms gehouden is van deze beleidsregels af te wijken op grond 
vann de beginselen van behoorlijk bestuur. Wat echter niet overeenkomt 
mett het gangbare systeem, is dat dit geheel van beleidsregels en 
inherentee afwijkingsbevoegdheid zich nu afspeelt buiten de wet, en niet 
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binnenn een ruimte die de wet laat. Dit illustreert dat een reconstructie 
enerzijdss veel intact kan laten binnen een bestaand systeem, maar 
anderzijdss het nodige kan veranderen. 

Dee reconstructie van recht is geen verandering van het recht op grond 
vann wensen over hoe het recht zou moeten zijn, maar betekent een 
anderee beschrijving van het recht zoals het door de schrijver gedacht 
wordt.. Het binnenstebuiten keren bijvoorbeeld van de verhouding 
tussenn wet en discretionaire bevoegdheid is dan niet ingegeven door de 
gedachtee dat een dergelijke stand van zaken in het recht wenselijk zou 
zijn,, maar is een poging om het recht beter te begrijpen. Uit deze 
pogingg volgt niet alleen een ander systeem van recht, maar ook een 
anderee methode van rechtsvinding. Deze beginselgeleide methode is 
bedoeldd om de toepassing van het recht beter te laten passen binnen de 
actuelee samenleving. Heel kort betekent deze methode dat eerst de 
beginselenn worden toegepast, en pas daarna de wet, terwijl uit het 
gangbaree systeem van bestuursrecht een methode volgt met precies de 
omgekeerdee volgorde, eerst de wet en dan de beginselen. Voldoet deze 
laatstee methode niet langer in de moderne samenleving? Het antwoord 
opp deze vraag is om twee redenen genuanceerd, en zeker niet regel-
rechtt 'nee'. 

Inn de eerste plaats bestaat de beginselgeleide methode uit zes 
stappen,, waarbij de eerste stap meteen al om toepassing van de wet 
vraagt.. In de tweede plaats komt de beginselgeleide methode pas echt 
goedd tot haar recht in complexe situaties. In minder complexe hande-
lingssituatiess zal de wet eerder duidelijkheid verschaffen, en voldoet 
wellichtt het onmiddellijk toepassen van de wet. Hoe complexer een 
situatiee echter wordt, hoe minder houvast de wet geeft. Dat wil zeggen 
datt de overwegingen die de wetgever heeft gemaakt, en die het bestuur 
niett mag overdoen, in toenemende mate aan duidelijkheid te wensen 
zullenn overlaten. De discretionaire ruimte neemt toe, en het nalopen 
vann de beginselen is noodzakelijk om goed af te wegen welk besluit 
rechtmatigg is. Doordat de toepassing van het beginselgeleide model 
cyclischh is, komt het bestuur op z'n minst nog een keer voor de vraag 
tee staan wat de betekenis is van de wetgeving die van toepassing is in 
dee handelingssituatie van dat moment. Deze methode van rechtsvinding 
pastt naar mijn idee in de moderne, complexe samenleving. Door te 
beginnenn bij de wet en enkel die beginselen toe te passen die relevant 
lijken,, wordt niet gezocht naar het juiste gewicht van deze beginselen 
inn het licht van zoveel mogelijk andere beginselen. Daarmee kunnen 
ookk het juiste gewicht van de betrokken belangen en de betekenis van 
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dee wet onvoldoende aandacht krijgen, omdat besluitvorming niet 
plaatsvindtt in het licht van zoveel mogelijk beginselen. Het systema-
tischh en cyclisch nalopen van de beginselen kan dat voorkómen. 

Dee beginselgeleide methode van rechtsvinding kan zeker in situaties 
waarinn meer wetten tegelijk van toepassing zijn, bijdragen aan juiste 
bestuurlijkee besluiten. Zonder deze methode zal het bestuur elke wet 
afzonderlijkk toepassen, en ontbreekt het aan een manier om te bepalen 
watt de betekenis is van toepassing van de ene wet voor de andere. De 
beginselgeleidee methode kan toegepast worden door een handelingssitu-
atiee van meet af aan te definiëren als een handelingssituatie waarin een 
uiteindelijkee beslissing moet volgen op grond van diverse wetten. 
Bijvoorbeeldd bij een groot infrastructureel project moet dan de beslis-
singg vallen uit welke vijf varianten voor de bouw een haven moet 
wordenn gekozen. Het komt regelmatig voor dat tien of meer wetten 
randvoorwaardenn stellen aan elk van de varianten. Het nalopen van de 
beginselenn is een methode om te bepalen in hoeverre de varianten 
onderr meer bepaalde belangen treffen en dienen, en in hoeverre deze 
voldoenn aan de voorwaarden die volgen uit alle toepasselijke wetten. 
Err vindt op basis van de beginselen een weging plaats waar de meest 
optimalee variant uit kan volgen. Door te beginnen bij een wet en een 
variant,, en daarna de volgende, enzovoort, vindt een dergelijke weging 
niett plaats. 

Hett belang van de alternatieve theorie is dat bestuursrecht dat werkt 
mett een te beperkte verklaring van de functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur, een zeker risico loopt. Het is moeilijk om dat risico 
exactt te bepalen, bijvoorbeeld in termen van rechterlijke uitspraken die 
tekortt schieten, of bestuurlijk optreden dat te weinig houvast heeft. 
Foquéé en 't Hart spreken van recht dat dreigt onderdrukkend te 
wordenn op het moment dat het niet langer een juiste weerspiegeling is 
vann ideeën over rechtvaardigheid die leven in de samenleving. Nu lijk t 
onderdrukkingg een groot woord, maar het is dat minder in het werk 
vann Foqué en 't Hart. Wanneer het recht gebaseerd is op ideeën 
omtrentt feiten of normen die niet gedeeld worden door belangrijke 
groepenn in de samenleving, dan zal toepassing van dit recht tot weer-
standd bij deze groepen leiden. Deze toepassing leidt tot de implementa-
tiee van ideeën over hoe de wereld is, die niet hun ideeën zijn. Dat leidt 
tott een gevoel van onvrijheid, en dat is in termen van Foqué en 't Hart 
onderdrukking.. Wanneer de beginselen van behoorlijk bestuur een 
functiee hebben die niet veel verder en dieper gaat dan op dit moment 
hett idee is in het gangbare bestuursrecht, dan bestaat er in termen van 
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Foquéé en 't Hart een kans op onderdrukking. In termen van Dworkin: 
geenn rechtvaardige toepassing in het licht van de idealen van de 
gemeenschap. . 

Hett zoeken naar een bevredigende verklaring voor de juridische en 
maatschappelijkee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur moet 
bijdragenn aan een rechtvaardige toepassing van deze beginselen. De 
noodzaakk om daarnaar te zoeken volgt uit de voorname rol die de 
beginselenn spelen in de rechtsvinding, en ook uit het idee dat die rol 
aann gewicht zal winnen. Op diverse plaatsen in dit boek heb ik be-
weerdd dat de handelingssituatie zich als zodanig maatschappelijk steeds 
sterkerr manifesteert. De opkomst van de handelingssituatie is de 
opkomstt van de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat vraagt om 
blijvendee aandacht voor hun juridische en maatschappelijke functie. Dit 
proefschriftt moet daaraan bijdragen. 
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SAMENVATTING G 

Inn een bestuurlijke handelingssituatie kunnen normen als zorgvuldig-
heid,, vertrouwen, gelijkheid en evenredigheid van toepassing zijn. In 
hett bestuursrecht zijn deze normen de algemene beginselen van be-
hoorlijkk bestuur. Zij hebben een functie als leidraad bij het handelen 
vann de centrale actoren in het bestuursrecht: wetgever, bestuur, rechter 
enn burger. In het eerste hoofdstuk komt om te beginnen een veel 
gehoordee verklaring voor deze functie aan de orde (1.2). Dat is de 
compensatietheorie,compensatietheorie, waarin de beginselen van behoorlijk bestuur de 
burgerr compenseren voor een verlies aan wettelijke waarborgen bij een 
voortgaandee terugtred van de wetgever. Deze theorie biedt een verrei-
kendee verklaring voor de functie van de beginselen van behoorlijk 
bestuurr in recht en samenleving, maar stelling is dat deze uiteindelijk 
tekortschiet.. Met het oog daarop worden vier tekortkomingen geformu-
leerd. . 

Doell  van dit onderzoek is om een benadering te beproeven die de 
compensatietheoriee aanvult en nuanceert. Hoofdvraag is: 'Is er een 
meerr bevredigende verklaring dan de compensatietheorie te vinden 
voorr het functioneren van de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuurr in recht en samenleving?' Beantwoording van deze vraag gaat 
aann de hand van onderzoek naar twee hypotheses: 

HypotheseHypothese 1 De juridische functie van de beginselen van behoorlijk 
bestuurr is het bieden van een grondslag aan een sys-
teemm van bestuursrecht waaruit een methode van recht-
svindingg volgt voor rechter, bestuur en burger. 

HypotheseHypothese 2 De maatschappelijke functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur is de integratie van een gedifferen-
tieerdee samenleving. 

Onderzoekk naar deze beide hypotheses gebeurt door het schetsen van 
eenn systeem van bestuursrecht. Het creëren van een dergelijk systeem 
iss een belangrijke basis voor het doen van uitspraken over de functie 
vann de beginselen van behoorlijk bestuur. De functie die de beginselen 
vann behoorlijk bestuur vervullen bij de rechtsvinding is in de eerste 
plaatss hun juridische functie (1.3). Door de beslissing die daar valt, 
hebbenn zij invloed op de vormgeving en vooral de integratie van de 
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samenleving,, en dat is hun maatschappelijke functie (1.4). In dit boek 
komtt niet alleen de wijze van rechtsvinding van de rechter aan de 
orde,, maar van drie centrale actoren in het bestuursrecht: bestuur, 
rechterr en burger. Op deze wijze ontstaat niet alleen een methode van 
rechtsvindingg die de rechter kan toepassen bij de beoordeling van een 
zaakk nadat een besluit is genomen, maar ook een methode die bestuur 
enn burger kunnen toepassen bij de voorbereiding van een besluit. In 
eenn voorlopige conclusie met betrekking tot het voorgaande moeten 
dann de probleemstelling, het doel en de onderzoeksvragen van deze 
dissertatiee duidelijk worden (1.5). Ten slotte volgt een overzicht van 
dee opzet van de rest van dit boek (1.6). 

Inn het tweede en derde hoofdstuk komt een drietal schrijvers aan bod 
diee met hun werk steun bieden voor dit onderzoek. Dat zijn in het 
tweedee hoofdstuk Dworkin en Richardson, en Habermas in het derde. 
Inn het licht van het doel van dit proefschrift vindt een verbinding van 
hunn werk plaats. Daartoe komen ook Raz en om te beginnen Hart aan 
bodd (2.2), omdat Dworkins aanvankelijke theorie als basis heeft een 
controversee met Hart, en Raz de voornaamste kritiek op Dworkin 
weergeeft.. Twee onderwerpen uit de aanvankelijke theorie krijgen een 
apartee bespreking, omdat die later in dit proefschrift meer aandacht 
krijgen.. Dat betreft het bekende onderscheid dat Dworkin heeft aange-
brachtt tussen regels en beginselen, en het onderscheid tussen recht en 
beleid. . 

Essentieell  voor Dworkins aanvankelijke theorie is de zogenaamde 
rechtenthesee die stelt dat rechters hun beslissingen laten volgen uit de 
rechtenn en plichten die behoren tot het huidige bestand van het recht. 
Hieruitt volgt de these van het juiste antwoord. Deze stelt dat de rechter 
vann mening is dat recht als een coherent en consistent geheel is te 
construeren,, waaruit vervolgens op consistente en coherente wijze één 
juistt antwoord op een rechtsvraag is af te leiden. Een menselijke 
rechterr zal niet in staat zijn om steeds de juiste oplossing te vinden. 
Omm deze reden voert Dworkin een bovenmenselijke rechter ten tonele, 
Hercules. . 

Dworkinss latere theorie geeft een filosofische verdieping aan de 
aanvankelijkee theorie. Dit is niet te begrijpen zonder te wijzen op de 
filosofischee methode van interpretatie waar Dworkin gebruik van 
maakt,, de zogenaamde constructieve methode. De gemeenschap is de 
auteurr van de rechtspraktijk. Interpretatie geschiedt door deze praktijk, 
enn ook de politieke praktijk, te zien als uitdrukking van de geest van 
dee gemeenschap. Om dat verder te verhelderen voert Dworkin drie 
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idealenn aan, die centraal staan in zijn theorie: integriteit, fairness, en 
rechtvaardigheid.. Beslissingen moeten niet alleen fair en rechtvaardig 
zijn,, maar ook in overeenstemming zijn met het ideaalbeeld van de 
waree gemeenschap. Dit ideaalbeeld is een samenhangend geheel, dat 
eenn zo goed mogelijke beeld geeft van de politieke en juridische 
praktijk.. Past een beslissing niet in deze samenhang, dan schendt dat 
dee integriteit (2.3). 

Richardsonn (2.4) onderzoekt methodes van redeneren over wat een 
persoonn of groep moreel behoort te doen onder gegeven omstandighe-
den.. Zijn doel is om een alternatief voor bestaande methodes te ont-
werpen.. Hij maakt daartoe een onderscheid tussen het 'goede' en het 
'juiste'.. Het goede is nastrevenswaardig, het is als zodanig de moeite 
vann het nastreven waard, omdat wij het op psychologische en rationele 
grondenn erkennen als een waarde die deze moeite loont. Een individue-
lee of gemeenschappelijke handeling is juist wanneer deze, grof gezegd, 
conformm de geschikte of meest redelijke beginselen is. Beginselen 
dienenn zich aan als mogelijke beperkingen bij het nastreven van het 
goedee door te stellen wat juist is. Richardsons alternatieve methode 
voorr moreel redeneren is de methode van de pragmatische herziening. 
Herzienn wil zeggen dat een overweging in termen van het goede 
herzienn wordt in termen van het juiste, en omgekeerd. Het idee is dat 
eenn actor zich niet uitsluitend moet laten leiden door het maximaliseren 
vann het goede, noch uitsluitend door een systeem van de meest redelij-
kee beginselen. 

Morelee oordelen die in het teken staan van een streven naar het 
goedee passen in de doctrine van het consequentionalisme, en oordelen 
inn het teken van het juiste in de doctrine van de deontologie. Net zoals 
Richardsonn komt met het alternatief van de pragmatische herziening, 
komtt hij met een alternatief voor consequentionalisme en deontologie: 
'constructieff  ethisch pragmatisme', de juiste handeling is de handeling 
diee ondersteund wordt door die opvatting van het goede waar beginse-
lenn het best in passen, oftewel de handeling die ondersteund wordt 
doorr die beginselen waar het best een opvatting van het goede in past. 
Tott slot van het tweede hoofdstuk worden de theorieën van Dworkin 
enn Richardson zoveel mogelijk met elkaar verbonden (2.5). Een 
overeenkomstt is dat zij beide gebruik maken van constructieve inter-
pretatie.. Een belangrijk verschil tussen Dworkin en Richardson is dat 
Dworkinn deontologische normen ziet als troeven. Richardson daarente-
genn wil noch voor de deontologie, noch voor het consequentionalisme 
kiezen. . 
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'Theoriee van het communicatieve handelen' is zowel de titel van het 
belangrijkstee boek als de benaming van de belangrijkste ideeën van 
Habermas.. Voorafgaand aan een uiteenzetting over de rechtstheorie 
vann Habermas vindt met behulp van Koningsveld en Mertens enige 
verdiepingg plaats in deze theorie (3.2). Hart van het werk van Haber-
mass is zijn geloof in de rede, rationaliteit. Hij plaatst de rede in de 
taal.. Een discourstheoretische benadering van het recht legt de functie 
vann het recht hierin bloot en verklaart hoe het recht als sociaal ver-
schijnsell  volgt uit de taal. Hiermee is nog geen verklaring gegeven 
voorr het gegeven dat rechtsgenoten dit recht als legitiem ervaren (3.3). 
Dee moraal staat niet hiërarchisch boven het recht en is derhalve geen 
grondslagg voor deze legitimiteit. Habermas vindt deze grondslag in het 
discoursprincipe. . 

Hett discoursprincipe staat neutraal ten opzichte van morele, juridi-
schee en ook ethische normen. Het legt inhoudelijk niets vast omtrent 
dezee normen en andere normen, maar eist wel dat alleen die normen 
geldigg zijn waar allen mee zouden kunnen instemmen die deelnemen 
aann een rationeel discours. Het democratieprincipe heeft als afgeleide 
vann het discoursprincipe de rol van argumentatieregel in het juridisch 
discourss en heeft betrekking op die handelingsnormen die rechtsnor-
menn zijn. Het democratiebeginsel is de argumentatieregel die maakt dat 
allee autonome burgers kunnen instemmen met de vaststelling van 
rechtsregels.. Deze situatie ontstaat wanneer subjectief en objectief 
rechtt en mensenrechten en volkssoevereiniteit met elkaar in harmonie 
zijn.. In die situatie komen burgers tot de vaststelling van positief recht 
datt legitiem is (3.4). 

Habermass onderscheidt het paradigma van de liberale rechtsstaat, 
datt van de sociale rechtsstaat en het procedurele rechtsparadigma (3.5). 
Daartoee behoren respectievelijk het formele, materiële en procedurele 
recht.. De reflexiviteit van het recht maakt dat deze zich aanbieden als 
alternatieven.. Dat stelt de wetgever voor de keuze, waarbij hij kan 
afzienn van het formele recht, dat wil zeggen de algemene en abstracte 
wet,, en er ook van kan afzien zelf op te treden door middel van het 
stellenn van materiële rechtsnormen. Op dat moment laat de wetgever 
dee besluitvorming over aan rechter, bestuur, of partijen uit de samenle-
ving.. Zij moeten in deze besluitvorming voldoen aan procedurele 
rechtsnormen. . 

Omm tot de vaststelling van legitiem recht te kunnen komen, moeten 
rechter,, bestuur, of partijen uit de samenleving in ieder geval voldoen 
aann de voorwaarde dat betrokkenen hun rechten in een open debat in 
eenn geregelde procedure kunnen verdedigen. In dit debat kan langs 
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democratischee weg communicatieve macht tot stand komen, die zich 
onderscheidtt van geweld. Het is deze macht die wetgever, bestuur en 
rechterr legitimeert, en die vorm geeft aan de samenleving op een wijze 
diee garandeert dat de samenhangende rechten van het individu tot leven 
komen.. Tot slot komt het verband tussen de theorieën van Dworkin, 
Habermass en Richardson aan de orde (3.6). 

Dee problematische situatie die om handelend optreden vraagt, is de 
zogenaamdee handelingssituatie. In deze situatie komen actoren bijeen 
omm voor een maatschappelijk tekort een oplossing te bedenken, en om 
tee besluiten hoe zij die oplossing zullen uitvoeren. De handelingssitua-
tiee is maatschappelijk een centraal object van het denken. Dat wil 
zeggenn dat veel van onze inspanningen om de samenleving op orde te 
houdenn en te verbeteren zich richten op handelingssituaties, waarbij het 
rechtt zich expliciet richt op normering van deze situatie. Het bestuurs-
rechtt heeft betrekking op de handelingssituatie waarin het bestuur tot 
eenn besluit moet komen. Een centrale stelling in dit boek is dat be-
stuursrechtelijkee rechtsvinding plaatsvindt aan de hand van de elemen-
tenn van de bestuurlijke handelingssituatie. 

Omm deze centrale stelling te onderbouwen zal in de eerste plaats 
helderr moeten worden wat de handelingssituatie precies is. Dat gebeurt 
doorr deze situatie met behulp van het werk van Habermas en van 
Glastraa van Loon te ontleden in de elementen waaruit zij is opge-
bouwd:: actor, beslissing, doel, middel, belang, norm, macht. Bij 
Habermass gebeurt dat door aan de hand van het onderscheid tussen het 
instrumentele,, strategische en communicatieve handelen te kijken uit 
welkee elementen de handelingssituatie bestaat. Het werk van Glastra 
vann Loon voegt hier niet werkelijk nieuwe elementen aan toe, maar 
opvallendd is de overeenkomst (4.2). 

Eenn duidelijke bepaling van de handelingssituatie leidt, naast het 
ontledenn in elementen, in de tweede plaats tot een beschrijving van de 
ontwikkelingg van de handelingssituatie. Dat is de ontwikkeling tot een 
prominentt verschijnsel in het denken over de samenleving en het recht 
inn het algemeen, en in het bestuursrecht in het bijzonder. De beschrij-
vingg van deze ontwikkeling begint met de constatering dat het dagelijks 
levenn in toenemende mate uit handelingssituaties bestaat. De actoren 
redenerenn daarmee in termen van doel, middel, belang, enzovoort. Dat 
iss de rationalisering van de samenleving, die ook het recht treft. 
Rationaliseringg van het recht betekent plaatsing van het recht in een 
handelingstheoretischh perspectief. Het is een reconstructie van de 
werkelijkheidd in termen van doel, middel, beslissing, belang, actor. In 
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dezee reconstructie hebben rechtsnormen betrekking op besluitvorming 
enn belangenafweging, en is de wet het resultaat van besluitvorming en 
belangenafweging.. De rationalisering van de samenleving heeft de 
handelingssituatiee prominent gemaakt. Dat heeft diverse gevolgen voor 
hett recht, en in het bijzonder voor het bestuursrecht (4.3). 

Inn de derde plaats volgt een beschrijving van de verhouding tussen 
bestuurr en burger in de bestuurlijke handelingssituatie (4.4). De 
beginselenn van behoorlijk bestuur onderscheiden zich van andere 
beginselenn door het feit dat zij betrekking hebben op het publieke 
besluit,, en op actoren met een bijzondere onderlinge verhouding. 
Velenn beschrijven deze verhouding tegenwoordig als wederkerig. Dat 
will  zeggen dat bestuur en burger door middel van interactie of zelfs 
onderhandelingg het bestuurlijk besluit voorbereiden. Dit geeft de 
bestuurlijkee handelingssituatie een bijzonder karakter, en dat heeft 
gevolgenn voor de interpretatie van de beginselen die van toepassing 
zijnn op deze situatie. In dit hoofdstuk is dat uiteengezet. Daarbij komt 
aann de orde het feit dat een wederkerige verhouding in meer of minde-
ree mate (a)symmetrisch kan zijn. Wederkerig, of tweezijdig bestuurs-
rechtt brengt ook verplichtingen voor de burger met zich mee om zich 
rekenschapp te geven van de beginselen van behoorlijk bestuur. Doel 
vann deze drie stappen is om uiteindelijk te komen tot een totaalbeeld 
vann de handelingssituatie waar de beginselen van behoorlijk bestuur 
betrekkingg op hebben. 

Habermass en Glastra van Loon beschouwen normen als element van de 
handelingssituatie.. Aangezien de beginselen van behoorlijk bestuur het 
onderwerpp van onderzoek zijn in dit boek, is er aparte aandacht voor 
dee plaats in de handelingssituatie van het element norm, en in het 
bijzonderr de beginselen van behoorlijk bestuur. Een eerste stap bestaat 
uitt een behandeling van het verschijnsel norm, opdat duidelijk wordt 
welkee rol normen spelen in de handelingssituatie, en wanneer er sprake 
iss van een rechtsnorm (5.2). Een tweede stap bestaat uit een behande-
lingg van twee normen die in het sociale verkeer van het grootste belang 
zijn,, effectiviteit en efficiëntie (5.3). Deze stap moet duidelijk maken 
datt ook andere dan rechtsnormen betrekking hebben op de handelings-
situatie,, en moet dienen om aan te geven hoe de beginselen van 
behoorlijkk bestuur samen kunnen hangen met andersoortige normen. 
Dworkin,, Richardson en Habermas geven alle drie aan dat een even-
wichtt moet worden gevonden tussen recht en beleid, oftewel rechtma-
tigheidd en doelmatigheid. Dat maakt het van belang om in dit boek de 
aandachtt niet alleen gericht te laten zijn op de op rechtmatigheid 
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gerichtee normering van de handelingssituatie, maar ook op zoek te 
gaann naar op doelmatigheid gerichte normering van deze situatie. De 
nonnenn daarvoor zijn in ieder geval effectiviteit en efficiëntie, en de 
vraagg is hoe zij zich verhouden tot de handelingssituatie. 

Hett karakter van de beginselen van behoorlijk bestuur is dat zij 
rechtsbeginselenn zijn. Dit heeft bijzondere gevolgen voor de wijze 
waaropp zij van toepassing zijn op de handelingssituatie (5.4). Daarbij 
iss van belang om aan te geven dat zij enkel van toepassing zijn op de 
bestuurlijkee handelingssituatie. Dat vraagt om een redenering die 
aannemelijkk maakt dat de toepassing van rechtsbeginselen van een 
bepaaldee categorie exclusief beperkt zijn tot handelingssituaties van een 
bepaaldee categorie (5.5). Is dat aannemelijk gemaakt, dan is het 
momentt gekomen om van een aantal beginselen van behoorlijk bestuur 
aann te geven op welke wijze zij betrekking hebben op de bestuurlijke 
handelingssituatie.. De beschrijving van de toepassing van het nu 
volgendee rijtje beginselen in de handelingssituatie is de bewijsvoering 
datt beginselen betrekking hebben op elementen van de handelingssitua-
tie,, of op de verhouding van handelingssituaties onderling (5.6). 

Verbodd van willekeur 
Gelijkheidsbeginsel l 
Specialiteitsbeginsel l 
Rechtstreeksheidsbeginsel l 
Vertrouwensbeginsel l 
Materiëlee rechtszekerheidsbeginsel 
Formelee zorgvuldigheidsbeginsel 
Geschiktheidsbeginsel l 
Noodzakelijkheidsbeginsel l 
Evenredigheidsbeginsel l 
Legaliteitsbeginsel l 
Verbodd van détournement de pouvoir 
Motiveringsbeginsel l 
Formelee rechtszekerheidsbeginsel 

Hett systematisch nalopen van de beginselen van behoorlijk bestuur 
dwingtt degene die een besluit neemt tot een controle van zichzelf aan 
dee hand van een belangrijke reeks juridische eisen. Voornaamste 
kenmerkk van deze eisen is dat zij de belangenafweging normeren. 
Alduss wordt bereikt dat alle relevante vragen op tafel komen: de vraag 
naarr de betrokken belangen, die naar de vertegenwoordigers daarvan 
enn vooral ook die naar de verdeling van de gewichten tussen de 
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belangen.. Daaruit vloeit een methode voort voor de afweging van 
belangenn en beginselen: het nalopen van alle beginselen door het 
bestuurr bevordert de afweging van belangen en beginselen. Toepassing 
vann deze methode van rechtsvinding bevordert de rechtmatigheid van 
hett bestuurshandelen. De kern van het systeem van bestuursrecht, waar 
inn dit onderzoek een schets van moet komen, bestaat in essentie uit 
dezee methode van rechtsvinding. Om te beginnen worden de hoofdlij-
nenn van deze methode uiteengezet (6.2). De behandeling van de 
Schipholcasuss moet leiden tot een verdere beschrijving (6.3). 

Uitt de verdere beschrijving van de methode van rechtsvinding volgt 
dee stelling dat door de verdeling in zes groepen van beginselen een 
methodee van rechtsvinding kan ontstaan waarbij toepassing van de ene 
groepp bijdraagt aan toepassing van de volgende groep beginselen (6.4): 

1.. Beginselen die leiden tot toetsing aan de wet: beginsel van legali-
teit,, materiële rechtszekerheid, specialiteit en verbod van détourne-
mentt de pouvoir 

2.. Formele zorgvuldigheid 

3.. Materiële beginselen die betrekking hebben op verhoudingen tussen 
dee handelingssituatie en andere handelingssituaties: beginsel van 
gelijkheid,, verbod van willekeur, materiële rechtszekerheid en 
vertrouwen n 

4.. Materiële beginselen die voorwaarden stellen aan elementen of 
verhoudingenn binnen de handelingssituatie: beginsel van vertrou-
wen,, rechtstreeksheid, specialiteit, verbod van détournement de 
pouvoir r 

5.. Materiële beginselen die betrekking hebben op de eigenlijke afwe-
gingg van belangen: beginsel van evenredigheid, noodzakelijkheid 
enn geschiktheid 

6.. Formele rechtszekerheid, motiveringsbeginsel en herhaling toepas-
singg van alle beginselen 

Samengevatt ziet de methode van rechtsvinding er als volgt uit: een 
actorr die een casus beoordeelt doet dat aan de hand van de beginselen, 
diee in bepaalde groepen zijn ingedeeld. Hij begint met het nalopen van 
dee beginselen in de volgorde van de groepen, die hierboven uiteen is 
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gezet.. Dit maakt dat hij in de eerste plaats in de wet kijkt: hij contro-
leertt of alle in de casus relevante wettelijke bepalingen op de gebruike-
lijkee wijze zijn uitgelegd. Vervolgens betekent het nalopen van de 
beginselenn dat de actor kijkt in hoeverre in de casus is voldaan aan het 
formelee zorgvuldigheidsbeginsel, aan eisen die volgen uit handelingen 
inn andere situaties, aan eisen die aspecten van de belangenafweging 
betreffen,, zoals specialiteit, en aan eisen die de eigenlijke belangenaf-
wegingg betreffen. Vervolgens past de actor nog twee procedurele eisen 
toe,, waarna hij alle beginselen nogmaals naloopt. 

Dee juridische functie van de beginselen van behoorlijk bestuur is de 
functiee die deze beginselen vervullen bij de rechtsvinding. Door de 
beslissingg die daar valt hebben zij ook een maatschappelijke functie, 
wantt zij hebben invloed op de vormgeving van de samenleving. Bij 
Habermass brengen beginselen overwegingen tot uitdrukking die op 
iederr beleidsterrein een rol kunnen spelen. Bij Teubner zullen deze 
beginselenn eerst per beleidsterrein ingang moeten vinden en een 
invullingg moeten krijgen. Daarmee raken zij versnipperd en krijgen zij 
potentieell  oneindig veel uiteenlopende betekenissen, die voor elkaar 
niett van betekenis zijn. Stelling is dat de mening van Habermas meer 
overeenkomtt met de werkelijkheid waarin veel beginselen voor de 
meestee actoren behoren tot de overwegingen die zij in iedere situatie 
kunnenn oproepen. De invloed die zij daarmee hebben op de samenle-
vingg bestaat echter niet zonder meer (7.2). Om beter toegesneden te 
zijnn op de maatschappelijke omgeving zal de rechtsvinding andere 
vormenn moeten aannemen. Daarmee verandert ook weer de juridische 
functiee van de beginselen van behoorlijk bestuur, en daarmee komen 
dee juridische en de maatschappelijke functie van deze beginselen sterk 
samenn te hangen. De eerder gevonden methode van rechtsvinding 
verandertt onder invloed daarvan (7.3). 

Opp basis van Habermas krijgen de beginselen een plaats in de 
leefwereld,, zij kunnen een rol spelen in alle sociale systemen. Wel van 
belangg is om aan te geven dat deze rol afhankelijk van de situatie kan 
veranderen.. Hij onderscheidt namelijk drie methodes van rechtsvin-
ding,, de formele, de materiële en de procedurele. Het procedurele 
rechtt is gebaseerd op de erkenning van het recht van een individu om 
inn de complexe samenleving een rol te spelen bij besluiten waarin zijn 
belangenn betrokken zijn. Een dergelijke betrokkenheid lijk t bij de casus 
Schipholl  het geval te zijn, ondanks het feit dat de belangen van bepaal-
dee individuen daarvan uitgesloten waren. In zo'n geval moet rechtsvin-
dingg volgens Habermas plaatsvinden conform de methode van het 
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procedurelee recht, bijvoorbeeld door het volgen van een systematische 
methodee van rechtsvinding door bestuur en burger tezamen. Daar is in 
dee casus Schiphol slechts zeer gedeeltelijk gevolg aan gegeven. Gepro-
beerdd wordt aan te tonen dat de kans op succes in deze casus groter 
wass geweest, als men deze methode wel had gevolgd (7.4). 

Wanneerr de beginselen van behoorlijk bestuur behoren tot de 
leefwereld,, leggen zij verbindingen tussen de sociale systemen waarin 
bestuurshandelenn plaatsvindt. De waarborging en implementatie van 
individuelee rechten door middel van de toepassing van de beginselen 
doortrektt zo de gehele samenleving, omdat de beginselen onderdeel 
zijnn van de leefwereld. Het is hun maatschappelijke functie om op deze 
wijzee de maatschappij langzaam aan te passen aan opvattingen over wat 
legitiemm handelen is. Niet alleen de maatschappelijke functie van het 
bestuursrecht,, maar ook het voeren van beleid is van invloed op de 
vormgevingg van de samenleving. Gekeken wordt naar de samenhang 
tussenn de gevonden methode van rechtsvinding en bestaande bestuurs-
kundigee technieken voor de optimalisering van beleid. Dit leent zich 
ookk om aan te tonen dat toepassing van de beginselen van behoorlijk 
bestuurr mogelijk is in combinatie met toepassing van de bedrijfsecono-
mischee eisen effectiviteiten efficiëntie (7.5). 

Kenmerkendd voor de in dit boek geschetste methode van rechtsvinding 
iss dat deze niet alleen geschikt is voor toepassing bij rechtspraak, maar 
ookk voor toepassing bij bestuurlijke beleidsanalyse, ex ante en ex post, 
enn bij procesbegeleiding. Voor het systeem van bestuursrecht betekent 
ditt dat de beginselen van behoorlijk bestuur niet alleen een functie 
hebbenn voor de rechtmatigheidstoetsing van bestuurlijk handelen ex 
post,, maar dat zij een functie hebben in het kader van een leerproces 
datt gericht is op de juridische optimalisering van bestuurlijk handelen. 
Zijj  krijgen daarmee een actieve maatschappelijke functie met een 
instrumenteell  karakter, omdat zij rechtstreeks invloed uitoefenen op 
veranderingenn van de werkelijkheid. Bij procesbegeleiding is het 
instrumentelee karakter van beginselen het sterkst, omdat zij in dat 
gevall  direct betrokken zijn bij handelingen die veranderingen in de 
werkelijkheidd kunnen aanbrengen (8.1 en 8.2). Een instrumenteel 
karakterr van de beginselen moet ingepast worden in het systeem van 
bestuursrecht,, al was het maar omdat zij in bestaande systemen een 
waarborgendd karakter hebben. Om dat te bereiken wordt gebruik 
gemaaktt van bestaande theorieën omtrent de functies van het bestuurs-
recht.. Dat betreft het werk van De Haan, Drupsteen en Fernhout, 
Foquéé en 't Hart, Van der Hoeven en van diverse anderen (8.3). 
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Opp basis van dit werk en met behulp van onder meer Dworkins 
theoriee komt ten slotte een systeem van bestuursrecht tot stand waarin 
dee instrumentaliteit van in het bijzonder de beginselen van behoorlijk 
bestuurr een passende plaats inneemt. Centraal idee is dat zowel de 
instrumentaliteitt die schuilt achter de waarborging van individuele 
rechten,, als de instrumentaliteit van het behartigen van belangen passen 
inn het beeld van een ideale samenleving. Past dit niet, dan wijst 
toetsingg aan de beginselen van behoorlijk bestuur uit dat de beoogde 
belangenbehartigingg niet is toegestaan, en zal moeten veranderen om 
tott een integer resultaat te komen. Juist omdat zij geschikt zijn voor 
eenn dergelijke toetsing vormen deze beginselen de basis van een 
systeemm van instrumentaliteit en waarborg, en van de combinatie van 
integriteitt en legitimiteit. Dit systeem van bestuursrecht moet afgeba-
kendd worden ten opzichte van de moraal, en ook ten opzichte van 
bestuurskundigee nonnen (8.4). 

Beantwoordingg van de in het eerste hoofdstuk geformuleerde hoofd-
vraagg van dit onderzoek geschiedt door een schets van de hoofdlijnen 
vann een systeem van bestuursrecht. Het slothoofdstuk is bedoeld om 
datt antwoord uit te werken. Dat gebeurt door de juridische en de 
maatschappelijkee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur aan 
dee orde te stellen. Hun beschrijving daar is de toetsing van de beide in 
hett eerste hoofdstuk geformuleerde hypotheses. De juridische functie is 
datt deze beginselen argumenten vormen bij het nemen van een besluit 
doorr de rechter en andere centrale actoren in het bestuursrecht. Zij 
moetenn bij hun besluit de best mogelijke interpretatie geven van 
normenn die volgen uit het bestuursrecht. Een samenhangende reeks 
beginselenn van behoorlijk bestuur, die de rechten en plichten van 
mensenn en instituties vastleggen, helpt hen om de interpretatie te geven 
diee het best past bij de politieke structuur en juridische doctrine van de 
betrokkenn gemeenschap. De maatschappelijke functie is dat de beginse-
lenn van behoorlijk bestuur bij het zoeken naar een legitiem beleid 
gewichtt in de schaal leggen, en eisen dat dit beleid past bij de rol die 
hett nastreven van de burgerlijke samenleving heeft bij het nastreven 
vann de ideale samenleving als geheel (9.2). 

Dee formulering van hun juridische en maatschappelijke functie 
moett een meer bevredigende verklaring geven voor het functioneren 
vann de beginselen van behoorlijk bestuur dan de compensatietheorie 
geeft.. Zo is van grote invloed in het bestuursrechtelijke denken de 
fictiee dat er ooit een samenleving is geweest waarin de wet de vrijheid 
vann de burger volledig kon waarborgen tegen inbreuken door de 
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overheid.. Wij kunnen ons handelen afmeten aan de mate waarin wij 
afwijkenn van de samenleving die nooit heeft bestaan, en waarin het 
ijkpuntt een paradijs is waaruit wij zijn verdreven. In dit paradijs was 
dee rechtspositie van de burger volstrekt gewaarborgd door de wet. 
Iederee afwijking verdient dan compensatie voor een verlies aan waar-
borgen.. Het is een retrospectief ijkpunt, er is sprake van een soort 
bestuursrechtt a la recherche du temps perdu. Het lijk t beter om uit te 
gaann van een prospectief ijkpunt: het is ons streven om een samenle-
vingg te creëren waarin burgerlijke vrijheid en gelijkheid gewaarborgd 
zullenn zijn. Het in dit boek geschetste systeem van bestuursrecht heeft 
datt als uitgangspunt. 

Eenn ander bezwaar tegen de compensatietheorie is het voorop 
stellenn van de wet: waar de wet tekortschiet heeft het bestuur discretio-
nairee ruimte en daar compenseren de beginselen. Dit komt overeen met 
dee in dit verband bekende metafoor van 'the hole in the doughnut', 
alsoff  de wet een cirkel trekt waarbinnen afweging is toegestaan, terwijl 
dee afweging van de wetgever daarbuiten onaantastbaar is. Dat doet 
vermoedenn alsof de wetgever de hele afweging op voorhand kent, en 
dee grenzen kan bepalen van wat nog in vrijheid mag geschieden. In het 
inn dit boek geschetste systeem van bestuursrecht is het andersom: er is 
geenn sprake van een 'hole in the doughnut', maar van een eiland in de 
oceaan.. De wet is dan het eiland en de oceaan is de discretionaire 
bevoegdheid.. Deze en andere verklaringen van het functioneren van de 
beginselenn van behoorlijk bestuur moeten onder meer voorzien in de 
vierr tekortkomingen van de compensatietheorie die in het eerste 
hoofdstukk zijn geformuleerd (9.3). 

Hett zoeken naar een bevredigende verklaring voor de juridische en 
maatschappelijkee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur moet 
bijdragenn aan een rechtvaardige toepassing van deze beginselen. De 
noodzaakk om daarnaar te zoeken volgt uit de voorname rol die de 
beginselenn spelen in de rechtsvinding, en ook uit het idee dat die rol 
aann gewicht zal winnen. Op diverse plaatsen in dit boek wordt beweerd 
datt de handelingssituatie zich als zodanig maatschappelijk steeds 
sterkerr manifesteert. De opkomst van de handelingssituatie is de 
opkomstt van de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat vraagt om 
blijvendee aandacht voor hun juridische en maatschappelijke functie. Dit 
proefschriftt moet daaraan bijdragen. 
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SUMMARY Y 

Thee problematic situation asking for measures is the action situation. 
Inn the administrative action situation these measures have to come from 
thee public administration, sometimes in accordance with citizens and 
theirr organizations. Administrative law has this administrative action 
situationn as object. In this situation we see in the Netherlands and other 
countriess the application of norms like prudence, trust, equality and 
proportionality.. In Dutch administrative law norms like these are 
knownn as the general principles of fair administration. They have a 
functionn as guideline for the central actors in administrative law: 
lawgiver,, public administrator, judge and citizen. 

Thee first chapter starts with a well known explanation of the 
functionn of the principles of fair administration in law and society. In 
thiss so called 'compensation theory' these principles compensate for a 
losss of guarantees in written law since the lawgiver withdraws. This 
theoryy gives a far reaching explanation of the function of the principles 
off  fair administration but falls short in the end. Aim of this thesis is to 
tryy out a way to add to and nuance the compensation theory. Main 
questionn is: Is there an explanation more satisfying than the compensa-
tionn theory gives for the function of the principles of fair administrati-
onn in law and society? The answer is given by sketching a system of 
administrativee law. The main component of this system is a method for 
findingg answers to questions of law. 

Thee second and third chapter are descriptions of the work of three 
writerss useful for this thesis: Dworkin, Richardson and Habermas. The 
workk of Hart and Raz also gets attention because Dworkin finds a 
basiss in discussing Harts work, and Raz is an important critic of 
Dworkin.. Two topics receive special attention, because they are 
importantt in the rest of this book: these are the differences Dworkin 
makess between principles and rules and between principles and poli-
cies.. As far as possible a connection is made between ideas of Dwor-
kin,, Richardson and Habermas. 

Manyy of our efforts to keep order and create a good society concentra-
tee on action situations. A central statement in this thesis is that finding 
answerss to questions of administrative law happens in accordance with 
thee elements of the administrative action situation. This asks first for 
thee determination of these elements. Main elements are actor, goals, 
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means,, interests, power, and norms. Second it's important to point out 
thatt the action situation over the years has become important in looking 
att society and law in general and especially at administrative law. This 
alsoo makes the elements of this situation important. In the third place 
followss a description of the actual relation between public administrati-
onn and citizens within the administrative action situation. 

Thee works of Habermas and Glastra van Loon, who see norms as 
elementt of the action situation, are used to make clear what role norms 
havee within this situation, and when a norm belongs to the law. 
Secondd follow two norms that are important in society, effectivity and 
efficiency.. Question is how they relate to the action situation. Third 
thee focus is on the difference Dworkin makes between principles and 
ruless and the statement that the principles of fair administration are 
principless not rules. Important is to point out that these principles of 
fairr administration only apply to the administrative action situation. 
Thatt asks for the argument that shows how the application of a catego-
ryy of principles of law can be limited to an action situation of a certain 
category.. After that the moment has arrived to show how principles of 
fairr administration relate to the administrative action situation. 

Fromm the character of principles of law and especially the category 
off  principles of fair administration does not follow that they are at this 
momentt limited to fifteen principles. This limited number however 
makess them useful to be the basis of a method of finding answers to 
questionss of administrative law. It is possible to check all of these 
principless in a case in order to support the fairness and justice of the 
administrativee action in this case. That idea is central to the method of 
findingg answers to questions of administrative law. This method is the 
mainn component of the system of administrative law that is sought for 
inn this thesis. The case of Schiphol Amsterdam airport helps to further 
describee this method. The description helps to work out the idea that a 
divisionn into six groups of principles creates a method wherein the 
applicationn of the one group serves the application of the other. Going 
throughh all groups one more time, or more often, makes that each 
principlee is applied in the light of all other principles. 

Ass the function of the principles of fair administration now comes to 
surfacee their role in finding answers to questions of administrative law. 
Habermass and Teubner argue however that juridical argumentation 
doess not automatically change the world. This must have consequences 
forr the function of the principles of fair administration in law and 
society.. From this also follow consequences for the method of finding 
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answerss to questions of law that is central to this thesis. A second 
applicationn to the case of Schiphol Amsterdam airport must show how 
thiss method can help to be more successful in such a case. 

Whenn in reality a case responds to the application of principles of 
fairr administration, then there is proof of their function in society. 
Casess will also respond to policies. Item in this thesis is the relation 
betweenn the found method for finding answers to questions of admini-
strativee law and existing methods of public administration to optimize 
makingg and conducting policies. This serves to show how the applicati-
onn of the principles of fair administration is possible in combination 
withh the criteria of effectivity and efficiency. 

Characteristicc for the found method for finding answers to questi-
onss of administrative law is that it is not only applicable in cases where 
judgess have to rule. The method is also useful for policy analysis, ex 
antee and ex post, and in the situation of making and conducting policy. 
Especiallyy in this last situation the principles of fair administration are 
instrumental,, because they have direct influence on changes in the real 
world.. This instrumental character of these principles has to fit  in the 
systemm of administrative law that traditionally recognizes these princi-
pless as juridical guarantees instead of instruments. This is done by 
definingg instrumentality as a function of giving guarantees, and juridi-
call  guarantees as instruments. That results in a system that in accor-
dancee with ideas of Dworkin can lead to answers to questions of law 
thatt are acknowledged in the concerned community as the answers that 
givee the best possible interpretation of politics and law in this commu-
nity. . 

Thee answer to the main question of this thesis follows from the 
foundd system of administrative law. The function of the principles of 
fairr administration in law is that they are arguments for the central 
actorss in administrative law when they have to make a decision. An 
interconnectedd number of principles helps to give the best possible 
interpretation.. Their function in society is that these principles help to 
lookk for policies that can be legitimate in a society that strives for 
fairnesss and justice at the same time. This explanation of the function 
inn law and society of the principles of fair administration must be more 
satisfyingg than the one given by the compensation theory. This must 
servee a better application of these principles. The necessity to look for 
thiss follows form the great and growing importance of the principles of 
fairr administration. That asks for continuous attention for their function 
inn law and society. This thesis is a contribution to that attention. 
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