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STICHTING BEROEPSOPLEIDING 
GEMEENTEJURISTEN
De Nederlandse rechtsorde wordt steeds complexer. Daarnaast decentraliseert het Rijk meer taken naar 
gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, werk & inkomen en omgevingsrecht. Deze 
ontwikkelingen vergen ook op juridisch gebied grote en langdurige inspanningen van gemeenten en 
stellen hogere eisen aan de gemeentejurist. Om een goed antwoord op deze ontwikkelingen te kunnen 
geven, dienen gemeentejuristen te beschikken over meer kennis en vaardigheden dan zij in de 
masterfase van de rechtenopleidingen verwerven. De Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen 
biedt daarom in aanvulling een opleidingsprogramma met meer gemeenterecht in samenhang met 
andere voor de gemeentejurist relevante thema’s en gaat wat het kennisniveau betreft ook dieper. De 
beroepsopleiding omvat zeven modules die over een periode van negen maanden worden behandeld. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de plaats en taak van de juridische functie in het geheel van de 
gemeentelijke organisatie, het gezaghebbend kunnen adviseren in een politiek bestuurlijke context, de 
gemeente als rechtspersoon, het contracteren, autonomie en medebewind, grondrechten, de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur en juridische kwaliteitszorg. De docenten zijn  professionals uit de 
wetenschap en de gemeentelijke beroepspraktijk. Zij werken met een attractief aanbod van werkvormen. 
Van deelnemers wordt actieve participatie verwacht, onder andere door inbreng van eigen casuïstiek en 
werkervaringen. De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen en zorgt voor een goede 
toerusting op de beroepspraktijk van de gemeentejurist.
Zie voor meer informatie http://www.ru.nl/cpo/sbg/

PRETTIG CONTACT MET DE OVERHEID
Klacht- en bezwaarprocedures worden met gemiddeld een 4,7 op een 10-punts schaal door de burger 
als slechtste vorm van overheidsdienstverlening gewaardeerd en maar liefst 70% van degenen die een 
dergelijke procedure doorlopen zijn ontevreden. Het gebrek aan aansluiting op het perspectief en de 
behoefte van de burger leidt bovendien tot een veel groter aantal procedures dan nodig en gaat gepaard 
met hoge kosten voor de overheid. Om deze knelpunten aan te pakken is het ministerie van BZK gestart 
met het programma Prettig Contact met de Overheid. In dit programma worden bestuursorganen 
ondersteund bij het toepassen en doorontwikkelen van de informele aanpak (informele interventies en 
informeel contact tussen overheid en burger gedurende de besluitvorming en bij de klacht- en bezwaar-
behandeling). In samenwerking met verschillende universiteiten wordt daarbij tegelijkertijd onderzoek 
uitgevoerd naar de mogelijkheden, effecten en eventuele procesoptimalisaties. De informele aanpak 
leidt in de praktijk tot een afname van het aantal procedures (gemiddeld wordt ongeveer 60% van het 
aantal bezwaren ingetrokken en informeel afgehandeld waarna ook geen beroepsprocedure meer 
volgt), een afname van de kosten voor de overheid (gemiddeld ruim 20%), een afname van de door-
looptijd (gemiddeld 37%), een stijging van de tevredenheid van de burger (gemiddeld 40%) en een stij-
ging van de arbeidstevredenheid van de ambtenaar (gemiddeld 20%), en tot slot een vergroot vertrou-
wen in de overheid en een hogere mate van aanvaarding van overheidsbesluiten juist wanneer deze 
negatief zijn. Via het kenniscentrum Prettig Contact met de Overheid worden in samenwerking met de 
verschillende bestuursorganen praktische instrumenten ontwikkeld en best practices en relevante vak-
inhoudelijke kennis beschikbaar gesteld. Tot slot worden bestuursorganen ondersteund bij het opzet-
ten en implementeren van de informele aanpak en worden meetinstrumenten beschikbaar gesteld om 
de effecten te evalueren. Zie voor meer informatie www.prettigcontactmetdeoverheid.nl



SYMPOSIUM
PROBLEEMOPLOSSEND
PROCEDEREN?
Met het symposium ‘Probleemoplossend Procederen?’, georganiseerd  door de Stichting 
Beroepsopleiding Gemeentejuristen (SBG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties vieren wij het tienjarig bestaan van de Beroepsopleiding Gemeentejuristen. 

Gemeenten zijn in het leven geroepen om maatschappelijke problemen op te lossen. Toch
raken ze vaak verzeild in juridische procedures met hun burgers waarbij die oplossing soms naar
de achtergrond lijkt te verdwijnen. Tegelijk wordt tegenwoordig van overheden steeds meer
verwacht dat ze problemen in gezamenlijkheid met die burgers oplossen of de oplossing juist aan
burgers overlaten. Thema van dit symposium is het zoeken naar wegen om in elke fase van het
bestuurlijk en juridisch proces de probleemoplossing voorop te blijven stellen.

Dagvoorzitter is de heer drs. W.J. Deetman, voorzitter van de SBG en lid van de Raad van State. 

De sprekers zijn:
Dr. R.H.A. Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Prof. mr. J.E.M. Polak , Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State en hoogleraar Staats- en 
Bestuursrecht Universiteit Leiden
Mr. drs. D.A. Verburg, Seniorrechter inhoudelijk adviseur rechtbank Midden-Nederland 
Prof. mr. dr. A.T. Marseille, Hoogleraar Bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Tilburg 
Dr. G.O. van Veldhuizen, Burgemeester gemeente Hoorn

Organisatie Ministerie van BZK en de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen 

Datum  24 april 2014

Ontvangst 12.30-13.00 uur

Tijdstip 13.00 uur - 17.30 uur met aansluitend een borrel

Locatie  Gotische Zaal van Paleis Kneuterdijk, Paleisstraat 1 te Den Haag

Doelgroep  Ambtenaren, wetenschappers, advocaten en bestuursrechters

PROGRAMMA

12.30 – 13.00 uur  Ontvangst

13.00 – 13.15 uur  Welkom door de dagvoorzitter
Drs. W.J. Deetman, Lid Raad van State en voorzitter Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen 

13.15 – 14.00 uur  Het bestuur voor de rechter
Hoe behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak de aan haar voorgelegde geschillen en wat betekent deze 
werkwijze voor de bestuursorganen? Ervaringen met en adviezen voor de effectiviteit van het optreden van 
bestuursorganen waaronder de gemeenten bij de bestuursrechter.
Prof. mr. J.E.M. Polak, Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State en hoogleraar Staats- en Bestuursrecht 
Universiteit Leiden 

14.00 – 14.45 uur  De nieuwe regels van het bestuursprocesrecht
De Nieuwe Zaaksbehandeling beoogt het probleemoplossend vermogen van met name de rechtbanken te 
vergroten. Dit brengt verandering in de wijze waarop de rechter bestuurszaken behandelt. Wat betekent dit 
voor de betrokken partijen en voor de procesvertegenwoordiging van de bestuursorganen?
Mr. drs. D.A. Verburg, Seniorrechter inhoudelijk adviseur rechtbank Midden-Nederland 

14.45 – 15.15 uur  Pauze

15.15 – 16.00 uur  Presentatie onderzoeksresultaten praktijk van de Nieuwe Zaaksbehandeling 
Een wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van ‘De Nieuwe Zaaksbehandeling’ bevindt zich in de fase 
van afronding. Er is gekeken naar de manier waarop zowel rechters als burgers en bestuursorganen er invulling 
aan geven. Tijdens dit symposium worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Welke lessen zijn 
hier voor alle betrokkenen uit te trekken?
Prof. mr. dr. A.T. Marseille, Hoogleraar Bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Tilburg 

16.00 – 16.15 uur  Toespraak minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Dr. R.H.A. Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

16.15 – 17.00 uur  Probleemoplossend vermogen in het primaire proces 
De Nieuwe Zaaksbehandeling bij de bestuursrechter vormt een extra stimulans voor de overheid om in eigen 
huis van begin af aan meer proactief en oplossingsgericht te werk te gaan. Niet alleen bij de behandeling van 
klachten en bezwaren maar ook in het primaire proces. Wat betekent dit voor organisatie en werkwijze, en 
voor vaardigheden van bestuurders, ambtenaren en gemeentejuristen? Hoe kan de oplossingsgerichte aanpak 
in de organisatie en de cultuur van een gemeente structureel worden ingebouwd?
Dr. G.O. van Veldhuizen, Burgemeester gemeente Hoorn 

17.00 – 17.30 uur  Forum met de inleiders, terugkoppeling en afronding door de dagvoorzitter

17.30 – 18.00 uur Borrel


