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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 
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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. 

97 7 



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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