
Vereniging voor Bestuursrecht VAR 75 jaar 

rede Michiel Scheltema 

Jubileumbundel Europeanisering van het bestuursrecht 

Mijnheer de voorzitter, de bundel Europeanisering van het algemeen bestuursrecht  is een prachtig 
cadeau dat ik van u in ontvangst mag nemen. Het is een voorrecht dat ik dat mede namens alle leden 
van onze vereniging te doen.  

Zonder twijfel is de Europeanisering van het bestuursrecht een onderwerp dat grondige aandacht van 
de Nederlandse beoefenaren van het bestuursrecht behoeft. Niet alleen wordt kennis van dit deel van 
het Europese recht voor de rechtspraktijk steeds belangrijker, ook kan het boek ons inspireren om ook 
vanuit Nederland een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Europese bestuursrecht. De 
schrijvers en de onderwerpen van hun bijdragen beloven een grote rijkdom aan gedachten en ideeën.  

Bij dit jubileum gaan mijn gedachten terug naar de viering van het vijftigjarig bestaan van onze 
vereniging. Toen bood J. van der Hoeven zijn mooie studie De drie dimensies van het bestuursrecht 
aan. Hierin behandelde hij de ontwikkeling van het bestuursrecht, door hem ‘een historische tocht door 
een gevarieerd landschap’ genoemd. Uitgaande van de gedachte dat men, wanneer men het verleden 
niet kent, ook geen toekomst heeft, zorgde die studie ervoor dat het Nederlandse bestuursrecht zijn 
verleden leerde kennen. Vandaag is daar een verkenning van de toekomst aan toegevoegd door de 
jubileumbundel Europeanisering van het bestuursrecht: het is immers zeer waarschijnlijk dat het 
Europese bestuursrecht daarin een belangrijke rol gaat spelen.  

Waarom werd de VAR opgericht? 

Gaan wij terug naar 1939, het jaar van de oprichting van de VAR, dan zien wij oprichters die niet 
hadden kunnen dromen van het onderwerp van de bundel van vandaag. Dat Nederland samen met zijn 
grote buur zich zouden onderwerpen aan een Europees recht was in die tijd ondenkbaar. Datgene waar 
zij wel van droomden – een goed ontwikkeld algemeen deel  van het bestuursrecht – is in aanzienlijke 
mate gerealiseerd. Er is een Algemene wet bestuursrecht en er zijn vele gedegen handboeken, 
tijdschriften en studies over dat algemene deel. De VAR is daarin zeer belangrijk geweest, en is dat  - 
zoals de voorzitter al aanroerde – nog steeds. De constante stroom van preadviezen, en de meer 
toegespitste inspanningen om algemene bepalingen van bestuursrecht tot stand te brengen hebben een 
essentiële bijdrage geleverd. Dan denk ik specifiek aan de Algemene bepalingen van administratief 
recht in een constant uitdijende vorm, en aan de verschillende commissies die voorstellen ontwierpen. 
De opname in 1983 van de codificatieverplichting voor het algemeen deel van het bestuursrecht in de 
Grondwet was zonder de VAR niet geschied.  

In dit verband vestig ik graag de aandacht op de bijdrage die ons kort geleden overleden erelid 
J.M.Polak aan deze ontwikkeling heeft geleverd. Als voorzitter van talloze commissies over 
wetgevingsvraagstukken en – wat minder op de voorgrond – als opsteller van adviezen van de Raad 
van State over de Awb heeft hij veel invloed gehad. Na aan zijn hart lagen ook de aanwijzingen voor 
de regelgeving waarover hij ook in onze jaarvergaderingen regelmatig sprak. Ook zijn laatste bijdrage 
aan een jaarvergadering ging over dat onderwerp.  

Eén van de wensen van de oprichters was  om het administratief recht meer een eigen positie te geven. 
Men voelde zich indertijd weggedrukt door de grote rechtsgebieden: het privaatrecht, het staatsrecht 
en het strafrecht. Die emancipatie is er inderdaad van gekomen. Heel soms lijkt het erop dat vanuit die 
andere rechtsgebieden enigszins jaloers gekeken wordt naar het bestuursrecht. Wordt niet bij de 
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herziening van het burgerlijk procesrecht getracht dit naar het voorbeeld van het bestuursprocesrecht te 
hervormen? 

Kortom, er is in deze 75 jaar veel bereikt. De oprichters zouden glimmen in hun graf wanneer zij dit 
alles zouden weten. Misschien zouden zij denken dat de vereniging zich nu met het Europees 
bestuursrecht gaat bezig houden omdat in Nederland het gestelde doel is bereikt. Dan is verbreding 
van het werkterrein naar Europa welkom. 

Is eenheid van bestuursrecht een rustig bezit? 

Hebben wij in Nederland het gestelde doel inderdaad bereikt? Kunnen wij tevreden zijn met het 
algemeen bestuursrecht zoals dat nu is gevormd? Hoe moeten wij dat beoordelen? Welke maatstaven 
leggen wij aan een oordeel ten grondslag?  

Om daar een antwoord op te geven neem ik u mee naar een conferentie aan de VU die ik kortgeleden 
bijwoonde. Die ging over semi-publieke instellingen. Een spreker uit Stellenbosch behandelde die 
instellingen als liggende op een continuüm tussen privaatrecht en publiekrecht, met als resultaat dat 
die instellingen met regels van beide terreinen te maken hebben. Daarop volgde in interventie van 
Sjoerd Zijlstra. Niet wars van een wat provocatieve stellingname maakte hij duidelijk dat hij het 
geheel anders zag. Semi-publieke instellingen moeten volgens hem gewoon worden afgeschaft: zij 
moeten of publieke of private instellingen worden. Een tussencategorie geeft alleen maar een 
verwarrende onduidelijkheid.  

Op het eerste gezicht zullen velen afwijzend reageren op een dergelijke stellingname. Men kan toch 
niet de maatschappelijke werkelijkheid vormen naar de systematiek die juristen bedacht hebben om 
hun regels te ordenen. Inderdaad, dat vind ik ook: men behoort geen wenselijke ontwikkelingen in de 
samenleving tegen te houden met het argument dat die niet passen in het systeem van ons recht of in 
de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht.  

Maar het argument gaat dieper, zeker ook in het denken van Sjoerd Zijlstra. De systematiek van het 
recht of van de Awb is geen doel in zichzelf, maar is instrumenteel voor achterliggende waarden. 
Consistentie in het recht dient waarden als rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, kernwaarden van de 
rechtsstaat. Het nastreven daarvan is een kerntaak van het bestuursrecht. Men moet beseffen dat het bij 
het algemeen deel van het bestuursrecht juist daarom gaat, en dat eenheid en systematiek middelen 
zijn om die waarden te bereiken.  

Doelstelling Awb verdient een betere formulering 

Tegen die achtergrond betreur ik het wel eens dat de memorie van toelichting de doelstellingen van de 
Algemene wet bestuursrecht wat beperkt heeft omschreven. Velen van u zullen die kennen: het gaat 
over codificatie en het brengen van eenheid en consistentie in het bestuursrecht. Groot en meeslepend 
zijn die doelstellingen niet te noemen, zeker niet voor anderen dan juristen. Het zou beter zijn geweest 
wanneer de verbinding met de waarden van de rechtsstaat meer expliciet was gelegd. Daartoe bestaat 
tegenwoordig nog meer aanleiding, en ik meen dan ook dat wij er goed aan doen dat duidelijker naar 
buiten te brengen. Wanneer ik nu de doelstelling van de Awb zou moeten omschrijven, zou ik die als 
volgt formuleren: 

Het bieden van een eigentijds bestuursrechtelijk kader voor effectief bestuur op basis van de  
waarden van de rechtsstaat.   
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Er zijn twee redenen waarom het noemen van de rechtsstaat als grondslag van het bestuursrecht nu 
belangrijker is dan vroeger.  

In de eerste plaats leidt het tot zinvollere discussies wanneer afwijkingen van de Awb aan de orde 
komen. Dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker, hetgeen ook begrijpelijk is: naarmate er meer regels in 
de Awb zijn opgenomen, zal er ook vaker over afwijkingen worden nagedacht. Wanneer de discussie 
alleen gaat over het al dan niet vasthouden aan het stelsel of de regels van de Awb, dan leidt dat 
gemakkelijk tot starre standpunten. De één wil afwijken en de ander wil aan de Awb vasthouden. 
Indien men zich echter realiseert dat het niet om het systeem van de Awb gaat, maar om het realiseren 
van de daarachter liggende waarden, dan komt de discussie op een ander niveau te liggen. Dan kan 
men van de kant van de Awb gemakkelijker open staan voor het argument dat in de huidige tijd een 
andere regel dan die van de Awb de voorkeur verdient, mits op een andere manier recht wordt gedaan 
aan de die onderliggende waarden. Degene die een afwijkende regel voorstelt, kan dan niet volstaan 
met de stelling dat die regel praktischer of efficiënter is, maar moet ook aangeven hoe in de 
voorgestelde situatie die rechtsstatelijke waarden langs andere weg evenzeer worden verwezenlijkt.   

In dit verband heb ik met instemming gelezen wat Ben Schueler, onze voorzitter, in het voorwoord 
van de zojuist aan geboden bundel schrijft: ‘Zo is ook de Awb een product van het verleden dat in het 
heden zijn goede bruikbaarheid bewijst.’ Het is goed om ons te realiseren dat de Awb inderdaad een 
product is van het bestuursrecht van de laatste decennia van de vorige eeuw is. De samenleving 
verandert, en zelfs onze opvattingen over de rechtsstaat veranderen soms mee met die veranderingen. 
Ik volsta met één voorbeeld van dat laatste. Toen de Awb tot stand kwam werd finale 
geschilbeslechting als in strijd met de rechtsstaat geoordeeld. Immers, die zou betekenen dat de rechter 
te veel op de stoel van het democratische gekozen bestuur zou gaan zitten. Tegenwoordig vinden wij 
dat finale geschilbeslechting juist een manier is om de rechtsstaat te realiseren: justice delayed is 
justice denied. Daarom moet de rechter, indien enigszins mogelijk, het geschil finaal beslechten.  

Discussies over het handhaven of wijzigen van het systeem van de Awb moeten zich dus niet beperken 
tot de voor- en nadelen van dat systeem, maar moeten gaan over de realisering van de rechtsstatelijke 
waarden waar de Awb voor staat. Indien die in nieuwe omstandigheden beter op een andere manier 
kunnen worden gediend, dan is aanpassing van de wet gewenst. Argumenten van efficiency alleen zijn 
daarvoor echter onvoldoende.  

Het gaat niet om het systeem van de wet, maar om het verwezenlijken van de rechtsstaat 

Er is nog een andere reden waarom het van belang is het verwezenlijken van de rechtsstaat als 
doelstelling van de Awb te benoemen. Dat maakt beter zichtbaar voor wie het bestuursrecht betekenis 
moet hebben: het gaat om het garanderen van bepaalde waarden voor de burger. Dan moet ook 
duidelijk zijn dat die burger die effecten ondervindt. Tegen die achtergrond heeft eenheid van het recht 
op zichzelf onvoldoende betekenis: eenheid van het recht is meeslepender voor de jurist van voor de 
burger. Wat heeft die eraan, wanneer dat bijvoorbeeld de procedures bij de rechter langer en daardoor 
kostbaarder maakt?  Uit de evaluaties van de Awb en andere bronnen weten wij inmiddels dat de 
rechtsstatelijkheid die de Awb beoogt te brengen lang niet altijd door de burger wordt ervaren. Als 
voorbeeld vermeld ik wat mij is verteld over de manier waarop medewerkers van het Schadefonds 
voor slachtoffers van geweldsmisdrijven hun werk een tijd geleden omschreven. Zij stelden dat het 
hun taak was de wet uit te voeren. Dat klinkt prachtig in het perspectief van de rechtsstaat: ambtenaren 
voeren stipt de democratisch vastgestelde wet uit. Hoe keken de slachtoffers van een geweldsmisdrijf 
hier tegenaan? Zij zeiden te maken te hebben met een uiterst bureaucratische uitvoeringsorganisatie, 
bestaande uit mensen waarmee geen goed contact mogelijk was omdat zij zich achter de regels 
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verschuilden. Daarmee bleek de doelstelling van de wetgever niet bereikt te worden; in feite werd die 
gefrustreerd doordat de door de wetgever bedoelde erkenning van het leed van de slachtoffers in het 
tegendeel verkeerde. De slachtoffers voelden zich opnieuw slachtoffer, nu van de bureaucratische 
organisatie. Toen aan de medewerkers van het fonds werd gevraagd of zij niet tot een betere 
communicatie wilden overgaan, bijvoorbeeld door de telefoon te pakken wanneer een bezwaarschrift 
was ingediend, was het antwoord: de wet voorziet daar niet in, dus dat doen wij niet.1  

Wanneer rechtsstatelijkheid door de burger als bureaucratie wordt ervaren, klopt er iets niet. Het gaat 
er immers niet om of het systeem op papier klopt, maar of de rechtsstaat werkelijkheid wordt voor de 
burger. Het is daarom belangrijk dat de Awb niet alleen wordt beoordeeld als een stuk wetgeving, 
maar breder als grondslag voor het vormgeven van de verhouding tussen bestuur en burger 
overeenkomstig de uitgangspunten van de rechtsstaat. Het gaat dus niet alleen om  eenheid en 
systematiek in het bestuursrecht, want die doelstellingen  reiken niet verder dan de juristen. Dit 
betekent dat inzicht in het functioneren van de wet in de praktijk essentieel is. Vormen van evaluatie 
en monitoring zijn  daarvoor onontbeerlijk.  

Evaluaties die in dat licht worden gedaan, kunnen onverwachte resultaten opleveren. Eén daarvan is de 
nieuwe benadering van de bezwaarschriftprocedure, geïnspireerd door de derde evaluatie van de Awb, 
en tegenwoordig uitgedragen door Prettig contact met de overheid. Door een meer informele 
afhandeling en goede communicatie kan verbluffend veel worden bereikt. Burgers zijn veel tevredener 
en door de vlotte afhandeling van het geschil zijn de kosten voor de overheid veel lager. Ook de 
huidige inzet voor finale geschilbeslechting is te danken aan de ervaringen uit de praktijk.  

Discussies over modernisering van de Awb, en over de verhouding tussen de Awb en bijzondere 
wetgeving moeten in de toekomst anders worden gevoerd. Doordat tot nu toe te veel alleen naar de 
eenheid van het recht en het stelsel van de Awb werd gekeken, werd het te veel een interne discussie 
onder wetgevers. Het moet niet gaan over het stelsel van de wet op papier, maar over het realiseren 
van de rechtsstatelijke doelstellingen in de praktijk. Discussies tussen wetgevers hebben soms geleid 
tot oplossingen die alleen begrepen kunnen worden als pogingen om aan het systeem te ontkomen. 
Een duidelijk voorbeeld daarvan is de stormachtige groei van het aantal stelsels van meldingen in de 
laatste jaren. Soms hebben die stelsels een heldere ratio doordat een vergunningsstelsel wordt 
vervangen door algemene regels, en de overheid in verband met het toezicht door meldingen op de 
hoogte wil blijven. Maar vaak zijn er tussenstelsels waarbij van de overheid na een melding toch een 
soort reactie met juridische consequenties wordt verwacht. Dan noemt men iets een melding dat 
eigenlijk een aanvraag is en een ontvangstbevestiging wat in wezen een besluit is. Dit allemaal omdat 
men aan het stelsel van rechtsbescherming van de Awb wil ontkomen. Rob Widdershoven heeft 
hierover kortgeleden een mooie conclusie voor de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak 
uitgebracht.2  

Die benadering kan leiden tot een vicieuze cirkel. Men meent dat het stelsel van rechtsbescherming 
van de Awb bepaalde nadelen met zich meebrengt. Bijvoorbeeld doordat de bezwaarschriftprocedure 
tot aanzienlijke bestuurslasten aanleiding zou geven. Vervolgens ontwerpt men een stelsel van 
meldingen om de reactie van het bestuur niet als besluit aan te merken, zodat geen bezwaar en beroep 
open staat. Omdat daarbij niet is nagedacht over de wijze waarop de toegang tot de rechtsbescherming 
in de nieuwe situatie op een andere manier wel bevredigend vorm zou krijgen, ligt het voor de hand 

1 Tegenwoordig werkt het Schadefonds heel anders, en veel meer in overeenstemming met de wetteijke 
doelstellingen. Zie https://schadefonds.nl.  
2 Conclusie van 14 november 2014, inmiddels door de groet kamer gevolgd in de uitspraak no. 
201303069/1/A3. 
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dat de bestuursrechter dit niet zal accepteren, en in de reactie van het bestuursorgaan in veel gevallen 
toch wel als een besluit zal zien. Wij hebben dan de conclusie van Widdershoven nodig – die haast een 
boekwerk is geworden – om dit gecompliceerde stelsel te ontrafelen en uit te maken  wanneer een 
melding wel een besluit is en wanneer niet. Zo leidt onvoldoende aandacht voor de achterliggende 
waarden van de Awb en onvoldoende kennis van de uitvoeringspraktijk tot een resultaat dat noch de 
rechtsstaat noch de doelmatigheid van het bestuursoptreden dient.  

Het kan anders. Indien de bezwaarschriftprocedure niet goed functioneert, moet die verbeterd worden, 
en niet omzeild. De vraag moet dan zijn: hoe kan de rechtsbescherming in de praktijk gestalte krijgen 
zonder dat dit nodeloze bestuurslasten oplevert? Het antwoord op die vraag is door de benadering van 
Prettig contact met de overheid inmiddels gegeven. Dat geeft aan dat, indien de discussie op het goede 
niveau wordt gevoerd, de oplossingen ook in de goede richting gezocht kunnen worden. Niet de 
eenheid of het stelsel van het bestuursrecht moeten het ijkpunt voor de beoordeling zijn, maar de 
doelen van de Awb in termen van rechtsstatelijkheid en effectiviteit.  

Een en ander maakt ook duidelijk dat de zorg voor wetgeving en de zorg voor een uitvoeringspraktijk 
die daarmee  in overeenstemming is, beide nodig zijn. Evaluatie van wetgeving blijft dus van groot 
belang is. Die kan ook bevorderen dat de wet wordt aangepast aan de ontwikkelingen in de 
samenleving. Want, zoals Ben Scheler schreef: de Awb is een product van het verleden. Zij kan alleen 
goede diensten in het heden blijven verlenen indien zij bij de tijd wordt gehouden. 

Het inschatten van effecten wat wetgeving zal naar mijn verwachting in de toekomst in belang 
toenemen. Men zou het daarbij als een probleem kunnen zien dat goed meetbare effecten op de 
voorgrond komen te staan. Opbrengsten en lasten in financiële termen zijn vaak het eenvoudigste te 
meten. De aandacht daarvoor wordt versterkt doordat een economische invalshoek bij het beoordelen 
van regels in de huidige tijd nogal op de voorgrond is komen te staan. Het is daarom van des te groter 
belang dat het algemeen deel van het bestuursrecht niet alleen op effectiviteit, maar ook op 
verwezenlijking van rechtsstatelijke waarden wordt beoordeeld. Misschien valt daarbij inspiratie te 
putten uit een recente executive order van president Obama. Hij heeft voorgeschreven dat bij het 
beoordelen van de effecten van wetgeving niet alleen naar economische consequenties moet worden 
gekeken, maar ook naar de gevolgen voor de het honoreren van de rechten van de mens.  

Voorzitter, ik constateer aan het slot van mijn betoog dat onze vereniging in de 75 jaar van haar 
bestaan verrassend veel heeft bereikt. Tegelijkertijd heb ik betoogd dat het algemeen bestuursrecht en 
de Awb niet af zijn. Zij zijn nooit af, maar vergen voortdurende aanpassing aan de noden van de 
veranderende samenleving. Ik hoop dat onze vereniging daarbij even succesvol zal zijn als zij in het 
verleden is geweest.  
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