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Geen themanummer zonder thema. luridisering is - wederom - tot een 
thema geworden. En dus verschijnen er themanummers: van het Neder-
lands Tydschnft voor Bestuursrecht, het Nederlands Juristenblad en - de 
laatste is niet de minste - van Justitiele verkenningen. Het thema is vooral 
door bestuurders op de agenda gezet. Bestuurlijke zwaargewichten ge-
ven blijk van verontrusting over de bemoeizucht van de rechter. Zij voe-
len zich bekneld en gekooid (Brokx, 1997; Van Kemenade, 1997). Weten-
schappelijke beoefenaren van het bestuursrecht oordelen, zoals hen dat 
betaamt, genuanceerd. Sommigen nemen de rechtsbescherming in be-
scherming en relativeren het probleem (De Waard, 1997). Anderen er-
kennen dat - lagere - rechters inderdaad 'soms gewoon te ver gaan', maar 
menen toch dat het in algemene zin met de intensieve bemoeienis van 
de bestuursrechter met het bestuur 'wel meevalt' (Van Buuren, noot bij 
Afdeling bestuursrechtspraak 19 september 1996, AB 1997, 91; Van 
Buuren, 1996, p. 11). 

In de relatie tussen bestuur en rechter werkt de opstelling van de wet-
gever door. Er is spralce van een driehoeksverhouding. De wetgever laat 
bestuurders en rechters te vaak spartelen met overhaaste, onzorgvuldige 
en dus kwalitatief ontoereikende wetgeving. De Raad van State signaleert 
dit probleem niet alleen op het terrein van de sociale zekerheid, maar 
ook daarbuiten (Jaarverslag Raad van State over 1996).' 

In andere bijdragen aan dit themanummer komen de verantwoorde-
lijkheden van de wetgever en van de rechter aan hod. Deze bijdrage richt 
zich op het bestuur. Wat kan het bestuur zelf doen tegen de belcritiseerde 
juridisering van het openbaar bestuur? 

Wij laten het aan collega-auteurs in dit nummer over om het ver-
schijnsel juridisering in algemene zin te definieren en te problematise-
ren. Wij hanteren voor ons doel een pragmatische operationalisering van 
het verschijnsel 'juridisering', door ons te richten op twee veel besproken 
lcnelpunten: - de lange duur van rechtsbeschermingsprocedures; - de te 
intensieve inhoudelyke bemoeienis van de rechter met het bestuur. Wan-
neer wij spreken van 'de' reciter dan doelen wij op de rechter die bij uit- 
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stek tot taak heeft bestuursorganen te controleren: de bestuursrechter (of 
ook wel ldassieker aangeduid als de administratieve rechter). Onder die 
verzamelnaam gaan diverse concrete instanties schuil. De meest gebrui-
kelijke weg in het huidige stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescher-
ming is: na het nemen van een besluit (dit is de 'primaire' besluitvor-
ming) volgt verplicht een bezwaarschriftprocedure. In deze `secundaire' 
besluitvorming vraagt een belanghebbende door het indienen van een 
bezwaarschrift aan hetzelfde bestuursorgaan dat een onwelgevallig be-
sluit heeft genomen, om tot heroverweging daarvan over te gaan. Stemt 
de beslissing op het bezwaarschrift niet tot tevredenheid, dan staat de 
weg naar de rechtbank open (sector bestuursrecht). Hoger beroep staat 
open bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraalc. 2  Op deze 
hoofdregel bestaan allerlei uitzonderingen, maar die laten wij hier onbe-
sproken. 

Wij zullen beide genoemde knelpunten - tijdsduur en te indringende 
rechterlijk bemoeienis - bezien in drie opeenvolgende fasen van besluit-
vorming: 

- de primaire besluitvorming, dat wil zeggen: de eerste, oorspronke-
lijke, besluitvorming; 

— de bezwaarschriftprocedure; 
- de fase van beroep bij de bestuursrechter (inclusief eventueel hoger 

beroep). 

Deze driedeling is gebaseerd op de systematiek van de Algemene wet 
bestuursrecht. Achterliggende gedachte van dit fase-gewijze model is dat 
naarmate men verder komt in het besluitvormingsproces, steeds zwaar-
dere eisen (onder meer in termen van zorgvuldigheid) worden gesteld. 
Het beoogde effect daarvan is dat intensievere eisen zullen leiden tot 
minder animo bij belanghebbenden om de volgende fase in te gaan. Al-
dus is spralce van een trechtermodel (Commissie evaluatie Algemene wet 
bestuursrecht, 1996, p. 5). 

De in elke fase wederkerende vraag luidt: bestuur, wat doet u zelf? Dit 
artikel gaat daarmee over de vraag of het bestuur zelf bijdraagt aan een 
verdere juridisering van het openbaar bestuur. Het bestuur is niet alleen 
'slachtoffer' van rechterlijke bemoeienis, maar lokt die bemoeienis ook 
uit. In het korte bestek van deze beschouwing pretenderen wij geen om-
vattende behandeling, maar lciezen wij enkele in het oog springende ele-
menten. 

1 Samengevat weergegeven in het Nederlands juristenblad 72e jrg, 1997, nr. 17, pp. 788-789. 
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De primaire besluitvorming 

Duur 

Burgers klagen door de jaren heen veelvuldig bij de Nationale ombuds-
man over de lange duur van besluitvormingsprocedures bij de overheid. 
De ombudsman heeft daarvoor het criterium 'gebrek aan voortuarend-
heid' gereserveerd. Over 1996 werden zelfs de meeste klachten bij de Na-
tionale ombudsman onder dit kopje afgeboekt: een lcwart van alle klach-
ten ging over een te laag tempo van besluitvorming (Jaarverslag 
Nationale ombudsman over 1996). 3  Meestal werden deze klachten ge-
grond verklaard. Het honoreren van deze klachten gebeurt niet eenvou-
dig omdat de ombudsman met de burger vindt dat het nu wel lang ge-
noeg heeft geduurd. Gehonoreerde klachten over trage besluitvorming 
gaan vrijwel steeds over gevallen waarin bestuursorganen zich niet hou-
den aan wetteluke beslistermijnen. Beslistermijnen voor het bestuur heb-
ben vaak het karakter van een termijn van orde. De enige sanctie op het 
overschrijden van zo'n termijn is, dat het niet tijdig nemen van een be-
sluit door de Algemene wet bestuursrecht gelijk wordt gesteld met een 
besluit (art. 6:2, onder b). 

Het nut daarvan is, dat de burger aldus een rechtsingang heeft verkre-
gen: bezwaar of beroep staan open, met als tegemoetkoming dat dit niet 
strikt aan de gebruikelijke termijn van zes weken is gebonden (an. 6:12). 
Het inzetten van dergelijke rechtsmiddelen betekent niettemin een nogal 
omslachtige manier om uiteindelijk lets van het bestuur gedaan te lcrij-
gen. Het slechts in geringe mate serieus nemen van beslistermijnen door 
bestuursorganen steekt nogal schril af ten opzichte van het gevolg dat 
een burger ondervindt bij het overschrijden van hem opgelegde termij-
nen. Denk aan niet-ontvankelijIcheid als het onvermijdelijke gevolg van 
het overschrijden van een beroepstermijn. Over deze onevenwichtigheid 
heeft de Nationale ombudsman in zijn jaanrerslagen herhaaldelijk de 
staf gebroken. 

Termijnoverschrijdingen komen nogal eens voor bij uitvoerings-
organisaties die op grote schaal beschildcingen moeten produceren. 
Voorbeelden zijn de Belastingdienst, de Dienst wegverkeer en de 
lmmigratie- en Naturalisatiedienst. Kritiek van de kant van de ombuds-
man wordt door bestuursorganen vaalc beantwoord met verwijzingen 
naar tekortschietende middelen om over de gehele linie tijdig met be-
sluiten over de brug te komen. De Nationale ombudsman stelt daar stee-
vast tegenover dat het niet aangaat bestuurlijke taken in het leven te roe-
pen, zonder zorg te dragen voor een adequate uitvoering. De 
beleidsuitvoering lcrijgt helaas nogal eens een stiefmoederlijke behande-
ling van politiek en bestuur. De ombudsman noemt de behandelings-
duur de 'achilleshiel' in het contact tussen overheid en burger (Nationale 

3 Samengevat weergegeven in Nederlands jutistenblad 72e jig., 1997, nr. 13, pp. 609-611. 
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ombudsman, Jaarverslag over 1995, P.  25). Het oprelcken van beslister-
mijnen 'omdat die toch niet worden gehaald' acht hij onaanvaardbaar, 
aangezien op die manier een belangrijke prikkel wordt weggenomen. Hij 
acht maar een optie aanvaardbaar: handhaven van termijnen die een 
voortvarende behandeling waarborgen en tegelijkertijd zorgdragen voor 
adequate uitvoeringscondities (Nationale ombudsman, Jaarverslag over 
1996). 

Het valt op dat de Nationale ombudsman het gegeven dat hij in zijn 
praktijk zo veelvuldig klachten ontmoet over trage ambtelijke molens, 
expliciet koppelt aan de lopende juridiseringsdiscussie. In de aan hem 
voorgelegde zaken gaat het - zo benadrukt hij - niet over burgers die de 
slagvaardigheid van de overheid belemmeren, maar vrijwel steeds om 
een daadwerkelijke vertraging voor de burger door de overheid (Natio-
nale ombudsman, Jaarverslag over 1996). 

Met deze opmerking van de ombudsman is het verschijnsel van de 
vertraging in de hand werkende burger niet meteen weggenomen. Het 
ligt nogal voor de hand dat het ldachtenbestand bij de Nationale om-
budsman niet in overwegende mate bestaat uit burgers die klagen over 
door hen zelf veroorzaalcte vertraging. Kanttekeningen door bestuurders 
bij 'juridisering' van besluiten concentreren zich bovendien op `grote 
projecten', waarin ruimtelijke ordening en milieu een grote rol spelen en 
waarin spralce is van een versnippering van beroepsmogelijlcheden. Dit is 
een type zaken dat ondervertegenwoordigd is bij de Nationale ombuds-
man. Ook moet worden vastgesteld dat de evaluatie van de Algemene 
wet bestuursrecht op het punt van de tijdigheid van de primaire fase een 
naar verhouding gunstiger beeld laat zien (Commissie evaluatie Alge-
mene wet bestuursrecht, 1996, p. 11). 

Conclusie: met de aangehaalde observatie van de ombudsman is het 
probleem van de `juridiseringc voorzover dat het tempo van besluitvor-
ming bij de overheid raakt, niet weggenomen. Wel vraagt hij terecht aan-
dacht voor de andere kant van de medaille: het bestuur dat klaagt over 
de lange duur van procedures laat het in de eerste fase, bij het nemen 
van besluiten 'in primo' zelf nogal eens afweten. Door een onvolkomen 
organisatie van de uitvoering van beleid treedt direct al een aanzienlijke 
vertraging op. 
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Om rechterlijke bemoeienis met het nemen van besluiten af te wenden, 
is preventie van belang. Het bestuur dient de zaken zo te organiseren, dat 
een besluit in juridisch opzicht de toets der kritiek in beginsel direct - en 
niet pas na de bezwaarschriftprocedure - kan doorstaan. Daaraan schort 
het nogal eens. Algemeen gesteld wordt de juridische lcwaliteit van een 
besluit ons inziens niet altijd van even groot belang geacht als de onder-
bouwing van een besluit in termen van doeltreffendheid en doelmatig-
heid. In een eenzijdig bedrijfsmatige 'management' cultuur dreigt de ju- 
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ridische dimensie van overheidsbesluiten soms achteloos, of zelfs met 
een zekere minachting, te worden bejegend. Gevolg van deze onder-
schatting van 'het juridische' is onder meer, dat zaken onnodig bij de 
rechter terecht komen. Zo kan het gebeuren dat een bestuursrechter die 
elementaire en herhaalde gebreken in bestuursbesluiten moet constate-
ren, het bestuur verwijt de eigen zaak juridisch niet op orde te hebben. 
De overheidsorganisatie is slecht toegerust op het nemen van bestuurs-
besluiten met voldoende juridische kwaliteit (Allewijn, 1997, p. 19). 

Ook de griffier van de provincie Noord-Holland beaamt deze klacht: de 
juridische kwaliteitszorg is op een bedenkelijk peil terecht gekomen 
(Versteden, 1997, p. 68). lk acht zijn waarneming plausibel dat dit bij ge-
meenten en provincies in belangrijke mate het gevolg is van de wijze 
waarop de ambtelijke organisatie is ingericht. Diensten hebben een hoge 
mate van zelfstandigheid, die zich ook uitstrekt tot de 'middelen'- 
functies, waartoe ook de juridische functie wordt gerekend. hen Icwalita-
tief hoogwaardige invulling van de juridische functie binnen elke dienst 
afzonderlijk is echter niet altijd mogelijk. Het past echter ook niet in het 
organisatie-model om voor juridische vragen steeds de 'concernjurist' te 
raadplegen. Het risico van onvoldoende juridische deskundigheid in ei-
gen huis is dan weer, dat voor allerlei ook niet sterk specialistische vra-
gen een beroep moet worden gedaan op (kostbare) ingehuurde exper-
tise. Dat is op zichzelf weer een bijdrage aan juridisering. 

De tijd is rijp voor een herwaardering van de juridische Icwaliteit van 
overheidsbesluiten. De zich uitbreidende overheidsaanspralcelijkheid is 
daaraan ongetwijfeld debet. Daarvan gaat een belangrijke priklcel uit om 
de besluitvorming in juridisch opzicht goed voor elkaar te hebben. 

Een systematische juridische lcwaliteitszorg zal onder meer kunnen 
bijdragen aan een met kennis van zaken uitvoeren van de Algemene wet 
bestuursrecht. Deze wet stelt (in afdeling 4.1.2) een aantal eisen aan de 
voorbereiding van beschilddngen, dat wil zeggen besluiten die niet van 
algemene strekking zijn (een uitkering, een vergunning, en dergelijke). 
Centraal daarin staat de plicht om in een aantal gevallen de aanvrager of 
ook andere belanghebbenden eerst te horen alvorens de beschikking te 
nemen. In termen van de wet gaat het om het 'gelegenheid bieden een 
zienswijze naar voren te brengen'. De uitdrukIcelffice bedoeling van de 
wetgever is dat deze hoorplicht alleen van toepassing is voorzover rele-
vant voor een zorgvuldige voorbereiding van een besluit. Men moet hier-
bij vooral denken aan het feitelijk juist onderbouwen van een beschik-
king. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat een aanvrager van een 
uitkering bepaalde gegevens over zijn eigen situatie aanlevert en het 
bestuursorgaan uit andere bron gegevens beschikbaar heeft die - ten 
nadele van de aanvrager - ten grondslag zullen worden gelegd aan de 
beschildcing. In een dergelijk geval past het om alvorens definitief te be-
schiklcen eerst navraag te doen, door te 'horen'. Het is echter uitdrukIce-
lijk niet de bedoeling dat het 'horen' in de fase van de primaire besluit-
vorming de functie Icrijgt van het dan reeds bieden van rechts- 
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bescherming. Daartoe dient, als eerste stap, de bezwaarschriftprocedure 
en vervolgens eventueel de fase bij de rechter. 

Wat gebeurt er echter in de bestuurspraktijk? Uit het evaluatie-
onderzoek blijkt dat de bepalingen over 'horen' bij het voorbereiden van 
een besluit een veel ruimere toepassing lcrijgen dan door de wetgever 
voorzien (Commissie evaluatie Algemene wet bestuursrecht, 1996, pp. 
39-40). Voor een deel is dit verklaarbaar en gebeurt het op goede gron-
den. De grens tussen informatieverzameling vooraf en het bieden van 
gelegenheid tot 'inspraalc' als procedurele waarborg is dun. Voor een an-
der deel is echter ook sprake van onwetendheid en ondeskundigheid. Uit 
een van de evaluatie-deelonderzoeken blijkt namelijk dat veel van de 
genterviewde ambtenaren weliswaar sceptisch staan tegenover toepas-
sing van de hoorplicht bij besluiten 'in primo', maar: `Deze scepsis komt 
vooral voor onder hen die menen dat ze op grond van deze artikelen al-
jd moeten horen voordat een ongunstig besluit wordt genomen.' En: 

'Het is vaak een "horen voor de zekerheid" (Schueler en Struiksma, 1996, 
pp. 97-98). Kortom: ten gevolge van onvoldoende bestuursrechtelijke 
kennis op de relevante plekken in de ambtelijke organisatie draagt het 
bestuur soms bij aan een onnodige toename van de bestuurslasten. 

Behalve een adequate organisatie van de juridische lcwaliteitszorg zijn 
nog heel andere factoren van belang uit een oogpunt van het voorkomen 
van inhoudelijke inmenging door de rechter in de primaire besluitvor-
ming: bestuurlijke moed en een duidelijk beleid. 

Wat het eerste betreft: bestuurders moeten ook durven besturen, zon-
der op voorhand al te schichtig naar de rechter te ldjken. Bruusk en zon-
der goede motivering ingaan tegen vaste jurisprudentie is nogal zinloos. 
Dat is het andere uiterste. Maar als er goede gronden zijn voor een be- 
paalde bestuurlijke opvatting, moet een bestuurder die ook durven uit-
dragen. In dit verband valt op, dat een 'stevige' bestuurder (andere!) be-
stuurders verwijt dat zij te veel weifelen en zich uit angst voor juridische 
problemen niet durven uitspreken. Want: 'besturen is geen vak voor 
angsthazen' (Brokx, 1997, p. 4). 

Zonder 'rnijn' gemeenteraad een heldenrol te willen toedichten ver-
meld ik - los van de juridische details - een voorval uit de praktijk van de 
Enschedese raad. De raad moest beslissen over de vraag of Tweede Kerst-
dag een koopzondag zou worden. Een meerderheid in de raad voelde 
daar om uiteenlopende redenen niet voor. Het college van B&W stelde 
echter voor de aangevraagde koopzondag wel aan te wijzen. Daarin 
speelde niet alleen de concurrentie met omliggende gemeenten een rol. 
Ook werd geschermd met het argument dat het `juridisch' niet anders 
kon. De vereniging van meubelplein-winkeliers had al aangekondigd de 
openstelling zo nodig via de rechter af te dwingen en zou daarin aldus 
het college zeker slagen. De raad werd stevig onder druk gezet, maar liet 
zich in deze principiele kwestie niet vermurwen. De bevoegde bestuurs-
rechter (de voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven) 
gaf vervolgens niet de winkeliers, maar de raad gelijk. Er was wel degelijk 
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beleidsvrijheid aan de kant van de raad en daarvan was op een verdedig-
bare ;Mize gebruik gemaakt. De raad bleek dus met reden eigenwijs en 
heeft zich terecht niet van de wijs laten brengen door een onvoldoende 
onderbouwde 'juridische' argumentatie. 

Bestuurlijke 'moed' moet zijn gebaseerd op een duidelijk beleid. Len 
bestuurder zonder beleid Icrijgt het moeilijk bij de rechter. Maar daar 
heeft hij het dan ook naar gemaakt. Omgekeerd: een bestuursorgaan met 
een doortimmerd beleid, met een aanpalc 'waarover is nagedache, komt 
bij de bestuursrechter een heel eind, in ieder geval veel verder dan be-
stuurders met niet meer dan ad-hoc ingevingen. Door het formuleren 
van duidelijke beleidsmaatstaven kan het bestuur zich de nodige ruimte 
creeren bij de rechter. Per 1 januari 1998 (inwerldngtreding derde 
tranche Algemene wet bestuursrecht) ontstaat de verplichting om vaste 
gedragslijnen neer te leggen in beleidsregels (art. 4:82). Deze plicht zou 
door bestuursorganen niet benaderd moeten worden als de zoveelste 
ongewenste bijdrage aan 'juridisering' van het bestuur, maar als een 
kans om door een goede uitvoering van die bepaling de beleidsruimte 
ten opzichte van de bestuursrechter te vergroten. 

Conclusie: in de fase van de primaire besluitvorming kan het bestuur 
bijdragen aan het voork6men van bemoeienis door de rechter, door te 
investeren in adequate juridische Icwaliteltszorg. Op gepaste momenten 
helpt het tonen van enige bestuurlijke moed. Een helder beleid helpt al-
tijd om de rechter op afstand te houden. 

De bezwaarschriftprocedure 

Duur 

In het stelsel van rechtsbescherming onder de Algemene wet bestuurs-
recht volgt op de fase van primaire besluitvorming als regel (verplicht) de 
bezwaarschriftprocedure. De bezwaarschriftprocedure vertoont een 
dubbel-karakter: het is zowel een voortzetting van de bestuurlijke be-
moeienis, alsook een uit een oogpunt van ontvankelijkheid bij de rechter 
noodzakelijke eerste stap in de rechtsbescherming. De bezwaarschrift-
procedure is, als 'bestuurlijke voorprocedure', een belangrijke schalcel in 
de totale duur van een rechtsbeschermingsprocedure. 

De Algemene wet bestuursrecht bindt het nemen van een beslissing 
op een bezwaarschrift aan een standaardtenntin van zes weken, of- bij 
inschalceling van een adviescommissie - van tien weken. Verdaging met 
nog eens vier weken is mogelijk. Slechts met instemming van de indiener 
van het bezwaarschrift is een nog ruimere behandelingsduur toelaatbaar 
(art. 7:10 en 7:13). 

Hit de evaluatie-rapportage blijkt eenduidig, dat de gestelde beslister- 
mijnen stelselmatig en substantieel worden overschreden (Commissie 
evaluatie Algemene wet bestuursrecht, 1996, pp. 50-51). Toch beveelt de 
evaluatie-commissie (voorzitter: oud-staatsraad J.M. Polak) niet aan om 
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de wettelijke termijnen te verruimen. De uitgevoerde onderzoelcingen 
laten namelijk zien, dat de in de praktijk opgelopen vertraging in belang-
rijke mate wordt veroorzaakt door een onvolkomen organisatie van de 
besluitvorming op bezwaarschriften. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het deel-
onderzoek naar subsidiebesluiten dat het behandelen van bezwaar-
schriften een zeer lage prioriteit heeft bij de ambtelijke eenheden die wel 
betroldcen zijn bij het voorbereiden van de besluiten 'in primo', maar 
geen eindverantwoordelijIcheid dragen voor het afhandelen van de be-
zwaarschriften. Concreet duurt het aanleveren van de dossiers en de ver-
weerschriften veel te lang. Deze waarneming kan zonder meer ook op 
andere typen besluiten dan subsidies worden betrolcken. Dergelijke knel-
punten zijn slechts oplosbaar, indien daaraan zowel bestuurlijk als door 
het ambtelijk management gepaste aandacht wordt geschonken. 

Conclusie: de behandeling van bezwaarschriften duurt te lang. Door 
een andere prioriteitsstelling en door het nemen van passende organisa-
torische maatregelen kan het bestuur daaraan zelf veel verbeteren. 

Doel van de bezwaarschriftprocedure is een heroverweging van een ge-
nomen besluit (art. 7:11 Algemene wet bestuursrecht). Let we!: deze her-
overweging omvat niet alleen de rechtmatigheid van het besluit (is het in 
overeenstemming met het recht?), maar ook de wenselijlcheid daarvan (is 
het ook het beste besluit?). Zonodig bewaalct de rechter dat de 
heroverwegingsfunctie ook daadwerkelijk wordt benut, door bijvoor-
beeld te verlangen dat fouten in de bezwaarschriftprocedure, niet daar-
buiten, worden gecorrigeerd (Helder, 1995, pp. 7-8). 

Uit de uitgevoerde evaluatie-onderzoeken blijkt, dat de heroverweging 
anders functioneert naarmate wij te maken hebben met beschikkingen-
fabrieken' dan we! met 'beschikkingen-ateliers'. In het eerste geval gaat 
het om massale beschilddngverlening met een hoog routine-gehalte, be-
perkte beleidsvrijheid en doorgaans afwezigheid van derde-
belanghebbenden. Voorbeelden: de Belastingdienst, de Informatie Be-
heer Groep en de Sociale Verzekeringsbank. Zoals ook in ander 
onderzoek wordt bevestigd, vervult de bezwaarschriftprocedure in deze 
gevallen veelal de rol van correctiemechanisme (Sanders, 1997). Via inge-
diende bezwaarschriften verkrijgt het bestuursorgaan een kans om ge-
maakte fouten alsnog te herstellen. 

In de tweede categorie, de atelier-beschikkingen, gaat het om kleinere 
aantallen beschikkingen, met op het specifieke geval afgestemde besluit-
vorming; veelal zijn tevens derden in het geding. Voorbeelden: 
dwangsombeslissingen in milieu-zalcen, het afgeven van verklaringen 
van geen bezwaar door een provincie bij toepassing van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening. Uit onderzoek blijkt dat in deze categorie zaken 
geen sprake is van herstel van administratieve fouten, maar van verschil-
len van inzicht tussen bestuur en burger (Sanders, 1997, p. 24). Derge- 
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lijke beschikkingen zijn bovendien veelal in informeel vooroverleg al zo-
danig voorbereid dat meningsverschillen die zich niet vooraf al lieten 
oplossen, in de bezwaarschriftfase (en daarna) blijven bestaan. Het voor-
overleg neemt een dominante positie in (Schueler en Struilcsma, 1996, p. 
102). De heroverweging komt - vooral hierdoor - niet goed uit de verf. 

Hoewel de evaluatiecommissie waar het gaat om de heroverweging in 
beschilckingen-ateliers een zeer genuanceerd betoog houdt over de om-
yang van de heroverweging, laat het onderliggende deelonderzoek op de 
beleidsterreinen milieu en ruimtelijke ordening weinig ruimte voor mis-
verstand: 'Van een volledige heroverweging (mede op beleidsaspecten) is 
geen sprake'. En: 'In de interviews hebben we geconstateerd dat in de 
bezwaarschriftprocedure slechts een rechtmatigheidstoetsing plaats-
vindt' (Commissie evaluatie Algemene wet bestuursrecht, 1996, pp. 46- 
47; Schueler en Struiksma, 1996, p. 95 en p. 103). 

De wetgever gal bij invoering van de algemeen-verplichte bezwaar-
schriftprocedure in de Algemene wet bestuursrecht hoog op van de sig-
naalfunctie: de bezwaarschriftpralctijk biedt de kans van eigen fouten te 
leren. Uit onderzoek blijkt, dat de leereffecten die daadwerkelijk worden 
bereikt, tegenvallen (Beerten, Bosch e.a., 1996; Sanders, 1997). De orga-
nisatorische condities voor een goede doorvertaling van de bezwaar-
schriftpraktijk naar de primaire besluitvorming ontbreken veelal. Ook 
mijn ervaring is, dat door te werken met een uit buitenstaanders samen-
gestelde adviescommissie (op zichzelf overigens een goede zaalc), gekop-
peld aan een afgesplitste positie van het secretariaat van deze commis-
sie, een zeker isolement dreigt. Ms tegenmaatregelen ontbreken, is het 
risico reeel dat de afhandeling van bezwaarschriften buiten het gezichts-
veld raakt van degenen die de dagelijkse verantwoordelijkheid dragen 
voor het bestuur. Dat is voor het beoogde leereffect niet gunstig. 

Conclusie: de algemeen-verplichte bezwaarschriftprocedure in de Al-
gemene wet bestuursrecht functioneert in de pralctijk nog verre van opti-
maal. In beschikkingenfabrieken is het een nuttig correctiemiddel. Bij 
beschildcingen die maatwerk inhouden is de heroverweging veelal te 
smal. Door organisatorische maatregelen kunnen de leereffecten van de 
bezwaarschriftprocedure worden verbeterd. 

Beroep hi) de bestuursrechter 

Duur 

Nu wij in de fase van het beroep bij de rechter terecht komen, moet het 
bestuur het roer uit handen geven. Aangezien vvij juist de 'eigen bijdrage' 
van het bestuur aan het verschijnsel juridisering' centraal stellen, vol-
staan wij hier aangekomen met een enkele opmerking. 

Uit onderzoek naar het functioneren van het bestuursprocesrecht, als 
onderdeel van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht, is on-
miskenbaar gebleken dat de beroepsprocedure bij de rechter nog to lung 
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duurt. Daaraan ligt een veelheid van oorzaken ten grondslag. Een daar-
van is het nog moeten wegwerken van oude werlcvoorraden. Zo zal de 
Raad van State er eerst medio 1997 in slagen om Arob-zaken (die dateren 
van voor 1-1-1994) weg te werken; dat is nog een half jaar eerder dan als 
doelstelling was afgesproken met de Ministers van Binnenlandse Zaken 
en van Justitie (Jaarverslag Raad van State over 1996). 

Een opvallende aanbeveling van de evaluatiecommissie - illustratief 
voor de ernst van het probleem - is de suggestie om de totale doorloop-
tijd van een bestuursrechtelijke procedure, vanaf het indienen van het 
beroepsschrift tot en met de uitspraak van de rechter, aan een wettehjke 
termijn te binden. 

Een niet onbelangrijke factor die thans bijdraagt aan de lange duur 
van rechterlijke procedures is het traag inzenden van stukken en van ver-
weerschriften door bestuursorganen. De evaluatiecommissie acht dit 
knelpunt van zodanig belang dat op korte termijn bekeken zou moeten 
worden of hier passende sancties (zoals dwangsom of boete) moeten 
worden gentroduceerd (Commissie evaluatie Algemene wet bestuurs-
recht, 1996, pp. 62-64). 

Conclusie: de beroepsprocedure duurt nog te lang en zou aan een 
maximum-termijn gebonden moeten worden. Het bestuur zelf kan de 
vertraging beperken door snel verweerschriften en stuldcen aan te leve-
ren. Desnoods moeten op dit punt wettelijke sancties worden ingevoerd. 
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In de eindfase van de procedure bij de bestuursrechter kan het bestuurs-
orgaan niet veel meer doen dan afwachten tot welk oordeel de rechter zal 
komen. Eerder merkten wij al op, dat het bestuursorgaan zich van te vo-
ren ruimte kan verschaffen door duidelijke beleidslijnen te formuleren. 
Dat is een zeer wezenlijke factor. 

Is aan die voorwaarde voldaan, dan mag van de rechter een evenwich-
tige benadering worden verwacht bij de toetsing van beleidsvrijheid. De 
grenzen van de rechterlijke functie moeten daarbij in acht worden geno-
men. Er zijn voorbeelden van uitspraken van lagere rechters die 'onbe- 
grensd' te werk gingen. De lagere rechter kan in hoger beroep echter zo-
nodig worden gecorrigeerd door de hogere rechter. Voorbeelden van 
correctie zijn er inderdaad. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State heeft in een aantal uitspraken op niet mis te verstane wijze la-
ten blijken dat de lagere rechter (de rechtbank, sector bestuursrecht) 'te 
ver' was gegaan. De rechterlijke controle van bestuurlijke beleidsvrijheid 
was te indringend doorgevoerd. 'Rechter: blijf in je hok!', zo luidde de 
boodschap van rechter tot rechter: `De rechtbank heeft miskend dat het, 
nu het om de uitoefening van een door haar terecht als discretionair aan-
geduide bevoegdheid gaat, aan het bestuursorgaan was om met de uit- 
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oefening van die bevoegdheid gemoeide belangen af te wegen en tot het 
al dan niet uitoefenen van die bevoegdheid te bes1issen. 4  

Conclusie: bestuursorganen kunnen met het nemen van weloverwo-
gen, op duidelijke beleidslijnen steunende, besluiten een te indringende 
bemoeienis van de bestuursrechter van zich afhouden. Voorzover lagere 
rechters (toch) de grenzen van hun rechterlijke functie uit het oog verlie-
zen, werkt het hoger beroep corrigerend. 

Besluit 

Per onderdeel hebben wij de, hier niet herhaalde, conclusies van het be-
toog weergegeven. Wij moeten ons realiseren dat de optelsom van deze 
conclusies een vertekend beeld geeft. Wij behandelen slechts een deel-
aspect van het verschijnsel 'juridisering' en focussen op de rol van het 
bestuur. Gemalcshalve spraken wij steeds over 'het' bestuur, zonder daar-
binnen systematisch te differentieren. De rot van wetgever en rechter, en 
zeker ook de achterliggende maatschappelijke en juridische factoren bij 
het bepalen van de rechtsbetreklcing tussen bestuur en burger, moeten 
voor een evenwichtig beeld mede in beschouwing worden genomen. 

Doel van dit artikel was om te laten zien dat 'het' bestuur niet alleen 
maar slachtoffer is van 'juridisering' van het openbaar bestuur, maar 
daaraan ook eigen bijdragen !evert. Het bestuur lokt bezwaarschriften en 
gerechtelijke procedures uit, onder andere door onzorgvuldige voorbe-
reiding van besluiten, onduidelijk beleid, fouten bij beleidsuitvoering en 
vooral door vertraging. De correcte afhandeling van bezwaarschriften 
heeft een te lage prioriteit. Voor de geloofwaardigheid van kritiek uit be-
stuurlijke lcringen op 'juridisering' verdient de preventie van rechterlijke 
bemoeienis meer zorg en aandacht. 

4 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 19 september 1996. AB rechtspraak 

bestuursrecht (AB) 1997, nr. 91, met (in de Mleiding eerder aangehaalde) noot van PJJ. 

van Buuren. In dezelfde lijn: Afdeling bestuursrechtspraak RvS 19 december.1996, AB 1997, 

92; Aideling bestuursrechtspreak RvS 9 mei 1996, AB 1997. 93. Het citaat in de hoofdtekst 

is afkomstig uit de laatst aangehaalde uitspraak. Recent verscheen nog Afdeling 

bestuursrechtspraak RvS to moan 1997, Jurisprudentie Bestuursrecht 1997, 87, waarin in 

geval van een wijstellingsbevoegdheid als bedoeld in ark 19 Wet op de Ruimtelijke 

Ordening het primaat van de besluitvorming uitdrukkelijk bij het bestuur, niet bij de rechter, 

wordt gelegd. 
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