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HOOFDSTUKK  7 RECHTSVINDIN G EN DE 
MAATSCHAPPELIJK EE FUNCTI E 
VANN BEGINSELEN 

7.11 Inleidin g 

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

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

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

7.22 De maatschappelijke functie van het bestuursrecht 

7.2.11 Systeemtheorie 

Eenn rechtstheorie kan verklaren hoe rechtsgenoten het recht zelf zien, 
enn hoe zij komen tot juridische beslissingen. Dergelijke rechtstheorie is 
daarmeee geschikt voor het beschrijven van rechtsvinding, en om 
bijvoorbeeldd te verklaren waarom burgers binnen een rechtsstaat het 
rechtt als legitiem ervaren en het derhalve gehoorzamen. Van de 
wetgever,, de rechter en het bestuur maakt deze verklaring duidelijk 
hoee zij hun rol opvatten binnen de rechtsstaat. Hiermee is een aspect 
vann het recht beschreven, namelijk de werking van het recht zoals te 

173 3 



zienn vanuit het interne perspectief.285 Voor andere aspecten van het 
rechtt dienen andere soorten theorie. Zo verklaart een rechtvaardig-
heidstheoriee op grond van welke waarden het recht legitiem kan zijn. 
Socialee theorieën zijn er op gericht om verklaringen te geven voor 
verschijnselenn in de samenleving, waaronder het recht. Een deel van 
dezee theorieën leent zich voor bestudering van de externe werking van 
hett recht, dat is de rol die het recht speelt in de samenleving, de 
maatschappelijkee functie. Net zoals er verschillende manieren zijn om 
eenn studie van het recht te maken, zijn er diverse manieren om dat van 
dee samenleving te doen. Zo is het mogelijk om de samenleving te 
bestuderenn aan de hand van instituties, of met behulp van systeemtheo-
rie.. Ongeacht de theorie laat de rol van het recht in de samenleving 
zichh niet zonder meer bepalen, want recht en samenleving laten zich 
niett zomaar op elkaar betrekken. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.27.2.2 Maatschappelijke functie en rechtsvinding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.44 'Schiphol beter' 

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

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

2.. Formele zorgvuldigheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verbodverbod van willekeur, en gelijkheid 
Hett verbod van willekeur, zoals het in dit boek wordt opgevat, eist het 
volgenn van een consistente beleidslijn. In casu werd de beleidslijn 
ingezett door de toekomst van Schiphol en omgeving onderdeel te 
makenn van het gebiedsgerichte beleid van VROM, dat ruimtelijke 
ordenings-- en milieudoelstellingen integreert. Aan deze eis is niet 
geheell  voldaan door in het geval van Schiphol te kiezen voor een 
integratiee waarbij voor de milieudoelstelling onvoldoende plaats is 
gelaten.. Het beleid dat volgt uit het convenant wijkt nu af van het 
eerderr ingezette beleid, en kan daarmee een willekeurige indruk 
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maken,, die VROM alleen zal kunnen wegnemen wanneer zij aantoont 
datt er een noodzaak is om minder aan de milieudoelstelling tegemoet 
tee komen. Is van deze noodzaak geen sprake, dan had tussentijdse 
toetsingg van het convenant aan de beleidslijnen van VINO en NMP 
kunnenn leiden tot een betere, en dus beter te verdedigen, integratie van 
doelstellingen.. In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat het gelijk-
heidsbeginsell  in deze casus niet echt een rol speelt. Ik zie ook niet hoe 
hett nakomen van dit beginsel de oplossing van de casus had kunnen 
optimaliseren. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.55 Bestuursrechtelijke en bestuurskundige optimalisering 

7.5.17.5.1 Inleiding 

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

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

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

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

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

7.5.27.5.2 Rechtmatigheid, en effectiviteit en efficiëntie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.537.53 De R WS/NH-methode als voorbeeld 

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

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

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

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

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

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

Dee nummering hierna loopt parallel aan de nummering op de aangegeven pagina's 
inn Verdaas c.s. 

205 5 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

210 0 


