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Dee rechtzoekende in het bestuursrecht heeft over het algemeen 
behoeftee aan bestuursrechtspraak die voorziet in snelle, efficiënte 
enn definitieve conflictbeslechting. De invoering van het nieuwe 
bestuursprocesrechtt in 1994 beoogde mede in deze behoefte te voor-
zien.. Daarbij is de competentie van de bestuursrechter uitgebreid en 
heeftt deze rechter een aantal nieuwe bevoegdheden gekregen. In de 
praktijkk echter voorziet bestuursrechtspraak bepaald niet altijd in de 
voormeldee behoefte van de rechtzoekende. 

Inn dit boek wordt nagegaan waar knelpunten optreden en hoe 
dee rechter deze nieuwe bevoegdheden, meer dan hij nu doet, zou 
kunnenn inzetten ter bevordering van efficiënte en effectieve recht-
spraak.. Daarbij komt de vraag aan bod of wetswijziging wenselijk is. 
Voortss wordt nagegaan of integratie van aspecten van mediation, in 
hett bijzonder van de daarbij te hanteren communicatietechnieken, 
inn de bestuursrechtspraak het conflictoplossend vermogen daarvan 
kann vergroten. 

Eenn terugkerend thema in dit boek is het spanningsveld dat bestaat 
tussenn het streven naar efficiënte en effectieve rechtspraak enerzijds 
enn de rechtsbeginselen en staatsrechtelijke eisen waaraan de rechter 
bijj  de uitoefening van zijn taak is gebonden, anderzijds. 

Simonee Pront-van Bommel is werkzaam als advocaat op het gebied 
vann het bestuursrecht, in het bijzonder het publieke gezondheids- en 
geneesmiddelenrecht. . 
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