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HOOFDSTUKK  5 DEE NORM IN DE BESTUURLIJK E 
HANDELINGSSITUATI E E 

5.11 Inleidin g 

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

Hett karakter van de beginselen van behoorlijk bestuur is dat zij 
rechtsbeginselenn zijn. Dit heeft bijzondere gevolgen voor de wijze 
waaropp zij van toepassing zijn op de handelingssituatie. Daarbij is van 
belangg om aan te geven dat zij enkel van toepassing zijn op de bestuur-
lijk ee handelingssituatie. Dat vraagt om een redenering die aannemelijk 
maaktt dat de toepassing van rechtsbeginselen van een bepaalde catego-
riee exclusief beperkt blijf t tot handelingssituaties van een bepaalde 
categoriee (5.5). Is dat aannemelijk gemaakt, dan is het moment geko-
menn om van een aantal beginselen van behoorlijk bestuur aan te geven 
opp welke wijze zij betrekking hebben op de bestuurlijke handelingssitu-
atiee (5.6). Dit zal daarna in het volgende, zesde hoofdstuk gebruikt 
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wordenn om te bekijken hoe aan de hand van deze beginselen in de 
bestuurlijkee handelingssituatie getoetst kan worden. Daaruit moet een 
methodee van bestuursrechtelijke rechtsvinding ontstaan, die niet alleen 
inn de praktijk te gebruiken is, maar bovendien de beginselen in een 
systeemm plaatst. Het vinden van dit systeem is het doel van dit boek. 

5.22 Sociale normen en rechtsnormen 

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

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

Glastraa van Loon, p. 253. 
Glastraa van Loon, p. 259 e.v. 
Glastraa van Loon, p. 259. 
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pen,, de handeling is het schrijven. Het is belangrijk om te zien dat de 
onderzoekerr deze betekenis niet aan handelingen toekent, hij legt met 
anderee woorden de normen niet op. De normen gelden al, de onder-
zoekerr moet de betekenis ontdekken.196 

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

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

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

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

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

5.33 Rechtmatigheid en doelmatigheid 

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

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

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

Fig.. 1: Doelboom 
A A 

BB C 

DD E F 

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

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

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

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

Fig.. 2 

doell  *- -» middel 

tt t 

ii I 

belangg «- -» andere 
belangen n 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.55 Categorieën rechtsbeginselen 

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

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

Ziee hierover ook Nicolaï, 1990, p. 229 - 242. 
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zijnn dat concretisering betekent dat de beginselen van behoorlijk 
bestuurr het karakter van beginselen houden, en niet betekent dat zij 
zichh dusdanig toespitsen op de bestuurlijke situatie dat zij een regelka-
rakterr krijgen. De feitelijkheden van de bestuurlijke situatie zouden dan 
inn die mate een invulling naar tijd, plaats en persoon geven dat de 
beginselenn van behoorlijk bestuur tot regels worden. Naar mijn mening 
iss dat niet het geval vanwege het niet-situationele karakter van deze 
beginselen.. Zij zijn van toepassing op verschillende situaties met 
uiteenlopendee feitelijke kenmerken, terwijl regels van toepassing zijn 
opp situaties met vergelijkbare feitelijke kenmerken. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

122 2 



enn tussen doelen en middelen. Bij een besluit in een handelingssituatie 
mogenn deze verbanden niet onzinnig zijn. Zij moeten zo rationeel 
mogelijkk zijn, dat wil zeggen gebaseerd zijn op plausibele verwachtin-
genn omtrent de gevolgen die de inzet van een middel veroorzaakt met 
hett oog op een gewild gevolg, oftewel doel. 

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

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

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

Dee Moor-Van Vugt, p. 267. 

123 3 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.77 Conclusie 

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

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

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

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