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Als professionele bestuurders 
actie voeren, gaan zij niet de 
straat op. Zij .beschilderen geen 
lakens met indringende leuzen. 
Zij houden geen demonstraties 
waarbij de ME moet toezien. 
W el vormen zij een ambtelijke 
werkgroep die - op kosten van de 
belastingbetaler - een advies op
stelt aan de bevoegde instanties. 
Zijn de bestuurders heel boos, 
dan stellen zij ook een persbe
richt op om een publieke discus
sie te bevorderen. Zo bezien 
moeten de leden van de commis
sie Van Kemenade- allen afkom
stig uit het provinciale en 
gemeentelijke bestuur - zich wei 
erg hebben opgewonden. Zij 
deden dit alles en voegden er ook 
nog een serie uitgewerkte wets
voorstellen aan toe. De reden 
van hun ontstemming? Diepgaan
de bezorgdheid over de macht 
van rechters die in het huidige 
stelsel van bestuursrecht teveel 
mogelijkheden krijgen om de 
overheid - onder het mom van 
rechtsbescherming voor de bur
gers - de voet dwars te zetten bij 
de verwezenlijking van democra
tisch gelegitimeerd beleid. 

Uit het rapport Bestuur in 
eedine dat deze werkgroep op
stelde, komt een weinig roos
kleurig beeld naar voren over het 
functioneren van de rechterlijke 
macht in onze democratie . l In de 
afgelopen decennia zijn de moge
lijkheden voor burgers om over 
het bestuursoptreden te klagen 
bij de rechter vergaand ver
ruimd. Daarbij gaat het niet 
aileen om individuele burgers die 
last hebben van overheidsoptre
den, maar ook om goed georga
niseerde indirecte belanghebben
den (zoals bedrijven en maat
schappelijke organisaties) die 
langs juridische weg het bestuur 
op talloze manieren dwars kun-
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nen zitten, terwijl hun bezwaren 
tegen het beleid hoofdzakelijk 
economisch of politiek (in tegen
stelling tot juridisch) van aard 
zijn. Het rapport geeft op dit 
punt weinig voorbeelden, maar 
in de discussie die erover ont
stond wordt telkens verwezen 
naar het geslaagde beroep van 
milieuorganisaties op de rechter 
om proefboringen in het 
Waddengebied te verhinderen, 
nadat eerder een democratische 
procedure was gevolgd waarin de 
belangen van de milieugroepe
ringen door de overheid al tegen 
de economische belangen van de 
aardgaswinning waren afgewo
gen. 2 De rechter heeft, volgens 
de critici, die in wezen politieke 
afweging in juridische terminolo
gie nog eens overgedaan. De in 
de rechtspraak ontwikkelde alge
mene beginselen van behoorlijk 
bestuur bieden de rechter de 
mogelijkheid dit te doen, omdat 
hierbij telkens de vraag is of het 
bestuur redelijk gehandeld heeft 
bij het nemen van een besluit en 
over redelijkheid nu eenmaal te 
twisten is; rechters geven - nog 
steeds volgens Van Kemenade 
c.s. -hun eigen politieke oordeel 
over wat er redelijk is en wat 
niet. 'De rechter is medebe
stuurder geworden.' Op het 
voorbeeld kom ik later in dit arti
kel nog terug. Eerst moet bezien 
worden hoe de commissie deze 
indringende kritiek op de rechter 
onderbouwt. 

· De kracht van de areumenten 

De commissie hecht aan zuivere 
staatsrechtelijke verhoudingen. 
Haar beeld van die verhoudingen 
bestaat uit een aangeklede versie 
van het argument dat in een ver
tegenwoordigende democratie 
het primaat van de politiek heeft 
te gelden. Vertegenwoordigende 



organen zijn (mede) betrokken bij bet opstellen van 
wetgeving en een algemeen beleidskader, bestuur
ders gaan vervolgens aan de slag om te besturen. Dit 
besturen is een activiteit waarvoor veel beleidsvrij
heid vereist is. Men moet immers flexibel, slagvaar
dig en doelmatig opereren. Over alle bestuurlijk 
handelen client verantwoording te worden afgelegd 
aan de vertegenwoordigende organen, maar slechts 
in beperkte mate aan de rechter, namelijk slechts 
daar waar objectieve juridische maatstaven zijn 
overtreden. De wetgever wordt in de huidige ver
stoorde verhoudingen opgeroepen een nieuw even
wicht tot stand te brengen waardoor 'het bestuur de 
ruimte heeft die het behoeft en waar het in ons 
democratische bestel recht op heeft'. (p. 9; cursive
ring ww) Een pleidooi kortom voor het democra
tisch verankerde recht om knopen door te hakken. 

Het primaat van de politiek gaat in deze analyse 
naadloos over in het primaat van het bestuur. De 
wetgever spreekt, het bestuur handelt; in bestuur
lijke afwegingen heeft de rechter geen of slechts een 
zeer minimale taak (tegengaan van bestuurlijke 
'willekeur'). De rechter moet terug in zijn hok. 
Daarvoor zijn met name twee dingen nodig: de wet
gever moet meer duidelijke toetsingsmaatstaven in 
de wetgeving neerleggen en het gebruik van alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur moet wor
den teruggedrongen. 

Dit is een breed verhaal, in heel algemene 
bewoordingen. Het gaat over de democratie en het 
bestuur; over de wetgever, de rechter en de burgers. 
Het bestrijkt de gehele democratische rechtsstaat. 
De kracht van het verhaal komt echter pas naar 
voren wanneer het bereik ervan sterk wordt inge
perkt en gekeken wordt naar concrete voorbeelden. 
Van Kemenade en andere bestuurders met een 
ruime politieke ervaring kunnen heel goed uitleg
gen dat het bij sommige grote infrastructurele pro
jecten op provinciaal en gemeentelijk niveau uit de 
hand is gelopen omdat er zoveel hindermacht is bij 
betrokkenen en belanghebbenden dat noodzakelijke 
beslissingen niet konden worden genomen, of pas 
na lange tijd, na polariserende juridische procedures 
en met zeer grote kosten. De nationale overheid 
heeft een NIMBY-wet om zulke patstellingen in 
haar voordeel te doorbreken. Wellicht zou een der
gelijke oplossing ook voor andere overheden in 
overweging genomen moeten worden. Uitgangs
punt moet dan zijn dat er eerst een goed georgani-

1. Bestuur in geding, Rapport van de werk
groep inzake terugdringing van de juridise
ring van het openbaar bestuur, Provincie· 
huis Noord-Holland, Haarlem 1 9 9 7. 

seerde democratische besluitvormingsprocedure is, 
met als onderdeel daarvan eventueel de mogelijk
heid bepaalde vragen aan de rechter voor te leggen 
als over het juridische kader van de beslissingen 
strijd ontstaat, maar dat er een moment komt waar
op de politieke organen een definitieve beslissing 
nemen. Het moet dan ook wel om echte Not In My 
Backyard situaties gaan, om situaties waarbij er wer
kelijk sprake is van een zwaarwegend algemeen 
belang en een optelsom van private belangen 
besluitvorming verhindert. De situatie is natuurlijk 
anders als het gaat om een conflict tussen algemene 
belangen, vooral als deze belangen door het recht 
erkend zijn. In zo'n conflict kan een juridische 
beoordeling door de rechter niet achterwege blij
ven. En het is nog anders wanneer het niet om grote 
projecten gaat maar om alledaagse besluiten die de 
belangen van burgers raken. In die gevallen is 
rechtsbescherming tegen onrechtmatig overheids
optreden een groot goed. De woedende reacties 
van veel bestuursrechtjuristen op de voorstellen van 
de commissie Van Kemenade zijn te begrijpen als 
we zien dat de wetsvoorstellen er op neer komen 
dat deze rechtsbescherming moet worden terugge
draaid naar het niveau van voor de invoering van de 
Wet Arob in de jaren zeventig, en wat betreft de 
materiele gronden van toetsing zelfs naar het jaar 

1947· 
De overtuigingskracht van het verhaal van Van 

Kemenade c.s. neeint echter drastisch af wanneer 
we het als een algemeen betoog lezen over de wer
king van de democratie. In de eerste plaats omdat 
het geen goed verhaal is over democratie. 
Democratie wordt uitsluitend opgevat als formele 
democratie, als een proces om door middel van ver
kiezingen plus vertegenwoordiging plus bestuurlijk 
voorwerk plus beperkte inspraak plus beperkte 
rechterlijke controle tot het moment supreme van het 
Besluit te komen. Democratie als vormgeving van 
het recht om knopen door te hakken. Die formele, 
procesmatige visie op vertegenwoordigende demo
cratje moet echter op zijn minst worden aangevuld 
met een idee over materie1e democratie. In zijn recen
te Leidse oratie bepleit Brenninkmeijer een gedeel
de rechtsorde, waarbij het primaat niet aileen aan de 
wetgever en de formele democratie toevalt maar 
ook aan de ontwikkeling van de maatschappelijke 
opvattingen (het 'rechtsbewustzijn' noemde een 
voorganger van Brenninkmeijer, de sociaal-demo-

2. Over dit onderwerp debatteerden 
Alex Brenninkmeijer en Marcel van 
Dam in bet televisieprogramma Het 
Lagerhuis. 

I I I 



I I 2 
s &..o 3 1998 

craat Hugo Krabbe, dat aan het begin van deze 
eeuw). 

De aedeelde rechtsorde impliceert dat een belanarijk 

deel van de rechtsorde buiten - if liever: boven - de 

politiek Staat. Voor zover politieke oraanen keuzevrij
heid hebben is het belanarijk dat bij bet uitoifenen van 
die keuzevrijbeid zoveel moaelijk aansluitinB wordt 
aezocbt bij wat in de samenlevinB leift. In die zin moet 

er meer aandacht komen voor materie1e democratie. 

Materie-le democratie staat teaenover jormele democra
tie, die tot uitdrukkina komt in bet meerderbeidsbeain

sel en de daarmee samenbanaende politieke structuur: 

partijvorminB, periodieke verkiezinaen, coalitievor

minB en parlementaire besluitvormin9. Materie1e 

democratie verlanat enerzijds cifstemminB op junda

mentele recbten en beainselen van beboorlijkbeid, 

anderzijds cifstemminB op betaeen in de samenlevinB 
leift en in bet bijzonder cifstemminB op bet maatscbap

pelijk normen- en waardepatroon.3 

Als het 'maatschappelijk normen en waardepa
troon' eenmaal neerslag heeft gevonden in gezag
hebbende juridische teksten (zoals wetten, verdra
gen en uitspraken van de hoogste rechterlijke colle
ges) verandert het politieke spel van de formele 
democratie. Men kan dan niet meer in totale vrij
heid afwegen, maar moet aantonen dat aan de juri
disch erkende waarden en belangen recht gedaan is 
bij die afweging. Anders moet de rechter ingrijpen, 
en wel uit hoofde van zijn taak om recht te spreken, 
niet uit hoofde van een politieke visie. De materiele 
democratie komt aan het woord door de instituties 
en procedures van de formele democratie en kan 
daardoor richting geven aan de toekomstige moge
lijkheden om langs formele weg besluiten te nemen. 
'Richting geven' wil zeggen een beperking van de 
vrijheid om knopen door te hakken voor het 
bestuur. 

Pro11Jorinaen in de Waddenzee 

In de tweede plaats is de overtuigingskracht van het 
algemene verhaal over democratie ook niet zo sterk 
als gekeken wordt naar de concrete voorbeelden 
waaruit zou moeten blijken dat rechters zelf de 
bestuurlijke afwegingen overdoen. Laten we eens 
kijken naar het veelgenoemde geval van de rechter
lijke uitspraak over de toelaatbaarheid van proefbo
ringen in het Waddengebied. 

Onder de W addenzee bevindt zich een grote 
hoeveelheid aardgas. De overheid he eft aan de N AM 

een 'eeuwigdurende' concessie gegeven om dit 
aardgas te exploiteren, mits voldaan is aan door de 
overheid te stellen eisen. De Waddenzee is tegelij
kertijd een buitengewoon waardevol natuurgebied, 
door diezelfde overheid aangewezen als kerngebied 
van de Ecologische Hoofdstructuur. Proefboringen 
zijn nodig om een begin te maken met de uit de con
cessie voortvloeiende exploitatie van het aardgas. 
Daartoe is een methode ontwikkeld om schuin te 
boren waardoor minder schade zou worden aange
richt aan het milieu. Maar zulke proefboringen - en 
ook de daarop aansluitende winning van aardgas -
zijn aantastingen van de ecologie van het natuurge
bied. We hebben hier kortom te maken met een 
klassiek conflict tussen econornie en ecologie. De 
staat heeft beide belangen tot op zekere hoogte door 
rniddel van de procedures van de formele democra
tie materieel erkenning geboden. 

Als het ministerie van Economische Zaken, na 
de daartoe voorgeschreven procedures te hebben 
gevolgd, begin 1 996 toestemrning verleent voor de 
proefboringen komen een aantal milieuorganisaties 
(zoals de Vereniging tot behoud van de Waddenzee, 
Greenpeace, Natuur en Milieu, en het Wereld
natuurfonds) in het geweer. In de procedure voor 
de President van de Rechtbank Leeuwarden staat 
niet het algemeen belang tegenover particuliere 
belangen, maar staan algemene belangen tegenover 
elkaar. Er is geen sprake van een N 1 M BY -conflict, 
maar van strijd over de publieke zaak. Wat heeft de 
rechter echter met die strijd te maken? Het conflict 
heeft een lange voorgeschiedenis die heeft geleid tot 
gezaghebbende juridische teksten die de milieube
langen een zekere juridische status hebben gegeven. 
In die voorgeschiedenis - het traject van de formele 
democratie - is sprake geweest van zelfbinding door 
de overheid aan bepaalde materiele waarden en 
belangen. Ook · is er een procedure afgesproken 
over toekomstige besluitvorming over economische 
belangen met inachtneming van ecologische belan
gen. Dat is het waar de rechter zich op richt. De 
rechter constateert dan dat de boringen plaats zul
len vinden in een gebied dat ingevolge het 
Natuurbeleidsplan en het Structuurschema Groene 
Ruimte is aangemerkt als kerngebied van de 
Ecologische Hoofdstructuur . Het gaat hierbij om 
planbesluiten waarbij het parlement is betrokken. 

3· A.F.M . Brenninkmeijer, Gedeelde 
rechtsorde, oratie Leiden, Zwolle 1 9 9 8: 
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Ingrepen zijn op basis van deze democratisch aan
vaarde plannen aileen nog toegestaan op grond van 
een 'zwaarwegend maatschappelijk belang' . Maar 
wat is dat eigenlijk? Het bestuur meent dat er pas 
van een 'zwaarwegend maatschappelijk belang' 
sprake is bij onomkeerbare schade aan het milieu . 
De rechter deelt die mening niet . Uit de beschikba
re stukken blijkt namelijk niet dat voor het stand
punt van de overheid 'steun te vinden is'. (Dit is een 
tamelijk harde conclusie: het bestuursstandpunt is 
niet gebaseerd op 'de tekst, de geschiedenis en de 
totstandkoming van het Structuurschema', stelt de 
rechter vast). Ook speelt een rol dat er te weinig 
wetenschappelijk onderzoek is gedaan over de 
effecten van de boringen, terwijl zulk onderzoek 
wei had moeten plaatsvinden in het kader van de 
eveneens door de overheid voorgeschreven milieu
effectrapportage. In Europees verband is de zoge
naamde Habitat-richtlijn (ter bescherming van die
ren) van toepassing; uit de stukken blijkt deze niet 
aan de daar gestelde voorwaarden te zijn getoetst. 
De planologische kernbeslissing voor de Wadden
zee, alweer zo'n gezaghebbend juridisch document, 
gaat ervan uit dat als het komt tot een belangenaf
weging bij onzekere kennis (zoals hier) het voordeel 
van de twijfel aan het milieubelang moet zijn en wei 
op grond van het voorzorgprincipe. Gelet op dit 
alles komt de President tot de conclusie dat de 
besluiten niet met de vereiste zorgvuldigheid zijn 
voorbereid en genom en en dat zij niet zijn voorzien 
van een voldoende draagkrachtige motivering.4 Die 
laatste twee formules verwijzen naar de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur die in de loop van 
de afgelopen veertig jaar door de rechtspraak, met . 
goedvinden van de wetgever, zijn ontwikkeld als 
maatstaven om onrechtmatig overheidshandelen te 
beoordelen. De Algemene wet bestuursrecht geeft 
inmiddels een wettelijke basis aan een aantal van 
deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur . 

Deze weergave van de -vee! uitvoeriger gemoti
veerde - uitspraak van de rechter geeft niet aileen 
aan dat er met een sterk juridische bril is gekeken 
naar de afweging van economische en ecologische 
belangen, er blijkt ook uit dat de rechter heel anders 
heeft geredeneerd dan een bestuurder doet die een 
belangenafweging maakt. Er wordt geredeneerd 
over procedures die niet zijn gevolgd (maar waaraan 
de overheid zichzelfhad verbonden) en over waar
den die juridisch beschermwaardig zijn geacht (en 

4· President Rechtbank Leeuwarden, 2 8 

april 1 9 9 7 , nrs 9 7/ 3 6 6 t/ m 3 6 9 en 
97/ 493 t / m496 . 

waarvan zonder voldoende zwaarwegende grond is 
afgeweken). De r echter lijkt de actuele stand van 
zaken van de materiele democratie, voorzover deze 
de zeef van de formele procedures heeft gepasseerd, 
aan zijn overwegingen ten grondslag te leggen . Oat 
is niet een rechter die op de stoel van het bestuur is 
gaan zitten om met diens pet op te kijken hoe de 
wind waait. 

Het belans van een betere communicatie 

Het is te gemakkelijk om de onwelkome boodschap 
van de commissie Van Kemenade terzijde te schui
ven omdat deze te generaliserend is, over het doe! 
heenschiet en een nostalgische terugkeer behelst 
naar vroeger tijden toen je nog echt besturen kon. 
Er is wei degelijk een probleem. Het is nuttig om 
van tijd tot tijd de onderlinge verhoudingen in het 
openbaar bestuur ter discussie te stellen en daarin 
verandering aan te brengen. Ik denk aileen niet dat 
die veranderingen gezocht moeten worden in aan
passingen van de Algemene wet bestuursrecht die 
de rechter minder armslag geven. De rechtsbe
scherming van de burgers zou dan over de hele linie 
worden ingeperkt, terwijl de problemen zich voor
doen in een beperkt scala van besluiten over grote 
projecten in de sfeer van ruimtelijke ordening en 
milieu. Veeleer denk ik dater veranderingen moe
ten worden voorgesteld in de praktijk van het open
baar bestuur zelf. Deze veranderingen liggen op het 
communicatieve vlak . In het artikel van Marc 
Hertogh in ditzelfde nummer van s & D wordt er
voor gepleit de communicatie tussen bestuur en 
rechter te verbeteren. Zelf zoek ik het in verbete
ringen in de communicatie op twee niveau's : tussen 
bestuur en burger en tussen rechter en burger. 

Hoe moet het bestuur omgaan met de belangen 
van burgers (die soms ook algemene belangen zijn)? 
Om die vraag te beantwoorden moeten we ons een 
ideaalbeeld vormen van het bestuur. Scheltema 
heeft in enkele publikaties een lans gebroken voor 
het ideaal van de dienende overheid . 'Het gaat bij de 
werkzaamheden van de overheid nooit om een doel 
in zichzelf, maar om het zo goed mogelijk bevorde
ren van het belang van de leden van de samenle
ving. 'S De dienstbaarheid van alle overheidsactivi
teiten aan het algemeen belang staat dus voorop. Uit 
een dergelijk ideaal vloeit voort dat het bestuur in 
haar dagelijkse functioneren aandacht besteedt aan 
doelmatigheid, aan integriteit, aan het voorkomen 

s. M. Scheltema, 'De rechtsstaat ' , in : 
J.W.M. Engels eta!. (red.),Derechts
staat herdacht, Zwolle 1 9 8 9. 
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van belangenverstrengeling, aan ambtelijke loyali
teit. Ook moet er sprake zijn van een goede com
municatie met de burgers, omdat dit een noodzake
lijke voorwaarde is voor de dienende overheid: een 
overheid die de wensen, meningen en afwegingen 
van de burgers niet kent en niet serieus neemt, kan 
niet de pretentie hebben aile belangen van de !eden 
van de samenleving te behartigen. In dit verband 
kan ook gepleit worden voor een ideaalbeeld van 
responsief of communicatiefbestuur. Een werkelijk 
communicatief bestuur geeft informatie over zaken 
die de burgers in hun belangen raken, geeft argu
menten voor het beleid en schept mogelijkheden 
voor respons. Bovendien is deze ideale overheid 
bereid en in staat naar kritiek te luisteren en eventu
eel de plannen bij te stellen, de regels aan te passen 
of de organisatie van de overheid te herzien.6 

Dienende overheid, responsief of communica
tiefbestuur: het gaat om ideaalbeelden die soms ver 
verwijderd zijn van de bestuurlijke realiteit. Juist op 
dit vlak kan belangrijke vooruitgang geboekt wor
den. Het is te verwachten dat een overheid die zich 
naar deze ideaalbeelden richt, vee! polarisatie in de 
besluitvorming tussen verschillende betrokken 
belangen kan voorkomen. De commissie Van 
Kemenade signaleert terecht dater nu een situatie is 
ontstaan waarin zowel betrokken burgers en maat
schappelijke organisaties als ambtenaren en bestuur
ders steeds meer gaan verwachten dat de verschil
lende stadia van het democratische proces niet tot 
een vergelijk zullen leiden. Dit wordt een voorspel
ling die zichzelf waarmaakt. Tijdens de inspraak, de 
behandeling door vertegenwoordigende organ en en 
in de rechtszaal komt men dezelfde argumentaties 
tegen zonder dat het komt tot een echt debat, zon
der dat er enige vooruitgang wordt geboekt. Het is 
primair een bestuurlijke verantwoordelijkheid erop 
te letten dat de verschillende fora functioneren in 
overeenstemming met de daarvoor geldende uit
gangspunten. Het bestuur moet meer erop gericht 
zijn de communicatie met de burgers tijdens elk sta
dium beter te Iaten verlopen, in overeenstemming 
met maatstaven die recht doen aan het type besluit
vorming of debat. 

Zo zou een inspraakprocedure slechts moeten 
worden georganiseerd wanneer er voor de inspre
kers ook werkelijk nog iets in te brengen is. Het 
besluit moet niet van te voren al vaststaan. De 
indruk dat het besluit al vaststaat bij potentiele 

belangrijke deelnemers moet actief worden wegge
nomen. Er moet volledige en betrouwbare informa
tie beschikbaar worden gesteld. Alles wat relevant 
is, moet openbaar zijn. De procedure zelf moet 
gevoerd worden met inachtneming van de eisen van 
fair play. Als gevolg van een dergelijke zorgvuldige 
omgang met inspraak zuilen de deelnemers al voor 
een dee! in het gelijk gesteld zijn: zij zijn in elk geval 
serieus genomen. En passant wordt voorkomen dat 
de rechter het oordeel 'onzorgvuldige voorberei
ding van het besluit' uitspreekt. Wanneer een ver
tegenwoordigend lichaam de belangen afweegt en 
tot een beslissing komt, gelden deels weer andere 
normen . Nu moeten aile betrokken belangen ter 
tafel komen, op een marrier die voor woordvoer
ders van die belangen acceptabel is. Er moet over
eenstemming zijn over de vraag wat relevante ken
nis is die in het debat moet zijn ingebracht ( denk aan 
de controverse rond de milieu-effectrapportage in 
het geval van de boringen in de Waddenzee). In 
deze fase komen niet meer de woordvoerders van 
belangen aan het woord maar degenen die uit naam 
van de gemeenschap de belangen afwegen. Het is 
mogelijk het verschil in karakter tussen inspraak en 
democratische besluitvorming door een zorgvuldi
ge organisatie van de werkwijze van de betrokken 
organen zo duidelijk te markeren dat dit voor aile 
geinteresseerde burgers duidelijk is. Dit zal ook 
weer de geneigdheid om te gaan procederen ver
minderen, terwijl de rechter, als het toch tot een 
proces komt, niet gauw zal oordelen dat het besluit 
geen draagkrachtige motivering heeft. 

Tijdens deze twee te onderscheiden fasen van de 
openbare meningsvorming kunnen natuurlijk juri
dische vragen opkomen waarover men het niet eens 
kan worden. De rechter moet dan kunnen worden 
ingeschakeld, bijvoorbeeld door een procedure 
waarbij vragen over de uitleg van het recht aan hem 
worden voorgelegd. (Voorbeeld: Wat betekent 
'zwaarwegende maatschappelijke belangen' in het 
Structuurschema Groene Ruimte?) Ook dit voor
komt een later beroep op de rechter en Ievert tijd
winst op in het bestuurlijke proces. De mogelijk
h~id de rechter al eerder in te schakelen, dus v66r 
het besluit in kwestie, werkt ook preventief: hier
door ontstaat er een prikkel voor de overheid om 
meer aandacht te geven aan de kwaliteit van de juri
disch relevante stukken (regelingen, nota's, plan
nen en zo meer). Het is niet aileen de taak van de 
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rechter de burgers duidelijkheid te verschaffen over 
de stand van zaken van het geldende recht. Oat is 
een verantwoordelijkheid die het bestuur deelt met 
de rechter. Het is in het belang van effectiefbestuur 
meer zorg te besteden aan de juridische kwaliteit 
van het beleid. De commissie Van Kemenade 
onderkent dit punt trouwens volmondig. 

Ook de communicatie tussen rechter en burger 
kan verbeterd worden. Rechter en burger spreken 
tot op grote hoogte elk hun eigen taal. Dat is alleen 
a! het gevolg van de onvermijdelijke ingewikkeld
heid van de juristentaal. Rechters moeten de heer
sende juridische terminologie wei aanhouden als zij 
een rechtsvraag beantwoorden, maar zij kunnen 
zich bij de motivering van hun uitspraken meer aan
trekken van het niet-geschoolde publiek dat de ver
taalslag terug naar gewoon N ederlands niet kan 
maken. Rechters kunnen er ook toe overgaan om 
een toelichting te geven buiten het vonnis om - bij
voorbeeld in een persbericht of op een persconfe
rentie waarbij zij ook vragen beantwoorden. Dan 
zijn zij immers niet gebonden aan de vormvoor
schriften die voor het vonnis als officieel document 
gelden. Tijdens de procedure door de rechter moet 
duidelijk gemaakt worden wat in de rechtszaal wei 
en wat niet ter discussie kan staan. Hiermee kan de 

rechter het streven van het bestuur om deze duide
lijkheid te verschaffen, ondersteunen. Er zijn ver
schillende taakopvattingen denkbaar. Bij een kort 
geding is het steeds gewoner geworden dat de 
President probeert een schikking te bewerkstelligen 
tussen de procederende partijen. Zou iets dergelijks 
in bestuursrechtelijke procedures nu werkelijk 
onmogelijk zijn? De rechter zou meer als bemidde
laar kunnen optreden. In deze context gaat het er 
dan niet zozeer om de partijen tot directe onderhan
delingen te bewegen als wei om nog niet voldoende 
uitonderhandelde kwesties terug te verwijzen naar 
de democratische procedures, terwijl de rechter al 
wei over juridische kwesties laat weten wat hij gaat 
beslissen (bijvoorbeeld over de interpretatie van 
een plan of regeling) en zo de partijen aanzet tot 
samenwerking. 

Heel concreet zijn deze voorstellen natuurlijk 
nog niet uitgewerkt. Oat is ook vers twee. Eerst 
moeten bestuur en rechter bereid zijn serieus werk 
te maken van verbetering van hun communicatie 
met de burgers en, als gevolg daarvan, ook met 
elkaar. In een democratische rechtsstaat moet men 
eerst zinvolle betrekkingen aanknopen voor er kno
pen kunnen worden doorgehakt. 
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