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HOOFDSTUKK 1 PROBLEEMSTELLING 

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. 
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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 
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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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