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HOOFDSTUKK 8 SYSTEEMM VAN BESTUURSRECHT 

8.11 Inleiding 

Kenmerkendd voor de in dit boek geschetste methode van rechtsvinding 
iss dat deze niet alleen geschikt is voor toepassing bij rechtspraak, maar 
ookk voor toepassing bij bestuurlijke beleidsanalyse, ex ante en ex post, 
enn bij procesbegeleiding. Voor het systeem van bestuursrecht betekent 
ditt dat de beginselen van behoorlijk bestuur niet alleen een functie 
hebbenn voor de rechtmatigheidstoetsing van bestuurlijk handelen ex 
post,, maar dat zij een functie hebben in het kader van een leerproces 
datt gericht is op de juridische optimalisering van bestuurlijk handelen. 
Zijj  krijgen daarmee een actieve maatschappelijke functie met een 
instrumenteell  karakter, omdat zij rechtstreeks invloed uitoefenen op 
veranderingenn van de werkelijkheid. Het verschil tussen rechtspraak en 
beleidsanalysee enerzijds en procesbegeleiding anderzijds, is dat deze 
laatstee variant van toepassing van de methode van rechtsvinding de 
meestt directe interventie tot gevolg heeft in de handelingssituatie. De 
bestuurlijkee beslissing die daar tot stand komt, krijgt rechtstreeks vorm 
onderr invloed van de beginselen van behoorlijk bestuur. Anders dan bij 
rechtspraakk en beleidsanalyse komt niet eerst de beslissing en dan pas 
dee toetsing, of in het geval van beleidsanalyse ex ante, eerst de toet-
singg en dan de beslissing. Bij procesbegeleiding komt de beslissing 
onmiddellijkonmiddellijk aan de hand van de beginselen tot stand. 

Bijj  procesbegeleiding is het instrumentele karakter van beginselen 
hett sterkst, omdat zij in dat geval direct betrokken zijn bij handelingen 
diee veranderingen in de werkelijkheid kunnen aanbrengen. Een instru-
menteell  karakter van de beginselen moet ingepast worden in het 
systeemm van bestuursrecht, al was het maar omdat zij in bestaande 
systemenn een waarborgend karakter hebben. Die inpassing is een doel 
vann dit hoofdstuk, dat als hoofddoel heeft het beschrijven van het 
systeemm van bestuursrecht dat ik in dit boek schets. Het instrumentele 
karakterr komt als eerste aan de orde (8.2). Om te passen in een 
systeemm van bestuursrecht moet de instrumentele functie van de begin-
selenn van behoorlijk bestuur verenigd worden met de rest van dat 
systeem.. Om dat te bereiken zal ik gebruik maken van bestaande 
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theorieënn omtrent de functies van het bestuursrecht (8.3). Dat betreft 
hett werk van De Haan, Drupsteen en Fernhout, en dat van Van der 
Hoeven.. Op basis van dit werk en met behulp van onder meer Dwor-
kinss theorie wil ik ten slotte komen tot een systeem van bestuursrecht 
waarinn de instrumentaliteit van in het bijzonder de beginselen van 
behoorlijkk bestuur een passende plaats inneemt (8.4). Dat systeem 
moett de basis bieden van het uiteindelijke systeem van bestuursrecht 
datt ik in dit boek heb willen schetsen (8.5). 

8.22 De instrumentaliteit van de beginselen van behoorlijk 
bestuur r 

Inn het moderne recht speelt het individu een voorname rol. Deze rol 
geldtt ook in belangrijke filosofieën over de functie van het recht. In de 
meestee gevallen betreffen deze filosofieën in ieder geval de waarbor-
gingg van de vrijheid en de gelijkheid van het individu. Het recht 
behoortt individuen een zodanige positie te geven dat ze gelijke kansen 
hebbenn om zich binnen de vrijheid die ze kunnen nemen optimaal te 
ontplooien.. Deze ontplooiing betekent een emancipatie van het individu 
tenn opzichte van een situatie waarin zijn vrijheid en gelijkheid bepaald 
werdenn door onderdrukkende feodale en later materiële verhoudingen. 
Inn het verlengde hiervan behoort het recht zekerheid te geven dat 
individuenn elkaar op bepaalde terreinen geen schade mogen berokke-
nen,, en dat de overheid niet naar willekeur ingrijpt. De kernfunctie 
vann het recht is het brengen van een maatschappelijke orde waarin de 
emancipatiee van het individu centraal staat. De functie van rechtsbegin-
selenn ligt in het verlengde van deze kernfunctie. Bax en Foqué geven 
aann dat onder meer in de beginselen van behoorlijk bestuur dergelijke 
waardenn tot uitdrukking komen.323 In deze opvatting zou de instru-
mentelee functie van het bestuursrecht wel eens meer in zijn beginselen 
kunnenn liggen, dan in bijzondere wetgeving. 

Ookk de Algemene wet bestuursrecht kan een zekere instrumentele 
functiee hebben. Deze functie volgt dan uit de inherente instrumentali-
teit,, oftewel de intrinsieke waarde van het recht, die bij ieder besluit 
tott zijn recht komt. Foqué en 't Hart beschrijven deze inherente 

Bax,, C.J., Foqué, R., 'Administratie als rechter? Pseudo-onafhankelijkheid van het 
administratieff  beroepsorgaan', in Snijders, H.J., Fijnaut, C, Maarseveen, 
H.Th.J.F.. van, Zwitser, R. (red.), "Overheidsrechter gepasseerd", Arnhem 1988, 
p.. 178 e.v. 

212 2 



instrumentaliteit.. Zij zien het recht als een middel om een andere, 
beteree maatschappelijke orde te creëren, waarin de vrijheid, gelijkheid 
enn emancipatie van het individu centraal staan. Deze orde ligt opgeslo-
tenn in de begrippen en beginselen die ten grondslag liggen aan het 
recht.. Toepassing van deze begrippen en beginselen betekent steeds de 
realisatiee van een betere orde. Foqué en 't Hart beroepen zich onder 
meerr op Dworkin,324 die aangeeft hoe bepaalde waarden ten grond-
slagg liggen aan de samenleving in zijn geheel. Wanneer de instrumen-
taliteitt van het recht bestaat uit de realisatie van de inhoud van deze 
waarden,, dan heeft het recht invloed op andere onderdelen van de 
maatschappij.. De instrumentaliteit van het recht ligt hiermee ook 
beslotenn in deze waarden en niet alleen in wetgeving. 

Foquéé en 't Hart baseren zich op 'een specifieke politiek-filosofische 
achtergrondd die zich sinds de zeventiende eeuw steeds duidelijker 
aftekent.. Kern daarvan zijn de strijd tegen despotische onderdrukking 
enn het ideaal van emancipatoire zelfverwerkelijking van de menselijke 
persoon'.3255 Uit deze politieke filosofie ontwikkelde zich het moder-
nee recht dat zich richt tegen onderdrukking en dat gericht is op eman-
cipatie.. Het moderne recht is hiermee gebaseerd op een normatief 
uitgangspunt,, dat het ideaal betreft van een andere, betere wereld. Hoe 
dezee wereld er uitziet, staat niet vast. Dat mag ook niet vast staan, 
anderss zou opnieuw sprake zijn van onderdrukking. Het moderne recht 
magg om deze reden ook niet blijvend vastliggen, maar moet open staan 
voorr verandering.326 De normativiteit van het moderne recht maakt 
datt de begrippen die tot het recht behoren geen louter feitelijk karakter 
hebben.. Ze hebben betrekking op de empirische werkelijkheid, maar 
zee hebben ook een normatief aspect. Het zijn zogenaamde 'contrafacti-
sche'' begrippen.327 

Foqué,, R., A.C. 't Hart, "Instrumentaliteit en rechtsbescherming", Arnhem/Ant-
werpenn 1990.p. 456. 
Foquéé en 't Hart, p. 139. 
Omm te beredeneren hoe het recht open kan blijven maken Foqué en 't Hart gebruik 
vann grondslagentheorie, p. 31 e.v., 144 - 145. Grondslagentheorie is een vorm van 
rechtstheorie,, of rechtsfilosofie. Zie in dit verband over Foqué en 't Hart: F. van 
Doorne,, Over de rechtswetenschap en haar relatie tot andere sociale wetenschap-
pen:: de onmisbaarheid van een maatschappijtheoretisch referentiekader, in 
G.C.GJ.. van Roermund, M.S. Groenhuijsen, W.J. Witteveen (red.), Symposium 
strafrecht,, Arnhem 1993, p. 340 - 342. 
Ziee ook hoofdstuk 3 over Habermas, § 3.6.2. 
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Dee betrokkenheid van contrafactische begrippen op de empirie 
maaktt dat het recht niet los komt te staan van de werkelijkheid. Het 
normatievee karakter van deze begrippen maakt dat zij het recht een 
inhoudd geven die ontleend wordt aan een ideologisch wereldbeeld. Het 
begripp 'rechtssubject' is geschikt om aan te tonen wat contrafacticiteit 
betekent.. Dit begrip heeft betrekking op de empirisch waarneembare 
individuelee mens, maar ook op de norm dat het individu een autonome 
dragerr van rechten en plichten moet zijn. Achter deze norm gaat een 
ideaall  wereldbeeld schuil waarin mensen in autonomie kunnen hande-
len.3288 Van de empirische werkelijkheid en van ideologieën kunnen 
verschillendee interpretaties bestaan. Dominante interpretaties van de 
werkelijkheidd en van ideologieën zullen leiden tot een dominant 
maatschappijbeeldd en tot bijbehorend recht.329 Dit is bijvoorbeeld 
eenn maatschappij waarin het autonome individu in vrijheid en gelijk-
heidd moet kunnen leven. Aan dit maatschappijbeeld en aan dit recht 
liggenn beginselen ten grondslag, waaronder rechtsbeginselen. Ook 
beginselenn hebben een contrafactisch karakter.330 Zo heeft het gelijk-
heidsbeginsell  betrekking op de empirisch waarneembare mens en op 
hett ideaal dat alle mensen in gelijkheid moeten kunnen leven. 

Hett feit dat verschillende interpretaties van de empirische werke-
lijkheidd en van ideologieën mogelijk zijn, maakt dat de dominante 
invullingg van begrippen en beginselen bestreden kan worden. Strijd 
omtrentt de inhoud van begrippen en beginselen voorkomt dat de 
inhoudd van het recht definitief vast komt te liggen, het voorkomt 
verstarringg en het houdt het recht open voor verandering. De contra-
facticiteitt van begrippen en beginselen geeft het recht deze openheid. 
Ditt maakt het moderne recht zodanig dat dominante interpretaties van 
dee werkelijkheid en van ideologieën de inhoud van begrippen en 
beginselenn nooit totaal kunnen bepalen. Foqué en 't Hart wijzen op de 
zogenaamdee 'bemiddelende functie' van het recht.331 Het recht be-
middeltt tussen empirie en ideologie door middel van de openheid van 
begrippenn en beginselen. Bemiddeling maakt dat het recht geen vol-
strektt vaststaande inhoud krijgt. Recht met een vaststaande inhoud laat 
geenn invloed toe van andere interpretaties van de werkelijkheid en van 

ss Zie Foqué en 't Hart, p. 52 - 59, 138 - 144, 147 - 148, en Van Roermund, 
Dualismee en dualisme is twee, in Symposium strafrecht, p. 273 - 274, 275 e.v. 

99 Foqué en 't Hart, p. 335 - 337. 
00 Foqué en 't Hart, p. 136 - 138. 
11 Foqué en 't Hart, p. 138, 377 - 379, 399 - 400. 
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ideologieën,, noch van andere ideologieën, oftewel utopieën.332 Vast-
staandd recht is onderdrukkend. Recht met een open karakter bemiddelt 
tussenn de bestaande en een andere, betere wereld. Vaststaand recht 
disciplineertt mensen, het leidt tot despotic 

Dee inherente instrumentaliteit van het recht maakt nu dat toepassing 
vann de begrippen en beginselen, waarin deze instrumentaliteit vastligt, 
steedss de implementatie betekent van de betere maatschappelijke orde 
diee in het recht opgesloten zit. Dat is het ideaal van de burgerlijke 
samenlevingg waarin het individu zich zoveel mogelijk in vrijheid kan 
ontplooien.. Toepassing van rechten, die het individu in deze vrijheid 
trachtenn te beschermen, betekent niet alleen een poging om deze 
vrijheidd te conserveren, maar ook om haar te realiseren. Iedere keer 
datt toepassing plaatsvindt van individuele vrijheidsrechten wordt een 
stapp gezet op weg naar realisatie van de ideale burgerlijke samenle-
ving.. In dit opzicht zijn de beginselen, en daarmee de beginselen van 
behoorlijkk bestuur, vergelijkbaar met dergelijke individuele vrijheids-
rechten.. Zij trachten de vrijheid te beschermen van het individu om 
zichh optimaal te kunnen ontplooien. 

Implementatiee van de beginselen is instrumenteel, omdat het de 
werkelijkheidd verandert in de richting van de ideale burgerlijke samen-
leving.. Vindt implementatie van beginselen van behoorlijk bestuur 
plaatss door middel van procesbegeleiding, dan geeft de in dat proces te 
nemenn beslissing onder invloed van deze beginselen direct vorm aan de 
idealee burgerlijke samenleving. Een voorbeeld met behulp van het 
evenredigheidsbeginsell  kan dat verduidelijken: door bij de uiteindelijke 
vormgevingg van een infrastructureel project werkelijk rekening te 
houdenn met de belangen van betrokkenen kan het project materieel 
anderee vormen aannemen dan oorspronkelijk was gepland. De instru-
mentaliteitt van het evenredigheidsbeginsel blijkt dan bijvoorbeeld uit 
eenn weg die anders loopt, uit een geluidswal, of uit een andere locatie 
voorr een windmolen. Daar kunnen ook andere, bijvoorbeeld economi-
sche,, verklaringen aan ten grondslag liggen, maar die sluiten de 
verklaringg op grond van de instrumentaliteit van de beginselen niet uit. 

Foquéé en 't Hart, p. 336 - 337, 387. 
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8.33 Bestaande systemen van instrumentaliteit en waarborg in 
hett bestuursrecht 

Traditioneell  werd het bestuursrecht voornamelijk gezien als een 
waarborgg voor de burger tegen excessief overheidsoptreden.333 In 
19788 brengen De Haan, Drupsteen en Fernhout de bestuursrechtelijke 
wereldd in beroering met hun stelling dat het bestuursrecht, naast een 
waarborgendee functie, vooral een instrumentele functie heeft.334 

Dezee stellingname leidt tot veel kritiek.335 In reactie daarop kennen 
zijj  in 1986 het bestuursrecht naast een instrumentele en een waarbor-
gendee een derde functie toe: de normerende.336 Zij bouwen daarmee 
eenn systeem van bestuursrecht dat bestaat uit functies. Bij pogingen een 
beschrijvingg te geven van het systeem van bestuursrecht wordt vrijwel 
steedss gekozen voor rechtsfiguren. De verhoudingen tussen rechtsfigu-
renn als de wet, discretionaire bevoegdheid, beleidsregels, beginselen 
vann behoorlijk bestuur en inherente afwijkingsbevoegdheid vertonen in 
dezee pogingen een zekere systematiek. Het bekende artikel van Duk, 
'Dee zachte kern van het bestuursrecht', is een voorbeeld van zo'n 
systeemm dat is opgebouwd uit bestuursrechtelijke figuren. 

Dukk bespreekt vijf centrale figuren uit het bestuursrecht: bestuurs-
orgaan,, publiekrechtelijke rechtshandeling, besluit van algemene 
strekking,, beleidsvrijheid, en inspraak. Deze vormen tezamen de 
'zachte'' kern. Het is een streven om deze en andere rechtsfiguren te 
latenn passen binnen een geheel. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat 
opvattingenn omtrent het bestuursorgaan niet in strijd mogen zijn met 
opvattingenn omtrent de belanghebbende. Is dat wel het geval, dan leidt 
ditt tot tegenstrijdigheden binnen het geheel. Dergelijke tegenstrijdighe-

Ziee Steenbeek, J.G., boekbespreking van De Haan/Drupsteen/Fernhout 'Bestuurs-
rechtt in de sociale rechtsstaat', in RM Themis 1979/4, p. 409; zie ook Van Wijk, 
Konijnenbelt,, Van Male, 1999, p. 81 - 82. 
Haan,, P. de, Drupsteen, Th.G., Fernhout, R., "Bestuursrecht in de sociale 
rechtsstaat,, Instrument en waarborg", Deventer 1978, p. 109 - 111. Maar zie ook 
all  1976 Konijnenbelt bij Van Wijk, Hoofdstukken van administratief recht, p. 1, 
111 e.v. 
Dee Haan c.s., 1978, p. 109 - 111, en P. de Haan, Th.G. Drupsteen, R. Fernhout, 
Bestuursrechtt in de sociale rechtsstaat, Deel 1, Deventer 1996, p. 36 - 37. 
Dee Haan c.s., 1986, Deel 1, p. 30, en Deel 2, p. 1. Haan, P. de, Drupsteen, 
Th.G.,, Fernhout, R., Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, 3e geheel herziene 
druk,, Deventer 1986, Deel 1, 'Ontwikkeling, Organisatie, Instrumentarium'. 
Haan,, P. de, Drupsteen, Th.G., Fernhout, R., Bestuursrecht in de sociale 
rechtsstaat,rechtsstaat, 3e geheel herziene druk, Deventer 1986, Deel 2, 'Bestuurshandelin-
genn en waarborgen'. 
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denn zijn voor de meeste juristen moeilijk te accepteren. Zij streven 
naarr eenheid of systeem in het recht.337 Duk geeft nergens aan dat 
hijj  probeert een systeem van bestuursrecht te construeren. Toch is zijn 
bijdragee te beschouwen als een poging om tot een systeem te komen. 
Zoo spreekt hij in dit verband van een theoretisch 'skelet' van het 
bestuursrecht.3388 Ook merkt hij op dat de vijf rechtsfiguren met el-
kaarr samenhangen; 'elk veronderstelt, bij nauwkeurige analyse, het 
onmiddellijkk voorafgaande (...).'339 

Dukk heeft, zo zegt hij zelf, een preoccupatie met rechtsbescher-
ming.3400 Zijn systeem heeft een karakter dat getekend is door rechts-
bescherming.. In hun streven de instrumentaliteit over het voetlicht te 
brengenn hebben De Haan c.s. stelling genomen tegenover de meeste 
beoefenaarss van het bestuursrecht die het traditionele waarborgbeeld 
voorr ogen hadden. Duk is van dezen niet de minste geweest. Het is 
belangrijkk om te zien dat De Haan c.s. in de eerste plaats passen in het 
beeldd van het zoeken naar een systeem in het recht. Zij leggen zich 
echterr niet alleen toe op een systeem van rechtsfiguren, of regels of 
beginselen,, maar ook op een systeem van functies. In de tweede plaats 
verzett deze wijze van systematiseren zich niet tegen andere. Wanneer 
Dee Haan c.s. zich afzetten tegen de preoccupatie met rechtsbescher-
mingg wil dat niet zeggen dat zij bijvoorbeeld een uit rechtsfiguren 
opgebouwdd systeem als dat van Duk verwerpen. Naast dit systeem 
komtt iets anders: het systeem van functies. Deze benadering wil ik hier 
gebruikenn om de beginselen van behoorlijk bestuur, die traditioneel in 
hett teken van rechtsbescherming staan, ook in het teken van instrumen-
taliteitt te zetten. Ik zal dat doen door op basis van De Haan c.s. een 
systeemm van functies van bestuursrecht te schetsen, waarin de beginse-
lenn een passende plaats hebben. 

Waarr het streven naar eenheid vandaan komt, zal in dit artikel in het midden 
blijven.. Misschien is het een hoger menselijk doel gericht op het bijeenhouden van 
dee samenleving. Enkele ideeën van Dworkin daarover zullen hierna in § 8.4.2. aan 
dee orde komen. Aanhangers van de Critical Legal Studies Movement beschouwen 
hett recht als een toevallige verzameling van normen die in de loop van de geschie-
deniss is ontstaan. Zij zien tegenstrijdigheden niet onmiddellijk als een probleem, en 
ervarenn eerder het streven naar samenhang als een probleem. Dworkin gaat 
uitvoerigg de discussie met hen aan, zie Law's Empire, p. 271 e.v. 
W.. Duk, De zachte kern van het bestuursrecht, RMTh 1978, p. 566. 
Duk,, p. 565, en zijn noot 3. 
Duk,, p. 566. 
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Dee Haan c.s. trachten in 1986 de legitimerende en normerende rol van 
hett bestuursrecht te verbinden met het instrumentele en waarborgkarak-
terr ervan.341 Zij stellen dat dit recht een normerende functie heeft ten 
opzichtee van bestuur en burger: het kent bevoegdheden toe aan het 
bestuurr en bakent deze af, het legt geboden en verboden op aan de 
burger,, en geeft de burger rechten, waaronder waarborgen. De Haan 
c.s.. verbinden deze normerende functie in 1986 met een legitimerende 
functie.. Deze zit in de toekenning van bevoegdheden, maar blijf t 
verderr onderbelicht. De instrumentele functie van het bestuursrecht 
volgtt uit het toekennen van genormeerde bevoegdheden aan het be-
stuur.. Het recht reikt het bestuur instrumenten aan om beleid te 
voeren,, en kan zelf instrumentarium zijn in handen van het bestuur. 
Uitt de rechten en waarborgen van de burger volgt de waarborgende 
functie.. Deze is erop gericht de burger aanspraken op de overheid en 
waarborgenn tegen overheidsoptreden te geven. De normering van de 
positiee van de burger betekent onder meer het waarborgen van zijn 
rechtspositiee in de samenleving: de burger moet op kunnen komen 
tegenn overheidsoptreden.342 

Ookk op de stellingname in 1986 blijf t de kritiek niet uit. Zo stelt 
Konijnenbeltt dat de drie functies niet goed in een systeem passen, 
omdatt ze elkaar overlappen: 'de inhoud van het normerende is ener-
zijdss instrumenteel, anderzijds van een waarborgkarakter'. Hij betwij-
feltt het nut van de toevoeging van de derde functie en pleit impliciet 
voorr het behoud van de 'fraaie tweeslag instrument & waarborg'.343 

Ookk Witteveen, Van Roermund en Van Seters zien het nut niet in van 
eenn derde functie, die instrument en waarborg bijeen moet hou-
den.3444 Zij benadrukken bovendien dat de waarborgende en de in-
strumentelee functie van het bestuursrecht met elkaar vergroeid zijn: 
waarr het recht instrumenteel wordt gebruikt, bestaat de roep om 
waarborgen,, en wie spreekt van waarborging 'kan moeilijk de vraag 
ontwijkenn waartegen die waarborg precies nodig is'.345 Van der Hoe-

11 De Haan c.s., 1986, Deel 2, p. 8 e.v. 
22 De Haan c.s., 1986, Deel 1, p. 27 - 30. 
33 W. Konijnenbelt, Rechtsvorming door het bestuur, in Bouwrecht 1989/7 p. 496 -

505,, zie p. 496 - 497. 
W.J.. Witteveen, P. van Seters, G. van Roermund, Wat maakt de wet symbolisch?, 
Zwollee 1991, p. 4 - 6. Deze schrijvers hebben het over de instrumentele- en 
waarborgbenaderingg van wetgeving. Wat zij over wetgeving zeggen kan m.i. hier 
rechtstreekss toegepast worden op de instrumentele- en waarborgfunctie van het 
recht.. De zie hier geen analytische bezwaren. 

'55 Witteveen c.s. p. 5. 
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venn kan zich op zichzelf wel vinden in een driedeling. In reactie hierop 
sluitt De Haan zich in 1990 aan bij Van der Hoevens onderscheid. 
Dezee laatste maakt een onderscheid tussen de legitimerende, de instru-
mentele,, en de waarborgende dimensie. 

Dee Haan stelt dat het verschil van mening tussen hem en Konijnen-
beltt opgelost kan worden door de legitimerende dimensie in de plaats 
vann de normatieve functie te stellen.346 Dit is wat in de nieuwste 
drukk van De Haan c.s. uit 1996 inderdaad is gebeurd.347 Daar 'ver-
vultt het bestuursrecht ten opzichte van het openbaar bestuur drie 
functies,, namelijk een instrumentele en een waarborgfunctie, die beide 
ookk een legitimerende functie impliceren'.348 'De legitimerende func-
tiee van het bestuursrecht kan men beschouwen als de meest algemene. 
(...)) Concreet komt de legitimerende functie tot uiting in het in het 
levenn roepen van bestuursorganen, het toekennen van bestuursbevoegd-
hedenn en het regelen van besluitvormingsprocedures. (...) De instru-
mentelee functie van het bestuursrecht betreft de rol die dit recht speelt 
tenn behoeve van de vaststelling en uitvoering van het overheidsbe-
leid'.3499 'De derde functie, de waarborgfunctie, betreft de bestuurs-
rechtelijkee normering van overheidsoptreden die de rechtspositie van 
dee burger ten opzichte van de overheid waarborgt'.350 'De drie hier-
bovenn beschreven functies van het bestuursrecht zijn wel te onderschei-
den,, maar niet van elkaar te scheiden. Zoals gezegd is de legitimeren-
dee functie de meest algemene. Zij sluit veelal de instrumentele functie 
inn zich. Anderzijds gaat er van een goede waarborgfunctie ook een 
legitimeringg uit voor het bestuursoptreden. Verder hangen de instru-
mentelee en waarborgfunctie onverbrekelijk met elkaar samen'.351 

Vann der Hoeven ziet normering van het bestuur niet als een functie van 
hett bestuursrecht, maar eerder als een maatschappelijk verschijnsel, dat 
niett alleen juridisch van aard hoeft te zijn. Voorzover deze normering 
juridischh van aard is, betreft het in de eerste plaats de rechtvaardiging 
vann de machtsaanspraak van de machthebber.352 Dat is de eerste 

P.. de Haan, De drie dimensies van het bestuursrecht, recensie in NJB 1990, p. 
344. . 
Dee Haan c.s., 1996, p. 37. 
Dee Haan c.s., 1996, p. 36. 
Dee Haan c.s., 1996, p. 37 - 38. 
Dee Haan c.s., 1996, p. 43. 
Dee Haan es., 1996, p. 45. 
Vann der Hoeven, p. 11. 
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juridischee dimensie van normering, die van de legitimatie van ge-
zag.3533 Deze betreft de 'rechtsnorm, de legitimatie, waaraan heersers 
hunn machtspositie ontleenden of waarop zij zich althans beriepen om 
hunn macht te rechtvaardigen'.354 De eerste functie van De Haan c.s., 
normeringg of legitimatie, heeft grote overeenkomsten met Van der 
Hoevenss eerste dimensie, de legitimatie van gezag.355 De tweede 
dimensiee van normering betreft de orde en voorspelbaarheid van 
machtsuitoefening.. Van belang zijn hier de organisatie van het instru-
mentariumm van de machthebber, die niet alleen bij hem maar ook bij 
zijnn onderdanen moet passen. Deze dimensie komt overeen met de 
instrumentelee functie van De Haan c.s.356 Deze hangt samen met 'de 
middelenn waarmee de heerser zijn macht deed gevoelen en de ruimte 
waarbinnenn hij die middelen kon hanteren'.357 Deze middelen en 
dezee ruimte waren bijna nooit onbeperkt. Zij werden beperkt door 
rechtsnormering,, en de instrumentele functie legde deze beperking 
vast. . 

Dee derde dimensie komt met de waarborgfunctie van De Haan c.s. 
overeen.3588 Deze betreft de normering van machtsuitoefening en 
'heeftt betrekking op de rechtspositie van de burger tegenover het 
bestuur'.3599 De drie dimensies van het bestuursrecht hebben zich 
volgenss Van der Hoeven ontwikkeld gedurende een historisch proces, 
waarinn de eerste twee ver teruggaan in de tijd, en de derde eigenlijk 
pass van deze eeuw is. Lange tijd hebben de eerste twee dimensies 
naastt elkaar bestaan, en was er weinig ruimte voor besef van de positie 
vann de burger, en dat deze misschien wel waarborgen zou moeten 
hebbenn tegenover de machthebber en zijn middelen. Voor de derde 
dimensiee was nog geen plaats bij het ontstaan van de constitutionele 
monarchie.. De derde dimensie van het bestuursrecht kon pas na 
verloopp van tijd tot ontwikkeling komen: 'Zolang de legitimatie en de 
instrumenteringg van het gezag geen sluitstuk hebben in een rechtsnor-
meringg van de verhouding van het gezag tegenover de burger (...), 
behoudenn zij een element van machtsvolkomenheid, dat onvermijdelijk 

Vann der Hoeven, p. 19. Hij spreekt hier van dimensies van normering, maar 
bedoeltt daar uiteindelijk hetzelfde mee als in de titel van zijn boek, De drie 
dimensiess van het bestuursrecht. 
Vann der Hoeven, p. 11. 
Dee Haan c.s., 1996, p. 36, 38. 
Vann der Hoeven, p. 256. 
Vann der Hoeven, p. 11. 
Ziee daarover De Haan in NJB 1990, p. 344 e.v. 
Vann der Hoeven, p. 11. 
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eenn zekere willekeur insluit'.360 Dit sluitstuk kan het bestuursrecht 
tott een geheel maken, een systeem. Wat dat precies betekent komt 
hiernaa aan de orde. 

8.44 Naar een nieuw systeem van instrumentaliteit en waarborg 
inn het bestuursrecht 

8.4J8.4J Kritiek op bestaande systemen 

Eenn aantal schrijvers brengt een samenhang aan tussen de instrumente-
lee en waarborgende functie van het recht waarbij ze ofwel tot elkaar 
herleidd kunnen worden, of zelfs geheel in elkaar opgaan.361 Eerder 
inn dit hoofdstuk werd duidelijk dat bij Foqué en 't Hart de bemiddelen-
dee functie van het recht beschermt tegen disciplinering, omdat het een 
instrumentt is om een ander wereldbeeld te realiseren. Zo werkt iedere 
beslissingg waarin het begrip rechtssubject een rol speelt mee aan de 
realisatiee van een wereld waarin de mens een autonoom individu zal 
zijn.. Dit kan bijvoorbeeld een besluit zijn in het kader van beleidsvoe-
ring,, maar ook een uitspraak van een rechter in het kader van rechts-
bescherming.. De instrumentaliteit van deze beslissingen is tegelijkertijd 
waarborg,, omdat ze een wereldbeeld implementeren dat minder 
onderdrukkendd is. Waarborg, of rechtsbescherming in de meer gangba-
ree betekenis, betreft de bescherming van het individu tegen machts-
overschrijding.. Bij Foqué en 't Hart betreft het ook bescherming tegen 
disciplinering.. Instrumentaliteit in de meer gangbare betekenis betreft 
dee inzet van het recht voor het bereiken van beleidsdoeleinden, bij 
Foquéé en 't Hart betreft het ook het streven naar een andere wereld. 

Rechtsbeschermingg is bij Foqué en 't Hart een vorm van verzet 
tegenn disciplinering, en is daarmee ook instrumenteel. Instrumentaliteit 
iss een streven naar een andere wereld. Dit streven beschermt de burger 
tegenn het conserveren van een samenleving waarin geen plaats meer is 
voorr andere interpretaties van de werkelijkheid. Instrumentaliteit is 
daarmeee een waarborg tegen de disciplinering van een samenleving 
waarinn alles vast staat. Rechtsbescherming krijgt een instrumenteel 

Vann der Hoeven, p. 13 - 20. 
Ditt zijn onder meer Foqué en 't Hart, en E.M.H. Hirsch Ballin, "Publiekrecht en 
beleid",, Dissertatie Universiteit van Amsterdam, Alphen a/d Rijn 1979. Foqué en 
'tt Hart richten zich niet op het bestuursrecht, maar hun werk kan wel op dit recht 
betrokkenn worden, zie p. 31 - 32, noot 39. 
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karakterr en instrumentaliteit een karakter van waarborging.362 De 
instrumentelee en waarborgende functie van het recht worden door 
Foquéé en 't Hart tot elkaar herleid. Hirsch Ballin laat deze beide 
functiess zelfs geheel in elkaar opgaan door het beleid volledig te laten 
volgenn uit het recht. Hij baseert het recht evenals Foqué en 't Hart op 
eenn normatieve kern die de vrijheid en ontplooing van het individu 
behelst.. Hij noemt dat de rechtsidee.363 Beleid is bij Hirsch Ballin 
steedss de realisatie van de rechtsidee,364 dat wil zeggen dat de instru-
mentaliteitt van het recht bestaat uit alle beleid dat het bestuur voert. 
Dee waarborgende en de instrumentele functie gaan in elkaar op, omdat 
ookk rechtsbescherming in zijn ogen de realisatie van de rechtsidee is. 
Rechtsbeschermingg valt daarmee samen met beleid. 

Naarr mijn mening kan niet alle beleid uit het recht volgen. Zo zegt 
dee normatieve kern van het recht, de rechtsidee, uit zichzelf weinig 
overr bijvoorbeeld milieubeleid. Ook Foqué en 't Hart proberen vast te 
stellenn wat de normatieve kern is van het recht, maar laten daar niet 
allee beleid uit volgen. Beleid volgt uit deze kern voorzover de wet en 
hett recht hun normatieve inhoud ontlenen aan de begrippen en beginse-
lenn die ten grondslag liggen aan het recht. Toepassing daarvan betekent 
steedss de realisatie van een betere maatschappelijke orde. Beleid volgt 
daarnaastt uit instrumentele doeleinden van een regering. Deze vinden 
hunn weg naar de wet en dragen daarmee bij aan de normatieve inhoud 
vann het recht. Dat roept de vraag op of die inhoud enkel instrumenteel 
is,, of daarnaast ook het karakter van een waarborg heeft? Beleid dat 
niett volgt uit de begrippen en beginselen die ten grondslag liggen aan 
hett recht is instrumenteel en niet waarborgend. Het verandert de 
samenlevingg zonder dat deze verandering ten goede komt aan de 
ontplooiingg van de burger. Komt deze verandering op gespannen voet 
tee staan met deze ontplooiing, dan kan de burger zich op zijn waarbor-
genn beroepen. Waar de instrumentaliteit bij Foqué en 't Hart niet altijd 
eenn waarborg is, zijn deze waarborgen wel altijd instrumenteel. 

Hett is zaak om goed te beredeneren wat de onverbrekelijke samenhang 
iss tussen instrumentaliteit en waarborg. Foqué en 't Hart geven aan 
hoee dat zou kunnen. Winter, Scheltema en Herweijer nemen een 

Foquéé en 't Hart, p. 149 - 150, 325 - 334. 
Hirschh Ballin 1979, p. 35 - 44. 
Rechtsbeschermingg speelt in zijn dissertatie geen voorname rol. Als ik het goed 

zie,, is dit bij hem ook de realisatie van de rechtsidee, en ligt het daarmee in het 
verlengdee van beleid zoals door hem opgevat. Zie Hirsch Ballin 1979, p. 82. 
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standpuntt in dat daar dichtbij staat. In navolging van De Haan c.s. 
kennenn zij twee functies toe aan de wet, die van waarborg en instru-
ment.. Als instrument dient de wet beleidsdoeleinden, maar ook als 
waarborgg dient de wet in de ogen van Winter c.s. doelen, namelijk 
rechtsstatelijkee doelen. De waarborg functie maakt dat het nakomen van 
dee wet leidt tot de verwezenlijking van deze doelen, bijvoorbeeld meer 
rechtsgelijkheidd en meer rechtszekerheid.365 Konijnenbelt verkondigt 
eenn vergelijkbare mening, wanneer hij zegt: 'Het waarborgkarakter van 
hett bestuursrecht kan evengoed worden opgevat als juridisch-instru-
menteel;; het bestuursrecht is dan (tevens) instrument om juridische 
waardenn ten aanzien van de inrichting van de samenleving en het 
handelenn van de overheid tot gelding te brengen'.366 Wat zowel Win-
terr c.s. als Konijnenbelt niet laten zien, en Foqué en 't Hart wel, is dat 
hett nastreven van beleidsdoelen ook de verwezenlijking van rechtsstate-
lijkee doelen kan betekenen. Instrumentaliteit is dan tevens een waar-
borg,, bijvoorbeeld bij emancipatiebeleid. 

Hett werk van Foqué en 't Hart en dat van Hirsch Ball in laten zien 
datt het een groot rechtstheoretisch probleem is om een systeem van 
rechtt sluitend te beschrijven. De discussie over de functies van be-
stuursrechtt is een bestuursrechtelijke variant van dit probleem. De 
Haann c.s. hebben gemeen met onder meer Konijnenbelt en Witteveen 
c.s.. dat zij streven naar een systeem van functies die elkaar niet 
uitsluiten.. De Haan c.s. hebben dat ook gemeen met Van der Hoeven. 
Tussenn zijn werk en dat van De Haan c.s. zijn zoveel overeenkomsten, 
datt mijn kritiek op het systeem van De Haan c.s. ook dat van Van der 
Hoevenn betreft. Een aanleiding tot kritiek is naar mijn mening dat de 
samenhangg tussen de diverse functies te onevenwichtig is, waardoor op 
dee instrumentele of waarborgfunctie te veel nadruk kan komen te 
liggenn en deze wordt verabsoluteerd. Een verabsolutering van de 
instrumentelee functie leidt tot schending van de rechten van de burger, 
enn een verabsolutering van de waarborgfunctie doorkruist het beleid 
vann de overheid. Er ontstaan dan twee soorten bestuursrecht. 

Hett is wezenlijk voor het bestuursrecht dat men het voeren van 
beleidd en het beschermen van de burger steeds in samenhang blijf t 
beschouwen.. Rechtsbescherming mag niet op een niet te rechtvaardigen 
wijzee in de weg staan aan beleid. Tegelijkertijd mag beleid de rechten 
vann de burger niet op een niet te rechtvaardigen wijze schenden. Een 

H.B.. Winter, M. Scheltema, M. Herweijer, Evaluatie van wetgeving, Deventer 
1990,, p. 13 - 18. 
Vann Wijk/Konijnenbelt & Van Male, 1999, p. 86. 
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systeemm van bestuursrecht dat te veel de nadruk op één van beide 
functiess legt, leidt tot onevenwichtige oordelen. Het is de waarde van 
hett werk van met name Foqué en 't Hart dat zij zoeken naar een 
systeemm van recht dat de basis kan zijn voor evenwichtige oordelen. 
Hett systeem moet zo zuiver mogelijk zijn. Dat wil zeggen dat de 
functiess van het recht zo op elkaar aansluiten dat nergens de situatie 
ontstaatt dat er geen bescherming is tegen instrumentaliteit. Tegelijker-
tijdd mag bescherming niet iedere instrumentaliteit onmogelijk maken. 
Anderss ontstaat het gevaar van verabsolutering van één van beide 
functies.. De Haan c.s. proberen dat te voorkomen door rechtsbescher-
mingg en instrumentaliteit met elkaar te verbinden door middel van 
legitimiteit.. Naar mijn mening doen zij dat niet voldoende zuiver, 
waardoorr het gevaar van verabsolutering niet denkbeeldig is. 

8.4,28.4,2 Naar een nieuw systeem 

Inn het streven naar een zuiver systeem van functies van bestuursrecht 
zijnn Dworkins ideeën over integriteit bruikbaar, omdat hij een directe 
verbindingg legt tussen legitimiteit en integriteit. Voorwaarde is wel dat 
hijj  onder legitimiteit hetzelfde verstaat als het begrip dat hierboven aan 
dee orde was. Dworkin spreekt evenwel over de rechtvaardiging van 
uitoefeningg van de macht door de staat, en de wijze waarop hij dat 
doet,, wijkt naar mijn mening niet af van de wijze waarop bijvoorbeeld 
Dee Haan c.s. dat doen.367 Dat maakt een direkte toepassing van 
Dworkinss ideeën mogelijk. Zijn ideeën over integriteit zijn uiteengezet 
inn het tweede hoofdstuk van dit boek, en komen in het kort op het 
volgendee neer:368 procedures die aan alle burgers min of meer 
gelijkee stem geven in collectieve beslissingen maken deze beslissingen 
inn de woorden van Dworkin fair. Daarnaast moet de inhoud van deze 
beslissingenn rechtvaardig zijn. Rechtvaardigheid, justice, heeft betrek-
kingg op de juiste verdeling van goederen en het bieden van maatschap-
pelijkee kansen of mogelijkheden aan alle burgers. Fairness en justice 
vattenn de idealen van het moderne politieke systeem samen. 

Beslissingenn die stroken met de idealen van het moderne politieke 
systeemm kunnen alsnog in botsing komen met het zelfbegrip van de 
gemeenschap,, waarin deze zich ziet als een ware gemeenschap. Op dat 
momentt toont het ideaal van de integriteit zijn gedaante. Beslissingen 
moetenn niet alleen fair en rechtvaardig zijn, maar ook in overeenstem-

Dworkin,, 1986, p. 190- 191. 
Ziee 2.3.3 slot. 
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mingg zijn met het ideaalbeeld van de ware gemeenschap. Dit ideaal-
beeldd is een samenhangend geheel, dat een zo goed mogelijk beeld 
geeftt van de politieke en juridische praktijk. Past een beslissing niet in 
dezee samenhang, dan schendt dat de integriteit. Een gemeenschap die 
gestuurdd wordt door gemeenschappelijke beginselen, en waarin integri-
teitt centraal staat in de politiek, kan volgens Dworkin beter dan andere 
gemeenschappenn de legitimiteit van het politieke handelen verdedigen. 
Dezee verdediging is in een dergelijke gemeenschap mogelijk, omdat 
eenn algemeen gevoelde verbinding met integriteit de zorg van allen 
voorr elkaar uitdrukt. Deze verbinding, zo stelt Dworkin, is voldoende 
bijzonder,, persoonlijk, diepgaand, en egalitair om, op grond van 
maatstavenn die we elders accepteren voor gemeenschappelijke verplich-
tingen,, de basis te zijn voor gemeenschappelijke verplichtingen. 
Politiekee verplichtingen zijn in de gemeenschap verplichtingen die 
voortvloeienn uit het sociale verband, en worden op grond daarvan 
geaccepteerd.3699 Een dergelijke acceptatie van plichten wijst op een 
grotee legitimiteit van de politiek, en integriteit is de voornaamste 
grondslagg van deze legitimiteit. 

Kann dit politieke verhaal nu ook toegepast worden op het recht, 
waarbijj  integriteit de grondslag is voor de legitimiteit van het recht? 
Dworkinn beantwoordt deze vraag zeker bevestigend. Een staat die 
integriteitt als een politiek ideaal omarmt, kan zich volgens hem beter 
beroepenn op legitimiteit dan een staat die dat ideaal niet omarmt. Voor 
hett recht betekent dit dat een aantrekkelijke opvatting over het recht 
zichh ook op integriteit moet baseren. In deze opvatting moet de macht-
suitoefeningg van de staat gelegitimeerd worden met behulp van integri-
teit.3700 De afstand tussen politiek en recht is bij Dworkin slechts 
gering.. Zo ziet hij de actuele rechtspraktijk als een politiek verhaal dat 
zichh steeds verder ontwikkelt.371 Ook stelt hij dat de zorg in de ge-
meenschap,, die gestuurd wordt door gemeenschappelijke beginselen, 
diepgaandd is en stand houdt van het begin van de politiek tot en met 
wetgeving,, rechtspraak en handhaving.372 Naar mijn mening draagt 
integriteitt bij aan de politieke legitimatie, en draagt dezelfde integriteit 
alduss bij aan de legitimiteit van het recht. De legitimiteit van het recht 
inn een staat die de integriteit omarmt, is beter verdedigbaar dan de 
legitimiteitt in een staat zonder integriteit. 

Dworkin,, 1986, p. 216. 
Dworkin,, 1986, p. 192. 
Dworkin,, 1986, p. 225. 
Dworkin,, 1986, p. 213. 
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Kenmerkendd voor integriteit bij Dworkin is dat het samenhang brengt 
inn een systeem van recht waarin een drietal elementen een rol spelen, 
namelijkk fairness, justice en ook procedural due process. Is het niet 
ookk denkbaar dat integriteit samenhang brengt tussen de instrumentele 
enn waarborgende functie van het recht? Waldron geeft aan, mede op 
basiss van Dworkins theorie, dat integriteit een principe is dat niet per 
see juist de genoemde drie elementen bijeen hoeft te brengen.373 

Toegepastt op het bestuursrecht betekent dit in mijn ogen dat ook 
anderee elementen aan het recht ten grondslag kunnen liggen, zoals 
instrumentaliteitt en waarborg. Is een dergelijke toepassing zonder meer 
mogelijk?? Integriteit is geen formeel begrip dat zomaar allerhande 
elementenn bijeen kan brengen tot samenhangend geheel. Zoals Dwor-
kinn het gebruikt is het een materieel begrip dat betrekking heeft op het 
zelfbegripp van de gemeenschap, waarin deze zich ziet als een ware 
gemeenschap.. Beslissingen moeten in overeenstemming zijn met het 
ideaalbeeldd van de ware gemeenschap. Dit ideaalbeeld is een samen-
hangendd geheel, dat een zo goed mogelijke beeld geeft van de politieke 
enn juridische praktijk. Alleen de elementen die in dit beeld passen, 
kunnenn aan het recht ten grondslag liggen. Dit geldt naar mijn mening 
voorr instrumentaliteit en waarborg. 

Nett als fairness, justice en procedural due process leiden instru-
mentaliteitt en waarborg tot algemene uitspraken over het recht, die de 
functiess van het gehele recht omvatten. Wat is daarbij echter samen-
hangg tussen deze functies? Die samenhang volgt naar mijn mening uit 
dee legitimiteit zoals ik die hierboven met behulp van de integriteit heb 
beschreven.. Bij Dworkin volgt de legitimiteit van het recht uit de 
integeree samenhang tussen fairness, justice en procedural due process. 
Hijj  stelt dat in het recht als integer geheel uitspraken over het recht 
waarr zijn, wanneer deze passen bij, of volgen uit een theorie die de 
bestee interpretatie geeft van de rechtspraktijk van een gemeenschap in 
termenn van deze drie elementen.374 In het kader van mijn eigen be-
toogg laat ik de integere samenhang tussen instrumentaliteit en waarborg 

Jeremyy Waldron, The circumstances of integrity, Legal Theory, 3 (1997), p. 4, 
Dworkin,, 1986, p. 188 - 190. 
"Accordingg to law as integrity, propositions of law are true if they figure in or 

followw from the principles of justice, fairness, and procedural due process that 
providee the best constructive interpretation of the community's legal practice". 
Dworkin,, 1986, p. 225. 'Constructive interpretation' wordt hier opgevat als: het 
opstellenn van een theorie die de beste interpretatie geeft van de rechtspraktijk van 
eenn gemeenschap in termen van de drie elementen justice, fairness, and procedural 
duee process. 
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zorgenn voor de legitimiteit van het bestuursrecht. In dit geval volgt een 
waree uitspraak over het recht dus niet uit het samenhangend geheel van 
fairness,, justice en procedural due process, maar uit het samenhangend 
geheell  van instrumentaliteit en waarborg. Voorwaarde is dat deze beide 
waardenn aan de basis kunnen liggen van een theorie die de beste 
interpretatiee geeft van de rechtspraktijk van de gemeenschap. Naar 
mijnn mening is dat de wijze waarop Foqué en 't Hart deze waarden 
gebruiken,, en is dat ook de bedoeling van diverse bestuursjuristen, 
waarvann De Haan c.s. het beste voorbeeld zijn. 

Eenn integere verhouding tussen instrumental iteit en waarborg moet 
garantt staan voor legitiem overheidsoptreden. De verhouding tussen de 
legitimerendee functie van het bestuursrecht enerzijds en de instrumente-
lee en waarborgende functie anderzijds is naar mijn idee nu zodanig, dat 
bijj  uitstek de integere samenhang in de tweeslag instrument & waar-
borgg zorgt voor legitimatie. Naar de mening van Konijnenbelt moeten 
instrumentt en waarborg op een sluitende wijze met elkaar samenhan-
genn om gezamenlijk te kunnen staan voor de legitimerende functie van 
hett bestuursrecht. In mijn ogen kunnen zij dat enkel zijn op basis van 
integriteit.. De integere samenhang tussen instrument en waarborg 
vervultt in dit systeem de legitimerende functie. Er is eigenlijk geen 
behoeftee aan drie functies van bestuursrecht, omdat de eerste, de 
legitimerendee functie, volgt uit het systeem van de tweede en de derde. 
Daarmeee krijgt de legitimerende functie van het recht zijn juiste plaats. 
Hett is niet terecht als deze op één lijn wordt gesteld met de instrumen-
telee en waarborgende functie. Integriteit staat bij Dworkin ook niet op 
éénn lijn met justice en fairness. 

Hett legitimeren van bestuurshandelen is een hogere functie van het 
recht.. Het bestuursrecht vervult deze door het bestuur instrumenten te 
bieden,, en de burger waarborgen. Juist door op een integere wijze 
instrumentenn en waarborgen te bieden, kan dit recht het bestuurshande-
lenn legitimeren. Zeker uit het laatste werk van De Haan c.s. valt niet 
opp te maken dat dit idee haaks staat op wat zij zeggen. Zo stellen zij 
datt de instrumentele en de waarborgfunctie onverbrekelijk met elkaar 
samenhangen,, en beide ook een legitimerende functie impliceren.375 

Zijj  geven de legitimerende functie een eigen inhoud, omdat deze bestuursorganen 
inn het leven roept, daar bevoegdheden aan toekent en besluitvormingsprocedures 
regelt.. Wanneer deze functie volgt uit de samenhang van instrument en waarborg, 
kann deze niet een inhoud hebben, die niet ook al behoort tot de instrumentele en/of 
waarborgfunctie.. In hun paragraaf 1.64 (zie 1996 p. 45) geven De Haan c.s. naar 
mijnn mening aan dat dit laatste inderdaad het geval is. 
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Dee reden achter deze onverbrekelijke samenhang werken zij echter niet 
tenn gronde uit, waardoor geen hecht systeem ontstaat.376 Zo'n sys-
teemm moet hierboven wel zijn ontstaan. Het moet in dit boek echter 
niett alleen de functies van het bestuursrecht met elkaar verzoenen, 
maarr moet ook een passende plaats bieden aan de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. Mijn stelling is dat deze beginselen in dit systeem 
passen,, omdat zij eraan ten grondslag liggen. Deze stelling behoeft 
enigee uitleg, waarvoor ik moet terugkeren naar Dworkin. 

Bijj  Dworkin vormen de beginselen de grondslag van zijn systeem van 
recht,, omdat hun toepassing maakt dat bij ieder nieuw besluit wordt 
gevraagdd of en in hoeverre het past in het verhaal van het recht. Dat 
will  zeggen dat het besluit wordt ontdaan van elementen die juridisch 
verderr niet relevant zijn, en binnen de juridische toetsing verder 
voortbestaatt als geheel van juridisch relevante elementen. Dus bij een 
bouwbesluitt is bijvoorbeeld niet relevant dat de aanvrager een buiten-
landsee vrouw van middelbare leeftijd is. Wel van belang is of het te 
nemenn besluit strookt met het bestemmingsplan. Een juridisch relevant 
elementt is hier overeenstemming met het bestemmingsplan. In de visie 
vann Dworkin moet het juridische oordeel over deze overeenstemming 
passenn in de wijze waarop in het geldende recht doorgaans wordt 
geoordeeldd over deze overeenstemming. Is er sprake van een hard-
case,, dan moet het oordeel over deze overeenstemming tussen bouwbe-
sluitt en bestemmingsplan passen in een nieuwe theorie, die te recht-
vaardigenn is in het licht van de bredere gemeenschap op de ideale 
samenleving.. In het geval van deze hard-case tonen de beginselen hun 
waree gedaante. Rechtvaardiging betekent namelijk dat juridische 
argumentenn worden afgewogen tegen beleidsmatige argumenten. In 
dezee argumentatie hebben rechtsbeginselen zwaartekrachtwerking. Dat 
will  zeggen dat zij aangeven welke rechtsplichten, zoals gelijkheid en 
vertrouwen,, zeker nagekomen moeten worden. Nakoming moet weer 
passenn in het verhaal van het recht. 

Inn mijn artikel in de Konijnenbeltbundel suggereer ik een alternatief voor de - wat 
ikk daar noem - dogmatische benadering van De Haan c.s., en pleit voor een meer 
rechtsfilosofischee benadering. In een reactie daarop (1996, p. 238) stellen De Haan 
c.s.. dat er geen tegenstelling is tussen hun benadering en mijn alternatief. De 
redenenn die zij daarvoor aanvoeren, accepteer ik graag. Echter, naar mijn mening 
moett het rechtsfilosofisch alternatief leiden tot een andere visie op de samenhang 
tussenn de ftmcties van bestuursrecht. In mijn artikel had ik dat alternatief misschien 
niett echt voorhanden. In dit boek hoop ik het wel te kunnen bieden. 
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Nogg niet is aangegeven waarom de beginselen van behoorlijk de 
grondslagg vormen van een systeem van instrumentaliteit en waarborg. 
Zijj  vormen deze grondslag, omdat juist zij een instrumenteel en 
waarborgendd karakter hebben, en eerst daaruit het instrumentele en 
waarborgendee karakter van het systeem volgt. De beginselen van 
behoorlijkk bestuur hebben een waarborgende functie omdat zij evenals 
individuelee rechten bescherming bieden tegen een te vergaande inbreuk 
opp de positie van het individu bij het behartigen van individuele en 
collectievee belangen door anderen. Deze bescherming is echter ook 
instrumenteel,, omdat het doel is de implementatie van individuele 
rechten. . 

Hett instrumentele karakter van de beginselen van behoorlijk 
bestuurr maakt dat zij een dynamisch karakter hebben op het moment 
datt zij waarborgen bieden. Dat wil zeggen dat zij niet een bestaande 
ordee conserveren, maar een maatschappelijke orde realiseren. Op het 
momentt van afweging van individuele rechten tegen individuele en 
collectievee belangen zijn deze beginselen een instrument om te bepalen 
inn hoeverre het behartigen van deze belangen is toegestaan in het licht 
vann het realiseren van de maatschappelijke orde. Het behartigen van 
belangenn wordt afgemeten aan de mate waarin dit past in het beeld van 
dee ideale samenleving. Past de belangenbehartiging in dit beeld, dan is 
sprakee van integriteit en van legitimiteit. Dat wil zeggen dat zowel de 
instrumentaliteitt die schuilt achter de waarborging van individuele 
rechten,, als de instrumentaliteit van het behartigen van belangen passen 
inn het beeld van een ideale samenleving. Past de belangenbehartiging 
niett in dit beeld, dan wijst toetsing aan de beginselen van behoorlijk 
bestuurr uit dat de beoogde belangenbehartiging niet is toegestaan, en 
zall  moeten veranderen om tot een integer resultaat te komen. Juist 
omdatt zij geschikt zijn voor een dergelijke afweging vormen de 
beginselenn van behoorlijk bestuur de basis van een systeem van instru-
mentaliteitt en waarborg, en van de combinatie van integriteit en 
legitimiteit. . 

8.4.38.4.3 Afbakening van het systeem 

Nuu de instrumentele functie van de beginselen van behoorlijk bestuur 
eenn plaats heeft gekregen in een systeem van instrumentaliteit en 
waarborg,, moet het mogelijk zijn om het systeem van bestuursrecht te 
schetsenn zoals ik mij dat in het eerste hoofdstuk ten doel heb gesteld. 
Uitt dit systeem moet in het volgende hoofdstuk een verklaring kunnen 
volgenn voor de juridische en maatschappelijk functie van de beginselen 
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vann behoorlijk bestuur. Voor ik echt aan deze beschrijving toekom, 
moett het eerst als systeem van recht afgebakend worden ten opzichte 
vann twee andere normatieve stelsels. Klassiek is de afbakening ten 
opzichtee van de moraal. Daarnaast heb ik in het vorige hoofdstuk 
betoogdd dat de bestuurskunde een normatief stelsel kan zijn. Bestuurs-
kundigee normen zijn normen waarvan in het verleden is komen vast te 
staann dat het nakomen daarvan bijdraagt aan de effectiviteit of effici-
ëntiee van een bestuurlijke handeling. Zij kunnen dezelfde inhoud 
hebbenn als rechtsnormen, maar zij hebben niet hetzelfde karakter, 
omdatt rechtsnormen de rechtmatigheid van de bestuurlijke handeling 
betreffen.. Hieronder zal ik mij eerst richten op de grens tussen recht 
enn moraal, en daarna op de afbakening van het systeem van recht van 
bestuurskundigee normen. 

Hoee verhoudt het systeem van bestuursrecht zoals ik dat tot nu toe heb 
geschetstt zich tot de moraal? In het derde hoofdstuk, 3.3, heb ik 
aangegevenn dat volgens Habermas een actor in het morele discours de 
beginselenn naar eigen inzicht mag toepassen. De morele discoursregel 
steltt daar in tegenstelling tot de juridische discoursregel geen grenzen 
aan.. In het juridisch discours is de toepassing van de beginselen 
gebondenn aan het zogenaamde democratieprincipe. Dat wil zeggen dat 
eerderee toepassing door gezaghebbende instanties, met name wetgever 
enn rechter, aangeeft welke inhoud een beginsel heeft. Wat een actor in 
hett morele discours nog zorgvuldig vindt, maar bijvoorbeeld de 
(hoogste)) rechter in een eerdere, vergelijkbare casus niet, is in het 
juridischh discours onzorgvuldig. Dezelfde actor zal zich in het juridisch 
discourss moeten houden aan grenzen van zorgvuldigheid die hij 
mogelijkk moreel verwerpt. 

Mett de door Habermas aangegeven grens tussen recht en moraal 
kann er verschil bestaan tussen de juridische en morele toepassing van 
eenn beginsel. Dworkin maakt het onderscheid tussen inclusive en pure 
integrity.3777 Inclusive integrity is, zo kan men stellen, de integriteit 
vann het geldende recht, en pure integrity de integriteit van het wense-
lijkee recht. In het werk van Dworkin passen deze twee in dezelfde 
verhaallijn.. Een deel van dit verhaal, het geldende recht, is al gezag-
hebbendd verteld en mag door de rechter toegepast worden. Een ver-
volgg op dit verhaal, het wenselijke recht, is nog niet gezaghebbend 
verteld.. De rechter mag dit deel volgens Dworkin verder vertellen, en 

Dworkin,, 1986, p. 404 -407. 
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duss aan zijn uitspraak ten grondslag leggen. Interessant is dat zo de 
morelee en juridische toepassing van de beginselen in eikaars verlengde 
kunnenn liggen. 

Naarr mijn mening kan de optimalisering van beleid bestaan uit het 
zoekenn naar mogelijkheden om reeds binnen de grenzen van het 
geldendee recht te voldoen aan eisen van het wenselijke recht. Op grond 
vann Habermas noem ik dat hier morele eisen. Wat heeft het voor zin 
omm eerst een moreel en dan een juridisch oordeel te vormen? Wanneer 
enkell  een oordeel over de rechtmatigheid van een casus wordt ver-
wacht,, heeft dit inderdaad geen zin. De methode van rechtsvinding 
waarr ik in dit boek naar zoek, gaat verder dan enkel een rechtmatig-
heidstoets,, en biedt ook mogelijkheden tot het streven naar optimalise-
ringg van beleid. Op dat moment is het interessant om binnen de 
grenzenn van de rechtmatigheid te zoeken naar wegen om met behulp 
vann rechtsbeginselen meer te doen dan de minimumeisen van het recht 
vergen.. Het streven is dan om bijvoorbeeld zorgvuldiger te zijn, dan 
hett zorgvuldigheidsbeginsel rechtens eist. Het streven is een stap 
verderr te gaan in het betrekken van belangen in de besluitvorming, dan 
opp basis van het specialiteitsbeginsel vereist zou zijn. Toepassing van 
dezee beginselen is dan niet alleen juridisch, maar ook moreel gewenst. 

Doorr eerst te kijken wat in het licht van een casus moreel de beste 
toepassingg van het beginsel is, en vervolgens te bezien wat het recht 
vereist,, wordt duidelijk in hoeverre het mogelijk is om een beginsel 
nogg verder na te komen dan rechtens vereist is. Het verschil tussen 
rechtt en moraal is dat participanten het over hun morele binding 
volledigg eens of oneens kunnen zijn zonder dat nakoming van een 
afspraakk afgedwongen kan worden bij een hoger gezag. Voor de 
juridischee binding geldt dat een hoger gezag de binding kan vaststellen, 
ongeachtt de mening van participanten. Participanten kunnen echter van 
meningg zijn dat zij binnen de grenzen van het recht verder kunnen 
gaann in de nakoming van beginselen. De afbakening tussen het systeem 
vann bestuursrecht en de moraal is nu dat dit systeem van bestuursrecht 
dee grenzen aangeeft die actoren niet mogen schenden, maar waarbin-
nenn zij kunnen doorgaan met het zoeken naar het meest optimale 
beleid.. Zij kunnen daar ook bestuurskundige normen in betrekken. 

Hett onderscheid tussen bestuurskundige en bestuursrechtelijke normen 
valtt samen met het onderscheid tussen recht en beleid, waarbij beleid 
staatt voor het plannen en uitvoeren van bestuurlijke handelingen 
gerichtt op het bereiken van een van tevoren vastgesteld doel. Het 
bestuursrechtt reikt instrumenten aan binnen de instrumentele functie 
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vann het recht. Het reikt normen aan die de effectiviteit en efficiëntie 
vann het beleid kunnen beïnvloeden, maar niet rechtstreeks. Zou dit 
laatstee wel het geval zijn, dan wordt het bestuursrecht in zijn geheel 
eenn instrument van beleid. Op het moment dat het recht louter een 
middell  is, komt de instrumentele functie geheel los te staan van de 
anderee functies van het recht, en wordt zij in die zin verabsolu-
teerd.3788 Bij deze verabsolutering, die door De Haan c.s. voor moge-
lij kk wordt gehouden,379 is sprake van een standpunt dat past binnen 
hett pragmatisch instrumentalisme. Aanhangers van deze stroming zijn 
vann mening dat het instrumentele recht maatschappelijk een recht-
streekss effect heeft. In deze stroming worden 'het recht en de juridi-
schee instituties en processen beschouwd als middelen in functie van 
doelstellingen,, die volledig buiten dat recht liggen, en niet als com-
plexee gehelen van middelen en doelen'.380 

Zekerr de band die De Haan c.s. leggen tussen de drie functies van 
hett bestuursrecht maakt dat zij niet tot het pragmatisch instrumentalis-
mee te rekenen zijn. Toch staan zij er hier en daar dichtbij, wanneer zij 
zeggenn dat het bestuursrecht niet alleen instrumenten aanreikt, maar 
zelff  ook instrument kan zijn om doeleinden na te streven. Zo vormt 
volgenss Fernhout het bestuursrechtelijk milieurecht het instrumentari-
umm voor het milieubeleid, en de Vreemdelingenwet reikt de instrumen-
tenn aan om vreemdelingenbeleid te voeren.381 De Haan c.s. beschou-
wenn de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing als een instrument voor 
stadsvernieuwingsbeleid,, en wijzen als voorbeelden van dezelfde 
verhoudingg tussen wet en beleid op de Wet op het basisonderwijs, de 
Wett persoonsregistraties en de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring. . 

Naarr mijn mening kan het bestuursrecht nooit een instrument zijn 
datt vergelijkbaar is met feitelijke instrumenten als personeel en geld. 
Dee inzet van dergelijke middelen verandert de feitelijkheid recht-

Foquéé en 't Hart en ook Witteveen c.s waarschuwen daarvoor. Zie Foqué en 't 
Hart,, hoofdstuk 11a, en W.J. Witteveen, P. van Seters, G. van Roermund, Wat 
maaktt de wet symbolisch?, Zwolle 1991, p. 4 - 6. Deze waarschuwing kan 
overigenss ook de waarborgfunctie betreffen. 

99 De Haan c.s. 1986, Deel 1, p. 28 - 29, en zie 1996, p. 40. 
100 Summers, R.S., "Het pragmatisch instrumentalisme", Antwerpen/Amsterdam 1980, 

p.. 13. 
R.. Fernhout, Instrument en norm, in Th.G. Drupsteen, R. Fernhout (red.), 
Rechtsvormingg in de sociale rechtsstaat, Bundel opstellen aangeboden aan prof. 
mr.. P. de Haan, Deventer 1989, p. 24. 

122 De Haan c.s., 1996, p. 40. 
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streeks,, omdat er onmiddellijk sprake is van meer of minder mens-
kracht,, of meer of minder geld, of materiaal. Het stellen van rechts-
normenn leidt nooit tot een dergelijke rechtstreekse verandering. Als het 
bestuursrechtt al een instrument is, dan is het op z'n hoogst een norma-
tieff  instrument. Dat wil zeggen dat het vorm geeft aan de feitelijkheid 
doordatt mensen in hun feitelijk handelen de normatieve verwachtingen 
honorerenn die uit het recht volgen. 

Hett voornaamste bezwaar tegen het pragmatisch instrumentalisme 
iss een miskenning van de intrinsieke waarde van het recht.383 Deze 
waardee staat centraal bij Foqué en 't Hart, omdat voor hen het recht 
eenn middel is om een andere, betere orde te creëren. Dat is de inheren-
tee instrumentaliteit van het recht. Die instrumentaliteit is niet de 
grondslagg van alle beleid, maar is wel een criterium op basis waarvan 
eenn bepaalde vorm en inhoud van het beleid afgedwongen kunnen 
worden.. Het recht mag dan wel afdwingbaar zijn, dat maakt nog niet 
datt het per definitie afgedwongen wordt. Van Roermund wijst erop dat 
ditt laatste onder meer afhankelijk is van macht.384 Het recht is een 
machtt om andere machten in te tomen. Dit is niet de absolute aan-
spraakk dat alle beleid de verwerkelijking van het recht moet zijn, zoals 
datt bij Hirsch Ballin het geval is. 

Wiee eist dat alle beleid voortbouwt op in het recht vastgelegde 
waarden,, zoals Hirsch Ballin dat doet, pleit voor een absoluut primaat 
vann het recht. Bij hem betreft beleid het feitelijk ingang doen vinden 
vann rechtsvorming. Het gaat om de macht van het recht: beleid, macht 
enn recht vallen samen.385 Donner heeft hierbij bedenkingen, volgens 
hemm heeft Hirsch Ballin geen oog voor de gevaren van de macht.386 

Foquéé en 't Hart hebben wel oog voor de gevaren van de macht, 
omdatt zij het recht zien als een macht met de aanspraak om andere 
machtenn in te tomen. Van Roermund betoogt dat deze aanspraak van 
hett recht bij hen in filosofische zin absoluut is. Dat wil zeggen dat het 
beleidd bij Foqué en 't Hart net als het recht de leidraad volgt van de 
beginselenn die ten grondslag liggen aan het dominante maatschappij-
beeld.. Het recht is er om navolging van deze beginselen af te dwingen. 
Hett voeren van beleid moet conform deze beginselen zijn. Het recht 

Ziee Schuyt, C.J.M., 'Sturing en het recht', in Witteveen, W.J., Bovens, M.A.P. 
(red.),, "Het schip van staat", Zwolle 1985, p. 116 - 117. 
Ziee Van Roermund, 1993, p. 283 - 284, 288. 
Hirschh Ballin 1979, p. 29. 
A.M.. Donner, boekbespreking in RMTh 1980, p. 31. Volgens De Haanc.s., 1996 
p.. 41, heeft Hirsch Ballin hier wél oog voor. 
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krijgtt zo een primaat boven beleid, het krijgt de aanspraak om steeds 
hett normatieve kader te zijn voor de uiteindelijke beoordeling van alle 
beleid.387 7 

Dee weergave van Van Roermund van de ideeën van Foqué en 't 
Hartt lijk t mij bruikbaar om het systeem van bestuursrecht af te bake-
nenn van het beleid. Het bestuursrecht maakt er aanspraak op het beleid 
tee kunnen beoordelen. Dat wil zeggen dat het systeem van dit recht is 
gebaseerdd op het idee dat het bestuursrecht bestaat uit normen die het 
beleidd kunnen beïnvloeden. Deze afbakening volgt in mijn ogen uit de 
complexiteitt van de samenleving. Deze complexiteit heeft een bijzon-
derr gevolg voor het karakter van rechtsnormen. Dat bleek bij de 
beschrijvingg van de methode van rechtsvinding, waarbij rekening werd 
gehoudenn met het feit dat een juridisch oordeel niet onmiddellijk van 
invloedd is op de samenleving. Dit bijzondere karakter van rechtsnor-
menn is ook van belang voor de afbakening van het systeem van be-
stuursrecht.. Dat volgt uit de in het vorige hoofdstuk, 7.2.1, beschreven 
systeemtheorie.. Daar ligt een stroming aan ten grondslag waarin men 
aanneemtt dat het recht als sociaal systeem slechts onder bepaalde 
voorwaardenn invloed heeft op andere systemen, zodat het niet zonder 
meerr mogelijk is om op basis van het recht beleid te voeren. 

8.55 Conclusie 

Aann het slot van dit hoofdstuk schets ik nogmaals in het kort het 
systeemm van bestuursrecht, dat in zoverre een alternatief moet zijn voor 
bestaandee systemen, dat het een meer passende verklaring moet geven 
vann de functie van de beginselen van behoorlijk bestuur. In de vorige 
hoofdstukkenn is gebleken dat dit systeem gevonden kan worden door 
eerstt een methode van rechtsvinding te ontwikkelen. Die methode heb 
ikk met name gevonden door de beginselen te koppelen aan de hande-
lingssituatie.. De beginselen van behoorlijk bestuur normeren elk een 
anderr aspect van deze situatie, waardoor zij geschikt zijn om opgeno-
menn te worden in een soort stappenplan. Het nalopen daarvan leidt tot 
hett stellen van de belangrijkste rechtsvragen, waaronder vragen naar 
dee belangenafweging en naar de wet. Daarmee ontstaan de belangrijk-
stee contouren van een systeem van bestuursrecht. Deze zijn dat de 
samenhangg die de handelingssituatie aanbrengt tussen de beginselen 

Foquéé en 't Hart, p. 136 - 140, 389 - 402 m.n. p. 398; zie ook Foqué en 't Hart, 
Grondslagenn ter discussie, in G.C.G.J. van Roermund, M.S. Groenhuijsen, W.J. 
Witteveenn (Red.), Symposium strafrecht, Arnhem 1993, p. 414 - 415, 418 - 419. 
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zodanigg is, dat daaruit de samenhang van het recht volgt. De hande-
lingssituatiee brengt een zodanig verband aan tussen de beginselen dat 
zijj  ook aan belangen, de wet, en aan andere onderdelen van het recht, 
diee bijvoorbeeld procedurele stappen in de besluitvorming normeren, 
eenn plaats geven in een systeem van bestuursrecht. 

Aann het systeem van bestuursrecht is nog verder vorm gegeven 
doorr in de eerste plaats in 8.2 te wijzen op de instrumentele functie 
vann de beginselen van behoorlijk bestuur. In de tweede plaats is deze 
instrumentaliteitt van de beginselen ingepast in het systeem van be-
stuursrecht.. Centraal idee aan het slot van 8.4.2 is dat zowel de 
instrumentaliteitt die schuilt achter de waarborging van individuele 
rechten,, als de instrumentaliteit van het behartigen van belangen passen 
inn het beeld van een ideale samenleving. Past dit niet, dan wijst 
toetsingg aan de beginselen van behoorlijk bestuur uit dat de beoogde 
belangenbehartigingg niet is toegestaan, en zal moeten veranderen om 
tott een integer resultaat te komen. Juist omdat zij geschikt zijn voor 
eenn dergelijke afweging vormen deze beginselen de basis van een 
systeemm van instrumentaliteit en waarborg, en van de combinatie van 
integriteitt en legitimiteit. 

Doorr in dit hoofdstuk aan te geven hoe de instrumentaliteit van de 
beginselenn past in het systeem van bestuursrecht is een dimensie 
toegevoegdd aan het verband dat de handelingssituatie aanbrengt tussen 
dee beginselen. Daarmee hoop ik recht te doen aan het gegeven dat in 
dee complexe samenleving de rechtsvinding verschuift van de rechterlij-
kee toetsing ex post naar andere soorten toetsing, niet alleen ex post, 
maarr ook en vooral ex ante en op het moment van besluitvorming zelf, 
procesbegeleiding.. Feitelijke omstandigheden in de complexe samenle-
vingg hebben een zodanige invloed op rechtsvinding dat gebruik van 
dezee andere soorten van rechtsvinding voor de hand komt te liggen. 
Daarr ligt ook een meer instrumentele rol voor de beginselen van 
behoorlijkk bestuur voor de hand. Dit betekent dat het systeem van 
bestuursrechtt niet alleen afgebakend moet worden ten opzichte van de 
moraal,, maar ook ten opzichte van bestuurskundige normen. Dat moet 
hett beeld compleet maken van een systeem van bestuursrecht. Uit dit 
systeemm moet een verklaring kunnen volgen voor de juridische en de 
maatschappelijkee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat 
iss het onderwerp van het volgende hoofdstuk. 
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