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POLITIEK-BESTUURLIJKE OF BESTUURSRECHTERLliKE BESCHERMING 

Burger,. rechter en 
politiek 
Nog niet zo lang geleden kon alles wat met rechters 'en rechtspraak te maken had 
zich beroemen op een torenhoog prestige. Politici stonden zoals altijd in een kwade 
reuk, maar met het recht en de beoefeniuen daarvan was het in orde. Dit prestige is 
echter dalende. Vooral wat het strafrecht en het bestuursrecht betreft. De straf
rechtelijke keten vertoont zoveel tekorten, dat veel onopgelost en ongestraft blijft. 
En zelfs een eerbiedwaardig college als de Raad van State krijgt regelmatig vegen 
uit de pan, omdat de burgers daar in hun juridisch gevecht met de overheid vrijwel 
"ansloos zouden zijn. 

DOOR JAN VIS 

De beschuldiging laat ik voor wat zij is - niet omdat ik zelf lid van de Raad van State ben en 
dus nauwelijks als objectief kan worden gezien, maar omdat hei onderwerp meer regels tekst 
vergt dan in dit blad beschikbaar zijn, 
Er valt wel iets algemeners te zeggen over de verhouding tussen de burger aan de ene kant en 
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zijn toegang tot en omgang met het recht 
anderzijds. Daarbij gaat het mij niet zozeer 
om het recht dat de verhouding tussen bur
gers onderling bepaalt (burgerlijk recht), maar 
om het recht dat te maken heeft met de ver
houding tussen de burger en de overheid 
(bestuursrecht). Het strafrecht laat ik hier bui
ten ~eschouwing. 

Geheimtaal 
De hoeveelheid rechtsregels die een. land 

als Nederland heeft, de kwaliteit van die 
regels en de toepasbaarheid en naleefbaar
heid van die regels wordt in laatste ins.tantie 
door de wetgever bepaald. De rechter heeft 
wel enige ruimte om te. variëren en te inter
preteren, maar dan toch altijd binnen de mar
ges die de wetgever hem laat. En als de rech
ter te veel zijn gang gaat, kan de wetgever 
daar met heel weinig moeite een eiI;ld aan 
maken. De rechterlijke macht is weliswaar 
zelfstandig -niet onderworpen aan politieke 
controle- maar de 
regels die hij toepast 

zameling specialisten op een bepaald gebied 
er meestal niet op uit is om het specialisme 
voor de niet-specialisten -de leken- toeganke
lijk te maken. Misschien wel het . tegendeel : de 
specialisten bedienen zich van een soort 
geheimtaal in woord en geschrift .. dat anderen · 
buitensluit. Dat is in ons land op ruime schaal 
gebeurd. je moet jurist zijn om de manda
rijnentaal te begrijpen, de procedures te door
gronden - en 'dan nog ... Wie wel eens een huis 
heeft gekocht of verkocht weet wat ik bedoel. 
Om nog maar te zwijgen over de kleine letter
tjes op de achterkant van de verzekerings
polis. je hebt een juridische specialist nodig 
om te begrijpen waar het om gaat. Zonder zo 
iemand ben je echt hulpeloos. 

Lappendeken 
Decennia lang hebben de burgers die onbe

grijpelijkheden zonder morren geaccepteerd. 
Ze hadden er misschien ook weinig last van, 
omdat ze tot .collectiviteit-en behoorden die 

hen beschermden, ook 
in juridisch opZicht. 

zijn het produkt van de 
wetgever. In publieke zaken heeft 

Ze hadden weinig indi
vidualitische neigin
gen, b.ovendien 'waren 
ze arm. 

Nu kon het wel eens zo 
zijn (en ik denk dat het 
zo isl. dat de Neder
landse wetgever er 
nooit veel zin in heeft 
gehad om het recht 
makkelijk toegankelijk 
te maken, eenvoudig 

de rechter weinig te 

vertellen en 'de politiek' 

juist heel veel 

De betekenis van het 
collectief als bescher
mer van het individu 
is sterk afgenomen en 
de individuele rijkdom 
is sterk toegenomen. 
Nog maar een halve hanteerbaar 

en begrijpelijk voor gewone burgers. Van huis ' 
uit is ons land een nogal rommelig geheel. De 
oude Republiek der Zeven Verenigde Provin
ciën (tot 1795) was niet eens één land, maat 
een statenbond. Dat zich daar een overzichte
lijk wetgeving en rechtspraak kon ontwikke
len, was in principe al onmogelijk evenals in 
de praktijk. Een min of meer overzichtelijke 
toestand wordt pas in de Franse tijd bereikt, 
omdat we toen gewoon de Napoleontische 
codificaties invoerden (of eigenlijk opgelegd 
kregen) . Dat was een hele verbetering, maar 

, het was natuurlijk wel import en had tot 
gevoig dat het recht zich bij ons nooit die 
plaats heeft verworven die het heeft gekregen 
en nog steeds heeft in het Verenigd Konin
krijk en de Verenigde Staten: dichter bij de ' 
burgers en als het ware uit de burgerij zelf 
ontstaan. 
Daar komt nog iets bij. De negetiende eeuwse 
wetgever (hoofdzakelijk de Tweede Kamer) 
bestond voor een zeer groot deel uit juristen. 
Nu is het een bekend verschijnsel dat een ver-

eeuw geleden woonde meer dan driekwart 
van de Nederlandse bevolking in huurhuizen 
en had dus niets te maken met notarissen, 
makelaars, hypotheken, transportactes, enzo
voort. AalT het eind van de week kreeg de 
werknemer zijn loon in een vetvrij zakje en 
dat was het dan. Rood staan op de bank kon 
helemaal niet, want alleen de elite had bank
rekeningen. Consumentenbescherming was 
niet nodig, want de radio was zo ongeveer het 
enige du~rzame consumptiegoed. En dan het 
collectief: je kunt. het je haast niet meer voor
stellen maar de meeste Nederlanders hoorden 
bij een of andere zuil en dié bood bescher
!1ling, als het nodig was ook juridisch. 
In de toenmalige politieke en bestuurlijke cul
tuur was het recht wel van betekenis maar 
niet voor de afzonderlijke burger. je kunt dat 
in ons land het duidelijkst zien aan de nogal · 
bizarre groei van het bestuursrecht, het recht 
dat van betekenis is voor de verhouding tus
sen de individuele burger en overheid. Denk 
aan rechtspraak inzake belastingen, bedrijf en 
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beroep, ambtenarenrecht" ziekte en ongeval
len, ruimtelijke ordening en milieu. 
De rechterlijke macht op dit gebied is een lap
pendeken en dat komt omdat de wetgever er 
traditioneel weinig belangstelling voor heeft 
gehad. De laatste jaren is de belangstelling 
toegenomen en is de lappendeken iets over
zichtelijker geworden, maar een mooi 
systeem zal het wel nooit meer worden: dat 
kost te veel tijd, geld en moeite. 
Systeemverandering gaat immers langzaam 
en tijdens de ,verandering is men lang 
genoodzaakt zowel het oude systeem (in 
afbouw) als het nieuwe systeem (in opbouw) 
te financieren En dat kan natuurlijk nooit 
onder de vaak gehoorde voorwaarde van bud
gettaire neutraliteit. 

Rechterlijke invloed 
De geringe belangstelling van de wetgever 

voor een systematische opzet van het 
bestuursrecht is heel typerend voor het 
Nederlandse politieke en bestuurlijke bestel. 
Plannen voor een systematische opzet zijn er 
wel degelijk geweest, zelfs uitgewerkte plan
nen' van een staatscommissie eind negentien
de eeuw. Nederland zou navolgen wat in 
andere landen al bestond: een aparte 
bestuursrechtelijke kolom met een 
Administratief Hooggerechtshof. Maar toen 
veranderde vrij snel de opinie. Met name de 
emancipatiepartijen betoogden dat de invoe
ring van een stelsel van bestuursrechtspraak 
de betekenis en invloed van de politiek zou 
verminderen. De democratische gekozen 
volksvertegenwoordiging was volgens deze 
opvatting zeer wel in staat om regels te 
maken van een zodanige kwaliteit dat ook de 
individuele burger er optimaal door bediend 
en beschermd zou worden. . . 
Rechtsbescherming via' aparte procedures 
voor een bestuursrechter was daarom hele
maal niet nodig, zo was de overheersende 
opvatting met name bij de politici van eman
cipatie partijen als de SOAP, RKSP en de ARP. 
De typisch liberale visie met meer oog voor 
de belangen van het individu vond nog maar 
weinig aanhang. 
In het verzuilde Nederland van tussen de 
beide wereldoorlogen en nog vrij lang daarna 
bleef de voorkeur voor politiek-bestuurlijke 
bescherming boven bestuursrechterlijke 
bescherming nog lang dominant. Er ontwiK
kelde zich enige bestuursrechtspraak, maar 

altijd door de omstandigheden gedwongen en 
niet vanuit een bepaalde consistente visie. 
Pas in de laatste twee decenia is daar duide
lijk verandering in gekomen en dán met name 
omdat het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens de lidstaten de verplichting 
oplegt om te zorgen voor een onafhankelijke 
rechter die beslist in gedingen tussen burger 
en overheid. 
Er komt nog iets bij. De Nederlandse wetgever 
-ook de sterk juridisch georiënteerde wetge
ver van de negentiende eeuw- heeft zich altijd 
vrij stevig verzet tegen een sterke pOSitie van 
de rechter. Eén van de gevolgen is, dat onze 
wetten niet getoetst mogen worden aan de 
grondwet, ze zijn zoals de grondwet dat 
noemt 'onschendbaar'. En tot op de dag van 
vandaag is er nog geen duidelijke kamermeer
derheid die daar werkelijk verandering in wil 
brengen. Kort na de 1848 -toen de onschend
baarheid van de wetten in de grondwet werd 
opgenomen- was de weerzin van de politici 
tegen de rechters wel te begrijpen: rechters 
waren immers nog bij uitstek de verdedigers 
van het oude regime, ze werden niet ver
trouwd en daarom moesten ze met hun vin
gers van de wetten afblijven! 
Die afkeer van rechterlijke invloed op de wet
geving of het bestuur -of veronderstelde 
invloed- is één van de levenskenmerken van 
het Nederlandse bestel gebleven. In publieke 
zaken heeft de rechter weinig te vertellen en 
'de politiek' juist heel veel. Strijk en zet krijgt 
de Nederlandse' rechter van veel bestuurders 
te horen dat hij niet moet proberen op de 
stoel van het bestuur te gaan zitten. In 
Frankrijk waar de betekenis van de politiek -
althans van het parlement als wetgever- veel 
kleiner is, heeft de rechter juist een veei gro
tere greep op de wetgevingsprodukten. Dat is 
niet toevallig. 

Rol en functie van rechter en de mogelijkhe
den vim de individuele burger bij ,de rechter 
enerzijds en de betekenis en invloed van de 
meer collectief georiënteerde wetgevingswe- . 
reld anderzijds hangen duidelijk samen. 
Gewichtsverzwaring van het één lijkt te leiden 
tot gewichtsvermindering van het andere. Dat 
hoeft op zichzelf niet verkeerd te zijn, maar 
het is prudent om er rekening mee te houden. 

Mr. JJ Vis is lid van de Raad van State en oud
hoogleraar staatsrecht 


