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Zorgvuldige bekendmaking 
Twee aspecten moeten in de onderhavige zaak goed uit elkaar worden gehouden.  
Enerzijds het aspect van de bekendmaking van een besluit als constitutief vereiste voor de 
werking ervan als rechtsnorm. Dit vereiste is, voor handelingen als hier aan de orde, te weten 
de beleidsregel als besluit in de zin van art. 1:3 lid 4 Awb, gepositiveerd in art. 3:40 Awb. De 
wijze waarop een beleidsregel (als de onderhavige) moet worden bekendgemaakt wordt 
geregeld in art. 3:42 Awb. In casu is daaraan voldaan aangezien in de Staatscourant kennis is 
gegeven van de zakelijke inhoud van het besluit Beleidsregels terwijl de beleidsregels zelf ter 
inzage zijn gelegd op de kantoren van de Svb en zijn uitgebracht als handelseditie (zie art. 
3:42 lid 1 èn 2 Awb). 
Anderzijds is er het aspect van de wijziging van beleid, neergelegd in de beleidsregel. De 
wijziging van beleid of van beleidsregels is, vanwege de rechtspositie der normadressaten, 
een gevoelig onderwerp. Dat geldt (natuurlijk) in het bijzonder indien aannemelijk is dat de 
wijziging van het beleid voor deze normadressaten benadelend zal zijn. Benadeling van (alle) 
normadressaten is niet ontoelaatbaar, net zoals een wettelijke regel tot verlaging van uitkering 
of verhoging van belasting toelaatbaar kan zijn, maar zal onder meer in een goede, althans 
niet onredelijke verhouding moeten staan tot het doel van de ingreep en in redelijkheid 
moeten getuigen van rekenschap voor gerechtvaardigde verwachtingen. In de onderhavige 
zaak spreekt de Raad uit, zij het zeer impliciet, dat het nieuwe beleid inhoudelijk 
aanvaardbaar wordt geacht.  
Een ander aspect is dat normadressaten, zo mogelijk, in de gelegenheid moeten worden 
gesteld om hun gedrag op de gewijzigde regeling af te stemmen. Wat dit betreft is een 
redelijke overgangstermijn geboden en een behoorlijke bekendmaking van (het feit van) de 
wijziging. Bij de onderhavige beleidswijziging heeft de Raad van bestuur van de Svb 
kennelijk geoordeeld dat een vertraagde invoering van het nieuwe regiem opportuun was. 
Hiervoor is een half jaar genomen, waarbij vermeld moet worden dat 
kinderbijslaggerechtigden (voor het eerst) onder het nieuwe beleid gedurende tenminste drie 
maanden per jaar in hun land van herkomst moeten verblijven bij hun achtergebleven 
gezinsleden. In de uitspraak, bij de bevestiging van het oordeel van de rechtbank, stipuleert de 
Raad het belang van een voor gedaagde aangepaste termijn waardoor deze door het verrichten 
van onderhoudsbijdragen zijn recht op kinderbijslag veilig kan stellen. 
Cruciaal punt in de uitspraak is dat, de overgangstermijn daargelaten, bij een beleidswijziging 
aan de bekendmaking hogere eisen gesteld kunnen worden dan enkel voor de bekendmaking 
als constitutief vereiste voor werking gebruikelijk is. Hoewel zich uit de uitspraak moeilijk 
een algemene regel laat afleiden, spreekt daaruit wel dat de Raad vindt dat appellant ‘op 
goede gronden, heeft gekozen voor (...) individuele berichtgeving’ – waarmee de constitutief 
adequate bekendmaking nog wordt aangevuld. De individuele berichtgeving heeft de vorm 
van een individuele mailing op basis van een door het geautomatiseerde systeem van 
appellant uitgevoerde selectie van ‘waarschijnlijk belanghebbenden’. De positieve 
beoordeling van deze aanpak door de Raad hangt samen met de ingrijpendheid van de 
beleidswijziging, het bieden van mogelijkheden om eigen aanspraken voor de toekomst veilig 
te kunnen stellen en de relatief eenvoudige wijze waarop deze individuele kennisgeving kon 
worden gerealiseerd.  
Helaas echter ging er in het geval van gedaagde bij de verzending iets mis waardoor deze niet 
op de beoogde wijze op de hoogte was gesteld. Dan blijkt dat de gekozen aanpak niet louter 
als (klanten)service mag worden beschouwd, maar appellant (de Svb) daadwerkelijk tot norm 
strekt: het afwentelen van de onzorgvuldigheid in de postverzending op gedaagde wordt door 
de Raad gekwalificeerd als strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Mijns inziens een juiste 



uitkomst, al had een kwalificatie onder de noemer ‘fair play’ mij net iets juister geleken; met 
kennisvergaring heeft de gemaakte fout weinig van doen – wel met het waarborgen van de 
mogelijkheden van de burger om voor zijn belangen op te kunnen komen. 
Deze uitspraak past in de lijn van een ‘actieve handelingsplicht’ aan de zijde van 
bestuursorganen, waar het erom gaat te bewerkstelligen dat personen voor wie kennisneming 
van een besluit, bijvoorbeeld in verband met de bescherming van hun regelmatige aanspraken, 
van belang is, zo tijdig en adequaat mogelijk zijn geïnformeerd (zie ook Rechtbank 
s’Gravenhage 16 maart 2002 en 7 mei 2002, JV2002/246 en /S234). Naar de omstandigheden 
van het geval zal bepaald moeten worden welke wijze van bekendmaking als minimaal 
adequaat kan worden aangemerkt. Zeker is dat deze bekendmakingseisen bij wijziging van 
beleid strenger kunnen zijn dan de eisen van de voor inwerkingtreding constitutieve 
bekendmaking. 
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