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DE BETEKENIS VAN
PROCEDURELE RECHTVAARDIGHEID
BIJ GESCHILBESLECHTING DOOR DE OVERHEID IN BEZWAAR

ROUTEBESCHRIJVING

De Universiteitscampus ligt aan de westkant van Tilburg. De univer-
siteit is zowel met het openbaar vervoer als met de auto optimaal 
bereikbaar. Het symposium vindt plaats in het Esplanadegebouw aan 
de Warandelaan 2.

Openbaar vervoer
Reizigers die met de sneltrein of intercity reizen, kunnen uitstappen op Tilburg Centraal Station. 
Vandaar kan men per stoptrein (halte Tilburg Universiteit), per bus (lijn 2,3,4 en 131) of per taxi verder 
reizen naar de universiteit.

Met de auto vanuit Breda, Eindhoven, ‘s –Hertogenbosch (A58/E312)
Neem de afslag Goirle Tilburg Turnhout (afrit 11 Centrum West). Bij de verkeerslichten op de T-kruising 
richting Tilburg aanhouden. Rijdend richting Tilburg linker rijbaan aanhouden. Bij de verkeerslichten links 
voorsorteren. Volg vervolgens de ANWB-borden ‘universiteit’. Voor de oostzijde van de campus (Simon 
Building en Montesquieu Building) gaat u bij het Shellstation rechtsaf. Vervolgens de tweede (eerste grote) 
straat links (Hogeschoollaan). Aan het eind vindt u een parkeerplaats aan uw linkerzijde. U kunt ook eerder 
aan uw rechterhand (derde straat)de Prof. Verbernelaan in rijden. 

Vereniging
voor 
Bestuursrecht



INTRODUCTIE

Jaarlijks worden in Nederland 2,6 miljoen bezwaarprocedures gevoerd. De bezwaarprocedure blijkt in 
de praktijk erg formeel te worden ingericht en voor betrokkenen weinig bevredigend te zijn. Uit onder-
zoek  waarin burgers werd gevraagd om 55 verschillende vormen van overheidsdienstverlening met een 
cijfer te waarderen, bleek dat bezwaar- en klachtprocedures met gemiddeld 4,8 de slechtste score 
behalen voor alle contacten met de overheid.  Bijna 70% van de bezwaarmakers blijkt bovendien een 
negatief eindoordeel over de bezwarenprocedure te hebben. Zij vinden de procedure te lang duren, 
trekken de onpartijdigheid van de bezwaarbehandelaars in twijfel en vinden dat in de beslissing op het 
bezwaar onvoldoende rekening wordt gehouden met wat tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht 
en dat onvoldoende wordt ingegaan op hun bezwaren. Projecten waarin een meer informele bezwaar-
behandeling wordt toegepast, blijken niet alleen tot kortere doorlooptijden, meer oplossingen, minder 
procedures en lagere kosten te leiden, maar ook tot een significant hogere tevredenheid bij de burger. 

In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid 
en Justitie is daarom afgelopen maand een nieuwe handleiding voor het professioneel behandelen van 
bezwaren uitgebracht. Een professionele behandelaar van bezwaren maakt gebruik van de mogelijkhe-
den tot informele interventies en beschikt (buiten de benodigde juridische kennis) over een aantal con-
flicthanteringstechnieken en goede communicatievaardigheden. Voor een effectieve bezwaarbehande-
ling dient de behandelaar tijdens zijn contact met burger(s) ook aandacht te besteden aan aspecten die 
de door de burger ervaren procedurele rechtvaardigheid bevorderen. Vanuit de gedragswetenschappen 
– en meer in het bijzonder het onderzoeksdomein van de psychologie van ervaren procedurele recht-
vaardigheid – is inmiddels veel onderzoek en kennis beschikbaar over de wijze waarop deze aandacht 
kan worden vormgegeven. 

Tijdens deze studiemiddag verzorgt professor Allan Lind, internationaal één van de leidende weten-
schappers op het gebied van procedurele rechtvaardigheid, een lezing over het effect van procedurele 
rechtvaardigheid en de wijze waarop gedurende de bezwaarprocedure de ervaren procedurele recht-
vaardigheid kan worden bevorderd. Naast deze lezing wordt aan de hand van presentaties van dr. Albert 
van Steenbergen, professor Boudewijn de Waard en professor Jacques Wallage ingegaan op het belang 
van een goede en effectieve bezwaarbehandeling in de praktijk. Gedurende de studiemiddag is ruimte 
voor vragen en discussie. 

Organisatie  De Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) in samenwerking met 
 het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 en de Universiteit van Tilburg 
Datum  Donderdag 7 november 2013
Locatie   Universiteit van Tilburg, Esplanadegebouw, Warandelaan 2 
Voertaal Engels
Aanmelden   Via VAR@pelsrijcken.nl onder vermelding van “VAR bijeenkomst met Allan Lind”
Vragen   Mevrouw mr. M.L. Batting, telefoonnummer 070-515 3639 
 e-mail VAR@pelsrijcken.nl

PROGRAMMA

13.30 - 14.00  Ontvangst

14.00 - 14.10 Opening  
 Prof A.T. (Bert) Marseille & Prof J.L.M. (Hans) Gribnau  

14.10 - 14.40 Fair Process and Lay Reactions to Government: 
 Who, what, why, when and how?
 Prof E. A. (Allan) Lind
 James L. Vincent Professor of Leadership
 Duke University, United States

14.40 - 15.00 Discussie

15.00 - 15.20 Pauze

15.20 - 15.40 Legitimiteit en fiscale bezwaarbehandeling
 Mr. dr. A.K.J.M. (Albert) van Steenbergen
 Centrum voor kennis en communicatie 
 Belastingdienst

15.40 - 16.05 Ervaringen van burgers met bezwaarprocedures in het bestuursrecht
 Prof. B.N.W. (Boudewijn) de Waard
 Hoogleraar Staats- en bestuursrecht
 Universiteit van Tilburg

16.05 - 16.30 Vertrouwen op democratie
 Prof. J. (Jacques) Wallage
 Voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur
 & Bijzonder hoogleraar Integratie en openbaar bestuur
 Rijksuniversiteit Groningen
 
16.30 - 17.00 Discussie

17.00 - 18.00 Afsluiting  en borrel


