
De rechter benut de zitting om helder te krijgen wat partijen (werke-
lijk) verdeeld houdt, zowel in juridisch opzicht als op het punt van de 
onderliggende belangen. De rechter bespreekt op zitting met partijen 
wat de meest adequate behandeling van de zaak zou kunnen zijn en 
dus ook wat nodig is om het geschil of beter nog het conflict echt 
te beslechten. Finaliteit is dus een belangrijk doel. Het ter zitting 
nastreven van procedurele rechtvaardigheid en gebruik maken van 
het instrument van conflictdiagnose geeft een geheel andere dyna-
miek tijdens de zitting dan in het verleden. De zitting is er voor om 
zoveel mogelijk in één keer tot praktische, maatschappelijk relevante 
en juridisch verantwoorde, oplossingen van het geschil te komen.  
Dit kan trouwens ook betekenen dat de rechter op de juridisch rele-
vante aspecten voor partijen direct (tussen)uitspraak doet.

Antoinette Schaap Na de verkenning van de belangen van partijen kan 
bijvoorbeeld ook een schikking worden beproefd of kan worden 
bekeken of mediation een oplossing zou kunnen vormen. Er kun-
nen afspraken worden gemaakt over de bewijslevering (de rechter 
geeft dan bewijsvoorlichting aan partijen door een voorlopig 
oordeel te geven en hun de ‘bewijstussenstand’ te vertellen) of 
het benoemen van een deskundige. De bestuursrechter kan het 
bestuursorgaan voorstellen het besluit te wijzigen of aan te scherpen 
in de gewenste richting. Het wettelijk kader staat zelden in de 
weg aan het maken van afspraken met partijen over de meest 
toegesneden behandelwijze. De instrumenten die ter beschik-
king staan voor de Nieuwe Zaaksbehandeling zijn al bestaande 
instrumenten in het bestuursprocesrecht, maar er wordt nu vaker 
en creatiever gebruik van gemaakt. 

2. Op welke wijze maakt het nastreven van procedurele rechtvaardigheid 
deel van uit van de Nieuwe Zaaksbehandeling?

André Verburg Of mensen kunnen leven met de uitkomst van een 
juridisch geschil met een bestuursorgaan hangt niet alleen af 
van de materiële uitkomst maar ook van de door hem ervaren 
procedurele rechtvaardigheid. Het gaat dan om de mate waarin 
de burger zich rechtvaardig behandeld acht: is het beslisproces 
volgens hem eerlijk en rechtvaardig verlopen? 

Belangrijke factoren daarbij zijn onder andere: (a) of partijen hun deel 
van het verhaal kunnen vertellen en of naar hen geluisterd wordt (b) 
of zij met respect worden behandeld, en (c) of zij een stem hebben in 
het bepalen van de wijze waarop in hun zaak wordt beslist. 

Antoinette Schaap  Voor het nastreven van procedurele rechtvaardig-
heid dient de bestuursrechter actief en met respect te luisteren 
naar beide partijen. De bestuursrechter moet bij het nastreven van 
procedurele rechtvaardigheid ook oog hebben voor de belangen 
van het bestuursorgaan (dus niet alleen gericht zijn op de burger). Je 
moet dan bijvoorbeeld denken aan een consistente wetstoepas-
sing, het voorkomen van onwerkbare precedenten en de zorg 
voor gelijke behandeling. De bestuursrechter is bij het zoeken 
naar alternatieve oplossingen vaak ook afhankelijk van enige  
bewegingsbereidheid aan de zijde van het bestuursorgaan.  
Daarvoor moet het bestuursorgaan er op kunnen vertrouwen dat de 
rechter in beginsel een ruime mate van respect kan opbrengen voor 
de belangen van dat bestuursorgaan. Bewerkstelligt de rechter dat 
niet, dan zal het bestuursorgaan veelal terugvallen op een koude, 
formele positie: ‘Wij zijn best bereid nog eens ons besluit uit te leggen.’  
Dan wordt het conflict na de zitting in feite voortgezet.

André Verburg Een eenvoudige vuistregel (en die geldt ook voor 
bestuursorganen) is dat je pas kunt luisteren naar de ander als je 
zelf ook écht gehoord wordt. Naast een respectvolle bejegening en 
het ruimte bieden aan partijen om hun verhaal te vertellen, kan de 
bestuursrechter procedurele rechtvaardigheid nastreven door uitleg 
te geven over de procedure en inzicht te bieden in de proces- of 

Inleiding2

De bestuursrechter van nu rekent het ook tot zijn taak om ge-
schillen te dejuridiseren, samen met partijen (alternatieve) op-
lossingsrichtingen te verkennen en om actief te streven naar 
procedurele rechtvaardigheid. Zijn zitting is er op gericht om 
zoveel mogelijk in één keer tot praktische, maatschappelijk re-
levante en juridisch verantwoorde oplossingen van een geschil 
te komen. Het gaat dus om beduidend meer dan het enkel 
doorhakken van de juridische knoop. Bij een bouwzaak met een 
verscholen burenruzie of een sociale zekerheidszaak waarin de 
bejegening door het bestuursorgaan de belangrijkste drijfveer is 
om beroep in te stellen, gaat het vaak om een besluit dat juri-
disch correct is. Met de Nieuwe Zaaksbehandeling zet de be-
stuursrechter in op het oplossen van een eventueel onderlig-
gend conflict opdat meer echte conflictoplossing wordt bereikt, 
ook in geval van een ongegrond beroep. 

De derde evaluatie van de Awb en de evaluatie van de moderni-
sering van de rechterlijke organisatie hebben namelijk geleid 
tot een heroriëntatie op de rol en taak van de bestuursrechter en 
een geheel nieuwe inrichting van de bestuursrechtelijke proce-
dure. Snelheid, transparantie, maatwerk en oplossingsgericht-
heid gelden daarbij als belangrijke maatschappelijke randvoor-
waarden en vereisen een andere houding en additionele vaar-
digheden van de bestuursrechter. Het gaat bij de Nieuwe Zaaks-
behandeling om een actieve bestuursrechter wiens attitude en 
gedrag gericht is op het finaal beslechten van een geschil. In dit 
interview bespreken wij met twee bestuursrechters op welke 
wijze zij procedurele rechtvaardigheid nastreven, waarom zij dit 
doen en hoe deze nieuwe werkwijze in de praktijk uitpakt.

1. Hoe ziet de Nieuwe Zaaksbehandeling er in de praktijk uit?

André Verburg De Nieuwe Zaaksbehandeling staat voor het behandelen 
van bestuursrechtelijke zaken op zitting waarbij het juridische geschil 
vanuit meer dan alleen de strikt juridische invalshoek5 kan worden 
belicht. Een zaak wordt na binnenkomst binnen een gering aantal 
weken op zitting geagendeerd, bij voorkeur al in de derde maand 
na het instellen van beroep. Daarmee wordt, waar mogelijk, voor-
komen dat partijen zich ingraven en het conflict verder juridiseren.  
Die zitting zal in de meeste gevallen ook de enige zitting zijn. 

 
Procedurele rechtvaardigheid            “Hóe heb je in deze zaak beslist?”
Door L. van der Velden1

  
Als de ene rechter aan de andere rechter de vraag stelt, “Hóe heb je in deze zaak beslist?” zal hij 
antwoorden: “Gegrond” of “Ongegrond”. Als je partijen vraagt naar de zaak, dan blijken zij heel andere 
aspecten belangrijk te vinden. “Hóe is de rechter in deze zaak tot zijn beslissing gekomen? Heeft hij écht geluisterd? Is 
hij een gesprek aangegaan over wat het echte probleem is? Heeft hij ruimte geboden voor het inbrengen van argumenten 
en bewijs?” De antwoorden op deze vragen bepalen in belangrijke mate of zij de uitspraak van de rechter 
aanvaarden, dragen bij aan hun vertrouwen in de rechter en vormen daarmee een belangrijke voorwaarde 
voor de legitimiteit van de rechter. In dit interview lichten André Verburg en Antoinette Schaap toe hoe zij 
als bestuursrechter in de praktijk vorm geven aan de inzet op procedurele rechtvaardigheid.

André Verburg
André Verburg is vicepresident inhoudelijk adviseur van de rechtbank 
Utrecht. Hij publiceert regelmatig over bestuursprocesrechtelijke 
onderwerpen (m.n. bewijsrecht en het toetsingsmodel van de 
bestuursrechter). Verder geeft hij cursussen en PAO-onderwijs voor 
rechters, griffiers, ambtenaren, advocaten en gerechtelijk deskundi-
gen. Daarnaast was hij gedurende enige jaren lector bestuursrecht van 
SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht. Eerder was hij 
rechter bij de rechtbank ‘s-Gravenhage. Daarvoor was hij stafjurist en 
adjunct-chefjurist bij de stafafdeling van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. André Verburg is afgestudeerd jurist en 
econoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Antoinette Schaap
Antoinette Schaap is raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Zij is 
al lange tijd geïnteresseerd in de vraag hoe bij partijen de angel uit het 
geschil kan worden gehaald en op welke manier een voor partijen 
meest bevredigende oplossing van hun geschil kan worden bereikt. 
Daarbij zijn mediationmethodieken een belangrijke inspiratiebron. Zij 
geeft trainingen op het gebied van zittingsvaardigheden en colleges 
aan een hogeschool en universiteit over een andere aanpak door de 
rechter. Eerder was zij rechter bij de rechtbank Arnhem en vicepresi-
dent bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Zij heeft gestudeerd aan de 
Universiteit in Leiden.



bewijspositie van partijen. De bewijsvoorlichting door de bestuurs-
rechter binnen de Nieuwe Zaaksbehandeling levert potentieel ook 
een belangrijke bijdrage aan de door partijen ervaren procedurele 
rechtvaardigheid. De bestuursrechter kan een partij bijvoorbeeld 
voorhouden: ‘Op u rust voor dit feit de bewijslast en ik zie wel dat u al x en 
y aan bewijs heeft bijgedragen, maar naar voorlopig oordeel weet ik nog niet 
zo zeker of dat wel voldoende is’. of ‘Uw tegenpartij heeft al u, v en w aan 
bewijs ingebracht en aan uw zijde zie ik nog onvoldoende bewijsmateriaal om 
daarbij twijfel te zaaien.’ Aan deze bewijsvoorlichting kunnen partijen  
een paar belangrijke dingen ontlenen: (a) inzicht in de procedure, 
(b) invloed op de wijze waarop in hun zaak zal worden beslist en  
(c) vertouwen dat zij een eerlijke kans krijgen hun recht te halen.6 

3. Wanneer u als bestuursrechter streeft naar procedurele rechtvaardigheid 
en de burger dus de ruimte geeft om zijn verhaal te vertellen en laat merken 
dat u hem hebt gehoord, hoe voorkomt u dan dat de burger teleurgesteld 
raakt, omdat u (gezien uw rol en taak) doorgaans toch alleen maar iets kan 
met een deel van zijn verhaal? 

Antoinette Schaap Je kunt teleurstellingen voorkomen door heel 
duidelijk te zijn over wat de mogelijkheden en de beperkingen 
zijn. Je kunt het kader schetsen en mensen een draaiboek mee-
geven zodat ze snappen waar ze staan. Je kunt (wanneer relevant) 
daarbij ook duidelijk aangeven wat zij met hun beroepsprocedure 
niet kunnen bereiken. 

André Verburg Het gaat dus om verwachtingenmanagement.  
Als de burger eenmaal teleurgesteld is, is het te laat. Je moet dat 
vóór zijn door tevoren te zeggen wat de grenzen zijn van wat je 
als bestuursrechter kunt. Soms zit dat in heel kleine woordjes. 
Als je heel begripvol het verhaal van de burger samenvat en dan 
het woordje “maar...” gebruikt (om hem mee te nemen aan de 
andere kant van het verhaal), weet de burger al hoe laat het is. Je 
zet dan eigenlijk een streep door alles wat je voor de “maar” hebt 
gezegd. Met al je goeie bedoelingen loop je vervolgens het risico 
dat iemand de zaal uit loopt met het gevoel: ‘Hij had de pik op me!’ 
Gebruik het woord ‘maar’ dus liever niet. Gebruik in plaats daar-
van bijvoorbeeld een vraag: “Mag ik u ook meenemen naar de andere 
kant van het verhaal?” of “Mag ik met u bespreken welke obstakels er nog 
op de weg liggen voordat ik op dit punt met u mee kan gaan?”

4. Kost uw zitting hierdoor niet veel meer tijd?

André Verburg Je kunt partijen vertellen hoeveel tijd er voor de 
zitting is, dat je de gelegenheid aan partijen wilt bieden om hun 

verhaal te vertellen, hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is en wat 
je aan overige onderdelen tijdens de zitting wilt behandelen en 
hoeveel tijd daarvoor is. Dit alles doet niet af aan de uiteindelijk 
door partijen ervaren procedurele rechtvaardigheid.7 Daarnaast 
wil ik beklemtonen dat wanneer je op zitting emoties probeert af 
te stoppen – een bekende valkuil- dat veel meer tijd gaat kosten 
dan wanneer emoties er mogen zijn. “Ik zie dat u het heel moeilijk 
hebt gehad”, een adempauze nemen en het verhaal in ontvangst 
nemen, helpt. Wanneer mensen zichzelf gaan herhalen zijn ze 
meestal bang dat je een voor hen belangrijk punt niet goed hebt 
gehoord. Je kunt daar actief op ingaan: “Ik hoor dat …. erg belangrijk 
voor u is”. Dan kan die partij het ook loslaten.8

Antoinette Schaap Je boekt met de Nieuwe Zaaksbehandeling tijdwinst 
door minder pleitnota’s, maar de denkprocessen over oplossingen 
kosten meer tijd. Is dat erg? Wij zijn niet gewend om macro te 
denken. Bijvoorbeeld wat levert dit over de hele linie en ook 
maatschappelijk op of wat levert dit de hele rechtspraakketen op? 
In plaats daarvan wordt gekeken naar dit gerecht, deze sector en dit 
team. Dat doet af aan de winst die de Nieuwe Zaaksbehandeling in 
veel bredere zin heeft gebracht.

5. Hoe vaak gaat het in uw dagelijks werk om zaken waarbij partijen een 
antwoord op een zuiver juridische vraag willen? 

Antoinette Schaap Soms is inderdaad de gedachte wanneer je komt 
te werken bij de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep, dat 
die instituties er vooral zijn om mooie zuiver juridische vragen 
te behandelen. In de praktijk is dat niet zo. Het gaat zelden om 
een puur juridische vraag. Wanneer dat wel het geval is, betreft 
het meestal een bestuursorgaan dat bijvoorbeeld helderheid 
wil over hoe een wettelijke bepaling uitgelegd moet worden.  
De burger denkt niet in de vorm van juridische vragen maar roept 
bijvoorbeeld: “Hé, waarom mag mijn buurman wel een uitbouw 
aan zijn huis plaatsen en ik niet? Dat is niet eerlijk!” Vervolgens 
gaat hij advies inwinnen (bijvoorbeeld bij een advocaat) en dan 
wordt zijn probleem of conflict in een juridische jas gegoten.  
Het kan dan later in het proces weer behoorlijk lastig zijn om die 
jas er af te halen en uit te komen bij wat er nu echt speelt. Op een 
zitting loopt dit allemaal door elkaar – het persoonlijke verhaal, 
de emoties, het conflict en de juridische vragen. 

André Verburg Wat het streven naar procedurele rechtvaardigheid betreft 
maakt dat trouwens ook helemaal niet uit. Zelfs wanneer het om for-
meel juridische vragen gaat is procedurele rechtvaardigheid van belang. 

In alle gevallen hechten partijen er bijvoorbeeld sterk aan dat zij 
hun verhaal kunnen vertellen, dat zij kunnen toelichten wat voor 
wereld er voor hen achter zit en wat het voor hen betekent wanneer 
ik als rechter tot een bepaalde uitspraak kom. Dat speelt ook bij 
zuiver juridische vragen.

6. Hoe gaat u als bestuursrechter om met geschillen waarvan u zelf 
denkt, ik had geen oordeel hoeven geven als de communicatie tussen 
partijen in het voortraject anders was verlopen. Probeert u daar als 
rechter alsnog een oplossing voor te vinden? 

André Verburg In de beroepsfase heb je een onafhankelijke derde 
(de bestuursrechter) die met een frisse blik naar de zaak kijkt. 
Dat kan helpen. Daarnaast is het zo dat beroep en hoger beroep 
een nieuwe dynamiek met zich brengen. Die dynamiek kan ook 
helpen om ervoor te zorgen dat er een reëel gesprek plaats vindt 
over waar de pijn nu precies zit. Ik wil daarbij onderscheid maken 
tussen zaken waarbij gedurende het voortraject geen sprake is ge-
weest van de informele aanpak en zaken waarbij dat wel het geval 
was. Als bestuursorganen de informele aanpak in de bezwaarfase 
inzetten en er niet uitkomen, komt dat vaak omdat er bij de burger 
onzeker heid bestaat over de betrouwbaarheid van het bestuursor-
gaan. Onzekerheid over de betrouwbaarheid van het bestuur9 heeft 
vaak te maken met onduidelijkheid of men nu eigenlijk wel of niet 
recht heeft op een vergunning, subsidie, uitkering, etc. Omdat dat 
inhoudelijke punt (de materiële of verdelende rechtvaardigheid) 
zo onduidelijk is, zoekt de burger naar andere aangrijpingspunten 
om te bepalen of wat het bestuursorgaan zegt over zijn kansen 
op de vergunning, subsidie, uitkering, etc. nu wel of niet klopt. 
Hij kijkt naar bejegening, naar openheid, naar respect waarmee 
hij wordt behandeld (de procedurele rechtvaardigheid). Als op 
dat punt een kink in de kabel komt en de burger de zaak daarom 
voorlegt aan de bestuursrechter, kan die in het kader van de Nieuwe 
Zaaksbehandeling op beide soorten van rechtvaardigheid ingaan. 
Hij kan duidelijk zicht bieden op het materiële punt (door een 
voorlopig oordeel te geven in de trant van “De jurisprudentie is op dit 
punt behoorlijk duidelijk en het wordt moeilijk voor u om gelijk te krijgen”). 

Daarnaast kan hij procedurele 
rechtvaardigheid versterken (bij-
voorbeeld door alsnog een bewijs-
mogelijk heid aan de burger te 

bieden). De onafhankelijke positie 
van de rechter kan er dan aan 
bijdragen dat de burger alsnog 
vertrouwen kan krijgen in het 
bestuursorgaan: “Wat die ambte-

naar zei, was niet alleen omdat ze dat zo 
graag wilde; het was ken nelijk toch zo gek 

nog niet” of “Ik heb een faire kans gekregen 
mijn kant van het verhaal te laten zien, maar 

blijkbaar zit het er niet in”. Ik heb de indruk dat 
juist in het geval waarin al in de bezwaarfase 

de informele aanpak is gebruikt, je als bestuurs-
rechter nog gemakkelijker de draad kunt oppakken: 

beide partijen staan al in een “oplossingsstand” in plaats 
van een “conflictstand”. Als in de bezwaarfase geen informele 
aanpak is gehanteerd, kun je als rechter ook zinvol in de beroeps-
fase er mee beginnen. Misschien was het wel beter geweest als het 
al eerder was gebeurd, maar je moet het doen met wat je op je 
rechterstafel krijgt. 

Antoinette Schaap En datzelfde geldt voor hoger beroep ten op-
zichte van de rechtbank: misschien jammer dat het daar niet 
is geprobeerd, maar dan beginnen we er mee in hoger beroep.  
Je moet er voor waken om ‘de informele aanpak’ en ‘de Nieuwe 
Zaaksbehandeling’ als een soort stempel of keurmerk te zien. 
Je doet dan net alsof deze nieuwe werkwijzen er voor zorgen 
dat alles vervolgens goed verloopt. De informele aanpak en de 
Nieuwe Zaaksbehandeling zijn geen wasmiddel waarmee het 
proces vervolgens automatisch vlekkeloos verloopt. Het kan 
bijvoorbeeld zo zijn dat één van de partijen gedurende een deel 
van het proces (bijvoorbeeld de bezwaarfase) de hakken in het 
zand heeft staan, er vervolgens in beroep genoeg van heeft en 
dan pas bereid is tot een reëel gesprek. Ook is er soms een klik 
en soms niet. Het is maatwerk en mensenwerk.

7. Herkent u in uw werk het beeld van de burger die zich steeds mondiger 
opstelt en zich na jaren van New Public Management door de overheid 
steeds meer als ‘klant van de overheid’ gedraagt. Is de burger een ‘rupsje 
nooit genoeg’? Is de moderne burger veeleisender geworden? Hoe gaat u 
daarmee om in zittingen?

Antoinette Schaap Dat de burger veeleisender is, is niet negatief. 
Soms wordt ook wel de term ‘querulant’ gebruikt. Ik vind dat een 
verkeerde en negatieve kwalificatie. Het is niet alleen arrogant 
maar je diskwalificeert mensen daar ook mee. 

André Verburg Dat de burger steeds mondiger wordt is prachtig! 
Maar ik vind wel dat in mondelinge communicatie veel te weinig 
weerwoord wordt gegeven. De burger wordt gestimuleerd in zijn 
mondigheid, omdat hij nooit weerwoord heeft gekregen. Tijdens een 
zitting riep een burger tegen mij: ‘U moet mijn algemeen belang dienen!’. 

Zelfs wanneer het om formeel juridische vragen gaat is procedurele rechtvaardigheid van 
belang. In alle gevallen hechten partijen er bijvoorbeeld sterk aan dat zij hun verhaal 
kunnen vertellen, dat zij kunnen toelichten wat voor wereld er voor hen achter zit en wat 
het voor hen betekent wanneer ik als rechter tot een bepaalde uitspraak kom. Dat speelt 
ook bij zuiver juridische vragen.



Het is een buitengewoon gezond signaal van de burger. Het wil 
niet zeggen dat hij lastig is, maar dat hij kritisch is. Het zijn 
over het algemeen geen zeurders maar mensen die zeurende 
kwesties aan de orde stellen.10 Een rupsje nooit genoeg? Tja, 
wanneer je geen signaal geeft over waar zich de randen van het 
slablad bevinden eet hij door. Tegenover rechten staan ook 
plichten, rechten van anderen en begrenzingen van de rechten, 
daar wordt te weinig aandacht voor gevraagd. En daar moeten 
ambtenaren in bezwaar en rechters in de (hoger)beroepsfase 
robuuster laten zien voor welke belangen zij staan en wat dus de 
grenzen zijn van wat de burger kan bereiken. Het is belangrijk 
om daar weliswaar vriendelijk en beleefd, maar heel duidelijk 
in te zijn. De kritische burger is veelal op zoek naar vertrouwen 
in de overheid. Ik geef een voorbeeld. In een WAO-zaak was een 
burger medisch gekeurd. Die keuring is in de beleving van de 
betreffende burger niet goed verlopen. Hij zei dat hij achteraf 
niet eens wist of die persoon wel een arts was (“Ja, hij had wel 
een witte jas aan”). Het vertrouwen was weg. Je moet dat soort 
gevallen bloedserieus nemen. Niet zozeer op de woorden maar 
op de achterliggende beleving, de angst, de zorg en het zoeken 
naar vertrouwen. Je kunt daar op ingaan door te vragen: “Zou 
het u helpen wanneer u opnieuw onderzocht wordt door een andere arts?”, 
direct gekoppeld aan “Kunt u er dan ook mee leven wanneer dit 
resulteert in hetzelfde besluit?” en het bestuursorgaan dan te vragen 
“Ziet u ruimte om een andere arts opnieuw een onderzoek te laten uitvoe-
ren? Wat kunt u deze meneer of mevrouw bieden?”

8. Weet u als bestuursrechter bij de voorbereiding van een zaak al dat er 
‘meer in zit’ dan alleen de formeel-juridische oplossing of wordt dat pas op 
de zitting duidelijk? Welke rol speelt ervaring daarbij?

André Verburg Soms voel je het meteen aan je water. Je ziet par-
tijen in het dossier wel eens als Stan Laurel en Oliver Hardy de 
escalatieladder11 afdalen. Je kunt het dus wel eens aanvoelen, 
maar de zitting is hoe dan ook ontzettend belangrijk. Je bent als 
rechter geen rekenmachine. Je hebt als professional het gesprek 
met partijen (inclusief de spanning, de ademhaling, de emoties 
etc.) zelf ook nodig om een goede analyse te kunnen maken 
en aan te kunnen voelen waar de pijn zit en waar eventueel 
bewegingsruimte aanwezig is. Als rechters net beginnen zijn 
ze vaak vooral gefixeerd op het juridische geschil. Ik was dat 
vroeger ook en bereidde de zitting daar helemaal op voor, als 
houvast. Voor ons werk moet de juridische context niet leiden 
tot een blikvernauwing. Na verloop van tijd durven rechters 
meer het gesprek met partijen aan te gaan. Levenservaring en 
werkervaring helpen om echt goed aan te voelen waar de pijn 
zit en hoe je daar tijdens de zitting in gesprek met partijen mee 
om kan gaan.

Antoinette Schaap Helemaal eens, maar ik zie ook jonge raio’s het 
nog wel eens erg snel oppakken en het gesprek met partijen echt 
goed aangaan. Ik merk dat rechters daar in hun opleiding nu 
beter op getraind worden. De bestuursrechter als sfinx is passé.

9. Confronteert u partijen wel eens met de vraag of een beroepsproce-
dure hun eigenlijk wel iets op levert?

Antoinette Schaap Het gaat tegen de beroepsethiek van de rechter 
in om te adviseren niet in (hoger) beroep te gaan. Dat doen we 
dus ook niet. Ik wil tijdens de zitting boven tafel krijgen wat 
mensen beweegt. Dat zit niet in het ontraden van procedures. 

André Verburg Wanneer de richtingwijzers van (één van de) partijen 
gericht zijn op strijdtaal of escalatie van het geschil, dan wil het nog 
wel eens heel zinvol zijn om bijvoorbeeld te vragen: “Bent u ermee 
geholpen wanneer ik hierover nu uitspraak doe? Is uw probleem dan opgelost?”. 
Ook wanneer een partij wel gelijk krijgt op zijn standpunten 
(aangevoerde beroepsgronden) maar niet op zijn belangen (wat hij 
werkelijk wil bereiken, wat zijn probleem oplost) is het relevant om 
hem of haar daarmee te confronteren door bijvoorbeeld de vraag te 
stellen: “Als ik u nu gelijk geef op uw beroep, hoe ziet het er dan voor u uit?”. En 
vervolgens ook te vragen: “Stel u krijgt geen gelijk, hoe ziet het er dan voor u 
uit?”. Met dergelijke vragen kan je mogelijk voorkomen dat mensen 
zich mee laten slepen door hun conflict en daarbij vergeten zich af 
te vragen of zij daar ook mee gediend zijn. 

10. Komt u met de Nieuwe Zaaksbehandeling niet in toenemende mate klem 
te zitten tussen het bestuur en de burger? De machtenscheiding verlangt dat 
de rechter niet op de stoel van het bestuur gaat zitten. Tegelijkertijd wordt 
van de bestuursrechter verwacht dat hij snel en definitief een einde maakt 
aan een geschil. Hoe gaat u daar in de praktijk mee om en wat is er in dit 
opzicht nu veranderd en/of verbeterd sinds de invoering van de Nieuwe 
Zaaksbehandeling?

Antoinette Schaap De aanname in deze vraagstelling klopt niet.  
Je faciliteert partijen om na te denken over oplossingen. Je gaat 
natuurlijk niet contra legem. Je kijkt naar wat nodig is en wat 
werkt in de praktijk. Er is zoveel meer mogelijk, je loopt niet zo 
snel tegen de grenzen aan. Ik geef een voorbeeld uit mijn praktijk.  
Een geschil tussen het CIZ en een moeder van een kind met een  
ernstige allergie. De discussie gaat over het aantal uren zorg. Het 
kind is zo ernstig allergisch dat een verpleegkundige mee moet  
wanneer het kind met leerlingenvervoer naar school wordt gebracht.  
Dit brengt meer uren zorg met zich dan de uren waar het CIZ  
akkoord mee gaat. Uiteindelijk blijkt ter zitting dat het probleem 
voor een groot deel opgelost zou kunnen worden door aanpas-
sing van de rijroute, die echter door de gemeente wordt bepaald. 

De gemeente is dus een belangrijke partij in het 
geheel maar geen deel van het geschil en niet 
aanwezig op de zitting. Wanneer de rijroute zou 
worden aangepast is het aantal uren voldoende. 
De moeder was het niet gelukt om dat met de 
gemeente te regelen. Het CIZ geeft tijdens de zit-
ting aan bereid te zijn om hierover contact op te 
nemen met de gemeente. CIZ koppelt later terug 
dat het overleg met de gemeente heeft geleid tot 
een aanpassing van de route en de uren zorg 
worden overeenkomstig de praktijk aangepast. 
Zo wordt het probleem uiteindelijk opgelost.  
Je gaat niet op de stoel van het bestuur zitten. 
Je kijkt naar de vraag of en op welke manier het pro-
bleem in de praktijk het beste opgelost kan worden, 
vaak uiteindelijk door partijen zelf.

André Verburg Het komt zeker voor dat de bestuursrechter 
zelf in een zaak voorziet, maar dat is ook op grond van de 
wet. Het bestuursorgaan en de bestuursrechter houden zich 
intensief bezig met hetzelfde terrein, maar dan wel op basis van 
hun eigen verantwoordelijkheden. Misschien is het beter om te 
spreken van een ‘machtsevenwicht’ en niet van een ‘machten-
scheiding’. In veel gevallen neem je als bestuursrechter geen 
nieuw besluit maar kijk je naar een oplossing voor een geschil. 
De bestuursrechter mag zich niet alleen met het achterliggende 
conflict bezighouden, maar moet dat ook. Verwachtingenma-
nagement rondom de mogelijkheden en beperkingen die je als 
bestuursrechter hebt, is natuurlijk heel belangrijk. Daar besteed 
je uitdrukkelijk aandacht aan. Je zegt tevoren dat als deze zaak tot 
een uitspraak moet komen, je je dan beperkt tot een juridisch 
oordeel over het besluit. In lijn met Brenninkmeijer12, Wallage13 
en recent ook Winsemius14, constateer ik overigens wel, dat de 
democratische legitimering als basis voor de bestuurlijke besluit-
vorming in deze tijd een punt van aandacht en zorg vormt, maar 
dat is geen reden om als bestuursrechter meer te gaan “besturen”. 
Door als bestuursrechter met de Nieuwe Zaaksbehandeling actief 
te streven naar procedurele rechtvaardigheid versterk je de legi-
timiteit van het overheidshandelen, als het overheidsoptreden 
dat in jouw ogen rechtvaardigt tenminste. In de huidige tijd van 
afnemende democratische toetsing lijkt me dat zeker nodig. 

12. Vindt u dat de Algemene wet bestuursrecht moet worden aangepast of 
zien te realiseren verbeteringen volgens u juist op de praktijk?

Antoinette Schaap Een denkfout is vaak dat als het in de wet staat 
het allemaal wel gebeurt. Het belangrijkste is een verandering 
in attitude. De Awb hoeft daarvoor in principe niet aangepast te 
worden, maar een verandering in de wet kan wel ondersteunend 
werken. 

André Verburg De Awb staat niet in de weg aan de informele aanpak en 
de Nieuwe Zaaksbehandeling, maar vormt ook geen uitnodiging of 
stimulans. Het is vaak puzzelen om een manier te vinden waarop 
de informele aanpak kan worden ingezet. 

In hoofdstuk 7 van de Awb zouden de richtingwijzers wat meer 
de kant van een andere attitude op mogen wijzen. Ik zie dat 
binnen bestuursorganen nog wel veel discussie is over de vraag 
of het informele nu wel of niet mag van de Awb. Het kan helpen  
wanneer de Awb die richting aangeeft, zoals voor de bestuurs-
rechter het nieuwe art. 8:41a Awb, of een nieuwe bepaling in lijn 
met wat Dick Allewijn tijdens zijn lezing “Ruzie met de burger”15 op 
21 juni 2012 voorstelde: 
•  “Alvorens op een bezwaar of klacht te beslissen onderzoekt het 

bestuursorgaan of op basis van de wederzijdse belangen een 
rechtmatige minnelijke oplossing mogelijk is”; en

•  “Alvorens over het geschil te beslissen onderzoekt de bestuurs-
rechter met partijen of op basis van de wederzijdse belangen 
een rechtmatige minnelijke oplossing mogelijk is”.

13.  Inmiddels zijn alle bestuursrechters getraind. U was beiden betrokken bij 
het verzorgen van trainingen van rechters, advocaten en ambtenaren. Bent u 
van mening dat het nu goed komt met de Nieuwe Zaaksbehandeling?

Antoinette Schaap Een training is het begin, de eerste stap. Je hebt 
daarnaast oefening in de praktijk nodig en intervisie. Je komt 
er niet wanneer je de vaardigheden beschouwt als ‘trucjes’ en 
dat het dan wel loopt. De trainingen zijn gericht op vaardighe-
den, maar je moet het zelf toepassen en ervaren om echt door 
te hebben hoe het werkt. Wanneer rechters wat onzeker zijn 
vallen ze vrij snel terug op hun automatische piloot en oude 
werkwijze. Het gaat om een heel andere manier van denken. 
Met behulp van intervisie en het uitwisselen van ervaringen 
kun je elkaar ondersteunen en aanscherpen. Bij rechtbanken 
wordt daar verschillend mee omgegaan. Ik denk dat intervisie 
en ondersteuning te weinig aandacht krijgen. 

Tegenover rechten staan ook plichten, rechten van anderen en begrenzingen van de 
rechten, daar wordt te weinig aandacht voor gevraagd. 



André Verburg Wanneer rechters het nog niet in de vingers heb-
ben ligt de cesuur vaak na het inventariseren van de belangen.  
Ze gaan daarna weer oude stijl verder. Aan het einde van de 
belangeninventarisatie moet je met partijen bespreken ‘Hoe nu 
verder?’. Of het zin heeft om te zoeken naar oplossing of partijen 
alleen een uitspraak verwachten. Bestuursrechters zijn dan nogal 
eens geneigd om deze keuze zelf te maken zonder partijen daar 
deel van te maken. Dit vraagt om veel meer transparantie en 
metacommunicatie dan zij op dat moment toepassen. Het gaat 
dus juist om het echt met partijen bespreken: “hoe ziet u het voor u 
dat we met deze zaak verder gaan?” Het taalgebruik van de bestuurs-
rechter is ook relevant. Het is beter om geen ‘wolventaal’, maar 
‘giraffentaal’ te gebruiken. Met wolventaal bedoel ik strijdtaal, 
bijvoorbeeld: “Dat is een onhoudbaar standpunt” of zoals rechters 
nog wel eens tegen advocaten willen zeggen “Mr. X, u weet toch 
wel beter?” en met giraffentaal bedoel ik samenwerkingstaal dat 
je ook in je taalgebruik  kijkt naar de betekenis en gevolgen voor 
partijen en die samen met partijen bespreekt: ‘Om u op dit punt 
tegemoet te komen, moet ik nog wel over een paar hobbels. Mag ik die eens 
met u verkennen?’. Verder vind ik dat je, om een goede bestuurs-
rechter te kunnen zijn, niet van dossiers, maar van mensen 
moet houden. Ik bedoel daarmee dat je oprecht geïnteresseerd 
en nieuwsgierig moet zijn. Het heeft geen zin om zinnetjes 
als ‘verplichte interventies’ te gebruiken. Iemand vertelt een 
verdrietig levensverhaal en de bestuurrechter wil laten weten 
dat hij gehoord heeft wat deze persoon heeft gezegd en zegt 
dan bijvoorbeeld ‘Wat vervelend’. Dat heeft helemaal geen effect.  
Je moet authentiek zijn in je interesse en in je nieuwsgierigheid 
naar mensen en hun verhalen. Dat reflecteer je in wat je doet 
en in hoe je reageert op wat zij inbrengen. Het moet dus iets 
worden in de trant van “Dat begrijp ik. Het heeft allemaal ontzettend 
rot voor u uitgepakt.” Als je dat meent tenminste... Het zit ‘m niet 
in standaardwoorden of -zinnetjes, maar vereist oefening in de 
praktijk en reflectie. Intervisie onder rechters is dus erg belang-
rijk. Af en toe in groepjes bijeenkomen, met elkaar meelopen 
en elkaar feedback geven. In Utrecht zijn we daar behoorlijk ver 
en vasthoudend in, maar het is ook bij ons nog lang niet “af ”. 

14. Wat is nodig voor het goed verankeren 
van de Nieuwe Zaaksbehandeling?

André Verburg De bestuursrechters moet de ruimte en veiligheid 
worden geboden om zich deze nieuwe werkwijze en cultuurver-
andering eigen te maken. “Training gevolgd? - vinkje – klaar!” is niet  
voldoende. Ondersteuning en empowerment vanuit het manage-
ment is voor de komende jaren essentieel. Je moet fouten mogen 
maken en het kost ook tijd. Het is verder belangrijk om de successen 
te delen en te vieren. De tevredenheid bij de burger is toegenomen, 
het intrekkingspercentage op of na zitting ligt nu een stuk hoger 
(in Utrecht een verdubbeling - nu 8%), het aantal mondelinge 
uitspraken is toegenomen (van 0% naar bijna 20% in Utrecht) en 
het appelpercentage is afgenomen. Dat zijn heel mooie resultaten. 
Belangrijk is ten slotte dat het bij de Nieuwe Zaaksbehandeling niet 
iedere keer gaat om dezelfde mensen. De trekkers moeten de fakkel 
overdragen. Verdere verbreding is echt nodig. 

Antoinette Schaap Een goede borging heeft ook te maken met 
de wijze waarop door het management op resultaten wordt 
gestuurd. De weegschaal moet niet doorslaan naar aantallen 
zaken en de kwalificatie die we er in het oude systeem aan toe-
kenden. Door de Nieuwe Zaaksbehandeling worden bijvoorbeeld 
veel meer zaken aangehouden. Dat is een goed teken want dat 
betekent dat er inderdaad tijdens zo’n zitting geregisseerd wordt 
en afgesproken wordt wat er nog nodig is. Dat kan tijd zijn voor 
partijen om nader te overleggen of dingen uit te zoeken. Ook kan 
gedacht worden aan de mogelijkheid tot het leveren van bewijs of 
eventueel deskundigenonderzoek. Maar het management moet 
dit soort effecten wel in het licht van de nieuwe aanpak interpre-
teren. Bijvoorbeeld, de ideeën die nu leven om aan schikkingen 
een ander (lager) prijskaartje te hangen dan aan een uitspraak, 
zijn niet conform de realiteit. De aanname is kennelijk dat schik-
ken bijna geen tijd kost. Dat is natuurlijk pertinent onjuist. Het 
vergt vaak veel denkwerk, inzet van vaardigheden en tijd om een 
voor beide partijen bevredigende schikking te krijgen. Je organi-
seert op deze manier perverse prikkels in het systeem. Het wordt 
immers nadelig om met inzet van vaardigheden te streven naar 
mooie oplossingen buiten uitspraken om. Hoe dan ook gaan de 
rechters op de werkvloer daar dan ook last van krijgen, dat leert 
de ervaring inmiddels wel. Je kunt niet een nieuwe werkwijze en 
een cultuurverandering introduceren en tegelijkertijd afrekenen 
op ‘productiedraaien’. Bovendien is het verstandig om de effecten 
te beschouwen op macroniveau, de rechtspraak en niet op het 
niveau van de gerechten of, nog erger, de afdelingen binnen de 
gerechten. Verder moet vooral niet vergeten worden dat deze 
beschouwing zich uitstrekt tot de maatschappelijke effecten en 
het vertrouwen van de burger in de rechtspraak en de overheid. 
De betekenis en de maatschappelijke winst van de Nieuwe Zaaks-
behandeling is daarmee heel groot.
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