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Het huidige debat over de juridi-

DE BOTSENDE WERELDEN

een kleine enquete onder rech-

sering van het openbaar bestuur
heeft veel weg van een spelletje
'juridisch-landje-pik-voorvolwassenen'. Bijna aile aandacht
gaat uit naar de bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter
en het openbaar bestuur. Ook
het vorig jaar verschenen rapport
van de werkgroep-Van Kemenade 1 mengt zich op deze manier in
de discussie. 'Het bestuur zit bij
zijn doen en Iaten gevangen in
een web van juridische regels,
beginselen en procedures. Er is
een te grate zeggenschap bij de
rechter, die zijn taak vaak op een
voor het bestuur nadelige wijze
uitoefent', aldus de werkgroep.
Maar dat is nog niet alles. Wie
goed kijkt, ziet dat het rapport
ook een nieuw element aan het
debat heeft toegevoegd. Tussen
de regels door blijkt uit het rapport namelijk ook dat de voortschrijdende juridisering ertoe
heeft geleid dat de bestuursrechter en het openbaar bestuur
steeds minder daadwerkelijk met
elkaar communiceren. Met andere woorden: de juridisering van
het openbaar bestuur is niet
aileen een competentie-probleem,
maar ook een communicatie-probleem. In de storm van verontwaardigde reacties die het eerste
perspectief (en het rapport Van
Kemenade) heeft opgeroepen,
dreigt de andere kant van de juridisering (die ook in het rapport
aan de orde komt) langzaam te
worden ondergesneeuwd. Deze
kant van de problematiek staat
daarom in de rest van deze bijdrage centraal.

VAN RECHT EN BESTUUR

ters en burgemeesters, ter gelegenheid van het in 1996 in
Tilburg georganiseerde symposium 'Openbaar bestuur in de knel
door rechtspraak?'2 Verreweg de
meest duidelijke conclusie van
deze enquete is nogal somber:
rechters en bestuurders staan
rnijlenver uit elkaar. Rechters
komen van Venus, bestuurders
komen van Mars. Wat de een
belangrijk vindt, vindt de ander
een onbeduidend detail en omgekeerd. De burgemeesters beklagen zich in de enquete bijvoorbeeld over de formalistische
opstelling van de bestuursrechter
en - omgekeerd - de rechters vinden dat veel van de problemen
simpel het gevolg zijn van het feit
dat het bestuur onvoldoende oog
heeft voor het recht. Beide partijen roepen om het hardst dat juist
de ander zich meer moet aanpassen. Het gaat hierbij vooral om
de verdeling van taken en bevoegdheden. Machtenscheiding
is hierbij een sleutelbegrip. Kartom : juridisering als competentieprobleem .
Maar uit de enquete komt ook
een andere conclusie, die veel
minder somber is, maar die tot
dusver nog niet zoveel aandacht
heeft gekregen . De rechters en
de burgemeesters is ook gevraagd, wat er nu volgens hen
zou moeten gebeuren. Beide partijen vinden dat de ander meer
aandacht moet besteden aan wat
zij belangrijk vinden. Burgemeesters vinden bijvoorbeeld dat
rechters stage zouden moeten
lopen bij de overheid of zich
moeten aanmelden voor een cursus bestuurspraktijk. De rechters
vinden juist dat de bestuurders
meer aandacht moeten besteden
aan het recht en meer juristen in
dienst moeten nemen . "In feite

Rechters van Venus, bestuurders
van Mars

Beide aspecten van de juridisering van het openbaar bestuur
komen duidelijk naar voren in
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een uitnodiging aan

minder ruimte over blijft voor informeel contact

de 'andere partij' om zich te verplaatsen in hun
eigen perspectieven op het probleem . Zwaar geformuleerd: men verwacht van de ander dat die de
eigen afwegingsrationaliteit erkent en overneemt."3
Beiden vragen aan elkaar om de wereld ook eens te
bekijken door de bril van de ander . Oit Iegt een
ander element van de juridisering van het openbaar
bestuur bloat: blijkbaar vinden zowel de rechters als
de burgemeesters dat daar nu vee! te weinig ruimte
voor is. Hiermee zijn we bij de andere interessante
uitkomst van de Tilburgse enquete aangekomen.
Want wat blijkt: over zo'n beetje alle onderwerpen
zijn bestuurders en rechters het radicaal met elkaar
oneens. Maar er is een onderwerp waarover met het
roerend met elkaar eens is. Zowel de rechters als de
burgemeesters vinden dat, om de huidige situatie te
veranderen, men meer met elkaar moet communiceren. Oriekwart van de burgemeesters (74%),
maar ook meer dan de helft van de rechters (54%)
vindt dat er meer communicatie zou moeten zijn
tussen de bestuursrechter en het openbaar bestuur.
Deze conclusie nodigt ons uit om ook eens te kijken
naar het andere aspect van de juridisering van het
openbaar bestuur: juridisering als commu_nicatieprobleem .

m et burgers. S Om de burger weer meer te betrekken bij overheidsbeslissingen wordt bijvoorbeeld
gewerkt aan: de co-produktie van beleid, interactieve beleidsvorming en onderhandelend bestuur.
Over deze thema's is op andere plaatsen al vee!
gezegd en geschreven. 6 Oit aspect zal ik daarom hier
verder Iaten rusten .
Het gaat nu minder om de overheid als subject,
maar om de overheid als object. Niet de relatie tussen bestuur en burger, maar de relatie tussen
bestuur en bestuursrechter staat centraal. De
Tilburgse enquete laat zien dat ook hier een gebrek
aan communicatie is ontstaan. Als gevolg van de
voortschrijdende juridisering blijft er steeds minder
ruimte over voor een goed gesprek tussen rechter
en bestuur.

behelzen [deze suggesties,

MH]

De verhouding tussen juridisering en communicatie
wordt onder meer duidelijk in de relatie tussen burger en bestuur (zie hierover ook het artikel van
Will em Witteveen in deze aflevering vans & D). Het
blijkt bijvoorbeeld dat, in weerwil van de goede
bedoelingen van de wetgever, de invoering van de
Algemene wet bestuursrecht (A wb) heeft geleid tot
een meer verticale relatie tussen overheid en burger. Het bestuursorgaan bepaalt eenzijdig welke
onderwerpen op welk moment aan de orde komen
en er is sprake van een daling van het aantal persoonlijke en telefonische contacten met burgers.4
Drie jaar na de invoering van deze wet heeft de Awb
bovendien tot gevolg dat de bezwaarschriftenprocedure steeds formeler wordt, waardoor er steeds

* Deze tekst is een bewerking van een
voordracht op de studiedag 'T oetsing
van bestuurlijk handelen in perspectief
gezet', Tilburg, 2 8 januari 1 9 9 8 .
1. Bestuur in geding (Rapport van de
werkgroep inzake terugdringing van de
juridisering van het openbaar bestuur,
onder voorzitterschap van J. A. van
Kemenade) Haarlem, 1 9 9 7 .
2. De inleidingen die tijdens dit symposium werden gehouden zijn gebundeld
in: Nederlands tijdschr!fi voor bestuursrecht,
nr.1,1997·

Communicatie: rechter en ombudsman veraeleken

Wat is eigenlijk de rol van communicatie in het
optreden van de bestuursrechter? Welk contact
bestaat er tussen de rechter en het bestuur en hoe
kan dit worden beoordeeld? W e krijgen meer zicht
op het optreden van de bestuursrechter door hem te
vergelijken met een ander instituut dat toezicht
houdt op het bestuursoptreden: de Nationale
ombudsman . Ik heb de bestuursrechter en de
Nationale ombudsman eerder met elkaar vergeleken in een rechtssociologisch en bestuurskundig
onderzoek. 7 Hierin stand niet zozeer hun rol van
individuele rechtsbeschermer centraal, maar ging
de meeste aandacht uit naar hun controlefunctie en
naar de invloed van de rechter en de ombudsman op
het bestuurshandelen. Welk effect hebben hun uitspraken op het openbaar bestuur, ook buiten het
concrete geval? En belangrijker nog: hoe kan de
bestuurlijke doorwerking van hun uitspraken, ook
in theoretische termen, worden verklaard?
Het belangrijkste verschil tussen de bestuursrechter en de Nationale ombudsman is de juridische
status van hun uitspraken . Een uitspraak van de
rechter is bindend, maar een rapport van de

3· P.W. Tops, "Opinies van rechters en
burgemeesters over 'juridificering' :
enige gegevens op basis van een enquete", Nederlands tijdschr!fi voor
bestuursrecht, nr. 1 , 1 9 9 7 , p. 3 2.
4· F.B .A. Jorna , 'De algemene wet
bestuursrecht als Paard van Troje',
Beleid &.Maatschappij (themanummer
'De organisatie van behoorlijk
bestuur'),jrg. 24, nr. 6, 1997, pp.
275-282.
s. G.S.A. Dijkstra, ' De verzelfstandi ging van de bezwaarschriftenprocedure:

een pleidooi voor di!Terentiatie', Beleid &.
Maatschappij (themanummer 'De organi satie van behoorlijk bestuur'), jrg. 24,
nr. 6, 1997 ,pp. 294·-3o2.
6. Zie bijvoorbeeld H .D. Stout & A.J .
Hoekema (red.), Onderhandelend bestuur,
Zwolle: NJB-Boekenreeks, o 9 9 4.
7. M.L. M. Hertogh, Consequenties van
con!role: de bestuurlijke doorwerking van he!
oordeel van de administratieve rechter en de

Nationale ombudsman, 's-Gravenhage:
Vuga (reeks Bestuurlijke Verkenningen
nr . 42) , 1997.
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ombudsman niet. Een uitspraak van de bestuursrechter kan via de tussenkomst van een andere rechter worden afgedwongen maar de rapporten en aanbevelingen van de Nationale ombudsman zijn eigenlijk niet veel meer dan een goedbedoeld advies. Ik
begon mijn onderzoek met de veronderstelling dat
juist dit verschil van groot belang zou zijn voor het
effect van hun optreden. Maar uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek bleek al snel dat deze aanname niet klopt. Men doet weliswaar steeds vaker een
beroep op de bestuursrechter, maar zijn uitspraken
blijken soms niet of nauwelijks van invloed op bijvoorbeeld het uitvoeringsbeleid van bestuursorganen.8 En omgekeerd, de rapporten en aanbevelingen van de Nationale ombudsman - die juridisch
niet binden - werken in veel gevallen wei degelijk
door in het bestuursoptreden.9 Met andere woorden: de rechtskracht van hun oordeel is misschien
wei belangrijk, maar niet van doorslaggevend
belang. Het blijkt dat de bestuurlijke doorwerking
van het oordeel van de bestuursrechter en de
Nationale ombudsman voor een belangrijk deel kan
worden verklaard door hun controlestijl.
De alledaaase bestuurspraktijk
Ik heb voor mijn onderzoek rondgekeken in de alledaagse bestuurspraktijk bij twee overheidsorganen:
de Belastingdienst en de Informatie Beheer Groep
(18-Groep). Beide organisaties hebben regelmatig
te maken met zowel de bestuursrechter als met de
Nationale ombudsman. Met de uitkomsten van dit
exploratief empirisch onderzoek heb ik het optreden van de rechter en de ombudsman opnieuw
bekeken. Ik maak een onderscheid in twee ideaaltypische controlestijlen: repressieve en r1fexieve controle. Het optreden van de door mij bekeken
bestuursrechter kan in het algemeen worden beschreven als repressieve controle, terwijl de
Nationale ombudsman veelal gebruik maakt van
reflexieve controle.
Allereerst de bestuursrechter (het College van
Beroep Studiefinanciering en de Belastingkamer van
de Hoge Raad). De 18-Groep en de Belastingdienst
hebben aileen contact met de bestuursrechter in het
kader van een concrete rechtszaak. Het bestuursprocesrecht voorziet in verschillende vormen van
8. Bijvoorbeeld: A.J. van Zoest, 'De
invloed van jurisprudentie op het handelen van bestuursorganen: standplaatsenvergunningenbeleid van gemeenten',
Bestuur,nr. 2, t989,pp . 44-47 en
P.C. lppel, Reacties op rechtsbescherming in
twee dienstverlenende oraanisaties: een

contact tussen heiden, maar het blijkt dat deze voorzieningen in de praktijk vooral worden gebruikt om
de rechter te informeren. Hij kan vragen stellen aan
partijen, maar liever niet andersom. De bestuursrechter, zo blijkt, kijkt in zijn oordeel niet expliciet
naar de eventuele gevolgen van zijn uitspraken voor
bijvoorbeeld de uitvoeringsorganisatie. Tenslotte
gebruikt de bestuursrechter een aantal middelen om
zijn uitspraken kracht bij te zetten.
Dit is een verticale vorm van controleren: het
bestuursorgaan is als het ware 'ondergeschikt' aan de
bestuursrechter. Er wordt vanuit gegaan dat de
naleving van uitspraken kan worden afgedwongen:
wie niet horen wil, moet maar voelen. Al deze kenmerken, en nog een heleboel meer, wijzen allemaal
in de richting van: repressieve controle. Het belangrijkste uitgangspunt van repressieve controle is, dat
bestuursorganen kunnen worden bei:nvloed door
het dreigen met sancties of door andere vormen van
dwang.
Dan de Nationale ombudsman. Deze gebruikt een
heel andere controlestijl. Het blijkt dat medewerkers van de ombudsman en de ambtenaren bij de
Belastingdienst en de 18-Groep in de praktijk regelmatig met elkaar in contact staan, ook buiten de
context van een concrete zaak. Dit blijkt nog het
meest duidelijk bij ingrijpende aanbevelingen. In de
praktijk, wanneer de ombudsman overweegt om
een belangrijke aanbeveling te doen, neemt hij soms
contact op met het betrokken bestuursorgaan om
vast te stellen wat de praktische en organisatorische
gevolgen zullen zijn van zijn voorgenomen aanbeveling. Op basis van wat ambtenaren dan naar voren
brengen, kan de ombudsman besluiten om zijn aanbeveling bij te stellen of om bijvoorbeeld de formulering van zijn aanbeveling aan te passen. Dit wordt
wei het 'sonderen' van aanbevelingen genoemd. De
Belastingdienst en de 18-Groep krijgen soms bovendien de ruimte om binnen een vastgesteld normatief
kader, hun eigen praktische invulling te geven aan
aanbevelingen.
Al deze eigenschappen zijn kenmerkend voor
een werkwijze die ik, in aansluiting op de theorie
van reflexief rechtiO en op het idee van 'frame
reflection' II, r1fexieve controle heb genoemd.

rechtssociologische studie, Zwolle: W .E.J.
Tjeenk Willink, t 9 8 9.
9· Zie ook: M. Hertogh, 'De Nationale
ombudsman: evaluatie van een ''hoerainstituut"', Socialisme &J)emocratie, jrg.
53, nr. 4, t 9 9 6, pp. 2 2 o - 2 2 6.
to . Zie bijvoorbeeld G.C .M. Teubner,

'Substantive and reflexive elements in
modern law', Law &..Society Review, nr . 2,
1983, pp. 239-285 .
t t . D.A. Schon & M. Rein, Frame r'!ftection: toward the resolution '![intractable
policy controversies, New York: Basic
Books, t 994 ·
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Reflexieve controle probeert niet om invloed uit te
oefenen door middel van dwang, maar door dialoog . Het belangrijkste uitgangspunt is dat bestuursorganen kunnen worden bemvloed door 'reflexiviteit': hoe verhoudt mijn kijk op de wereld zich met
de manier van kijken van anderen? De reflexieve
controleur probeert door middel van constructieve
communicatie zijn oordeel zo goed mogelijk te
Iaten aansluiten bij het referentiekader van de
gecontroleerde. Door middel van onder ling overleg
wordt als het ware gewerkt aan een nieuw, gemeenschappelijk analytisch en normatief kader .
Het blijkt dat de controlestijl van de bestuursrechter en de Nationale ombudsman grote gevolgen
heeft voor het effect van hun uitspraken . Sancties en
dwang bij repressieve controle zijn misschien effectief in het concrete geval, maar op de langere termijn worden maar heel weinig van deze uitspraken
ook daadwerkelijk overgenomen in bijvoorbeeld
het uitvoeringsbeleid van het bestuur. Omgekeerd
blijkt dat de reflexieve controle door de Nationale
ombudsman, op basis van overleg en dialoog,
ervoor zorgt dat vee! van zijn rapporten en aanbevelingen wei doorwerken . Arnbtenaren bij de IBGroep en de Belastingdienst vinden de uitspraken
van de rechter bijvoorbeeld minder duidelijk dan
die van de ombudsman. Rechterlijke uitspraken leiden bovendien tot grotere uitvoeringsproblemen
dan het optreden van de Nationale ombudsman en
geven meer aanleiding tot allerlei defensieve reacties van bestuursorganen waarmee zij het rechterlijk
oordeel gemakkelijk kunnen omzeilen.
Communicatie: Het rapport Van Kemenade

Het valt op dat bij de Nationale ombudsman de
communicatie met bestuursorganen een vee!
belangrijke rol speelt dan bij de controle door de
bestuursrechter. Het rapport van de werkgroep
Van Kemenade laat zien wat daar voor de bestuursrechter de gevolgen van kunnen zijn. Er is een
gebrek aan echte dialoog tussen rechter en bestuur.
ln de rechtszaal worden de 'verkeerde discussies'
gevoerd, zo staat letterlijk het rapport. Rechterlijke
uitspraken zijn daardoor vaak onduidelijk en
onvoorspelbaar voor het openbaar bestuur.
Bestuurders vinden bovendien dat de rechter zich te
formalistisch, te eenzijdig, opstelt en vee! te weinig
oog heeft voor de realiteit van het bestuursoptreden
waarin niet aileen de nadruk ligt op rechtmatigheid,
maar ook op slagvaardigheid en effectiviteit.
Doordat de Nationale ombudsman meer gebruik

maakt van dialoog en overleg, vinden ambtenaren
ook dat ze er vee! meer van kunnen opsteken.
Hierdoor kan men leren van ombudsmanzaken
waardoor fouten kunnen worde.n hersteld en in de
toekomst kunnen worden vermeden. Dialoog en
overleg kunnen aldus bijdragen aan de kwaliteit van
de bestuurlijke besluitvorming. W at betekent dit nu
voor de rechter? De bestuursrechter is natuurlijk
geen Nationale ombudsman en de ombudsman is
geen rechter. Ze hebben allebei hun eigen taak en
hun eigen bevoegdheden en dat is maar goed ook.
Maar zeker op het terrein van de communicatie kan
de bestuursrechter misschien wat leren van de
ombudsman. Hoe zou je nu gevolg kunnen geven
aan de oproep van de rechters en de bestuurders in
de Tilburgse enquete voor meer onderlinge communicatie?
Het rapport van de werkgroep Van Kemenade
doet hiervoor een aantal interessante voorstellen.
De werkgroep stelt bijvoorbeeld voor om een zgn.
bestuurlijke Ius in de rechterlijke procedure aan te
leggen (blz. 54). De huidige gang van zaken bij de
bestuursrechter is nogal statisch en eenzijdig. Zodra
een zaak aanhangig is, moeten het bestuur en de
andere partij wachten tot de rechter zijn definitieve
oordeel velt. Pas dan kan het bestuursorgaan de uitspraak bestuderen en uit de motivering van de rechter opmaken wat er moet gebeuren en hoe het bijvoorbeeld zijn uitvoeringsbeleid moet aanpassen.
Dit betekent dat bijvoorbeeld een gemeente vaak
van het ene op het andere moment zijn manier van
werken moet omgooien, met aile gevolgen van
dien. Om dit aan te pakken stelt de werkgroep Van
Kemenade voor om de rechter de mogelijkheid te
geven om in een aantal gevallen een tussenuitspraak
te doen. Voordat de bestuursrechter zijn definitieve
uitspraak doet, laat hij met een concept-vonnis
alvast weten welke kant het volgens hem opgaat.
Het bestuur krijgt dan de ruimte om orde op zaken
te stellen en hoeft niet te wachten tot de definitieve
uitspraak. Partijen kunnen dan bovendien niet
aileen op elkaars stellingen reageren, maar ook op
de door de bestuursrechter voorgestelde oplossing .
Dit doet denken aan het 'sonderen' van ingrijpende
aanbevelingen; de werkwijze van de Nationale
ombudsman die hiervoor aan de orde kwam.
Natuurlijk zou je bij de vormgeving van deze procedure ook nadrukkelijk rekening moeten houden
met alle belanghebbenden. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen op de manier die in het rapport wordt voorgesteld, waarbij een concreet uitgewerkt voorstel
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wordt gedaan voor het invoegen van een nieuwe

zoekende als groep. '13 Dit kan op rninstens twee

afdeling 8. 2. 7 in de Awb (biz. 8 3).
Door het invoeren van een bestuurlijke Ius zou
er weer meer ruirpte voor communicatie kunnen
ontstaan. Elders in het rapport Van Kemenade worden hiervoor nog meer suggesties gedaan. Zo stelt
de werkgroep bijvoorbeeld voor om het bestuur in
een rechtelijke procedure eerder te Iaten reageren
op de bestuursrechter, door het bestuur de mogelijkheid te geven om hangende een beroep zijn
besluit te wijzigen, te vervangen of in te trekken .
De werkgroep wil bovendien (in het kader van de
bezwaarschriftenprocedure) meer geschillen tussen
burger en bestuur oplossen door onderling over leg.
De werkgroep Van Kemenade pleit ook voor meer
aandacht voor informele vormen van geschillenbeslechting. De werkgroep vindt dat het bestuur moet
proberen om zoveel mogelijk geschillen te voorkomen, door burgers en belangengroepen eerder bij
de besluitvorming te betrekken, door het geven van
inspraak of door het voeren van goed overleg voordat besluiten worden genomen. In dit Iicht wil de
werkgroep het bestuur ook Iaten experimenteren
met alternatieve vormen van geschillenbeslechting
(ADR), zoals arbitrage en bemiddeling.

manieren. Rechters kunnen in de eerste plaats op
eigen initiatief hun beleid bekend maken. Zo heeft
de voormalig voorzitter van de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State wel eens voorgesteld dat
bestuursrechters hun onderlinge coordinatieafspraken bekend maken. 14 In de tweede plaats zouden
wellicht ook bestuursorganen (en burgers) in de
gelegenheid kunnen worden gesteld om de rechter
te vragen of hun beleidsvoornemens zich verdragen
met de opvattingen van de rechter. Ook de-werkgroep Van Kemenade heeft deze weg verkend, maar
uiteindelijk heeft ze dit voorstel om onduidelijk
redenen verworpen (blz. 48).
Tijdens een procedure bij de bestuursrechter
zou de eerder genoemde tussenuitspraak het eenzijdige karakter van de procedure kunnen verkleinen.
Na afloop van een rechtszaak kan de onderlinge
communicatie tussen rechter en bestuur toenemen
door rechters, binnen voorafbepaalde strikte voorwaarden, te vragen hun eerder gedane uitspraken
toe te lichten . Door het gebrek aan contact met het
bestuur vinden vee! ambtenaren de uitspraken van
de bestuursrechter vaak te onduidelijk. In de huidige doctrine spreken rechters uitsluitend door hun
vonnissen en arresten. Maar de praktijk is vaak
anders. Rechters zijn bijvoorbeeld regelmatig in het
nieuws om, a! of niet binnen het kader van de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR),
hun mening te geven over politieke beleidsvoornemens. Tijdens de parlementaire enquete opsporingsmethoden zijn bovendien verschillende (straf)
rechters in het openbaar gehoord. Binnen strikte
juridische grenzen is een aantal rechters, die nauw
waren betrokken bij belangrijke strafzaken inzake
de opsporingsmethoden van de politie, gevraagd
om hun arresten (vaak heel gedetailleerd) uit te leggen. 15 Het past wellicht bij deze ontwikkelingen om
in een aantal gevallen partijen de gelegenheid te
geven om bij de bestuursrechter een verzoek in te
dienen om zijn uitspraak te Iaten toelichten. Voor
de juridische vormgeving hiervan kan mogelijk aansluiting worden gezocht bij het procesrecht van het
Europese Hof van de Rechten van de Mens . Bij dit
Hof kan ook nu al, na afloop van een uitspraak, een
'request for interpretation' worden ingediend. 16
T enslotte kan misschien worden overwogen om

Gespreksstif voor rechter en bestuur

Naast de door de werkgroep Van Kemenade reeds
genoemde voorstellen, zou de onderlinge dialoog
tussen rechter en bestuur ook nog op een drietal
andere manieren concreet kunnen worden vormgegeven. I 2 Bij deze voorstellen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande rechtspraktijk binnen en buiten Nederland en aile suggesties kennen
natuurlijk naast voordelen ook een aantal nadelen.
Het huidige optreden van de bestuursrechter is
betrekkelijk eenzijdig van aard . Hierdoor is er weinig ruimte voor contact met bestuursorganen. Dit
zou bijvoorbeeld kunnen worden veranderd door
de bestuursrechter, voorafgaand aan een concrete
rechtszaak, zijn 'rechterlijk beleid' bekend te Iaten
maken. Dit zijn de algemene criteria waaraan de
rechter de toepassing van een bepaling in het concrete geval toetst. Minister Sorgdrager heeft in dit
verband a! eens gesuggereerd dat rechters hun
'voornemens op het gebied van de rechtspraak' presenteren aan 'bijvoorbeeld de politiek en de recht1 2. Zie ook: Hertogh 1 9 9 7, op. cit,
pp. 2 o 6 - 2 1 3 . Deze paragraaf is hier
voor een belangrijk dee! op gebaseerd.
1 3 . 'Minister Sorgdrager: rechterlijke
macht moet ontwikkelingen en voornemens duidelijk presenteren',
Staa<scourant, nr. 3 2, 1 9 9 5, p. 49 .

14 . P.J.G . Kapteyn, 'Vormen van
samenwerking tussen rechters: de afdeling rechtspraak', NJB, nr. 2 3 , 1 9 8 9,
pp. 1648-1654.
1 5. Zie bijvoorbeeld het openbaar verhoor van mevr. mr. A. Rutten- Roos,
vice-president bij het gerechtshof

Amsterdam. ln zake opsporing
(Enquetecommissie opsporingsmethoden), Tweede Kamer, vergaderjaar
1 9 9 5- 1 9 9 6 , 2 4 o 7 2 , nr. 1 3 (Bijlage
III, Verhoren deel2), pp. 70 3-71 8.
1 6 . Rule 57 of the Rules of Court A.
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in ons land, net als in de Verenigde Staten, zogenaamde special masters te benoemen . In Amerika kan
een district court een speciale functionaris benoemen: de special master. In het verleden zijn deze masters vooral aangewezen in zaken waarin de rechter
probeerde om de leefomstandigheden in gevangenissen te verbeteren. In eerste instantie traden deze
functionarissen vooral op om de rechter van de
nodige feitelijke informatie te voorzien over de
betrokken gevangenis . Wellicht op een vergelijkbamanier
als
de
Stichting
Advisering
re
Bestuursrechtspraak in ons land, die de bestuursrechter informeert over de feitelijke (veelal technische) kanten van bijvoorbeeld een milieuzaak. Maar
hoe Ianger hoe meer worden deze special masters
door de rechter op pad gestuurd om ook de precieze strekking van de rechterlijke uitspraak uit te leggen aan betrokkenen en om, bijvoorbeeld in gevangenissen, mee te denken hoe de uitspraken het beste
praktisch kunnen worden uitgevoerd. Misschien is
het de moeite waard om eens te kijken of we in het
Nederlandse bestuursrecht ook zo'n special master
(of: 'gerechtelijk gezant') in het Ieven kunnen roepen, die helpt bij de interpretatie en de implementatie van bestuursrechterlijke uitspraken en daarbij
nadrukkelijk de dialoog zoekt met het betrokken
bestuursorgaan . Misschien dat ook hier de Stichting
Advisering Bestuursrechtspraak een rol zou kunnen
spelen.
Tot besluit: zwarte dozen op een kier

Om de juridisering van het openbaar bestuur aan te
pakken richt de werkgroep- Van Kemenade zijn pijlen op drie doelen: 1) De beperking van de omvang
van de bestuursrechtelijke toetsing, 2) de heperking
van de toegang tot de bestuursrechter, en 3) de aanpassing van het bestuursprocesrecht. De eerste
twee voorstellen zijn een antwoord op juridisering
als competentie-probleem. Maar in plaats van deze
defensieve en ingrijpende maatregelen, ligt het naar
rnijn mening veel meer voor de hand om aile pijkn
te richten op de derde groep voorsteilen: de aanpassing van de bestuursrechterlijke procedure. Deze
voorstellen zijn veel constructiever en sluiten meer
aan bij juridisering als communicatie-probleem.
Ook in deze bijdrage zijn hiervoor verschiilende
concrete suggesties gedaan.
Uit de Tilburgse enquete blijkt dat rechters en
bestuurders in twee aparte werelden Ieven. Oat is in
zoverre geruststeilend omdat heiden nu eenmaal
een andere taak en andere verantwoordelijkheden

hebben. Dit wordt ook benadrukt door hen die de
juridisering van het openbaar bestuur uitsluitend als
een bevoegdheidsvraagstuk zien. Maar dit is slechts
een dee! van het verhaal, zo stelt Tops bijvoorbeeld
in een analyse van de enqueteresultaten.
'Tegelijkertijd Iaten zich uit de enquete ook signalen van "verkettering" of het niet serieus nemen van
elkaars waardensystemen afleiden. Daaruit kunnen
gemakkelijk problemen ontstaan', aldus Tops. 'Zij
zijn aileen door contact en communicatie te verhelpen. De zwarte dozen van recht en bestuur dienen
zich voor elkaar te openen, al is het maar op een
kier.' In deze bijdrage zijn suggesties gedaan om de
communicatie tussen rechter en bestuur te verbeteren. Maar 'communicatie' is geen toverwoord.
Ook wanneer het contact tussen de bestuursrechter
en bestuursorganen kan worden verbeterd, zullen
niet aile problemen tussen heiden voorgoed voorbij
zijn. Communicatie is bovendien geen doe!, maar
een middel. Ook bij repressieve vormen van controle speelt bijvoorbeeld communicatie een rol; de
controleur communiceert naar de gecontroleerde
de inhoud van zijn oordeel en maakt duidelijk welke
sancties aan het overtreden hiervan zijn verbonden .
Niet elke vorm van communicatie client daarom
onder aile omstandigheden verder te worden uitgebouwd, maar aileen dat type communicatie dat is
gericht op het creeren van een gemeenschappelijk
analytisch en normatief kader waarbinnen een
gemeenschappelijke kijk op de voorliggende problemen kan ontstaan. Deze vorm van communicatie
staat centraal binnen reflexieve controle. Net als de
Nationale ombudsman zou ook de bestuursrechter
zich soms minder repressief en meer reflexief kunnen opstellen. Reflexieve controle is niet zonder
risico 's voor bijvoorbeeld de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de controleur. Maar de ervaringen met de Nationale ombudsman Iaten zien dat
communicatie ook op een openbare en verantwoorde manier een grotere rol kan spelen.
Het rapport- Van Kemenade stelt terecht dat·we
opnieuw moeten kijken naar de verhouding tussen
rechter en bestuur . Natuurlijk is daarvoor de
bevoegdheidsverdeling en de machtenscheiding tussen de bestuursrechter en het openbaar bestuur van
belang, maar het gaat daarbij ook om de belangrijke
vraag hoe beide partijen op een juridisch en maatschappelijk verantwoorde manier meer en beter
met elkaar kunnen communiceren. Kortom: het is
tijd voor een goed gesprek tussen rechter en
bestuur.
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