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HOOFDSTUKK 9 CONCLUSIE 

9.11 Inleiding 

Wiee een rechtsfiguur niet kan onderbrengen binnen een geheel, kan 
proberenn dat probleem op te lossen door zijn visie op het geheel te 
wijzigen.. De methode is dan om de eerdere visie op de samenhang in 
hett recht zo te wijzigen dat de aanvankelijk niet passende figuur daar 
well  in past. Er vindt een reconstructie plaats. Een historisch voorbeeld 
vann zo'n reconstructie is de introductie van het begrip terugtred van de 
wetgeverr door Struycken en later door Van Wijk. Toenmalige juristen 
haddenn moeite om verschijnselen als delegatie van wetgevende be-
voegdheidd en vage normen in te passen in het geldende beeld van het 
bestuursrecht.. Door dit beeld te reconstrueren met behulp van het 
begripp terugtred van de wetgever werden ook deze verschijnselen 
inpasbaar.. Een ander voorbeeld van een dergelijke reconstructie treft 
menn bij De Haan c.s. aan. In hun theorie over bestuursrecht krijgt de 
instrumentelee functie van dat recht een plaats naast de al erkende 
functiee van waarborg. Zij veranderen in principe niets aan bestaande, 
opp het waarborgen van de rechtspositie van de burger gerichte syste-
menn van bestuursrecht zoals dat van Duk, maar zetten deze tevens in 
hett teken van instrumentaliteit. Zij creëren niet een volledig ander 
beeldd van het recht, maar zetten een bestaand beeld in een ander licht. 

Reconstructiee dient om elementen in te passen in een systeem. Doel 
daarvann is om dit systeem beter te laten passen in de opvattingen van 
dee betrokken gemeenschap over de inrichting van de samenleving. Van 
derr Hoeven geeft daar een voorbeeld van wanneer hij spreekt van een 
historischee 'soevereiniteitsvisie en de daarop gebaseerde rechtsorde, die 
niett beantwoordde aan de pluralistische werkelijkheid' van de toenmali-
gee samenleving.388 Dat was een visie waarin de rechtsbescherming 
vann de burger in hoge mate afhankelijk was van controle door de 
volksvertegenwoordigingg op onder meer het gebruik van beleidsvrij-
heidd door het bestuur. Intrede van de derde dimensie van bestuurs-

Vann der Hoeven, p. 16, zie ook p. 17 - 19. 
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recht,, waarborging door de rechter, moet deze volgens Van der 
Hoevenn 'naïeve soevereiniteitsvisie' vervangen door een meer passen-
de.. Deze passender visie is een reconstructie van bestuursrecht, die 
niett alleen de waarborgfunctie inpast in het bestaande systeem, maar 
hett systeem ook beter laat passen in de opvattingen van de betrokken 
gemeenschap,, of in de woorden van Van der Hoeven, beter laat 
beantwoordenn aan de pluralistische werkelijkheid van het moment. 

Inn het vorige hoofdstuk is aansluiting gezocht bij de theorie van 
Dworkinn dat de legitimiteit van het recht volgt uit de integere samen-
hangg van drie elementen van het recht: fairness, justice en procedural 
duee process.389 Hij stelt dat in het recht als integer geheel uitspraken 
overr het recht waar zijn, wanneer deze passen bij, of volgen uit een 
theoriee die de beste interpretatie geeft van de rechtspraktijk van een 
gemeenschapp in termen van deze drie elementen.390 In het vorige 
hoofdstukk heb ik deze drie elementen vervangen door de elementen 
instrumentaliteitt en waarborg. Dworkin stelt verder dat de rechter van 
meningg is dat recht als een coherent en consistent geheel is te construe-
ren,, waaruit vervolgens op consistente en coherente wijze het juiste 
antwoordd is af te leiden op de vraag welke beslissing de beste is. Uit 
zijnn denkbeelden over de rechter laat hij ideeën volgen die het recht als 
geheell  betreffen. 'Het gehele stelsel moet kunnen worden beschouwd 
enn geconstrueerd als principieel gerechtvaardigd geheel waaruit een 
juistee oplossing van de casus voortvloeit'.391 Wie het recht zo ziet, 
kann menen dat een systematische beschrijving, of reconstructie bij-
draagtt aan een rechtvaardige toepassing van het recht.392 

Inn dit boek is niet alleen aansluiting gezocht bij Dworkins mening 
overr integriteit, maar ook bij zijn ideeën over rechtsbeginselen. In het 
vijfdee hoofdstuk is aan de hand van deze ideeën beweerd dat de 
beginselenn van behoorlijk bestuur het karakter hebben van rechtsbegin-
selen.. Zijn ideeën over beginselen hangen sterk samen met zijn mening 
overr integriteit. Het coherent en consistent te construeren geheel van 
hett recht is in Dworkins opvatting primair opgebouwd uit beginse-
len.3933 Ook geschreven en ongeschreven regels maken deel uit van 
ditt geheel, maar komt een theorie tot stand die de beste interpretatie 
geeftt van de rechtspraktijk van een gemeenschap in termen van fair-

Ziee § 8.4.2, en zie ook § 2.3.3. 
Dworkin,, 1986, p. 225, zie ook Hoofdstuk 8 noot 374. 
Vann Oenen, p. 49. 
Ziee daarover Van Ree, p. 56 - 57 met verwijzingen naar Glastra van Loon. 
Dworkin,, 1986, p. 255, 400 - 401. 
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ness,, rechtvaardigheid en procedural due process, dan komt dat door in 
eenn casus beginselen toe te passen. De grondslag van een dergelijke 
theoriee zijn de beginselen. Foqué en 't Hart nemen een vergelijkbaar 
standpuntt in wanneer zij enerzijds het recht presenteren als een sys-
teemm van instrumentaliteit en waarborg, en anderzijds dit systeem 
opbouwenn uit de 'begrippen en beginselen van het recht'. Regels zijn 
bijj  hen natuurlijk ook onderdeel van het recht, maar aan de samenhang 
liggenn toch primair de beginselen ten grondslag.394 

Hett zal niet verbazen dat ik hier in navolging van Dworkin de 
beginselenn van behoorlijk bestuur beschouw als grondslag van een 
systeemm van bestuursrecht, dat verder als kenmerken waarborging en 
instrumentaliteitt heeft, met op de achtergrond integriteit en ook legiti-
miteit.. Toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur op grond 
vann dit systeem moet leiden tot de rechtvaardige oplossing van casus. 
Hett systeem moet zo goed mogelijk passen in de opvattingen van de 
bijj  het bestuursrecht betrokken gemeenschap over de ideale samenle-
ving.. Dit laatste criterium brengt mij bij het formuleren van het 
antwoordd op de hoofdvraag van dit onderzoek: 

WelkeWelke opvatting over het systeem van het bestuursrecht geeft de best 
mogelijkemogelijke verklaring van het functioneren van de beginselen van 
behoorlijkbehoorlijk bestuur in recht en samenleving ? 

Inn het tweede hoofdstuk van dit boek is beschreven dat Dworkin vanuit 
hett interne perspectief aangeeft hoe rechtvaardiging dient te geschie-
den.. Hij beschrijft verschijnselen uit de rechtspraktijk, met name 
voorzoverr deze de opvatting betreffen die de rechter heeft over zichzelf 
enn over zijn functie in de rechtsbedeling. In deze beschrijving geeft hij 
aann hoe vanuit het interne perspectief de rechter zijn handelen recht-
vaardigt.. Dit is volgens Dworkin tegelijkertijd de wijze waarop in 
grotee lijnen rechtvaardiging ook dient te geschieden. Dworkin zoekt 
hiermeee naar de beste verklaring van de rechtspraktijk door te zoeken 
naarr het systeem van het recht waaruit een juiste oplossing van casus 
volgt.. Dit systeem moet in zijn ogen ook zo goed mogelijk passen in 
hett beeld van de gemeenschap van de ideale samenleving.395 Op 
vergelijkbaree wijze heb ik in dit boek gezocht naar de beste verklaring 
vann het functioneren van de beginselen van behoorlijk bestuur. Ik heb 
namelijkk gezocht naar een systeem van bestuursrecht waaruit de 

Duk,, p. 570. 
Ziee § 2.3.3 en § 8.4.2. 
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rechtvaardigee oplossing van casus kan volgen, en dat zo goed mogelijk 
pastt in het beeld van de gemeenschap van de ideale samenleving. Dit 
systeem,, en de verklaring die daaruit volgt, moet een alternatief zijn 
voorr de compensatietheorie. In het eerste hoofdstuk heb ik uiteen gezet 
datt deze theorie op dit moment de gangbare verklaring vormt voor het 
functionerenn van de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Beantwoordingg van de hoofdvraag van het onderzoek geschiedt 
doorr een schets van de hoofdlijnen van een systeem van bestuursrecht. 
Ditt systeem is in de voorgaande hoofdstukken in onderdelen opge-
bouwd.. Daarbij is een onderwerp aan de orde gekomen dat de grenzen 
vann het werk van Dworkin te buiten gaat. Zijn werk leent zich goed 
voorr het zoeken naar een verklaring van de juridische functie van de 
beginselenn van behoorlijk bestuur. Ook leent het zich voor het zoeken 
naarr een verklaring voor de maatschappelijke functie, althans voorzo-
verr die bestaat uit de legitimatie van politiek handelen, beleid, en van 
dee rechtspraktijk. Om echter te verklaren hoe het recht en daarmee de 
beginselenn van invloed zijn op de samenleving, schiet het werk van 
Dworkinn tekort. Op dat punt heb ik een beroep gedaan op het werk 
vann Habermas en Teubner dat ik aan de basis heb gelegd van een 
verklaringg van de maatschappelijke functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. Daarmee moet de beantwoording van de hoofd-
vraagg mogelijk zijn geworden. Dit slothoofdstuk is bedoeld om dat 
antwoordd uit te werken, en om de in het eerste hoofdstuk gestelde 
hypothesess aan de orde te stellen. Deze formuleren daar de juridische 
enn de maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk 
bestuur.. In dit slothoofdstuk zullen deze functies als resultaat van dit 
onderzoekk opnieuw geformuleerd worden (9.2). Daaruit moet dan een 
meerr bevredigende verklaring volgen voor het functioneren van deze 
beginselenn dan de compensatietheorie geeft (9.3). 

9.22 De juridische en de maatschappelijke functie van de 
beginselenn van behoorlijk bestuur 

9.2.19.2.1 Inleiding 

Eenn centrale stelling in dit boek is dat de beginselen van behoorlijk 
bestuurr rechtsbeginselen zijn. Dat wil zeggen dat ze een concretisering 
zijnn van algemene rechtsbeginselen. Deze concretisering heeft betrek-
kingg op handelingssituaties waarin het bestuur, of bestuur en burger 
werkenn aan de voorbereiding van een bestuurlijk besluit. De relaties 
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tussenn bestuurders en burgers zijn wederkerig. Ondanks een mogelijke 
asymmetriee in machtsverhoudingen kan iedere partij die betrokken is 
bijj  besluitvorming enige invloed op het besluit uitoefenen. Door de 
aandachtt te vestigen op de wederkerigheid krijgt de anders abstracte 
handelingssituatiee een zekere maatschappelijke invulling. Achter de 
ideeënn die in het bestuursrecht leven over de wederkerige rechtsbetrek-
kingg gaan immers ideeën schuil over de moderne samenleving, en de 
positiee daarin van bestuur en burger, en ook van wetgever en rechter. 
Dee abstracte handelingssituatie krijgt in dit boek een verdergaande 
maatschappelijkee invulling door deze situatie zelf een rol te geven in 
eenn maatschappelijke ontwikkeling die van invloed is op het recht. 
Dezee ontwikkeling is de rationalisering van de samenleving. 

Alss we in toenemende mate redeneren in termen van middel, doel 
enn belang komen steeds meer maatschappelijke verschijnselen in een 
functioneell  verband te staan. Dat wil zeggen dat van steeds meer 
verschijnselenn wordt bepaald hoe zij gebruikt kunnen worden ten 
behoevee van andere verschijnselen, en andersom. Voorbeelden zijn 
sportt die ook dient voor gezondheid, natuur die ook dient voor recrea-
tie,, en onderwijs dat ook dient ter voorkoming van criminaliteit. Deze 
verschijnselenn worden daarmee uit hun traditionele verbanden gerukt: 
sportt is steeds meer een middel dat diverse doeleinden kan dienen, 
bijvoorbeeldd naast gezondheid ook commercie, recreatie en voorko-
mingg van criminaliteit. Sport is steeds minder een vaste waarde op de 
zondag,, of zaterdag, die niet met een bepaald doel wordt bedreven, 
maarr omwille van de sport zelf. 

Wanneerr wij maatschappelijke verschijnselen zien als middelen, of 
alss tijdelijke doelen om hogere doelen of belangen te dienen, dan 
denkenn wij steeds meer in termen van functionaliteit, instrumentaliteit, 
oftewell  in termen van de handelingssituatie. Een dergelijke maatschap-
pelijkee ontwikkeling doet de handelingssituatie naar het centrum van de 
belangstellingg verschuiven. Als we denken in termen van de hande-
lingssituatiee wordt een handeling altijd in het perspectief gezien van de 
behartigingg van een belang. In iedere handelingssituatie staat derhalve 
altijdd op z'n minst één belang centraal, en vaak meer. Bij meer belan-
genn is al snel sprake van een afweging. De beginselen hebben vooral 
betrekkingg op de afweging van belangen in de handelingssituatie. Om 
dezee reden heeft de rationalisering van de samenleving ook de beginse-
lenn een meer prominente plaats gegeven in het recht. Deze plaats is 
niett alleen dat zij grenzen stellen aan de belangenafweging, opdat de 
individuelee rechten van de burger beschermd worden tegen al te 
voortvarendee beleidsvoering van de overheid. 
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Hett behartigen van belangen gebeurt in het kader van het nastreven 
vann het goede voor de samenleving. 'Goed' wil hier zeggen dat het nut 
vann de beslissing aantoonbaar is. Het toepassen van beginselen op deze 
belangenbehartigingg gebeurt in het kader van het doen van wat juist is. 
Juistt wil hier zeggen: handelen op een wijze die de rechten van het 
individuu niet meer dan noodzakelijk treft.396 De beginselen bescher-
menn daarmee de burger, maar zij geven ook vorm aan de wijze waarop 
dee belangenbehartiging zal worden gerealiseerd. Door hun toepassing 
implementerenn zij stap voor stap een samenleving die gebouwd is 
rondomm de rechten van het individu. In deze samenleving bieden de 
beginselenn een tegengif tegen al te sterke rationalisering. Zeker Ri-
chardsonn laat zien hoe een belangenafweging niet alleen gericht is op 
totstandkomingg van wat goed, oftewel nuttig of functioneel is, maar 
ookk op wat juist is. Door ook te streven naar het juiste blijf t in de 
belangenafwegingg ruimte open voor het beschermen van maatschappe-
lijkee verschijnselen die een waarde van zichzelf hebben, en niet enkel 
functioneell  zijn ten behoeve van andere, nuttige verschijnselen. 

9.2.29.2.2 De juridische functie 

Dee beginselen van behoorlijk bestuur normeren de handelingssituatie 
waarinn een bestuurlijke beslissing tot stand komt. Beleidmakers die in 
eenn bepaald geval proberen vast te stellen welke beslissing kan garan-
derenn wat juist is en bevorderen wat goed is, kunnen dat aan de hand 
vann de beginselen bepalen. Iedere actor, en dus ook iedere bestuurlijke 
actor,, kan deze bestuurlijke overwegingen voltrekken en aldus bepalen 
watt zijns inziens juist en goed is. Hij stelt dan zelf vast wat het ge-
wichtt moet zijn van de diverse beginselen en belangen. Om niet bij 
iederr besluit de volledige afweging te hoeven maken legt het recht deze 
gewichtenn voor een deel vast, of soms geheel, zoals bij bepaalde 
besluitenn in het belastingrecht of sociale zekerheidsrecht. 

Zowell  de morele als de juridische functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur is dat zij richting geven aan bestuurlijke overwegin-
gen.. Het verschil is dat de beginselen in hun juridische functie richting 
gevenn doordat zij de actor mede op basis van wet en jurisprudentie 
aangevenn welke beslissing juist is. Dat wil zeggen dat de actor niet 
alless zelf hoeft te bedenken en kan voortbouwen op de kennis die 
vastligtt in het recht. Het recht stabiliseert de verwachtingen van 

Ditt onderscheid tussen juist en goed is ontleend aan Richardson, zie § 2.4. 

241 1 



actoren.. Zij kunnen uit wet en jurisprudentie vernemen wat in ieder 
gevall  van ze verwacht wordt, en hoeven dat in zoverre zelf niet te 
bepalen.. Men mag echter niet verwachten dat de stabilisering van 
verwachtingenn volledig van wet en jurisprudentie afhankelijk kan 
wordenn gemaakt. 

Hett bestuur is het overheidsorgaan dat het eigenlijke handelen moet 
verrichten.3977 Toch kan ook het bestuur het niet alleen en heeft het, 
naastt wet en jurisprudentie, vooral de burger nodig om tot een werke-
lij kk goed besluit te komen. De stabilisering van verwachtingen kan in 
steedss mindere mate afkomstig zijn van wetgever en rechter die zich 
inhoudelijkk uitspreken over handelingssituaties, en moet steeds meer 
komenn van normen die het aan bestuur en burger mogelijk maken om 
gezamenlijkk tot een bestuurlijk besluit te komen. Het gegeven dat deze 
normenn vorm geven aan de verhouding tussen bestuur en burger is dan 
eenn nieuwe vorm van de stabilisering van verwachtingen, hoewel de 
wetgeverr en de rechter daaraan zeker bijdragen. De wetgever doet dat 
doorr deze normen, waaronder beginselen van behoorlijk bestuur, te 
codificeren.. Wetgever en rechter dragen daarnaast bij aan de stabilise-
ring,, omdat toepassing van veel van deze beginselen teruggrijpt op wet 
enn jurisprudentie. 

Morelee overwegingen zijn niet gebonden aan juridische grenzen. Het 
morelee discours kan steeds worden voortgezet op basis van nieuwe 
argumenten.. Ook uitspraken van wetgever en rechter kunnen in dat 
discourss ter discussie worden gesteld, en op grond van ideeën over 
rechtvaardigheidd terzijde geschoven. In het juridisch discours kunnen 
dezee uitspraken tot op zekere hoogte ter discussie worden gesteld, 
maarr geldt uiteindelijk het gezag van wetgever en rechter. Hun uitspra-
kenn over het relatieve gewicht van beginselen en belangen moeten 
uiteindelijkk worden gevolgd. Het gewicht dat beginselen in wet en 
jurisprudentiee ten opzichte van elkaar hebben gekregen maakt dat ze 
niett alleen richting geven aan bestuurlijke overwegingen, maar daar 
ookk grenzen aan stellen. 

Waarr het bestuur in zijn overwegingen probeert vast te stellen wat 
juistt is en goed, geven de beginselen van behoorlijk bestuur aan wat 
juistjuist is, niet wat goed is. Als onderdeel van het geldende recht nemen 

Ziee daarover ook Heida op p. 120 - 121 in zijn preadvies voor de VAR; H.P. 
Heida,, Complexe besluitvorming: tussen bestuursrecht en bestuurskunde, in 
Complexee besluitvorming, preadviezen voor de Vereniging voor Administratief 
Recht,, Alphen a/d Rijn 1998. 
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zijj  daarbij het bestuur in de eerste plaats een deel van de overwegingen 
uitt handen. Zo hoeft het niet zelf te bedenken hoe zorgvuldig een 
onderzoekk dat vooraf gaat aan een bestuurlijk besluit moet zijn, 
wanneerr het zorgvuldigheidsbeginsel daar in casu helderheid over 
geeft.. In de tweede plaats geven de beginselen als onderdeel van het 
geldendee recht het bestuur aan welk onderscheid rechtens gemaakt mag 
wordenn tussen juist en onjuist. Dit laatste klinkt enigszins cryptisch en 
verdientt derhalve enige toelichting. 

Moreell  kan een bestuurlijke actor het onderscheid maken tussen 
juistjuist en onjuist. Begeeft hij zich echter op een terrein waar de wetgever 
off  de rechter zich ook al over heeft uitgelaten, en wil hij geen moreel, 
maarr een juridisch oordeel geven, dan mag hij dit onderscheid niet 
maken,, en moet hij zich houden aan het recht. Zo mag een motivering 
rechtenss onder bepaalde omstandigheden beperkt blijven, en onder 
anderee omstandigheden niet. Als de wetgever en de rechter zich 
daaroverr hebben uitgelaten, mag een bestuurder niet zelf bepalen 
wanneerr een beperkte motivering juist is, en wanneer niet. Hij mag 
mett andere woorden niet bepalen welk gewicht het motiveringsbeginsel 
onderr die omstandigheden heeft. De uitspraken van de wetgever en de 
rechterr geven aan wanneer een beperkte motivering rechtmatig is, en 
wanneerr niet. 

Rechtenss is de uitspraak over juist en onjuist een uitspraak over 
juridischee juistheid en onjuistheid, en dat is hetzelfde als rechtmatig-
heidd en onrechtmatigheid. Het is de juridische functie van de beginse-
lenn van behoorlijk bestuur om de juridische juistheid van een beslissing 
aann te geven. Dat kan betekenen dat een beslissing die in de ogen van 
betrokkenenn moreel juist is, rechtens onrechtmatig is, en dat een 
moreell  onjuiste beslissing soms niettemin rechtmatig is. Het is de 
aanspraakk van het recht dat ook een moreel juist oordeel dan zal 
moetenn wijken, en dat ook een moreel onjuist oordeel in stand kan 
blijvenn als het rechtens juist is. 

Eenn beslissing dient aan minimumvereisten van rechtmatigheid te 
voldoen.. Het heeft geen zin om te stellen dat er sprake is van meer of 
minderr onrechtmatigheid, omdat een onrechtmatige beslissing in geen 
gevall  rechtens toelaatbaar is.398 Is echter aan de minimumeisen van 
rechtmatigheidd voldaan, dan zijn er wel redenen om te streven naar 

Somss is een overheidsdaad geboden in het algemeen belang ook al brengt deze 
daadd schade toe aan anderen. Het besluit om te handelen was op zichzelf toelaat-
baar,, maar er is pas sprake van rechtmatigheid als de schade wordt vergoed. 
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zoveell  mogelijk rechtmatigheid. Zo kan bijvoorbeeld een motivering of 
eenn onderzoek veel dieper gaan, dan het recht eist op basis van respec-
tievelijkk het motiverings- en het zorgvuldigheidsbeginsel, en het 
bepalenn van de juiste verhouding tussen belangen kan veel evenwichti-
gerr worden gemaakt dan op basis van het evenredigheidsbeginsel 
minimaall  is vereist. 

Waarr de beginselen van behoorlijk bestuur dienen als grondslag 
vann een methode van rechtsvinding om de ondergrens van de rechtma-
tigheidd van een beslissing te bepalen, kunnen zij ook dienen om deze 
rechtmatigheidd te optimaliseren. Een goede reden om dat te doen is het 
vergrotenn van de acceptatie van de beslissing onder de direct betrokke-
nen.. De wens om de rechtmatigheid te optimaliseren kan voortkomen 
uitt een oprecht streven naar zoveel mogelijk behoorlijkheid en recht-
matigheid,, maar kan ook een meer strategische achtergrond hebben, 
bijvoorbeeldd om het draagvlak en daarmee de effectiviteit te vergroten. 

Hett zoveel mogelijk nakomen van bijvoorbeeld het zorgvuldig-
heidsbeginsell  dient primair de optimalisering van de rechtmatigheid 
vann een beslissing, ook al zal een dergelijk streven ook de effectiviteit 
off  efficiëntie kunnen vergroten. Van het juridische zorgvuldigheidsbe-
ginsell  onderscheidt zich de bestuurskundige norm die ook zorgvuldig-
heidd vraagt. Deze norm is een parameter voor effectiviteit en effici-
ëntie.. De beginselen van behoorlijk bestuur moeten als onderdeel van 
hett bestuursrecht niet alleen onderscheiden worden van morele beginse-
len,, maar ook van bestuurskundige normen. Als rechtsnormen moeten 
zijj  samenhangen in een coherent en consistent systeem. Juist die 
coherentiee en consistentie maakt dat optimalisering een eis is. Het is 
namelijkk eigen aan de beginselen dat zij in een casus in een juiste 
verhoudingg tot elkaar moeten staan. Zij worden gewogen. In deze 
afwegingg is het de bedoeling om elk beginsel in verhouding tot de 
anderee beginselen zoveel mogelijk na te komen. Dat is optimalisering. 

Alss rechtsnormen hebben de beginselen van behoorlijk bestuur een 
plaatss in het systeem van het bestuursrecht. Zij liggen daar voor de 
rechterr aan ten grondslag. Een samenhangende reeks beginselen, die de 
rechtenn en plichten van mensen en instituties vastleggen, ligt ten 
grondslagg aan de beste interpretatie van de politieke structuur en 
juridischee doctrine van een gemeenschap.399 Een samenhangende 
reekss beginselen van behoorlijk bestuur ligt ten grondslag aan de beste 
interpretatiee van de bestuursrechtelijke doctrine door de rechter die een 

Dworkin,, 1986, p. 255. 
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besluitt neemt, en ook door het bestuur en soms de burger. Dat is in de 
lij nn van Dworkin een verklaring van hun juridische functie. Zij vormen 
opp de aangegeven wijze argumenten bij het nemen van een besluit, en 
zijnn elementen van het rechtsstelsel als geheel. Dat is in deze conclusie 
hett resultaat van mijn onderzoek naar de in 1.5 gestelde Hypothese 1: 
Dee juridische functie van de beginselen van behoorlijk bestuur is het 
biedenn van een grondslag aan een systeem van bestuursrecht waaruit 
eenn methode van rechtsvinding volgt voor rechter, bestuur en burger. 

Dee handelingssituatie laat zich opsplitsen in elementen als doel, mid-
del,, actor en belang. Dat is een feitelijke constatering. Juridisch laat 
zichh vervolgens vaststellen dat de beginselen van behoorlijk bestuur 
vann toepassing zijn op de handelingssituatie. Dat gebeurt door per 
beginsell  te laten zien hoe uit de formulering van dit beginsel volgt dat 
hett betrekking heeft op een element van de handelingssituatie, ofwel op 
dee samenhang van twee of meer handelingssituaties. Ook gebeurt dat 
doorr per beginsel na te lopen welke uitspraken daaruit volgen over de 
rechtmatigheidd van de Schipholcasus, oftewel de handelingssituatie 
Schiphol.. Dat is een oefening in toepassing van geldend recht op een 
casuss in zijn totaliteit. Het is geen rechtssociologisch onderzoek naar 
hett omgaan met recht in de praktijk van een casus als Schiphol. 

Naarr aanleiding van de Schipholcasus volgt de stelling dat het 
nalopenn van de beginselen zou kunnen bijdragen aan het rechtmatige 
enn mogelijk effectievere en efficiëntere verloop van een casus. Dat 
vraagtt om een methodiek om de beginselen toe te passen. Deze metho-
diekk wordt gelijk gesteld aan het systeem van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur. Dit systeem volgt uit de wijze waarop de beginse-
lenn toepasbaar zijn op de handelingssituatie. De beginselen worden 
ingedeeldd in groepen die elk op hun eigen wijze van toepassing zijn op 
dee elementen en samenhang van de handelingssituatie. Het systeem 
volgtt niet uit de handelingssituatie zelf. Indien ik dit zou beweren, dan 
zouu ik mij schuldig maken aan de cirkelredenering dat de samenhang 
vann de beginselen volgt uit de handelingssituatie, omdat zij samenhan-
genn in de handelingssituatie. 

9.2.39.2.3 De maatschappelijke functie 

Dee maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur 
iss het om de samenleving langzaam te vormen naar het ideaal van de 
burgerlijkee samenleving, waarin de rechten van het individu zoveel 
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mogelijkk gerespecteerd worden.400 Overigens worden niet alle indivi-
duelee rechten uitgedrukt door de beginselen, omdat een groot aantal 
ookk vastligt in rechtsregels, met name in de wet. Bij het afwegen van 
dezee rechten echter tegen andere waarden en idealen zijn het de 
beginselenn die ervoor zorgen dat alle individuele rechten in de afwe-
gingg worden meegenomen. Het legaliteitsbeginsel zorgt dat individuele 
rechtenn die vastliggen in rechtsregels worden meegewogen. De realisa-
tiee van individuele rechten door middel van de toepassing van de 
beginselenn kan zo de samenleving veranderen. 

Wanneerr men spreekt over het vormen van een samenleving naar 
eenn ideaalbeeld, dan klinkt dat alsof men de beginselen inzet als 
instrumentt om dit ideaal te realiseren. De beginselen van behoorlijk 
bestuurr laten zich echter niet zonder meer inzetten als instrument. Zij 
zijnn enkel van toepassing op het moment dat actoren binnen een sociaal 
systeemm een beleidsdoel willen nastreven. Belangrijk daarbij is dat de 
beginselenn de normering betreffen van handelingen in elk sociaal 
systeem.. Zij leggen verbindingen tussen alle sociale systemen waarin 
bestuurshandelenn plaatsvindt, omdat zij tot de leefwereld behoren, zie 
7.2.1.. De realisatie van een individueel recht in het ene sociale sys-
teemm zal nu doorwerken in andere systemen. 

Dee beginselen maken dat bij het nastreven van een beleidsdoel ook 
wordtt getoetst of dit doel past in de normativiteit van de betrokken 
gemeenschap.. Deze normativiteit wordt bepaald door een beeld van de 
idealee samenleving. In dit beeld speelt het ideaal van de burgerlijke 
samenlevingg een rol, naast tal van andere idealen. Deze andere idealen 
betreffenn zaken als bijvoorbeeld technische innovatie, een zuiver 
milieu,, schoonheid van de kunst en materiële welvaart. De ideale 
samenlevingg heeft nu twee aspecten, namelijk een burgerlijke samenle-
vingg waarin individuele rechten zijn gerespecteerd, en een samenleving 
waarinn tal van andere idealen zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld een 
schoonn milieu. De beginselen eisen van elke bestuurlijke handeling dat 
dezee past bij de realisatie van de ideale burgerlijke samenleving. Deze 
handelingg moet echter ook passen in het beeld van de ideale samenle-
ving.. De beginselen van behoorlijk bestuur zijn instrumenteel, omdat 
zijj  de realisatie van de ideale burgerlijke samenleving dichterbij 
brengen;; maar ze bieden ook waarborgen, omdat zij zorgen dat beleid 
inn het kader van andere idealen niet afwijkt van het beeld van de 
burgerlijkee samenleving. 
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Hett nakomen van de beginselen is in de terminologie van Richard-
sonn het voldoen aan een deontologische plicht, en de realisatie van de 
idealee samenleving een consequentionalistische waarde. Deze plichten 
enn deze waarden dienen bij een goed en juist besluit in een zodanig 
evenwichtt te zijn dat dit past binnen de normativiteit van de gemeen-
schap.. In het achtste hoofdstuk heb ik niet gesproken van het even-
wichtt tussen deontologische plichten en consequentionalistische waar-
den,, noch in de terminologie van Dworkin over het evenwicht tussen 
fairnesss en rechtvaardigheid. Ik heb in 8.4.2 gesproken van het even-
wichtt tussen instrumentaliteit en waarborg. Dat moet daar net als 
Dworkinss evenwicht tussen fairness en rechtvaardigheid 'integer' zijn 
omm te passen in de normativiteit van de gemeenschap. Dat betekent dat 
err bij elke bestuurlijke handeling een integer evenwicht gevonden moet 
wordenn tussen het nastreven van de ideale burgerlijke samenleving en 
dee andere idealen van de ideale samenleving. Daarbij spelen de begin-
selenn van behoorlijk bestuur een essentiële rol. Zij drukken een aantal 
crucialee individuele rechten uit, die duidelijk te verstaan geven in 
hoeverree het streven van het bestuur naar een ideale samenleving is 
gebondenn aan het streven naar een ideale burgerlijke samenleving. 

Hett nastreven van twee aspecten van de ideale samenleving, 
namelijkk dat individuele rechten zijn gerespecteerd, en dat tal van 
anderee idealen worden gerealiseerd, moet in evenwicht zijn. Het 
samenhangendd geheel waarin de realisatie van al deze rechten en 
anderee idealen zo goed mogelijk past in de normativiteit van de ge-
meenschapp is, zoals ik eerder uiteen heb gezet, 'integer'. Op dat 
momentt past bijvoorbeeld milieubeleid in het beeld van een streven 
naarr een zuiver milieu dat niet te veel ten koste gaat van respect voor 
dee rechten van het individu. Een dergelijk integer beleid is legitiem. 
Dee maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur 
iss in zoverre instrumenteel, dat deze moet zorgen voor een integer 
evenwichtt bij het voeren van beleid, opdat dit beleid legitiem zal zijn. 
Samengevatt hebben de beginselen van behoorlijk bestuur als maat-
schappelijkee functie dat zij bij het zoeken naar een legitiem beleid 
gewichtt in de schaal leggen, en eisen dat dit beleid past bij de rol die 
hett nastreven van de burgerlijke samenleving heeft bij het nastreven 
vann de ideale samenleving als geheel. Dat is in deze conclusie het 
resultaatt van mijn onderzoek naar de in 1.5 gestelde Hypothese 2: De 
maatschappelijkee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur is de 
integratiee van een gedifferentieerde samenleving. 
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9.33 Een meer bevredigende verklaring 

Inn het vorige hoofdstuk krijgen de beginselen van behoorlijk bestuur 
naastt een waarborgend ook een instrumenteel karakter. Een nuancering 
vann de tegenstelling tussen waarborg en instrumentaliteit leidt tot een 
samenhangg tussen de instrumentele en de waarborgfunctie van de 
beginselen,, maar niet alleen van de beginselen. Vereniging van beide 
tunctiess leidt ook tot een beeld van het bestuursrecht als een systeem 
datt tegelijkertijd instrumenteel is én waarborgt. In de schets die in de 
voorgaandee hoofdstukken is gegeven van dat systeem spelen de begin-
selenn van behoorlijk bestuur een voorname rol. Zij geven bij alle 
belangenbehartigingg door bestuur, burger en ook wetgever mede vorm 
aann besluiten en daarmee aan het recht en de samenleving. Dit sys-
teem,, oftewel deze theorie over de samenhang van het bestuursrecht, 
moett een alternatief zijn voor de compensatietheorie bij de verklaring 
vann de functie van de beginselen van behoorlijk bestuur. Deze para-
graaff  bevat een aantal argumenten voor de stelling dat het alternatief 
eenn meer bevredigende verklaring geeft voor deze functie dan de 
compensatietheoriee doet. 

Weinigenn zullen willen volhouden dat de samenleving ooit een over-
zichtelijkk geheel is geweest. Vroeger was zij wellicht minder complex 
dann de huidige samenleving, bijvoorbeeld ten tijde van de codificatie-
beweging.. In die tijd, dat wil zeggen in het begin van de 19e eeuw, 
namm men in ieder geval aan dat de samenleving overzichtelijk was voor 
dee wetgever die regels van burgerlijk recht stelde. Dat was een fictie. 
Opp de een of andere wijze lijkt het alsof deze fictie, niet alleen binnen 
hett burgerlijk recht, maar ook in andere delen van het recht, en in het 
westersee denken in het algemeen, levend is gebleven. Er wordt een 
soortt ijkpunt gecreëerd. Dat ijkpunt is een samenleving die voor de 
overheidd in hoge mate doorzichtig is, en waarin wetgever, rechter en 
bestuurr ieder afzonderlijk en in samenhang optimaal kunnen functione-
ren.. Afgemeten aan dit fictieve ijkpunt kunnen we op ieder moment in 
dee tijd aangeven hoeveel minder er gepresteerd wordt dan voorheen. 
Zoo gaan we ervan uit dat de overheid de samenleving vroeger daad-
werkelijkk beheerste, en nu dat vermogen steeds meer verliest. Van 
grotee invloed in het bestuursrechtelijke denken is naar mijn mening de 
fictiee dat er ooit een samenleving is geweest waarin de wet de vrijheid 
vann de burger volledig kon waarborgen tegen inbreuken door de 
overheid.. Illustratief daarvoor is de discussie aan het begin van deze 
eeuww over de verhouding tussen rechter en bestuur, en de moeite die 
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daarr bij sommige schrijvers doorklinkt om te accepteren dat de wet 
voorr de rechter onvoldoende houvast biedt om over het bestuur te 
kunnenn oordelen.401 

Wijj  kunnen ons handelen afmeten aan de mate waarin wij afwijken 
vann de samenleving die nooit heeft bestaan, en waarin het ijkpunt een 
paradijss is waaruit wij zijn verdreven. In dit paradijs was de rechtspo-
sitiee van de burger volstrekt gewaarborgd door de wet. Iedere afwij-
kingg verdient dan compensatie voor een verlies aan waarborgen. Het is 
eenn retrospectief ijkpunt, er is sprake van een soort bestuursrecht a la 
rechercherecherche du temps perdu. Het lijk t mij beter om uit te gaan van een 
prospectieff  ijkpunt: het is ons streven om een samenleving te creëren 
waarinn burgerlijke vrijheid en gelijkheid gewaarborgd zullen zijn. Wie 
denktt in termen van een situatie die ooit terug moet komen, wil de 
burgerr compensatie bieden voor een verlies. Wie denkt in termen van 
eenn ideale situatie die moet ontstaan, denkt niet alleen in termen van 
verlies,, en dus ook niet alleen in termen van compensatie, maar denkt 
daarnaastt in termen van de realisatie van een andere samenleving. Er 
latenn zich twee gedachten onderscheiden. De eerste gaat uit van een 
puntt ergens in het verleden toen er sprake was van een 'reëel bestaan-
dee burgerlijke samenleving'. Ik zal dit de historiserende compensatie-
gedachtee noemen. De tweede gaat uit van het streven naar een ideale 
burgerlijkee samenleving, waarin oude en nieuwe rechten gewaarborgd 
zullenn zijn. Ik zal dit de compensatie- én realisatiegedachte noemen. 

Beidee compensatiegedachten gaan uit van een situatie die zal 
moetenn ontstaan. In de historiserende variant is dit echter de terugkeer 
naarr een situatie die reeds heeft bestaan, en in de toekomstgerichte is 
datt een situatie die nog moet ontstaan, een soort utopie die hier dient 
alss na te streven ideaal. Beide varianten gaan uit van een ideale situa-
tie,, maar de historiserende denkwijze gaat uit van de fictie van een 
situatiee die nooit heeft bestaan. De wetgever is daar teruggetreden van 
eenn terrein waar hij zich over had kunnen buigen. Het is de functie van 
dee beginselen van behoorlijk bestuur dat het bestuur nu doet wat de 
wetgeverr anders aan het bestuur zou hebben opgedragen om te doen. 
Datt is een verkeerde gedachte: de wetgever is niet teruggetreden van 
eenn terrein waar hij zich over had kunnen buigen. Hij is niet, zoals 
Vann Wijk dat zegt, het pad der normstelling niet volledig afgelopen. 
Datt is hij wél, althans voorzover hij dat kan. Het pad der normstelling 
looptt nog door, alleen de wetgever is niet in staat dat pad verder af te 

Nicolaï,, 1990, zie p. 22 e.v., en 37 - 38. 
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lopen.. Er is dan geen sprake van terugtred, maar van eindigheid van 
hett bereik van de wet. Anderen zullen het pad verder moeten aflopen, 
enn de normstelling geschiedt daarbij aan de hand van de beginselen. 
Dezee geven het bestuur niet aan wat de wetgever zou hebben aangege-
venn als hij niet zou zijn teruggetreden, want we zijn buiten het bereik 
vann de wetgever. 

Dee beginselen van behoorlijk bestuur hebben een autonome functie 
bijj  de normering van de afweging van belangen en de interpretatie van 
feitenn door het bestuur. Dat is in zoverre geen compenserende functie, 
datt van een verlies dat dient te worden gecompenseerd geen sprake is, 
omdatt de wetgever zich toch niet had kunnen uitlaten over die afwe-
gingg of interpretatie. Het is wel een compenserende functie in de zin 
datt de beginselen waarborgen geven. De compensatietheorie is geba-
seerdd op een fictie die niet langer houdbaar is. Een nuancering van 
dezee theorie leidt tot een alternatief, dat wel stand moet kunnen 
houden.. In deze alternatieve theorie compenseren de beginselen van 
behoorlijkk bestuur de burger voor afwijkingen van het streven van 
wetgeverr en bestuur naar een ideale burgerlijke samenleving. Deze 
compensatiefunctiee waarborgt de rechten van de burger, maar is 
tegelijkertijdd instrumenteel, omdat iedere toepassing van de beginselen 
bijdraagtt aan de totstandkoming van de ideale burgerlijke samenleving. 
Dee alternatieve theorie brengt deze instrumentaliteit aan het licht door 
dee burgerlijke samenleving te beschouwen als een ideaal waar naar 
gestreefdd wordt. De alternatieve compensatietheorie maakt zichtbaar 
datt het bestuursrecht er niet is om te compenseren voor iets dat verlo-
renn is gegaan, maar om te creëren wat nastrevenswaardig is. 

Opp dit moment is de compensatietheorie de belangrijkste verklaring 
vann het functioneren van de beginselen van behoorlijk bestuur. In deze 
paragraaff  wil ik toetsen in hoeverre het alternatief een meer bevredi-
gendee verklaring geeft. Nicolaï wijst op drie compenserende functies 
vann de beginselen van behoorlijk bestuur. De eerste betreft compensa-
tiee voor de terugtred van de wetgever, de tweede compensatie voor het 
verdwijnenn van politieke controle op het bestuur in individuele geval-
len,, en de derde betreft het gegeven dat de beginselen van behoorlijk 
bestuurr 'een aanknopingspunt vormen om aan de veranderde verhou-
dingg tussen bestuur en burger vorm te geven'.402 De eerste compen-
serendee functie krijgt van Nicolaï en van anderen de meeste, zo niet 

Nicolaï,, 1990, p. 215. 
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allee aandacht. Hoe zit het met de beide andere compenserende func-
ties?? Moet het alternatief ook in een verklaring voor die functies 
voorzien?? Mij n antwoord op deze vragen is dat het alternatief daarin 
voorziet,, omdat er volgens dit alternatief geen onderscheid is tussen de 
driee functies. Naar mijn mening is niet alleen de verhouding tussen 
bestuurr en burger veranderd, zoals in de derde functie, maar is in deze 
verhoudingg ook een rol weggelegd voor de wetgever en de politiek, die 
inn de eerste en tweede compenserende functie worden genoemd. Dit 
koppeltt de drie functies aan elkaar. 

Dee veranderde verhouding tussen bestuur en burger is een gevolg 
vann het feit dat de belangenafweging zich tegenwoordig sterker mani-
festeertt dan voorheen. De burger ziet dit, en wil meepraten over de 
belangenafweging.. De wetgever kan op de afstand waarop hij naar tijd 
enn plaats staat nooit vastleggen hoe alle belangenafwegingen moeten 
zijn,, en de politiek kan daar in individuele gevallen nooit op toezien. 
Naarr mijn mening is er sprake van één algemene compenserende 
functie,, waarbij de beginselen compenseren voor de opkomst van de 
belangenafwegingg in het recht. 

Hiermeee kom ik voor een groot deel tegemoet aan mijn stelling in 
hoofdstukk 1, 1.2, dat mijn benadering recht moet doen aan de rol die 
dee beginselen van behoorlijk bestuur spelen bij de terugtred van de 
wetgever,, bij de verminderde politieke controle, én in de sociale 
rechtsstaat.. In het eerste hoofdstuk heb ik niet alleen deze stelling 
verkondigd,, maar ook gewezen op vier tekortkomingen van de com-
pensatietheorie.. Ik zal nu aangeven hoe het alternatief wél een oplos-
singg biedt voor wat de tekortkomingen van de compensatietheorie zijn. 

TekortkomingTekortkoming 1 

Hett feit dat de beginselen van behoorlijk bestuur compensatie 
biedenn voor het feit dat de wetgever nalaat wettelijke waarborgen te 
bieden,, biedt weinig aanknopingspunten om te verklaren welke 
instrumentelee rol deze beginselen spelen in de sociale rechtsstaat. 

Dezee tekortkoming hangt rechtstreeks samen met de bovengenoemde 
foutt in de historiserende compensatiegedachte. In deze gedachtengang 
iss de wetgever in principe in staat om, ondanks de afstand naar tijd en 
plaats,, de rechten van de burger in concrete, toekomstige handelingssi-
tuatiess te waarborgen. Laat hij dat na, dan voorzien de beginselen van 
behoorlijkk bestuur in dit verzuim. De beginselen waarborgen met 
anderee woorden exact die rechten die de wetgever anders in de wet zou 
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hebbenn vastgelegd. Deze gedachtengang is fout, omdat daarin geen 
plaatss is voor het idee dat de wetgever per definitie op zodanige 
afstandd staat, dat de wet te weinig houvast geeft in de concrete hande-
lingssituatie.. Bestuur en burger moeten naar mijn mening in deze 
situatiee altijd voor een deel zelf hun rechtsposities vaststellen, en zullen 
daarbijj  zelf de beginselen toepassen. De beginselen doen daarbij meer 
dann dat zij enkel voorzien in het verzuim van de wetgever, omdat zij 
ookk vorm geven aan de samenleving. 

Dee historiserende compensatiegedachte sluit aan bij de klassieke 
rechtsstaatsconceptie.. In deze conceptie past het idee dat de burgerlijke 
samenlevingg in principe al gerealiseerd is. De individuele rechten zijn 
inn deze samenleving gegarandeerd, en inbreuken daarop moeten een 
wettelijkee basis hebben. Die omstandigheid leidt ertoe dat positie van 
dee burger is omringd met waarborgen, en een terugtred van de wetge-
verr bedreigt deze waarborgen. In de klassieke rechtsstaatsconceptie 
bedreigtt de terugtred een recht dat reeds gevestigd is, en de beginselen 
vann behoorlijk bestuur compenseren daarvoor door deze bedreiging 
wegg te nemen. Compensatie herstelt met andere woorden alleen het 
oude,, en creëert niets nieuws. Deze gedachtengang sluit aan bij de 
klassiekee rechtsstaatsconceptie, en niet bij meer moderne varianten 
daarvan,, of bij de sociale rechtsstaatsconceptie. Deze laatste conceptie 
enn ook de compensatie- en realisatiegedachte houden rekening met een 
samenlevingg waarin individuele rechten voor een belangrijk deel nog 
gerealiseerdd moeten worden, afgemeten aan de idealen van belangrijke 
groepenn in deze samenleving. 

Ikk heb aangegeven dat de beginselen van behoorlijk bestuur bijdra-
genn aan het realiseren van individuele rechten. Zij doen dat op het 
momentt waarop zij als norm functioneren in de handelingssituatie 
waarinn actoren een besluit voorbereiden. Houden actoren zich aan deze 
normen,, dan implementeren zij een verandering in de samenleving die 
medee de realisatie betekent van een individueel recht. Deze rol van de 
beginselenn van behoorlijk bestuur blijf t onderbelicht door ze enkel te 
beschouwenn als compensatie voor de terugtred van de wetgever. Dat is 
eenn tekortkoming van de compensatietheorie waarin het alternatief 
voorziet.. Ik voldoe hier aan de aankondiging in hoofdstuk 1, dat ik op 
zoekk wil gaan naar een verklaring van de functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur die uitgaat van een relativering van de klassieke 
rechtsstaatsconceptie.. Deze relativering bestaat erin dat ideeën over de 
rechtsstaatt worden losgemaakt van het idee dat de rechtsstaat vroeger 
beterr was, en in ere hersteld moet worden. De rechtsstaat moet iedere 
dagg weer bevochten worden, ook in zijn klassieke vorm. 

252 2 



TekortkomingTekortkoming 2 

Dee terugtred biedt enige aanknopingspunten om te verhelderen 
waaromm de beginselen van behoorlijk bestuur de inhoud hebben die 
zee hebben. De terugtred schiet echter tekort om volledig te verkla-
renn waarom deze beginselen bepaalde waarden tot uitdrukking 
brengen. . 

Doorr te stellen dat de beginselen van behoorlijk bestuur compenseren 
voorr de terugtred, slaagt de compensatietheorie er voor een deel in aan 
tee geven welke waarden deze beginselen tot uitdrukking brengen. Dat 
werdd hierboven reeds duidelijk, toen ik aangaf dat de terugtred bedrei-
gendd is voor individuele rechten van de burger. Dat zijn rechten op 
bijvoorbeeldd een zorgvuldige belangenafweging, gelijke behandeling, 
enn honorering van gewekte verwachtingen. Door deze rechten te 
waarborgenn brengen de beginselen de waarden tot uitdrukking die 
achterr die rechten liggen. Dat is met name de waarde die in de moder-
nee samenleving toekomt aan het vrije individu. Deze dient met respect 
behandeldd te worden, dus zorgvuldig, naar gelijkheid en zonder 
schendingg van vertrouwen. Door echter alleen maar uit te gaan van 
beschermingg van deze waarde tegen bedreiging, komt in de compensa-
tietheoriee niet volledig uit de verf voor welke waarden de beginselen 
vann behoorlijk bestuur nu werkelijk staan. Deze waarden hebben in 
eerstee instantie een formeel karakter. Pas invulling op grond van 
criteriaa maakt ze toepasbaar. In hun formele hoedanigheid hebben zij 
mijnss inziens naar tijd en plaats een vrijwel universele gelding. In hun 
materiëlee hoedanigheid zijn zij naar tijd en plaats veranderlijk. 

Afhankelijkk van de waarden die op enig moment leven binnen een 
rechtsgemeenschapp krijgen dezelfde formele beginselen nu eens deze 
materiëlee invulling, dan weer die. Dit alles betekent naar mijn idee dat 
beginselenn in hun formele hoedanigheid een medium vormen dat 
bijdraagtt aan de materiële invulling van het recht op grond van steeds 
nieuwee waarden. Een belangrijke invulling is die door middel van de 
waardee van gelijke behandeling van gelijke gevallen, en ongelijke 
gevallenn naar de mate van ongelijkheid. Het gelijkheidsbeginsel is als 
zodanigg een formeel beginsel. Materiële invulling volgt pas na het 
vaststellenn van criteria voor gelijke behandeling. Criteria zijn bijvoor-
beeldd het afwijzen van discriminatie naar geslacht, ras, en leeftijd. Op 
soortgelijkee wijze moeten bijvoorbeeld ook vertrouwen en zorgvuldig-
heidd steeds opnieuw worden geconcretiseerd. Wat op enig moment niet 
binnenn de grenzen van zorgvuldigheid of vertrouwen valt, valt daar op 
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eenn volgend moment wel onder. Het kan ook andersom, maar het 
beeldd dat onze samenleving tot op dit moment te zien geeft is dat van 
eenn steeds grotere invulling, of materialisering. 

Bijj  de materialisering van beginselen spelen waarden een voorname 
rol.. Waarden kunnen zeer veel onderwerpen betreffen, bijvoorbeeld 
hett belang van het economisch verkeer, of het belang van het milieu, 
maarr naar mijn idee speelt vrijwel steeds het individu een prominente 
rol.. Zo laat de ontwikkeling in de jurisprudentie van het zorgvuldig-
heidsbeginsell  zien dat actoren steeds zorgvuldiger moeten omgaan met 
dee belangen van het individu.403 Het is mogelijk om deze materiali-
seringg van rechtsbeginselen te beschouwen als een proces van emanci-
patie,, waarin het individu steeds meer rechten krijgt. Noodzakelijk is 
datt echter niet, omdat rechten in de moderne samenleving samengaan 
mett veel plichten. Een grote hoeveelheid rechten voor eenieder kan de 
totalee vrijheid voor allen inperken. Om deze reden is het wellicht 
zinvoll  om voor het begrip emancipatie het begrip civilisatie in te 
vullen.. Dat is het enigszins paternalistische proces waarin het individu 
zichh op grond van door het gezag toegekende rechten én plichten 
ontwikkelt.. Rechtsbeginselen hebben een zodanige structuur dat zij 
doorr hun invulling bijdragen aan dit proces. 

Rechtsbeginselenn geven op een zodanige wijze vorm en inhoud aan 
hett recht dat het recht het individu de positie ten opzichte van andere 
individuenn en tegenover de overheid geeft om zich in vrijheid te 
kunnenn ontplooien. Andere individuen en de overheid dienen de 
vrijheidd van dit individu te respecteren, dat wil bijvoorbeeld zeggen 
zorgvuldigg en naar redelijkheid met deze vrijheid om te gaan. Tegelij-
kertijdd stellen de beginselen grenzen aan deze vrijheid in een samenle-
vingg waarin individuen en ook organisaties in een wederkerige verhou-
dingg staan. Bij de beleving van zijn vrijheid heeft het individu de plicht 
heeftt hetzelfde respect te tonen voor andere individuen en voor de 
belangenn waar de overheid voor staat. De compensatietheorie heeft een 
tee statisch karakter om dit ten volle te laten zien. 

Dee compensatietheorie richt zich met name op de beginselen van 
behoorlijkk bestuur voorzover zij de rechten van het individu bescher-
menn tegen inbreuk door de overheid. Dit laat het proces van civilisatie 
onderbelicht.. Het alternatief laat dat beter zien, omdat het de instru-
mentaliteitt van de beginselen van behoorlijk bestuur een plaats geeft. 
Dezee instrumentaliteit speelt een rol bij het creëren van een samenle-

Ziee Nicolaï, 1990, p. 332 - 341. 
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vingg waarin het individu zich kan ontplooien, en waarin zijn rechten 
groeien,, maar waar ook plaats is voor zijn plichten. Groeien met name 
zijnn rechten uit tot het recht om vooraf aan een bestuurlijk beslissing 
deell  te nemen aan de bestuurlijke overwegingen, dan leggen de begin-
selenn van behoorlijk bestuur het indidivu de plicht op om daarbij 
rekeningg te houden met de rechten van anderen, bestuursorganen en 
individuen,, met wie hij in een wederkerige relatie komt te staan.404 

TekortkomingTekortkoming 3 en 4 

33 De compensatietheorie is gebaseerd op het geloof dat de wetgever 
kann aangeven binnen welke grenzen de beginselen van behoorlijk 
bestuurr van toepassing zijn, terwijl een relativering van dit vermo-
genn betekent dat de wet hooguit kan aangeven waarop zij zelf van 
toepassingg is. 

44 De compensatietheorie plaatst de beginselen van behoorlijk bestuur 
inn een passieve rol. Het zijn geen autonome rechtsbronnen met een 
eigenn ontwikkeling, ze hebben slechts een functie wanneer de 
wetgeverr verzuimt. 

Hett normatieve oordeel van een actor die zich bevindt in een situatie 
waarinn een bestuursbesluit is vereist, komt tot stand door middel van 
dee afweging van belangen en beginselen en door middel van toepassing 
vann de wet en de jurisprudentie. Past hij allereerst de wet toe, en 
daarnaa de beginselen, of past hij de beginselen toe en leidt dat tot 
toepassingg van de wet en van de jurisprudentie? Ik heb in dit proef-
schriftt een systeem geschetst waarin het laatste het geval is. Daarmee 
neemm ik afstand van de compensatietheorie, waarin de wet voorop 
staat.. Deze plaats wordt aangegeven door de compensatietheorie: waar 
dee wet tekortschiet heeft het bestuur discretionaire ruimte en daar 
compenserenn de beginselen. Door de compensatietheorie te nuanceren 
hebb ik mede de plaats van de beginselen in het systeem van bestuurs-
rechtt veranderd. Zij vullen niet enkel de wet aan waar deze tekort-
schiet,, maar spelen een meer zelfstandige rol. 

Dee wet is het resultaat van toepassing van belangen en beginselen. 
Wetstoepassingg is het in de praktijk brengen van dit resultaat. Waar het 
bereikk van de wet ophoudt, zet het bestuur de toepassing van belangen 

4044 Zie § 4.4. 
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enn beginselen voort. Er is sprake van een markering van een deel van 
dee afweging van belangen en beginselen ten opzichte van de totale 
afweging,, waarbij dit deel niet overgedaan mag worden. Er wordt een 
soortt cirkel getrokken, waarbinnen zich het onaantastbare deel van de 
afwegingg bevindt. Daarbuiten bestaat vrijheid van afweging, dat is de 
discretionairee ruimte van het bestuur. Dit beeld gaat in tegen bestaande 
beeldenn van discretionaire ruimte. Daar is veelal sprake van een ruimte 
diee de wet laat, 'the hole in the doughnut', alsof de wet een cirkel trekt 
waarbinnenn afweging is toegestaan, terwijl de afweging van de wetge-
verr daarbuiten onaantastbaar is. Dat doet vermoeden alsof de wetgever 
dee hele afweging op voorhand kent, en de grenzen kan bepalen van 
watt nog in vrijheid mag geschieden. Naar mijn idee is het andersom: 
err is geen sprake van een 'hole in the doughnut', maar van een eiland 
inn de oceaan. De wet is dan het eiland en de oceaan is de discretionaire 
bevoegdheid. . 

Opp basis van de feiten en belangen die hij kent, weegt de wetgever 
af.. Alles buiten die afweging laat hij over aan het bestuur, dat in 
vrijheidd mag handelen voorzover het de afweging van de wetgever niet 
overdoet.. Deze afweging markeert niet wat de actor nog wel mag 
afwegen,, maar markeert wat niet meer afgewogen mag worden. 
Daarmeee ontstaat een ander beeld van discretionaire bevoegdheid. Dat 
beeldd is gekoppeld aan een ander idee van de functie van de beginselen 
vann behoorlijk bestuur. Zij normeren niet het bestuurshandelen binnen 
eenn ruimte die de wetgever heeft gelaten, maar normeren dit handelen 
waarr de wetgever heeft opgehouden te functioneren. De alternatieve 
theoriee geeft aan dat de wetgever omschrijft wat hij wel geregeld heeft, 
hoee vaag ook, en niet wat hij niet geregeld heeft, zoals de compensa-
tietheoriee in tekortkoming 3 doet vermoeden. Waar de wetgever heeft 
opgehoudenn te functioneren zetten de beginselen van behoorlijk bestuur 
dee normstelling voort, als waarborg en als instrument. Dat geeft de 
beginselenn een actieve, autonome functie, die zij op grond van tekort-
komingg 4 niet krijgen in de compensatietheorie. Ook dat laat zien dat 
dee alternatieve theorie een meer bevredigende verklaring geeft. 
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9.44 Slotsom 

Wiee het huidige systeem van bestuursrecht wil schetsen kan gebruik 
makenn van een aantal prominente rechtsfiguren, en het verband daar-
tussen.. Dat zijn bijvoorbeeld de wet, discretionaire bevoegdheid, 
beleidsregels,, beginselen van behoorlijk bestuur en inherente afwij-
kingsbevoegdheid.. Het verband tussen deze figuren zou zijn dat er 
sprakee is van discretionaire bevoegdheid wanneer de wet beleids- of 
beoordelingsvrijheidd laat. De beginselen van behoorlijk bestuur norme-
renn dan het gebruik van deze vrijheid. Beleidsregels kunnen het 
bestuurr binden bij het gebruik van de beleidsvrijheid, en gedeeltelijk 
ookk van de beoordelingsvrijheid. Op grond van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur kan het bestuur gehouden zijn om van deze beleids-
regelss af te wijken. Dat is de inherente afwijkingsbevoegdheid. Door, 
zoalss in dit boek is gedaan, van een andere opvatting over de beginse-
lenn van behoorlijk bestuur uit te gaan, ontstaat een ander systeem van 
bestuursrecht,, dat ook de samenhang tussen deze rechtsfiguren kan 
veranderen.. Dit laatste is het geval bij de bovenstaande behandeling 
vann de derde tekortkoming van de compensatietheorie. Daar wordt de 
verhoudingg tussen wet en discretionaire bevoegdheid als het ware 
binnenstebuitenn gekeerd. 

Inn de gangbare opvatting over de verhouding tussen wet en discre-
tionairee bevoegdheid grenst de wet de discretionaire ruimte af. Er is 
alss het ware een gat in de wet, en daarbinnen heeft het bestuur beleids-
vrijheid.. Op grond van de reconstructie die volgt uit het alternatief 
voorr de compensatietheorie komt dit binnenste, de beleidsvrijheid, 
buitenn te liggen, en komt het buitenste, de wet, naar binnen. De wet is 
dann een kern die aangeeft welke overwegingen van de wetgever het 
bestuurr niet over mag doen bij het vormen van een besluit. Buiten die 
kernn heeft het bestuur de vrijheid een eigen beleid te voeren en tot een 
zelfstandigg oordeel te komen, ware het niet dat de beginselen van 
behoorlijkk bestuur deze beleids- en beoordelingsvrijheid inperken. Dit 
laatstee komt nog overeen met het gangbare systeem van bestuursrecht, 
enn dat geldt ook voor de beleidsregels en de inherente afwijkingsbe-
voegdheid.. Dat wil zeggen dat beleidsregels het bestuur kunnen binden 
bijj  het gebruik van de beleids- en beoordelingsvrijheid, en dat het 
bestuurr soms gehouden is van deze beleidsregels af te wijken op grond 
vann de beginselen van behoorlijk bestuur. Wat echter niet overeenkomt 
mett het gangbare systeem, is dat dit geheel van beleidsregels en 
inherentee afwijkingsbevoegdheid zich nu afspeelt buiten de wet, en niet 
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binnenn een ruimte die de wet laat. Dit illustreert dat een reconstructie 
enerzijdss veel intact kan laten binnen een bestaand systeem, maar 
anderzijdss het nodige kan veranderen. 

Dee reconstructie van recht is geen verandering van het recht op grond 
vann wensen over hoe het recht zou moeten zijn, maar betekent een 
anderee beschrijving van het recht zoals het door de schrijver gedacht 
wordt.. Het binnenstebuiten keren bijvoorbeeld van de verhouding 
tussenn wet en discretionaire bevoegdheid is dan niet ingegeven door de 
gedachtee dat een dergelijke stand van zaken in het recht wenselijk zou 
zijn,, maar is een poging om het recht beter te begrijpen. Uit deze 
pogingg volgt niet alleen een ander systeem van recht, maar ook een 
anderee methode van rechtsvinding. Deze beginselgeleide methode is 
bedoeldd om de toepassing van het recht beter te laten passen binnen de 
actuelee samenleving. Heel kort betekent deze methode dat eerst de 
beginselenn worden toegepast, en pas daarna de wet, terwijl uit het 
gangbaree systeem van bestuursrecht een methode volgt met precies de 
omgekeerdee volgorde, eerst de wet en dan de beginselen. Voldoet deze 
laatstee methode niet langer in de moderne samenleving? Het antwoord 
opp deze vraag is om twee redenen genuanceerd, en zeker niet regel-
rechtt 'nee'. 

Inn de eerste plaats bestaat de beginselgeleide methode uit zes 
stappen,, waarbij de eerste stap meteen al om toepassing van de wet 
vraagt.. In de tweede plaats komt de beginselgeleide methode pas echt 
goedd tot haar recht in complexe situaties. In minder complexe hande-
lingssituatiess zal de wet eerder duidelijkheid verschaffen, en voldoet 
wellichtt het onmiddellijk toepassen van de wet. Hoe complexer een 
situatiee echter wordt, hoe minder houvast de wet geeft. Dat wil zeggen 
datt de overwegingen die de wetgever heeft gemaakt, en die het bestuur 
niett mag overdoen, in toenemende mate aan duidelijkheid te wensen 
zullenn overlaten. De discretionaire ruimte neemt toe, en het nalopen 
vann de beginselen is noodzakelijk om goed af te wegen welk besluit 
rechtmatigg is. Doordat de toepassing van het beginselgeleide model 
cyclischh is, komt het bestuur op z'n minst nog een keer voor de vraag 
tee staan wat de betekenis is van de wetgeving die van toepassing is in 
dee handelingssituatie van dat moment. Deze methode van rechtsvinding 
pastt naar mijn idee in de moderne, complexe samenleving. Door te 
beginnenn bij de wet en enkel die beginselen toe te passen die relevant 
lijken,, wordt niet gezocht naar het juiste gewicht van deze beginselen 
inn het licht van zoveel mogelijk andere beginselen. Daarmee kunnen 
ookk het juiste gewicht van de betrokken belangen en de betekenis van 
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dee wet onvoldoende aandacht krijgen, omdat besluitvorming niet 
plaatsvindtt in het licht van zoveel mogelijk beginselen. Het systema-
tischh en cyclisch nalopen van de beginselen kan dat voorkómen. 

Dee beginselgeleide methode van rechtsvinding kan zeker in situaties 
waarinn meer wetten tegelijk van toepassing zijn, bijdragen aan juiste 
bestuurlijkee besluiten. Zonder deze methode zal het bestuur elke wet 
afzonderlijkk toepassen, en ontbreekt het aan een manier om te bepalen 
watt de betekenis is van toepassing van de ene wet voor de andere. De 
beginselgeleidee methode kan toegepast worden door een handelingssitu-
atiee van meet af aan te definiëren als een handelingssituatie waarin een 
uiteindelijkee beslissing moet volgen op grond van diverse wetten. 
Bijvoorbeeldd bij een groot infrastructureel project moet dan de beslis-
singg vallen uit welke vijf varianten voor de bouw een haven moet 
wordenn gekozen. Het komt regelmatig voor dat tien of meer wetten 
randvoorwaardenn stellen aan elk van de varianten. Het nalopen van de 
beginselenn is een methode om te bepalen in hoeverre de varianten 
onderr meer bepaalde belangen treffen en dienen, en in hoeverre deze 
voldoenn aan de voorwaarden die volgen uit alle toepasselijke wetten. 
Err vindt op basis van de beginselen een weging plaats waar de meest 
optimalee variant uit kan volgen. Door te beginnen bij een wet en een 
variant,, en daarna de volgende, enzovoort, vindt een dergelijke weging 
niett plaats. 

Hett belang van de alternatieve theorie is dat bestuursrecht dat werkt 
mett een te beperkte verklaring van de functie van de beginselen van 
behoorlijkk bestuur, een zeker risico loopt. Het is moeilijk om dat risico 
exactt te bepalen, bijvoorbeeld in termen van rechterlijke uitspraken die 
tekortt schieten, of bestuurlijk optreden dat te weinig houvast heeft. 
Foquéé en 't Hart spreken van recht dat dreigt onderdrukkend te 
wordenn op het moment dat het niet langer een juiste weerspiegeling is 
vann ideeën over rechtvaardigheid die leven in de samenleving. Nu lijk t 
onderdrukkingg een groot woord, maar het is dat minder in het werk 
vann Foqué en 't Hart. Wanneer het recht gebaseerd is op ideeën 
omtrentt feiten of normen die niet gedeeld worden door belangrijke 
groepenn in de samenleving, dan zal toepassing van dit recht tot weer-
standd bij deze groepen leiden. Deze toepassing leidt tot de implementa-
tiee van ideeën over hoe de wereld is, die niet hun ideeën zijn. Dat leidt 
tott een gevoel van onvrijheid, en dat is in termen van Foqué en 't Hart 
onderdrukking.. Wanneer de beginselen van behoorlijk bestuur een 
functiee hebben die niet veel verder en dieper gaat dan op dit moment 
hett idee is in het gangbare bestuursrecht, dan bestaat er in termen van 
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Foquéé en 't Hart een kans op onderdrukking. In termen van Dworkin: 
geenn rechtvaardige toepassing in het licht van de idealen van de 
gemeenschap. . 

Hett zoeken naar een bevredigende verklaring voor de juridische en 
maatschappelijkee functie van de beginselen van behoorlijk bestuur moet 
bijdragenn aan een rechtvaardige toepassing van deze beginselen. De 
noodzaakk om daarnaar te zoeken volgt uit de voorname rol die de 
beginselenn spelen in de rechtsvinding, en ook uit het idee dat die rol 
aann gewicht zal winnen. Op diverse plaatsen in dit boek heb ik be-
weerdd dat de handelingssituatie zich als zodanig maatschappelijk steeds 
sterkerr manifesteert. De opkomst van de handelingssituatie is de 
opkomstt van de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat vraagt om 
blijvendee aandacht voor hun juridische en maatschappelijke functie. Dit 
proefschriftt moet daaraan bijdragen. 
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