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Inleiding: oud idee, nieuwe vorm 
Het vandaag gepresenteerde onderzoek begint en eindigt met de gedachte dat het 

ontwikkelen van ‘beginselen van behoorlijk handelen’ de moeite waard is. Hoe nieuw is die 

gedachte nu eigenlijk? In deze column wil ik beargumenteren, met wat hulp van zowel een 

aantal grootheden als een jong talent uit het bestuursrecht, dat het bredere idee hierachter 

niet nieuw is, maar de concrete vorm wel.  

 

Naar een relationeel bestuursrecht 
De gedachte dat juristen hun blikveld kunnen verruimen door het recht in relationele termen 

te bezien, heeft in het privaatrecht al lang geleden post gevat. We vinden het tegenwoordig 

heel gewoon dat rechtssubjecten niet alleen de wet in acht dienen te nemen, maar daarnaast 

beginselen als ‘zorgvuldigheid’ moeten naleven of zelfs de ‘maatschappelijke betamelijkheid 

en zedelijkheid’ jegens anderen moeten betrachten. In het overeenkomstenrecht herkennen 

we nog meer ‘beginselen van behoorlijk handelen’ – die uiteraard daar niet zo genoemd 

plegen te worden – : contracten worden geregeerd door het beginsel van de ‘goede trouw’, 

wat inhoudt dat partijen hun gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde 

belangen van anderen.  

 

Toch is ook het bestuursrecht, zeker sinds de inwerkingtreding van de Awb, steeds sterker 

relationeel georiënteerd geworden. Jong talent Lukas van den Berge schreef er onlangs een 

prachtig proefschrift over, getiteld ‘Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding. Naar een 

relationeel bestuursrecht’, dat mij in de voorbereiding van deze pitch zeer geïnspireerd heeft. 

Van den Berge geeft als voorbeeld de nieuwe rechterlijke aanpak van ‘misbruik van 

bestuursrecht’ (p. 7). De rechter gaat daarbij immers uit van een relatie tussen burger en 

overheid die aan het besluit vooraf gaat, maar voor beide partijen niet zonder gevolgen blijft. 

Voordat ik in ga op relationele elementen in het huidige en toekomstige bestuursrecht zoals 

deze door het onderzoeksrapport gepropageerd worden, wil ik er op wijzen dat de introductie 

van dit soort elementen in het van oudsher ‘autonome’ publiekrecht niet gratis en onschuldig 

is. ‘Privatisering’ van het publiekrecht is hier het relevante schrikbeeld.  

 

Een klassieke vertegenwoordiger van wat we een meer formele benadering van het 

bestuursrecht zouden kunnen noemen is de jurist en politicus Jan Loeff, één van de geestelijk 

vaders van het Nederlandse bestuursrecht, die vond dat “gebondenheid van individuen aan 

ongeschreven recht of voorpositieve beginselen jegens de overheid” categorisch moest 

worden afgewezen. “Vage ideeën rondom ‘rechtvaardigheid’ en ‘zedelijkheid’”, en nu maak 

ik even gebruik van de parafrasering van Van den Berge, “vallen volgens hem niet te 

‘verkneden tot een systeem’ waaruit voor individuen vooraf duidelijk kenbare juridische 

plichten voortvloeien” (Van den Berge, p. 8).  
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Als vertegenwoordiger van de denkrichting die daar genuanceerder over denkt, voer ik graag 

een hedendaagse rechtsgeleerde ten tonele. Hirsch Ballin is al sinds enige tijd voorstander 

van een ‘rechtsstatelijk bestuursrecht’, dat het handelen van burgers en bestuursorganen 

steeds beziet in een bredere sociale en maatschappelijke dynamiek. Juist de relationele 

ontwikkeling van het privaatrecht dient hierbij als inspiratiebron. Zeer bekend, en in sommige 

kringen berucht, is de hieruit voortgekomen idee van de ‘wederkerigheid’ in het 

bestuursrecht. Het publiekrecht is dan niet langer die strikt autonome, enigszins kunstmatige 

orde, maar een levend geheel waarin algemene beginselen wel degelijk een rechtsband 

tussen bestuur en burger kunnen scheppen.  

 

Een onaf bouwwerk 
De tegenaanval kon niet lang uitblijven. In de bundel ‘Eenzijdig en wederkerig?’ leverden een 

aantal auteurs uit de ‘Maastrichtse school’ rondom Tak forse kritiek op de wederkerige 

rechtsbetrekking als nieuw basisuitgangspunt van het toen net vers gecodificeerde algemeen 

bestuursrecht. De aanname dat burgers ongeschreven juridische plichten jegens overheden 

kunnen hebben, staat op gespannen voet met het aloude uitgangspunt “dat de burger jegens 

de overheid alles mag voor zover een voldoende specifieke wettelijke regel er niet aan in de 

weg staat, terwijl het bestuur alleen erga omnes handelt op grond van een voorafgaande 

wettelijke bevoegdheid” (Van den Berge, p. 15). Het publiekrecht, zo redeneerden de 

Maastrichtenaren, was simpelweg niet in staat om meerzijdige juridische verhoudingen, zoals 

in het privaatrecht, te herbergen. Daarnaast zou het onwenselijk zijn om allerlei ongeschreven 

verplichtingen en verantwoordelijkheden 

‘op de schouders van burgers’ neer te 

leggen.  

 

Deze strijd is ook geïnternaliseerd door 

de Awb-wetgever, die enerzijds de 

belangrijke nuancering van Hirsch Ballin 

en anderen dat ook bestuursrecht toch 

over interactie gaat, onderschrijft, maar 

anderzijds zich toch nog vastklampt aan 

de veiligheid van een abstracte, algemene, eenzijdige rechtshandhaving. Inmiddels is het 

Nederlandse bestuursrecht dus een onaf bouwwerk, waarvan het geringe daadwerkelijk 

‘geschilbeslechtende’ vermogen van het bestuursrechtelijke vernietigingsberoep veel 

frustraties oproept (zie ons rapport).  

 

Een heel groot stuk van het hedendaagse denken over bestuursrecht wordt bepaald door de 

wens om de uitwassen van het autonome model, zeg maar ‘het bestuursrecht als fort’, te 

beperken, zonder de beschermende aspecten ervan te verliezen. Of andersom gedacht, hoe 

kan het bestuursrecht, en meer specifiek het omgevingsrecht met al zijn uitdagingen juist ook 

in Brabant, als relationeel recht zijn beslag krijgen zonder dat de waarden die het recht als 
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autonome orde toch ook vertegenwoordigt, geweld aan worden gedaan? Een mooi 

compromis is te vinden in de theorie over responsief recht van Nonet en Selznick. Deze 

rechtsopvatting houdt rekening met particuliere relaties en de bredere maatschappelijke 

context van het recht, maar legt de nadruk op de constante wisselwerking tussen de 

handelingsvrijheid van individuele rechtssubjecten en de algemene rechtsnormen die daarop 

rechtstreeks geënt dienen te zijn.  

 

Het is dan ook niet toevallig, dat een andere, hedendaags geestelijk vader van het 

Nederlandse bestuursrecht, regeringscommissaris Awb Michiel Scheltema, er recent werk 

van maakt om de theorie over responsief recht en bestuur te combineren met de 

pragmatische benadering waar hij zoveel succes mee heeft geboekt. Het debat hier richt zich 

veelal op het al dan niet handhaven van het besluit als alfa en omega van het 

bestuursprocesrecht.  

 

Tot slot: gedeelde standaard 
Met het rapport dat wij vanavond aanbieden, willen wij de discussie over bestuursrecht als 

relationeel recht langs een andere as verder leven in blazen. We willen niet-overheidsactoren 

niet zozeer aan dezélfde standaarden houden als de overheid. Het gaat dus niet over een 

wederkerige toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als zodanig. Wat 

we wel willen is in de toekomst, gesterkt door niet alleen de uitkomsten van dit onderzoek, 

maar ook door de rechtstheoretische erfenis waar ik u de afgelopen 10 minuten kort 

doorheen heb geleid, verkennen waar een gedeelde standaard voor handelen in pre-

conflictsituaties, bijvoorbeeld rond openheid over verwachtingen, een conflictverlagend 

effect kan hebben. Ik zou zeggen: doe met ons mee!”  

 

 


