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HOOFDSTUKK 6 RECHTSVINDING IN DE BESTUURLIJKE 
HANDELINGSSITUATIE E 

6.11 Inleiding 

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

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

6.22 Hoofdlijnen van de methode van rechtsvinding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.33 Casus Schiphol 

6.5.77 Inleiding 

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

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

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

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

6.3.26.3.2 Analyse 

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

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

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

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

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

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

Vann der Ent, p. 33. 

138 8 



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

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

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

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

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

Hett was in de optiek van de projectleider belangrijker dat de 
deelnemendee partijen tevreden waren, dan dat er een oplossing kwam 
waarr zoveel mogelijk partijen tevreden mee zouden kunnen zijn. Er 
zijnn gedurende het proces dan ook geen partijen afgevallen, hoewel 
sommigee daarvoor meer moesten geven dan andere.246 Met name de 

Vann der Ent, p. 34 - 36. 
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overheidspartijenn en de NVLS en de KLM, maar niet de maatschappe-
lijkee organisaties, werden van belang geacht voor de uitvoering. 
Daarnaastt werd de projectgroep zo ingericht dat er een zo groot 
mogelijkee kans op consensus was, omdat het project onder grote 
tijdsdrukk stond. De maatschappelijke organisaties zouden waarschijnlijk 
kritischh staan tegenover de dubbele doelstelling, en die kritiek was nu 
niett welkom. Representanten van deze belangenorganisaties waren de 
Stichtingg Natuur en Milieu (SNM), Milieudefensie, de Noord-Holland-
see Milieufederatie, de Federatie Nederlandse Vakcentrales (FNV), en 
hett Platform Leefmilieu Regio Schiphol en Omgeving, een verzameling 
vann circa 50 bewonersorganisaties. Partijen als V&W, EZ, en de 
gemeentee Amsterdam zouden een uitnodiging aan deze organisaties 
kunnenn zien als een reden om uit de projectorganisatie te stappen. 

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

Doorr de diverse vertegenwoordigers bij de besluitvorming te 
betrekkenn had men in het convenant beter rekening kunnen houden met 
hunn belangen, en met name het milieubelang. De convenantspartijen 
haddenn daarin kunnen voorzien door zich rekenschap te geven van de 
betekeniss van het specialiteitsbeginsel. Het kan niet gezegd worden dat 

Vann der Ent, p. 34-36. 
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zijj  niet gewaarschuwd waren: de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordeningg (RARO) heeft reeds in maart 1990 gewaarschuwd dat: '... 
hett produceren van een stabiele en gemeenschappelijke probleemoplos-
singg veronderstelt dat (de belangen van) de door de RARO bedoelde 
betrokkenenn in het onderhandelingsnetwerk zouden moeten zijn verte-
genwoordigd.. Te denken valt aan bewoners- en milieuorganisaties als 
onderhandelingspartners,, maar ook aan bijvoorbeeld adviesinstellingen 
alss betrokkenen bij het onderzoekstraject'.248 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vann der Ent, p. 36 - 37, 38. 
Vann der Ent, p. 43, 44-45. 
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moett genieten. Of hadden de convenantsbesprekingen eigenlijk geen 
zin,, omdat er geen vertrouwen ontleend mocht worden aan eerdere 
overeenstemming?? Als in de eindfase de overeenstemming deels weer 
herroepenn blijkt te worden, geeft dat naar mijn mening aan dat partij-
en,, waaronder het bestuur, behoedzaam zijn omgesprongen met het 
wekkenn van verwachtingen. Men heeft zich waarschijnlijk goed reken-
schapp gegeven van de implicaties van het vertrouwensbeginsel, on-
dankss of misschien juist dankzij de inspanningen van de projectleider 
omm het vertrouwen in een andere zin van het woord te laten groeien. 
Err is met andere woorden geen sprake van schending van het vertrou-
wensbeginsel,, terwijl de convenantsbesprekingen toch in zoverre zin 
hebbenn gehad voor partijen dat zij konden ontdekken tot waar hun 
overeenstemmingg kon gaan. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vann der Ent, p. 39, 40. 
Vann der Ent, p. 31, 41 - 42, 43, 44 - 45. 
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contactt en informatie over en weer. Zelf stelde hij de concepttekst 
voortdurendd bij. Daarnaast beïnvloedden ook tal van (ongevraagde) 
adviezenn het planproces.259 

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

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

Vann der Ent, p. 43, 44-45. 
Vann der Ent, p. 36 - 37. 
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daarvoorr meer ruimte nodig heeft. Maar toch is de KLM niet gebaat 
bijj  een luchthaven met een te grote capaciteit omdat dat concurrenten 
aantrekt'.261 1 

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

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

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

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

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

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

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

Vann der Ent, p. 40, zijn noot 20, geeft aan dat het daarbij om de volgende onder-
werpenn ging: (1) handhaving, (2) capaciteit banenstelsel Schiphol in relatie tot 
geluidshinder,, (3) sociaal-economische consequenties, (4) fysieke maatregelen 
openbaarr vervoer, (5) substitutie naar hogesnelheidstrein, (6) substitutie van 
goederenvervoerr naar rail, (7) kansrijke recreatievormen, (8) verdeling van 
activiteiten-uitplaatsing,, (9) ruimtelijke kwaliteiten, (10) lokale luchtverontreini-
ging,, (11) verzuring en klimaatverandering, (12) arbeidsmarkt en (13) nachtvluch-
ten. . 
Vann der Ent, p. 40 -41 ,45. 

150 0 



convenantt te kunnen komen moesten de beide coalities inzien dat een 
dergelijkee gecompliceerde combinatie van luchtvaart- en milieumaatre-
gelenn een middel was tot de doeleinden die zij wensten te bereiken. 
Tott dat hoge pretentieniveau is het in het convenant niet gekomen, 
omdatt men zich nooit werkelijk heeft afgevraagd hoe precies de 
dubbelee doelstelling zou moeten worden bereikt. Bovendien liepen 
binnenn de beide coalities de belangen soms sterk uiteen. Weliswaar is 
err een convenant ondertekend, maar blijkens het agreement to disagree 
hebbenn partijen elkaar nooit geheel begrepen. Was dat wel het geval 
geweest,, en hadden beide coalities de gecompliceerde doel-middel-ver-
houdingg kunnen onderschrijven, dan zouden zij de geschiktheid kunnen 
inzienn van de koppeling van mainport en milieu als middel tot hun 
doeleinden.. Het convenant voldoet al met al niet geheel aan de eis die 
volgtt uit het geschiktheidsbeginsel, die inhoudt dat een beslissing 
gebaseerdd moet zijn op plausibele veronderstellingen omtrent de 
verhoudingg tussen het middel en het doel.266 Had het wel aan deze 
eiss willen voldoen, dan had een eenduidig pakket maatregelen overeen 
gekomenn moeten worden omtrent de aanleg van een nieuwe landings-
baan,, en het gebruik daarvan en mitigatie en compensatie. 

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

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

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

Vann der Ent, p. 43 - 44. 

151 1 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.44 Naar een methode van rechtsvinding 

6.4.16.4.1 Groepen van beginselen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.. Formele zorgvuldigheid 

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

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

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

6.4.26.4.2 Toepassing van de methode 

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

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

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

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

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

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

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

Samengevatt ziet de methode van rechtsvinding er als volgt uit: een 
actorr die een casus beoordeelt doet dat aan de hand van de beginselen, 
diee in bepaalde groepen zijn ingedeeld. Hij begint met het nalopen van 
dee beginselen in de volgorde van de groepen, die hierboven uiteen is 
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gezet.. Dit maakt dat hij in de eerste plaats in de wet kijkt. Dat wil 
zeggenn dat hij controleert of alle in de casus relevante wettelijke 
bepalingen,, op de gebruikelijke wijze uitgelegd, correct zijn toegepast. 
Vervolgenss betekent het nalopen van de beginselen dat de actor kijkt in 
hoeverree in de casus is voldaan aan het formele zorgvuldigheidsbegin-
sel,, aan eisen die volgen uit handelingen in andere situaties, aan eisen 
diee aspecten van de belangenafweging betreffen, zoals specialiteit, en 
aann eisen die de eigenlijke belangenafweging betreffen. Vervolgens 
pastt de actor nog twee procedurele eisen toe, waarna hij alle beginse-
lenn nogmaals naloopt. 

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

6.55 Conclusie 

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

171 1 


