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Voorwoord
Ook het werk van de Raad van State werd in 2020
sterk geraakt door de coronacrisis. Zowel in de
wetgevingsadvisering als in de bestuursrecht
spraak werd de Raad geconfronteerd met vraag
stukken die hiermee samenhingen. Zo moest
de Afdeling advisering, vaak met grote spoed,
adviseren over tijdelijke wetgeving om de ver
spreiding van het virus in te dammen of om
ondersteuning te bieden aan burgers en maat
schappelijke sectoren. Van de bestuursrechtspraak
werden grote aanpassingen in de werkprocessen
gevraagd door de strenge maatregelen. Van half
maart tot half mei kon de Afdeling bestuursrecht
spraak geen fysieke rechtszittingen houden, maar
moest de rechtspraak wel doorgaan. Ook inhou
delijk wierp de coronacrisis voor de rechtspraak
interessante vragen op.

De beschouwing gaat in op de voorwaarden
die bepalend zijn voor dat onderhoud.

In 2020 bracht de Afdeling advisering 484 adviezen
uit. Dat is aanmerkelijk meer dan voorgaande
jaren, voornamelijk als gevolg van de corona
wetgeving. De Afdeling bestuursrechtspraak deed
ongeveer 9.400 uitspraken, dat is een stuk minder
dan voorgaande jaren, ook voornamelijk als gevolg
van de coronacrisis. Een jaarverslag is meer dan
alleen een opsomming van werkzaamheden en
cijfers. Het biedt de mogelijkheid om beschouwin
gen te geven die uitstijgen boven individuele
wetsvoorstellen en afzonderlijke rechtszaken.

Voor het volledige jaarverslag met alle inhoudelijke
bijdragen kunt u terecht op onze speciale website:
jaarverslag.raadvanstate.nl. Daar vindt u ook
het jaarlijkse beeld in cijfers van advisering en
bestuursrechtspraak, en de legisprudentie- en
jurisprudentieoverzichten met de beeldbepalende
adviezen respectievelijk uitspraken van het
afgelopen jaar.

2020 was niet alleen het jaar van de coronacrisis,
maar ook van de kwestie over de kinderopvang
toeslagen. Beide hebben een gemene deler: de
vertrouwensrelatie tussen burger en overheid die
er over en weer moet zijn, wil de democratische
rechtsstaat goed functioneren. Erodeert dat ver
trouwen, dan erodeert ook de rechtsstaat. Dat is
de reden dat het wederzijds vertrouwen tussen
overheden en burgers het centrale thema is van
de algemene beschouwing in dit jaarverslag:
dat vertrouwen verdient voortdurend onderhoud.
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Naast de algemene beschouwing in het eerste
hoofdstuk vindt u in deze uitgave een samenvat
ting van de jaarlijkse bijdragen over de Raad als
instituut, als adviseur en als bestuursrechter. Het
derde hoofdstuk bevat interviews met de vice-
president, de voorzitter van de Afdeling bestuurs
rechtspraak en de secretaris en korte portretten
van vier medewerkers van de Raad van State.
Hoe hebben zij het werken in coronatijd ervaren?
Een vijfde portret is van mr. Marja Horstman,
sinds 11 maart 2021 de nieuwe secretaris van de
Raad. Zij volgt mr. dr. Rob Visser op die ruim vijf
jaar deze functie heeft bekleed. De Raad is hem
veel dank verschuldigd.

2020 was vanwege de coronacrisis voor iedereen
een onwerkelijk en in diverse opzichten moeilijk
jaar. Desondanks ging het werk van de Raad van
State gewoon door, dankzij de enorme inzet en
verantwoordelijkheid van staatsraden en mede
werkers; van juristen, wetgevingsadviseurs en
voorlichters tot en met administratieve en IT-
ondersteuners, beveiligers en bodes. Zij hebben
allemaal bijgedragen aan waar de Raad voor
staat: versterking van de rechtsstaat en kwaliteit
van wetgeving en bestuur.
mr. Th.C. de Graaf
vice-president van de Raad van State
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Beschouwing

Het onderhouden
van vertrouwen
1. Inleiding
Het verloop van de geschiedenis trekt zich niets aan van kalenderjaren.
Het jaar 2020 ligt weliswaar achter ons, maar de gebeurtenissen die
het jaar kenmerkten zijn nog volop gaande. Het coronavirus dat in 2020
wereldwijd om zich heen greep, heeft veel mensen getroffen en maakte
verregaande overheidsmaatregelen noodzakelijk. De impact daarvan op
de samenleving en economie was, en is nog altijd, enorm. Grote delen
van het maatschappelijke leven zijn stilgelegd: scholen, winkels en
horeca moesten hun deuren sluiten en evenementen zijn afgelast.
Iedereen wordt dringend geadviseerd anderhalve meter afstand te
houden, zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen te reizen als dat
echt noodzakelijk is. Veel van de maatregelen zijn bij het ter perse
gaan van dit jaarverslag nog steeds van kracht.
Het is dan ook te vroeg om verreikende uitspraken te doen over het
optreden van de actoren die normaal gesproken centraal staan in de
jaarverslagen van de Raad van State: wetgever, bestuur en rechter. Toch
kan zo’n ingrijpende gebeurtenis als de grootste pandemie sinds de
Spaanse griep van 1918/1919 in dit jaarverslag niet onbesproken blijven.
De coronacrisis vraagt veel van burgers en ondernemers. Burgers moe
ten, vaak op korte termijn en zonder dat zij daarop goed hebben kunnen
anticiperen, verregaande maatregelen dulden die hen raken in hun
vrijheid, gezondheid en economische welzijn. Maar de pandemie heeft
ook veel van overheden gevraagd. De regering moest, in de woorden
van de minister-president, varen op zicht in een dichte mist.1 De inherent
beperkte kennis van de gevolgen van beslissingen maakt besturen in
reguliere tijden al tot een uitdaging, maar dat geldt te meer in tijden
van crisis, waarin de dreiging van gevaar acuut is en onzekerheden
vaak groter zijn. Deze moeilijke omstandigheden stellen, welhaast
per definitie, het vertrouwen van burgers in overheden op de proef.
Het vertrouwen van burgers in overheden is zeker op de proef gesteld
door een andere gebeurtenis die 2020 heeft gemarkeerd: de kwestie
over de kinderopvangtoeslagen, in het bijzonder de bevindingen die
de parlementaire ondervragingscommissie in 2020 optekende in haar
rapport. De commissie concludeerde dat gedupeerde ouders en hun
gezinnen ongekend onrecht was aangedaan en dat bij de uitvoering
van het toeslagensysteem de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn

1 Persconferentie na de ministerraad van 18 september 2020.
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geschonden. Een verwijt dat zij nadrukkelijk maakte aan het adres van
alle actoren van de rechtsstaat: wetgever, bestuur en rechter, in het
bijzonder de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Een kwestie die voor de Tweede Kamer aanleiding is haar zwaarste
controlemiddel in te zetten, de parlementaire enquête.
Ook voor deze kwestie geldt dat we er nog ‘middenin zitten’ en dat het
te vroeg is om definitieve lessen te trekken. Toch kan ook zij hier niet
onbesproken blijven. Niet alleen omdat zij direct raakt aan de taak van
de Afdeling bestuursrechtspraak, maar ook omdat zij ons iets laat zien
over het samenspel tussen de drie actoren van de rechtsstaat. Er was
immers sprake van strenge wetgeving, die de Belastingdienst/Toeslagen
op strikte wijze uitvoerde, wat voor veel ouders ingrijpende gevolgen
had. De bestuursrechter heeft deze slechts voor een deel gecorrigeerd.
Daarover vindt nu al discussie plaats, niet alleen in de Kamer, maar ook
in de media en in juridische vakbladen. Het zou ongepast zijn om in
deze kwestie een afwachtende houding aan te nemen. De Raad van
State wil dat ook niet. De Afdeling bestuursrechtspraak is inmiddels een
reflectieprogramma gestart en in dit jaarverslag volgen enkele, meer
algemene opmerkingen.
De gebeurtenissen van 2020, hoezeer nog in ontwikkeling, geven, kort
om, aanleiding om al voorzichtig te reflecteren. Niet met het doel harde
lessen te trekken, laat staan de balans op te maken van de coronacrisis
of van de kinderopvangtoeslagenkwestie. Daarvoor is het te vroeg en
bovendien past dit de Raad van State niet. Wel is het mogelijk enige
vraagpunten te identificeren die de komende tijd aandacht verdienen.
Dat doet de Raad van State aan de hand van de notie van vertrouwen.
Wat zegt 2020 ons over het belang van een goede vertrouwensrelatie
tussen overheden en burgers, in crisistijd en daarbuiten? En wat is nodig
voor het onderhoud van deze vertrouwensrelatie? Voordat de Raad deze
vragen hierna, in de paragrafen 4 tot en met 9, nader verkent, volgt
eerst een korte terugblik op een bewogen jaar.

2. Continuïteit op de proef gesteld
De gevolgen van het coronavirus voor de samenleving zijn zonder weer
ga. In het bijzonder voor nabestaanden van de mensen die aan het virus
zijn overleden, maar ook voor ouderen en andere kwetsbaren. Het werd
echter al snel duidelijk dat het handelen van overheden om de crisis te
beteugelen minstens zoveel impact had. Burgers werden beperkt in hun
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bewegingsvrijheid en hun mogelijkheden familie en vrienden te bezoeken,
of moesten vrezen voor hun bedrijf, baan of inkomen. Veel van die
ingrijpende maatregelen zijn genomen om het (ook grondwettelijk
gewaarborgde) belang van de volksgezondheid te beschermen en zijn
van invloed op de uitoefening van andere grondrechten, zoals de vrij
heid van betoging, de vrijheid van godsdienst en het eigendomsrecht.
De maatregelen zijn in eerste instantie vooral neergelegd in noodveror
deningen van de veiligheidsregio’s op basis van aanwijzingen van de
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zulke noodverordeningen
waren één van de opties die de Rijksoverheid tot haar beschikking had
om in te zetten in deze bijzondere omstandigheden. Een andere mogelijk
heid was het gebruik van het klassieke staatsnoodrecht, door een, al
dan niet beperkte, noodtoestand uit te roepen of noodrechtelijke bevoegd
heden separaat in werking te stellen. Daar is in de eerste fase van de
coronacrisis niet voor gekozen. Bij die keuze speelde wellicht een rol
dat de crisisbestrijding regionaal begon met het gebruik van nood
verordeningen door sommige veiligheidsregio’s. Zeker is dat er in geval
van een gezondheidscrisis als de coronacrisis, geen duidelijk kader ligt
voor de keuze tussen de verschillende toepasbare stelsels. Het feit dat
het klassieke staatsnoodrecht niet is toegepast in de eerste fase van
de coronacrisis roept daarnaast de vraag op naar de geschiktheid ervan
in zulke omstandigheden.2
Uiteindelijk werd een steviger juridische grondslag voor de maatregelen
en de democratische legitimiteit daarvan geboden in de Tijdelijke wet
maatregelen Covid-19.3 Hieraan ging wel een langdurig debat vooraf,
dat liet zien dat het bij de crisismaatregelen een kwestie was van zoeken
naar de juiste balans, in het bijzonder tussen het wettelijk verankeren
van een toereikende democratische legitimatie enerzijds en het behoud
van slagkracht met het oog op een effectieve virusbestrijding ander
zijds.4 De continuïteit van een centraal kenmerk van onze rechtsstaat

2 Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van 25 mei 2020 over de grond
rechtelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen, (W04.20.0139/I), Kamerstukken II
2019/20, 25295, nr. 742.
3 Stb. 2020, 441.
4 Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van 25 mei 2020 over de grond
rechtelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen, (W04.20.0139/I), Kamerstukken II
2019/20, 25295, nr. 742.
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– een toereikende democratische legitimatie van ingrijpend overheids
optreden – was daarmee gewaarborgd.
Ook op andere vlakken was het streven van overheden erop gericht om
zo goed en zo kwaad als het ging de voortgang van het functioneren
van de kerninstanties in het staatsbestel te waarborgen. Al aan het be
gin van de crisis, benadrukten de vijf Hoge Colleges van Staat, waar
onder de Raad van State, in een gezamenlijke verklaring het belang dat
het democratisch proces, ondanks alle beperkingen, doorgang vindt. Zij
kondigden aan hun reguliere werkzaamheden, met gebruik van digitale
informatie- en communicatietechniek, zo goed mogelijk voort te zetten,
omdat juist in deze tijden “hoogwaardige advisering, grondige open
bare beraadslaging en besluitvorming, effectieve controle op de
verantwoording van besteding van publieke middelen en adequate
beoordeling van de zorgvuldigheid en de rechtmatigheid van overheids
handelen” onverminderd moeten worden gegarandeerd.5

De vijf Hoge
Colleges van
Staat benadrukten
het belang dat
het democratisch
proces doorgang
vindt.

Gelet op dit belang werd het bijvoorbeeld wettelijk mogelijk gemaakt
dat de beraadslaging en besluitvorming door die organen tijdelijk in een
digitale omgeving plaats kan vinden.6 Waar dit voor de decentrale over
heden op wetsniveau kan worden aangepast, is de werkwijze van de
Staten-Generaal van grondwettelijke orde. Daarbij rijzen dan ook vragen
over de staatsrechtelijke mogelijkheden van digitaal vergaderen.7 In een
voorlichting aan de Eerste Kamer benadrukte de Afdeling advisering dat
juist in moeilijke tijden de parlementaire beraadslaging en besluitvorming
grondig en in het openbaar moeten blijven plaatsvinden. De Afdeling
advisering kwam daarbij tot het oordeel dat digitale plenaire beraad
slaging en besluitvorming grondwettelijk mogelijk zijn in extreme
omstandigheden en met inachtneming van bepaalde randvoorwaarden.8

5 Nieuwsbericht van 7 april 2020, raadpleegbaar op de website van de Raad van State:
https://www.raadvanstate.nl/@120781/gezamenlijke-verklaring-hoge-colleges/.
6 Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen
en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2020, 113).
7 Kamerstukken I 2019/20, CXXXIX, C.
8 Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State van 16 april 2020 in verband met het
functioneren van de Eerste Kamer in tijden van de coronacrisis, (W04.20.0102/I), Kamerstukken I
2019/20, CXXXIX, E.
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Vanzelfsprekend heeft de crisis ook gevolgen gehad voor het functioneren
van de derde staatsmacht, de rechtsprekende macht. Een wezenskenmerk
van het grondrechtelijk gewaarborgde rechterlijke proces, is dat zittingen
in het openbaar plaatsvinden.9 Zij moeten toegankelijk zijn voor proces
partijen, publiek en pers, maar de fysieke uitoefening van dit recht was
het afgelopen jaar opeens niet meer vanzelfsprekend. Ook hier sprong
de wetgever in, door te voorzien in de mogelijkheid de mondelinge
behandeling te laten plaatsvinden door middel van een tweezijdig elek
tronisch communicatiemiddel als een fysieke zitting vanwege Covid-19
niet mogelijk was.10 Maar daarmee waren veel principiële rechtsvragen
nog niet beantwoord. Kan een zitting nog als openbaar gelden als, ter
bescherming van de volksgezondheid en de gezondheid van de perso
nen in het gerechtsgebouw, de toegankelijkheid van het gebouw tijdelijk
beperkt is? De Hoge Raad oordeelde dat niet iedere beperking in de
toegankelijkheid van een gerechtsgebouw het openbare karakter
ontneemt aan de behandeling. Hij woog daarbij mee dat de publieke
verantwoording van de rechtspleging en van het vertrouwen van het
publiek in de rechtspraak ook op andere manieren kan worden gewaar
borgd, zoals de toegankelijkheid van de zittingszaal voor de pers en
door het publiek in staat te stellen het verloop van de behandeling
te volgen via een beeld- en geluidsverbinding.11
Het onderdeel De Raad als bestuursrechter van dit jaarverslag geeft een
overzicht van het ‘coronabestuursprocesrecht’ van de Afdeling bestuurs
rechtspraak op het terrein van het vreemdelingenrecht. Daarin zijn de
doorlooptijden korter dan elders in het bestuursrecht en moest dus
ook sneller duidelijkheid worden geboden over de toelaatbaarheid van
inperkingen op fundamentele rechten van de vreemdeling in verband
met de crisis. De hoogste rechterlijke instanties bleken op korte termijn
– in het geval van de Afdeling bestuursrechtspraak drie weken na afkon
diging van de eerste lockdown – in staat aan te geven of en onder welke
voorwaarden afwijking van de bestaande waarborgen toelaatbaar was.
Zowel de Afdeling bestuursrechtspraak als de Hoge Raad benadrukten
in hun uitspraken dat de door de coronacrisis gedwongen aangepaste

9 Artikelen 121 van de Grondwet en 6 van het EVRM.
10 Artikel 2 van de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (Stb. 2020, 124).
11 Arrest van de Hoge Raad van 15 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2008. Het arrest ziet niet
alleen op uitleveringszaken, maar ook op openbare zittingen in strafzaken. Zie voor een ander
arrest van de Hoge Raad van 15 december 2020 over de strafrechtspleging: ECLI:NL:HR:2020:2037,
over de deelname van een rechter in quarantaine aan een meervoudige kamer.
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werkwijzen van rechtbanken toelaatbaar zijn, mede vanwege de noodzaak
ervan en hun tijdelijke aard.

3. Vertrouwen of wantrouwen?
Vertrouwen in het crisisbeleid
De overheidsmaatregelen waren ingrijpend, maar dat heeft het vertrou
wen van burgers in overheden niet significant aangetast. Na een jaar
vindt het overgrote deel van de bevolking nog steeds dat de regering
haar best doet de crisis te bestrijden en zich goed laat informeren door
ter zake deskundige instanties en personen.12 Dit uit zich ook in relatief
hoge vertrouwenscijfers voor de regering en de politiek, die zeker aan
het begin van de crisis sterk toenamen. De communicatie door middel
van periodieke persconferenties lijkt daaraan te hebben bijgedragen.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft toen het hoogste ver
trouwensniveau in vijftig kwartaalmetingen gepeild en sprak zelfs van
een ‘rally around the flag’, een fenomeen waarbij de bevolking in tijden
van ernstige dreiging zich in groten getale achter de leiders van het land
schaart. Verklaringen voor de ‘vertrouwensrally’ in het voorjaar van 2020
lijken niet alleen te moeten worden gezocht in de angst voor het virus
en de onzekerheid als gevolg daarvan, maar ook in de toegenomen
waardering voor het overheidsbeleid en vertrouwen in de kunde en slag
vaardigheid van de politieke leiders.13 Ook andersom leek er vertrouwen
van de overheid naar de burger uit te gaan. Zo gaf de regering in eerste
instantie de voorkeur aan een moreel appel, in plaats van verboden en
verstrekte zij noodsteun op basis van een zekere dosis vertrouwen in
de eerlijkheid van bedrijven.
Met het voortduren van de crisis keerden de vertrouwenscijfers terug
naar meer normale, maar nog altijd relatief hoge niveaus. Tegelijkertijd
is een zekere verdeeldheid aan het licht gekomen: waar bepaalde groepen
burgers vinden dat de regering te weinig daadkrachtig optreedt, menen
anderen dat de regering juist te veel ingrijpt. Ook hebben velen meer
moeite om de regels na te leven. Daarbij speelt mee dat groepen
geen eensgezind beeld meer hebben over welk gevaar het grootst is.
Ook bestaat er discussie over de rationaliteit en consistentie van de

12 RIVM-cijfers, 15 januari 2021.
13 SCP, Burgerperspectieven 2020/4, p. 56.
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genomen beslissingen.14 Hier rijst een dilemma: een algemene aanpak
is in zoverre eerlijk, omdat geen onderscheid wordt gemaakt tussen
groepen. Tegelijkertijd betekent deze aanpak dat ook van groepen burgers
die (denken) minder vatbaar (te) zijn voor het virus offers worden
gevraagd, die een grote impact hebben op hun leven en (mentale)
welzijn. De door het SCP gesignaleerde groeiende tegenstellingen in de
samenleving leiden tot kritiek. Tegelijkertijd moet kritiek op de overheid
(of gebrek aan naleving van de regels) volgens het SCP niet te makkelijk
worden geduid als gebrek aan steun of vertrouwen.15 De groep die
nauwelijks vertrouwen heeft in de overheid is zich in de loop van de
crisis weliswaar gaan roeren, maar is nog altijd klein.
De kinderopvangtoeslagenkwestie: vertrouwensrelatie onder druk
Waar de coronacrisis, hoewel niet zonder meer of vanzelfsprekend,
in grote lijnen en voor veel groepen een positief beeld geeft van de
vertrouwensrelatie tussen burgers en overheden, laat de kwestie over
de kinderopvangtoeslagen een ander licht schijnen op deze relatie.
De kwestie geeft het beeld van een overheid die, in elk geval in een
deel van de gevallen, burgers met wantrouwen bejegende en vanuit
die grondhouding niet de bescherming bood die de sociale rechtsstaat
burgers belooft.

Vertrouwen aan
de ‘voorkant’,
maar vaak
wantrouwen aan
de ‘achterkant’.

Het toeslagensysteem was gebouwd op vertrouwen aan de ‘voorkant’,
maar leidde vaak tot wantrouwen aan de ‘achterkant’. Men kwam welis
waar snel in aanmerking voor een voorschot op een toeslag, maar bij
de vaststelling of ouders ook daadwerkelijk recht hadden op de toeslag
konden zelfs kleine administratieve tekortkomingen aanleiding zijn om
voorschoten terug te vorderen. Dit leidde voor veel ouders tot een
financiële noodsituatie. De noodsituatie waarin deze gezinnen jarenlang
moesten leven mag niet alleen op het bord van de Belastingdienst/
Toeslagen als uitvoerende instantie worden geschoven. Het strikte terug
vorderingsbeleid vloeide voort uit een wettelijk stelsel, dat in reactie op
eerdere fraudegevallen met uitkeringen heel streng was. Een strengheid
die voortkwam uit een breed gedragen politieke wil een einde aan de
fraudepraktijken te maken en conform dat uitgangspunt door de Belasting
dienst/Toeslagen werd uitgevoerd. In sommige gevallen was er – in de
woorden van de Adviescommissie uitvoering toeslagen – zelfs sprake

14 SCP, Burgerperspectieven 2020/4, p. 24.
15 SCP, Burgerperspectieven 2020/4, p. 49.
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van ‘institutionele vooringenomenheid’. Die bestond erin dat de Belasting
dienst/Toeslagen vanaf het begin uitging van het vermoeden dat ouders
fraude hadden gepleegd, zonder dat dit was gebaseerd op het persoon
lijke handelen van deze ouders.16
De ondervragingscommissie heeft ook aan het adres van de Afdeling
bestuursrechtspraak harde verwijten gemaakt. Dat verwijt komt er in de
kern op neer dat zij het ‘systeemfalen’ van de wetgever en het handelen
van de uitvoeringsinstanties eerder had kunnen en moeten corrigeren.17
Hierbij moet wel worden vastgesteld dat de uitleg van de wet plaats
vond in een context waarin het de kennelijke wens van de wetgever was
om streng toe te zien op de uitvoering van de toeslagen.18 De kinder
opvangtoeslagenkwestie geeft enerzijds aanleiding kritisch te zijn op de
hardheid van wetgeving en uitvoering, maar anderzijds ook op de moge
lijkheden die de bestuursrechter heeft om de hardheid van de wet en
de uitvoering daarvan in concrete gevallen te verzachten. In paragraaf 8
maakt de Raad daarover nog enkele, meer algemene opmerkingen.

4. Onderhoud aan de vertrouwensrelatie
Hoewel de gebeurtenissen die 2020 hebben getekend op nu nog niet te
bevroeden wijzen kunnen doorwerken, is het geen gewaagde uitspraak
dat zij het belang van goede vertrouwensrelaties in de rechtsstaat hebben
geaccentueerd. Het coronavirus gaat gepaard met bedreigingen en
grote onzekerheden en vroeg (en vraagt) om verregaande regels. Dan
is het, meer dan normaal het geval is, van groot belang dat de regels
en de instituties van de democratische rechtsstaat goed op orde zijn.
Dan is het evenzeer nodig dat ingrijpende maatregelen, hoe urgent ook,
met de nodige waarborgen zijn omkleed, maar ook dat deze maatregelen
daadwerkelijk bescherming bieden tegen het virus en de gevolgen van
de crisis. Dit vergt een balansoefening die lastig is en die vraagt om het
nodige vertrouwen van burgers in overheden en vice versa. Dat deze
wederzijdse vertrouwensrelatie niet onverkort op orde is, is door de
kinderopvangtoeslagkwestie pijnlijk gemarkeerd.

16 Rapport van de Adviescommissie uitvoering toeslagen, Omzien in verwondering I, p. 15.
17 Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen, Ongekend Onrecht,
Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 2.
18 Zie de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, Stb. 2013, 567.
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De gebeurtenissen in het jaar 2020 nopen tot reflecteren op en bevragen
van de wijzen waarop overheden burgers bejegenen en over de vertrou
wensrelatie die daaraan ten grondslag ligt. Dit vraagt om discussie aan
de hand van de juiste zoekrichtingen. Daaraan wil de Raad van State
bijdragen door hierna de vragen te zoeken waarmee de contouren van
de onderhoudsverplichting aan het vertrouwen tussen overheden en
burgers kunnen worden gevonden.

5. Vertrouwen als pijler van de rechtsstaat
Het belang van vertrouwen is als staaldraad verweven in de twee pijlers
waarop de democratische rechtsstaat rust. De eerste pijler is legitimiteit,
waarmee niet alleen wordt bedoeld dat de overheid is gebonden aan
het recht, maar waarmee ook de breed heersende overtuiging onder
de bevolking wordt verondersteld dat de instellingen van de rechtsstaat
het vertrouwen waard zijn. De tweede pijler is slagkracht, oftewel het
vermogen van overheden om dat vertrouwen effectief waar te maken.
De democratische rechtsstaat is dus gestoeld op wederkerigheid, door
sommigen getypeerd als een sociaal contract.19 Burgers spreken ver
trouwen uit in overheden, door de overheden en hun optreden demo
cratisch te legitimeren en door de gelegitimeerde regels werkelijk na te
leven, al gaan die soms in tegen directe individuele belangen. Zonder
dat vertrouwen kunnen overheden binnen de rechtsstaat niet goed en
overtuigend functioneren en zou de rechtsstaat leeg zijn.20 Daartegen
over staat dat zij dit vertrouwen ook moeten waarmaken door beleid
te maken dat werkt en daarbij de rechten van burgers te eerbiedigen,
door hen te ondersteunen in hun sociale behoeften en hen te laten
deelnemen in de machtsuitoefening.21 Deze symbiose van vertrouwen
is essentieel voor een goed functionerende rechtsstaat.22

19 Zie o.a. K. Putters en L. van Noije, ‘Hoeveel ongelijkheid kan een democratische rechtsstaat
verdragen?’, NJB 2018/62.
20 Zie ook de algemene beschouwing in het Jaarverslag Raad van State 2019, Evenwicht in
de rechtsstaat, paragraaf 8.
21 Zie ook de nabeschouwing van Th. de Graaf en W. Mariman, in: T. Horrevorts, W. Mariman e.a. (red.),
Overheid van blind wantrouwen, Sdu 2012.
22 Zie voor een bespreking van de kernelementen van de rechtsstaat en de balans tussen
de actoren van de rechtsstaat de beschouwing in het Jaarverslag Raad van State 2019,
Evenwicht in de rechtsstaat, paragrafen 2 en 3.
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Een democrati
sche rechtsstaat
is meer dan
een juridisch
spoorboekje.

Een democratische rechtsstaat is meer dan een juridisch spoorboekje,
waarin rechten en plichten in rechtsregels zijn verankerd.23 De burger
moet deze ook daadwerkelijk (kunnen) ervaren. De rechtsstaat moet,
in de woorden van Scheltema, responsief zijn, letterlijk: een antwoord
bevatten. Voor dat ‘antwoord’ is van belang dat overheden oog hebben
voor burgers en dat burgers ook merken dat de rechtsstaat om hen
draait.24 Overheden moeten daarvoor op passende en stabiele wijze
reageren op signalen uit de samenleving.25 Dat betekent niet dat zij de
boosheid overnemen en te makkelijk meegaan in de roep om stevige of
juist minder stevige maatregelen. Dat betekent wel dat zij de publieke
opinie ernstig nemen26 en zich realiseren dat belangen van burgers uit
eenlopend en complex zijn. Dit verlangt van overheden dat zij consistent
zijn in hun beleidskeuzes en dat zij een eerlijk verhaal vertellen over de
afwegingen die zij bij deze beleidskeuzes hebben gemaakt. Waar nodig
moeten zij gebruikmaken van de expertise van ter zake deskundigen,
zonder zich achter hen te verschuilen. Overheden moeten aanspreekbaar
zijn en zich verantwoorden voor de gemaakte keuzes. Deze openheid is
een belangrijke voorwaarde om de vertrouwensrelatie met burgers op
peil te houden.
Daarvoor is ook van belang dat overheden goed in het oog houden wat
wel en niet rechtvaardig uitpakt.27 Dit vraagt een goede antenne voor
wat leeft onder de oppervlakte van de samenleving. Bepaalde groepen
burgers moeten meer klappen opvangen dan andere, of zijn minder
goed in staat tegenslagen te verwerken. Sommigen zijn daarom boos.
Anderen voelen zich om uiteenlopende redenen bedreigd in een steeds
complexere wereld en geven daarom af op andere groepen in de samen
leving. Burgers zijn bovendien ook feilbaar en niet altijd of in alle
omstandigheden rationeel handelende actoren in het rechtsbestel,

23 Michiel Scheltema spreekt van de ‘bureaucratische rechtsstaat’. Zie: M. Scheltema,
‘De responsieve rechtsstaat: het burgerperspectief’, NTB 2019/24.
24 M. Scheltema, ‘Bureaucratische rechtsstaat of responsieve rechtsstaat?’, NTB 2015/37 en verder
M. Scheltema, ‘De responsieve rechtsstaat: het burgerperspectief’, NTB 2019/24.
25 Zie ook het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur, Een sterkere rechtsstaat, 2020, p. 64, 65.
26 L.H.J. Adams en W.J. Witteveen, ‘Drie dimensies van de rechtsstaat’, NJB 2014/1017.
27 Zie in vergelijkbare zin: K. Putters en L. van Noije, ‘Hoeveel ongelijkheid kan een democratische
rechtsstaat verdragen?’, NJB 2018/62.
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waarin zij soms de weg kwijtraken.28 Dat wil echter niet zeggen dat
mensen niet van goede wil zijn en erop uit zijn het systeem pootje te
lichten. De vertrouwensbases van ons rechtssysteem veronderstellen
dat overheden burgers niet vol wantrouwen bejegenen wanneer zij
fouten maken, maar steeds evenredig en fatsoenlijk reageren.
Het behoud van deze vertrouwensrelatie vooronderstelt een aantal
condities, namelijk dat overheden slagvaardig te werk gaan en dus
‘leveren’ en daarbij oog houden voor de burger (paragraaf 6). Dat maakt
hun optreden legitiem en vertrouwenswaardig. Ook kan gewezen
worden op de noodzaak van openheid en deskundigheid van overheids
optreden en het belang dat overheden altijd aanspreekbaar zijn op hun
handelen (paragraaf 7).

6. Overheden die leveren, met oog voor burgers
Overheden die leveren…
Overheidsoptreden moet altijd legitiem zijn. Aan de voorzijde wordt
legitimiteit geschraagd door betrokkenheid van burgers bij besluit
vorming. De legitimiteit van een bestuur dat regeert zonder (voorafgaan
de) betrokkenheid van vertegenwoordigende organen is slechts beperkt.
In acute crisissituaties kan dat voor bepaalde tijd zijn gerechtvaardigd,
omdat overheden maatregelen moeten nemen om burgers te beschermen
en de crisis aan te pakken. Dat vragen burgers ook van overheden.
Legitimiteit van overheidsoptreden is ook sterk afhankelijk van de slag
kracht van overheden. Schieten overheden daarin te kort, dan schaadt
dat op den duur het vertrouwen in de rechtsstaat.29
Bij een gezondheidscrisis als de huidige, is slagkracht een grote uitdaging.
Het coronavirus was in het begin onbekend, terwijl al snel duidelijk
werd dat de gevaren voor de volksgezondheid en toereikende zorg groot
zijn. Deze moeilijke omstandigheden vragen van overheden dat zij meer

28 In de algemene beschouwing in het Jaarverslag Raad van State 2019, paragraaf 8, wees de Raad
erop dat burgers (maar overigens ook bedrijven) de complexiteit van wet- en regelgeving soms niet
meer kunnen bevatten. Naast cognitieve vermogens, is voor maatschappelijke redzaamheid ook
relevant dat mensen over niet-cognitieve vermogens beschikken (het zogenoemde ‘doenvermogen’),
zoals de WRR in 2017 heeft opgemerkt in zijn rapport Weten is nog geen doen. Zie in dit licht ook
Toekomstbeeld 2030 door Nationale ombudsman.
29 Zie verder de algemene beschouwing in het Jaarverslag Raad van State 2019, Evenwicht in
de rechtsstaat, paragraaf 8.
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dan gemiddeld doortastend weten te opereren. In crisistijd is een goed
toegerust ambtenarenapparaat onmisbaar. Ambtenaren op departemen
ten en in andere overheidsorganisaties hebben onder vaak zeer stress
volle werkomstandigheden en grote tijdsdruk hun bijdrage geleverd aan
de crisisbestrijding. Dat verdient lof. In een strijd tegen een onbekend
virus mogen echter geen wonderen worden verwacht. Overheden heb
ben niet alles in hun macht om een dergelijk virus effectief te bestrijden.
Die strijd wordt vooral op de grond gevoerd, door artsen en verpleeg
kundigen in ziekenhuizen en door farmaceuten in hun laboratoria.
Van overheden mag wel worden verwacht dat zij doen wat binnen hun
mogelijkheden ligt. Dat kan lastig zijn, als overheidstaken en -verantwoor
delijkheden bij verschillende organisaties zijn ondergebracht. Dat geldt
zeker op het terrein van de gezondheidszorg. De Rijksoverheid heeft een
regierol, waarbij de minister van VWS de (politieke) verantwoordelijk
heid draagt voor het functioneren van de ziekenhuiszorg en het testen vaccinatiebeleid. Zijn instrumentarium om daarop te sturen is echter
beperkt, omdat de uitvoering in belangrijke mate is ondergebracht bij
(decentrale) uitvoeringsorganisaties, zoals de GGD’en, en aanbieders
in de semipublieke sector, zoals de ziekenhuizen.
Slagvaardigheid is dan ook een opdracht die overheden gezamenlijk
moeten dragen en die vraagt om de nodige afstemming en overleg. In
reguliere tijden is het typisch Nederlandse poldermodel van grote waar
de, omdat het waarborgt dat alle nodige expertise op zorgvuldige wijze
in de besluitvorming wordt betrokken en het zorgt voor breder draag
vlak voor de uiteindelijk gemaakte beleidskeuzes. In tijden van crisis
komen echter ook de beperkingen van deze overlegcultuur aan het licht.
Overleg kost tijd en kan daarom ten koste gaan van effectiviteit. Deze
beperkingen moeten onder ogen worden gezien bij de vormgeving van
het crisisbeleid.
Een slagvaardige overheid is overigens iets anders dan een succesvolle
overheid. Lang niet alles is maakbaar, zeker niet in crisistijd. Het virus
kan hardnekkiger blijken dan gedacht. Toch kunnen overheden legitiem
optreden en het vertrouwen van burgers behouden, zolang dat optreden
geloofwaardig blijft. Dat veronderstelt dat overheden leren van gemaakte
fouten en zoveel als mogelijk een consistent beleid voeren.
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Dat veronderstelt eveneens dat duidelijk is wat een overheid vermag,30
ook, of juist, als onzeker is of een bepaalde aanpak wel werkt. In de
wens om snel uit crises te komen is het begrijpelijk om snel oplossingen
te presenteren, met als risico later noodgedwongen op gezette schreden
te moeten terugkeren. Dat is niet altijd problematisch. Sterker, een
consistente beleidsvorming betekent niet dat halsstarrig wordt vast
gehouden aan een ingezette koers, maar juist dat tijdig wordt bijgestuurd
als dat nodig is. Daarover kunnen én moeten overheden eerlijk en open
communiceren.31 Zoals een voorzieningenrechter overwoog over een
vordering tot intrekken van de coronamaatregelen: “het siert de Staat
dat hij erkent niet 100% zeker te weten of de gekozen aanpak achteraf
de beste zal blijken te zijn”.32
Slagvaardigheid veronderstelt verder dat overheden existentiële waar
borgen bieden. Juist in tijden als deze, is het goed dat de regering men
sen en ondernemingen die door de crisismaatregelen het hoofd niet
boven water kunnen houden, omvangrijke steunpakketten biedt. Dankzij
de goede uitgangspositie van de overheidsfinanciën aan het begin van
de crisis, de historisch lage rente op Nederlandse staatsobligaties en de
tijdelijke versoepeling van de Europese begrotingsregels, kon de regering
deze helpende hand bieden. Dat draagt ook bij aan het draagvlak voor
de getroffen maatregelen. Om dat draagvlak te behouden is echter even
zeer van belang dat duidelijk is dat de middelen uit de schatkist van het
Rijk niet onbeperkt zijn en dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën
niet uit het oog wordt verloren.33 Op enige termijn zal de rekening van
deze steun moeten worden betaald.
Tot slot veronderstelt slagvaardigheid dat gewaarborgd is dat het rechts
bestel goed functioneert, ook in tijden van crisis. Dat in de eerste fase
van de crisis is gekozen voor aanwijzingen van de minister van VWS
om noodverordeningen te laten vaststellen door de voorzitters van de
veiligheidsregio’s onder beperkte democratische controle, is te begrijpen,
omdat de uitbraak van het virus aanvankelijk een regionale crisis was.

30 Zie in dit licht ook Toekomstbeeld 2030 door Nationale ombudsman.
31 Zie over het belang van goede communicatie over coronabeleid ook de notitie van de WRR,
Communicatie en draagvlak Covid-19, 12 oktober 2020.
32 Vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 24 juli 2020,
ECLI:NL:RBDHA:2020:6856, r.o. 4.13.
33 Zie het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de Miljoenennota 2021,
W06.20.0288/III.
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Het is goed dat daarna alsnog de noodzakelijke wettelijke waarborgen
en democratische legitimatie zijn gecreëerd, ook voor het behoud
van vertrouwen.
… met oog voor burgers
Zeker in tijden van crisis moet de responsieve rechtsstaat zijn waarde
bewijzen. Overheden die van burgers verlangen dat zij vrijheden gedeel
telijk opgeven, behoren behoedzaam te werk te gaan. Zij moeten zich er
niet alleen van vergewissen of burgers de regels praktisch na kunnen
leven, maar zij moeten ook oog hebben voor de gevolgen van hun
beleid. Crisismaatregelen zijn onaangenaam en morrende reacties uit
de bevolking zijn dan ook nooit helemaal te vermijden. Kritiek hoeft
echter nog niet te betekenen dat maatregelen niet worden nageleefd.34
Als burgers merken dat in de beleidsafwegingen serieus is onderzocht
hoe maatregelen in hun alledaagse leven daadwerkelijk uitpakken, zullen
zij geneigd zijn deze maatregelen sneller te accepteren. Ook wanneer
deze ingaan tegen hun directe individuele belangen en hen voor uitdagin
gen plaatsen. Ook dat hoort bij de wederkerigheid waarop onze rechts
staat is gebouwd. Zo zijn afstandsregels of reis- en bezoekbeperkingen
ingrijpend en betekenen ze voor veel mensen langdurige afstand tot hun
dierbaren en voor ondernemers dat zij de deuren van hun bedrijven
moeten sluiten. Bij de crisismaatregelen waren overheden zich van
deze impact bewust. De kinderopvangtoeslagenkwestie heeft echter
laten zien dat een dergelijk bewustzijn geen vanzelfsprekendheid is.
Een systeem met complexe voorwaarden en strenge regels kan in de
praktijk leiden tot te verregaande en onbillijke gevolgen. Gevolgen die te
meer wrang zijn, omdat deze werden gevoeld door kwetsbare groepen,
voor wie de toeslagen juist waren bedoeld als een financieel steuntje
in de rug.

34 Zo peilde het RIVM dat een grote meerderheid van de mensen die maatregelen van
de overheid onduidelijk of onlogisch vonden, deze toch volgt. Zie de website van
het RIVM over “Communicatie en vertrouwen”:
www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/communicatie-en-vertrouwen.

22

Beschouwing

De roep om meer
fijnmazige regels
zwelt aan, zeker
in de nasleep van
de kwestie van
de kinderopvang
toeslagen.

Gevolgen van wetgeving en beleid zijn vooraf niet altijd goed te overzien.35
De samenleving is divers en bestaat uit mensen met uiteenlopende achter
gronden, zorgen en belangen. De maatschappelijke problemen zijn met
de jaren bovendien complexer geworden, en dat geldt als gevolg daar
van ook voor wet- en regelgeving.36 Tegelijkertijd zwelt de roep om meer
fijnmazige regels de laatste tijd aan, in het bijzonder in de nasleep van
de kwestie van de kinderopvangtoeslagen.37 Toch kunnen wetgeving en
beleid niet zonder meer een kwestie van maatwerk zijn. Beginselen van
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid verlangen dat wetgeving voorspel
baar is. Verder dwingt ook de massaliteit in de toepassing van uitvoering
van regelgeving tot een zekere standaardisatie. Complexe regels, gelar
deerd met uitzonderingsmogelijkheden, lijken in de regel bovendien
minder goed te worden nageleefd.38 Dat geldt ook voor de genomen
coronamaatregelen. Want hoewel het virus voor de een gevaarlijker is
dan voor de ander en de crisismaatregelen voor de een ingrijpender
zijn dan voor de ander, moeten deze maatregelen toch uitgaan van
een zekere algemeenheid en eenheid, willen zij effectief zijn.
Voldoende saamhorigheid en de bereidheid ‘offers’ te brengen voor
andere, kwetsbaardere groepen in de samenleving zijn dan onontbeerlijk.
Het is daarom zorgelijk dat de verdeeldheid tussen groepen mensen
lijkt toe te nemen. Het is goed te begrijpen dat ondernemers vertwijfeld
raken, omdat zij zien verdampen wat ze hebben opgebouwd. Aan hun
frustraties en verdriet mag niet voorbij worden gegaan. Maar gevaar
voor het onredelijke ligt op de loer, wanneer vitale mensen zich afvragen
waarom zij hun vrijheid moeten opgeven voor mensen die zij wegzetten
als ‘dor hout’. Ook bestaat er ergernis dat bepaalde groepen meer vrij
heden krijgen dan andere, al dan niet met een beroep op grondrechten.
Een beeldende en veel gestelde vraag is waarom de een zondagochtend

35 Zie ook M. Scheltema in zijn preadvies voor de jaarvergadering 2020 van de Nederlandse Vereniging
voor Wetgeving, Een wet van Meeden en Perzen?, p. 4-7, waarin hij de complexiteit schetst voor
de wetgever om de consequenties te overzien.
36 Zie ook de bijdrage van de Nationale ombudsman voor de jaarvergadering 2020 van de Nederlandse
Vereniging voor Wetgeving, Kan de burger ermee uit de voeten?
37 Zo heeft de Tweede Kamer in reactie op het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie
uitgesproken dat alle daarvoor in aanmerking komende wetgeving van hardheidsclausules moet worden
voorzien (de aangenomen motie van het lid Van Brenk, Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 37).
38 Zo merkt het SCP op dat bij het al dan niet naleven van maatregelen, onder andere meespeelt
hoe moeilijk of gemakkelijk het is om je in het dagelijks leven te houden aan deze maatregelen.
Zie: SCP, Burgerperspectieven 2020/4, p. 49. Zie over het belang van heldere en eenduidige regels
voor de nalevingsbereidheid ook de notitie van de WRR, Communicatie en draagvlak Covid-19,
12 oktober 2020.
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wel naar de kerk mag, maar de ander zondagmiddag niet naar een
sportwedstrijd. Het is een begrijpelijke reflex grondrechten als ‘privileges’
te bestempelen. Van iedereen mag in deze tijden ook enige rekkelijkheid
bij het uitoefenen ervan worden verlangd. Tegelijkertijd moet de oor
spronkelijke betekenis van grondrechten niet uit het oog worden verloren.
Om draagvlak te behouden, moeten overheden oog houden voor deze
spanningen en de afwegingen van gemaakte beslissingen goed uitleggen.
De ogen kunnen evenmin gesloten blijven voor gevolgen die voor
bepaalde groepen zeer onevenredig uit kunnen vallen. De coronamaat
regelen hebben geleid tot een aanzienlijke economische crisis, waarvan
de klappen meer dan gemiddeld vallen bij mensen met flexibele dienst
verbanden en zzp’ers. Dit zijn verhoudingsgewijs meer mensen met een
migratieachtergrond en mensen die werken in sectoren die hard door de
crisis zijn geraakt, zoals de reisbranche, de horeca en de cultuursector.39
Ook sommige maatregelen zelf leiden tot verschillen. Het thuisonderwijs
leidt bijvoorbeeld voor iedereen tot grote ongemakken en geschipper
tussen werk en privé. Waar hoogopgeleiden in de regel nog redelijk in
staat zijn hun kinderen de benodigde begeleiding te geven, geldt dat
niet zonder meer voor laagopgeleiden. Laagopgeleiden hebben ook
minder vaak thuiswerkbanen. In het bijzonder kinderen uit achterstands
gezinnen, van wie de ouders soms niet of nauwelijks de Nederlandse
taal beheersen, dreigen grote onderwijsachterstanden op te lopen.
De crisismaatregelen, hoe noodzakelijk ook, vergroten de verschillen,
die toch al aanzienlijk waren.
Deze ongelijkheden verdienen brede aandacht. Sociale rechtvaardigheid
maakt onderdeel uit van een goed functionerende rechtsstaat en is
cruciaal voor het vertrouwen in de overheid.40 Wanneer de gevolgen van
beleid voor bepaalde groepen te ongelijk uitpakken, tast dat het vertrou
wen onder die groepen aan. Dat vertrouwen zakt nog verder weg, als
zij zich door niemand beschermd voelen, maar juist ervaren dat zij met
wantrouwen worden bejegend, bijvoorbeeld als zij door het maken van
een enkele fout worden gebrandmerkt als fraudeur.

39 Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen van het SCP,
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, 9 juli 2020.
40 Zie over het gevaar van ongelijkheid voor het vertrouwen in de sociale rechtsstaat: K. Putters,
‘Verdeelde samenleving vraagt om moedig kabinet’, Het Financieele Dagblad, 5 februari 2021.
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7. Overheden die open, deskundig en aanspreekbaar zijn
De legitimiteit van een overheid die levert en oog heeft voor de burger,
rust in het bijzonder op drie pijlers: openheid, deskundigheid en aanspreek
baarheid.41 In de bestrijding van de coronacrisis en ook in de kinder
opvangtoeslagenkwestie, kwam de noodzaak deze pijlers blijvend te
onderhouden vaak aan de orde. Enkele vragen die hierbij speelden,
vragen nadere overweging.
Bij de vraag hoe ervoor te zorgen dat overheidshandelen in de grootst
mogelijke openheid plaatsvindt, moet ook worden gewogen welke mate
van openheid nodig is, mede gelet op andere gerechtvaardigde belangen.
Openbaarheid van overheidshandelen is een grondbeginsel van de de
mocratische rechtsstaat en de grondslag voor een goed functionerende
parlementaire democratie. Dit laatste komt tot uitdrukking in de grond
wettelijke inlichtingenplicht van bewindslieden aan het parlement.42 Dit
is een hoeksteen van de ministeriële verantwoordelijkheid. Het parlement
vraagt steeds meer om opening van zaken over het handelen van de
regering. Ook onder de vrijheidsrechten ontbreekt de pijler van openheid
niet: onder de vrijheid van meningsuiting wordt het recht op vrije nieuws
garing geschaard.43 Verder is openheid eigen aan de kern van de rechts
staat: het positieve recht waar ook de staat aan is gebonden, werkt immers
niet totdat het op de daarvoor voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.44
De fundamentele aard van openheid verlangt in de eerste plaats dat de
informatievoorziening door bewindslieden aan het parlement op orde is.
Zo heeft het verleden laten zien dat de informatieverstrekking van bewinds
lieden aan het parlement soms ernstig te wensen overlaat en te veel is
gericht op het ‘uit de wind houden’ van de bewindslieden. Ook de infor
matiehuishouding binnen de overheid blijkt op meerdere plaatsen niet op
orde.45 Het kabinet heeft in de nasleep van de kinderopvangtoeslagen
kwestie aangekondigd om de informatievoorziening aan het parlement
te doordenken en te verbeteren.46

41 Deze pijlers zijn deels besproken in het ongevraagd advies van de Afdeling advisering van 15 juni 2020
over de ministeriële verantwoordelijkheid, (W04.20.0135/I), Bijlage Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78.
42 Artikel 68 van de Grondwet.
43 Artikel 10, eerste lid, van het EVRM.
44 Artikel 88 van de Grondwet.
45 Zie het ongevraagd advies van de Afdeling advisering van 15 juni 2020 over de ministeriële verantwoor
delijkheid, (W04.20.0135/I), Bijlage Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78, punten 3.6 en 4.5.
46 Brief van de minister-president van 15 januari 2021, Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 4.
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Het belang van openheid komt verder tot uitdrukking in de regel dat het
handelen van de overheid jegens burgers in openbaarheid geschiedt.47
Niet alleen volksvertegenwoordigers maar iedereen, in het bijzonder
journalisten, moet inzicht kunnen krijgen in besluitvormingsprocessen.
Onbekend maakt onbemind en onmin en wantrouwen gaan hand in
hand. Een algehele roep om openheid klinkt de laatste decennia steeds
luider en is in 2020 alleen maar krachtiger geworden. De parlementaire
behandeling van het voorstel voor de Wet open overheid is in een
vergevorderd stadium.48

De pijler van
openheid
versterken, maar
dit moet niet
leiden tot slijtage
van de pijler van
deskundigheid.

De ontwikkeling in de richting van meer openheid is wenselijk. Bepaalde
gevolgen daarvan mogen echter niet uit het oog worden verloren. Zo
bestaat het risico dat de schijnwerpers eerder op personen worden
gericht. Bij vermeend falen wordt dan snel gevraagd welke overheids
functionarissen tekort zijn geschoten en of dat geen personele conse
quenties moet hebben. Dat treft bewindspersonen en steeds vaker ook
ambtenaren. In de kinderopvangtoeslagenkwestie kwam dit nadrukkelijk
naar voren. Het strafrecht voor zowel ambtenaren als bewindspersonen
kwam zelfs even in beeld,49 maar ook in de aanpak van de coronacrisis
klonk soms de roep om personele consequenties.50 Het roept de vraag
op wat de grenzen zijn aan aanspreekbaarheid. Verantwoordelijkheid
is belangrijk, maar kan er ook toe leiden dat personen terughoudend
worden hun standpunten in het werkproces kenbaar te maken en kan
de kwaliteit van besluitvorming aantasten. Het is de kunst de pijler van
openheid zodanig te versterken, dat dit niet onbedoeld leidt tot slijtage
van de pijler van deskundigheid.
Kwalitatief hoogwaardige beleidsvoorbereiding en -uitvoering op grond
van inhoudelijke deskundigheid is een groot goed en is fundamenteel,
zowel in crisistijd als daarbuiten. Als onvoldoende krachtig en eens
gezind wordt gewerkt aan de op alle niveaus vereiste deskundigheid,
kunnen ontsporingen ontstaan die leiden tot wantrouwen en veront
waardiging in politiek en samenleving. Het zou niet worden geaccepteerd
als de bestrijding van een nieuwe ziekte een zuiver politiek-bestuurlijke

47 Artikel 110 van de Grondwet en de daaruit voortvloeiende Wet openbaarheid van bestuur.
48 Wet open overheid, Kamerstukken 33328.
49 Zie de aangifte van het vermoeden van knevelarij en beroepsmatige discriminatie, bijlage
Kamerstukken II 2019/20, 31066, nr. 653.
50 Zie bijvoorbeeld de motie van wantrouwen tegen minister De Jonge van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, Kamerstukken II 2020/21, 25295 nr. 853.
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aangelegenheid zou zijn. Het is daarom ook goed dat de regering niet
alleen afgaat op de oordelen van instituten als het RIVM en het OMT,
maar het vertrouwen ook zichtbaar uitsprak en de bevolking vroeg het
zelfde te doen. Ook hier is de keerzijde dat in een crisis afbrokkelend
vertrouwen zich eveneens kan richten tegen de externe deskundigen en
kan leiden tot weerstand, en soms zelfs tot verbaal of fysiek geweld.
Het gewicht van ambtelijke deskundigheid in de beleidsvoorbereiding
én de uitvoering is de afgelopen decennia beperkter geworden, met als
gevolg dat deskundigheid en continuïteit de ministeries ‘verlaat’. Bij
teruglopende deskundigheid binnen overheidsorganen, rijst juist de
vraag naar externe deskundigen. Deze outsourcing van deskundigheid
kan het dragende karakter daarvan tijdelijk versterken, maar verslijt op
termijn het institutionele geheugen dat een voorwaarde voor overheden
is om te kunnen blijven leveren.
Tot slot is de opgave te waarborgen dat een overheid in het zicht blijft
van burgers en, andersom, dat burgers in het zicht blijven van een over
heid. Een burger moet weten tot wie hij zich kan richten met vragen en
knelpunten. Dat is niet altijd eenvoudig, want wanneer het Huis van de
Overheid te veel kamers en gangen kent, is de weg naar het juiste loket
snel kwijtgeraakt. Een overheid, zeker in crisistijd, kan veelkoppig lijken
en is dat in bepaalde opzichten ook. Dat is onvermijdelijk, omdat expertise
niet bij één of enkele instanties is ondergebracht.51 Wil de democratie
haar kracht behouden, dan moet de overheid een gezicht hebben: burgers
en vertegenwoordigers moeten in alle openheid kunnen zien wie van de
overheid waarop aanspreekbaar is. Burgers moeten kunnen begrijpen
wat de overheid doet en kunnen zien wie namens de overheid uitleg
geeft over de keuzes die zijn gemaakt en hoe ze worden uitgevoerd.
Voor de volksvertegenwoordiging is de ministeriële verantwoordelijk
heid het mechanisme om aanspreekbaarheid van de overheid om te
zetten in controle en verantwoording. Maar hoe blijft dit alles voor alle
betrokkenen werkbaar?

51 Zie in dit licht ook Toekomstbeeld 2030 door Nationale ombudsman.
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8. Investeren in vertrouwen
De relatie van wederzijds vertrouwen tussen overheden en burgers
bepaalt in essentie of de spelregels in het verkeer tussen de staats
machten en de burgers in algemene zin worden aanvaard en nageleefd.
Erodeert dat vertrouwen, dan erodeert ook de rechtsstaat. De democrati
sche rechtsstaat gedijt dan ook slecht in een low trust society. Deze
vertrouwensrelatie is geen vanzelfsprekendheid, maar moet worden
onderhouden en, waar nodig, worden versterkt. In de voorgaande para
grafen is geschetst welke condities bepalend zijn voor dit onderhoud.
Overheden moeten slagvaardig te werk gaan en ‘leveren’ wat zij op zich
hebben genomen; zij houden daarbij oog voor burgers, handelen trans
parant en deskundig en zijn op dat handelen aanspreekbaar.
Gemene deler van deze condities is het vertrouwensprincipe: overheden
behoren ervan uit te gaan dat burgers a priori het vertrouwen verdienen,
opdat het vertrouwen ook wederzijds kan zijn. Het onderhoud van de
vertrouwensrelatie binnen de rechtsstaat is geen eenrichtingsverkeer,
maar moet in een symbiose tussen overheden en burgers worden
verwezenlijkt.
Dit vertrouwensprincipe vergt van overheden een andere grondhouding.
Dit is niet hetzelfde als institutionele naïviteit. Het vertrouwensvermoeden
dat overheden aan hun handelen ten grondslag leggen, kan worden
weerlegd als burgers dat vertrouwen aantoonbaar moedwillig schenden.
Het is aan overheden zich ervan te vergewissen dat regelgeving wordt
nageleefd, juist om draagvlak voor overheidsbeleid te behouden. Dit
mag echter niet leiden tot een structureel wantrouwen of vooringenomen
heid tegenover burgers, voor wie overheden er juist moeten zijn. Gebeurt
dat wel, dan verkeert overheidsbeleid in zijn tegendeel. De kwestie over
de kinderopvangtoeslagen is daarvan het beste bewijs. Toeslagen van
de overheid die waren bedoeld om het ouders gemakkelijker te maken
zorg en werk te combineren en op die manier volwaardig aan de samen
leving deel te kunnen nemen, werden door toedoen van diezelfde over
heid uiteindelijk een loden last die hen dat juist onmogelijk maakte.
Burgers durven zo niet meer op de overheid te vertrouwen. Het ene
gebrek aan vertrouwen schept zo het andere. Het vinden van de juiste
balans en het herstel van een gezonde vertrouwensrelatie is geen geringe
opgave. De volgende overwegingen kunnen hieraan bijdragen.
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Allereerst wijst de Raad op de wenselijkheid van meer voorspelbaarheid
en consistentie in het arsenaal waarover de overheid moet beschikken
om crises en rampen te beteugelen en te bestrijden. Het bestaande
objectieve staatsnoodrecht is gedurende de huidige pandemie niet
gebruikt, met uitzondering van de grondslag voor de in januari 2021
ingestelde avondklok, die in eerste instantie werd gevonden in de Wet
buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Voor het overige werd
gegrepen naar het instrument van noodverordeningen onder aanwijzing
van de minister van VWS op grond van de Wet publieke gezondheid en
in een (veel) later stadium naar een speciaal ontworpen Tijdelijke wet
maatregelen Covid-19. Hoe begrijpelijk ook, toont deze zoektocht naar
een effectief instrumentarium, waarin tevens recht wordt gedaan aan
de betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging bij soms drastische
beperkingen van vrijheden en burgerlijke rechten, het ongemak van het
ontbreken van adequate wetgeving die direct kan worden toegepast. Nu
de kans niet denkbeeldig is dat in de nabije toekomst zich andere ernstige
crises van virologische, digitale of klimatologische aard voordoen, is het
aangewezen om het bestaande noodwetgevingskader nader te bezien
en aan te passen.52 Daarbij zal ook onder ogen moeten worden gezien
dat onder omstandigheden ‘opschaling’ noodzakelijk kan worden om de
overheid nationaal en internationaal voldoende grip te verschaffen op
de aanpak van een crisis. De sterke afhankelijkheid van externe partijen
in onder meer het test- en vaccinatiebeleid roept de vraag op of over
heden in voorkomende gevallen voldoende grip hebben op de levering
van essentiële voorzieningen.
Ook buiten crisissituaties is van belang dat overheden voorspelbaar en
consistent optreden. De wetgever heeft hierin een belangrijke verant
woordelijkheid. Wetgeving die zich slechts richt op intenties en rechts
verhoudingen maar geen acht slaat op de uitvoering, is geen goede
wetgeving. Goede wetgeving moet voldoen aan de eisen van rechts
zekerheid en rechtsgelijkheid, maar moet ook uitvoerbaar en hand
haafbaar zijn. Er behoort bovendien voldoende oog te zijn voor het
perspectief van burgers en hun vermogen om de wettelijke regels daad
werkelijk te kunnen naleven. Aan voldoende aandacht van de wetgever
voor de uitvoering in de praktijk en het ‘doenvermogen’ van burgers
heeft het te vaak ontbroken, zo constateert recent ook de Tijdelijke

52 Zie ook de voorlichting van de Afdeling advisering van 25 mei 2020 over de grondrechtelijke aspecten
van (voor)genomen crisismaatregelen heeft opgemerkt (W04.20.0139/I), Kamerstukken II 2019/20,
25295, nr. 742.
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c ommissie Uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer. Het ontbreken
van die aandacht vloeit voort uit te weinig interesse en kennis en te
weinig onderling vertrouwen tussen Tweede Kamer, departementen
en uitvoeringsorganisaties.53
Ook de wetgeving die aan de basis stond van de problematiek van de
kinderopvangtoeslagen is hiervan het gevolg geweest. Onduidelijke,
rigide en snel veranderende wetgeving kan leiden tot problemen in de
uitvoeringspraktijk, zeker wanneer wetgever en uitvoerder elkaar niet
weten te vinden. Zo kunnen problemen in de praktijk te lang ongezien
blijven. Complexe regelgeving is niet wenselijk, maar ook niet altijd te
vermijden. Voor uitvoeringsorganisaties wordt de uitvoering een nog
grotere opgave, omdat zij vaak de middelen daarvoor niet hebben.
Het is noodzakelijk dat in de komende periode indringend het proces
van wetgeving wordt geëvalueerd en verbeterd. Hierbij zijn alle spelers
in de wetgeving betrokken, maar in het bijzonder de regering. Zij beschikt
over aanmerkelijk meer middelen dan het parlement.54 De Raad heeft
eerder gewezen op de wenselijkheid om minder afhankelijk te zijn van
gedetailleerde politieke en maatschapp elijke akkoorden die één op één
in wetgeving gestold moeten worden. Er moet meer ruimte worden
gecreëerd voor de intrinsieke waarde van de wet: wat is de feitelijke
opgave, is wetgeving daarvoor het juiste middel, is de probleemanalyse
adequaat, is het burgerperspectief in beeld gebracht en is de uitvoering
in de analyse betrokken?55
Harde wetgeving en harde uitvoering kunnen niet zomaar door de (be
stuurs)rechter ongedaan worden gemaakt of opzij worden gezet. Zo kan
hij niet voorbijgaan aan wettelijk erg strak geformuleerde terugvorderings
verplichtingen.56 De Afdeling bestuursrechtspraak heeft uiteindelijk in de
kwestie van de kinderopvangtoeslagen besloten dit wel te doen toen de
maatschappelijke gevolgen volop aan het licht kwamen. Of dat eerder
had gekund en welke implicaties dit heeft, vormt onderwerp van reflectie

53 Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties, Klem tussen balie en beleid, Kamerstukken II 2020/21,
35387 nr. 2, p. 146-151.
54 Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties, Klem tussen balie en beleid, Kamerstukken II 2020/21,
35387, nr. 2, p. 156.
55 Zie de algemene beschouwing in het Jaarverslag Raad van State 2018, De waarde van de wet en
het wetgevingsproces.
56 Zie o.a. de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, Stb. 2012, 462 en
de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, Stb. 2013, 567.

30

Beschouwing

en gesprek, ook met andere rechters en met de rechtswetenschap. Los
van deze reflectie valt op dat in het parlement nu gepleit wordt voor
enerzijds zogenoemde hardheidsclausules in alle daarvoor in aanmerking
komende wetgeving en anderzijds toepassing van rechtsbeginselen
als het evenredigheidsbeginsel als leidend principe voor wetgever
en rechter.57

Een vertrouwen
wekkende,
responsieve
overheid vraagt
om duidelijke
keuzes in de
komende jaren.

Deze op zichzelf begrijpelijke reacties op doorgeslagen strenge wetgeving
roepen evenwel vragen op die in de komende tijd zullen moeten worden
geadresseerd. Kunnen uitvoeringsorganisaties en de rechter door middel
van maatwerk individuele rechtvaardigheid dienen als de wetgever zelf
zijn grondhouding niet fundamenteel herziet? Bestaat voldoende ruimte
om vanuit ambtelijke deskundigheid en institutioneel geheugen serieuze
tegenspraak te bieden? Dat vergt ook voldoende middelen. Wordt niet te
veel gevraagd van de uitvoering en de rechtspraak als de (mogelijk vele)
uitzonderingen op de strenge regel deze regel gaan overvleugelen? De
Raad meent dat ook hier voorspelbaarheid en consistentie leidend zijn
en dat voortdurende slingerbewegingen moeten worden voorkomen,
bijvoorbeeld tussen rigide wetstoepassing en fraudeaanpak enerzijds
en responsiviteit en maatwerk anderzijds. Er moet een duurzame balans
worden gevonden tussen aan de ene kant de beginselen van rechtszeker
heid en rechtsgelijkheid en aan de andere kant de behoefte aan maat
werk om individuele rechtvaardigheid te bereiken.58 De Raad merkt
hierbij op dat de politieke houding ten opzichte van de taak van de rechter
niet eenduidig is: waar nog kort geleden discussie werd gevoerd over
een te grote rol van de rechter die op de stoel van wetgever en bestuur
zou plaatsnemen, wordt in reactie op de toeslagenkwestie nu gepleit
voor rechterlijke ruimte om de wettekst te relativeren.
In de zoektocht naar deze balans, die primair de wetgever aangaat,
bestaan geen gemakkelijke oplossingen. Een vertrouwenwekkende,
responsieve overheid vraagt om duidelijke keuzes in de komende jaren.
Wetgeving en beleid moeten de basis bieden voor rechtmatige en
behoorlijke uitvoering. Daarmee kan ook worden voorkomen dat de
(bestuurs)rechter wordt geroepen om ‘systeemfalen’ te corrigeren.

57 Zie de aangenomen moties Van Brenk, (Kamerstukken II 2020/21, 35510, nr. 37) en
Jetten/Marijnissen (Kamerstukken II 2020/21, 35 510, nr. 15).
58 Zie ook de voorlichting van de Afdeling advisering van 17 december 2020 naar aanleiding van
de motie-Backer, (W16.20.0242/II), Kamerstukken I 2020/21 35300 VI, nr. BD, p. 24-25.
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Vertrouwen als grondstof voor de democratische rechtsstaat is, tot slot,
mede afhankelijk van de openheid van de overheid over het eigen han
delen en de aanspreekbaarheid voor zowel de resultaten als het ontbre
ken daarvan. De overheid kent vele gezichten, maar het is zaak dat deze
niet de aanspreekbaarheid en de daaraan gekoppelde verantwoordelijk
heid verdoezelen. Voor de openbaarheid van overheidsinformatie geldt
mutatis mutandis hetzelfde. Gerechtvaardigde belangen van de staat
mogen van openheid geen farce maken. Bij beide in dit jaarverslag
genoemde gebeurtenissen is met deze uitgangspunten uiteenlopend
omgegaan. In de kwestie van de kinderopvangtoeslagen is de aanspreek
baarheid lange tijd lastig traceerbaar gebleken en was de openheid
soms ver te zoeken. In de coronacrisis kreeg de overheid juist een
duidelijk gezicht in de persoon van slechts enkele bewindslieden en
werd, naar het de Raad voorkomt, ingezet op maximale communicatie
en informatie. Hierbij deelde het kabinet ook transparant met de bevolking
het oordeel van deskundigen dat aan de basis stond van besluitvorming
en werd het parlement in staat gesteld zeer regelmatig de betrokken
deskundigen te bevragen. Mede hierdoor kon de ministeriële verantwoor
delijkheid voor de aanpak van de crisis en de gemaakte keuzes voldoende
reliëf krijgen, wat heeft bijgedragen aan voldoende vertrouwen in
parlement en samenleving.
De openheid van overheden naar vertegenwoordigende organen en bur
gers kan pas goed gestalte krijgen wanneer de informatiehuishouding
op orde is. De aanbeveling van de Afdeling advisering medio 2020 om
de informatiehuishouding binnen de rijksdienst te verbeteren59 is in dit
licht nog relevanter geworden. Dit kan niet alleen de verbindingen binnen
de overheidsorganisatie versterken – en daarmee de afstand tussen
beleid en uitvoering verkleinen – maar ook de informatieverstrekking
aan het parlement. Het demissionaire kabinet wil de transparantie verder
vergroten door aan besluiten ten grondslag liggende stukken actief
openbaar te maken, en persoonlijke beleidsopvattingen niet langer weg
te lakken in stukken die zijn gemaakt voor intern beraad. Tegelijkertijd,
zo stelt het kabinet, vraagt openbaarheid van adviezen van ambtenaren
wel het waarborgen van voldoende veiligheid en ruimte voor ambtenaren,
ook als adviezen kritisch of afwijkend zijn. Voorkomen moet worden dat
in het ambtelijk apparaat grote terughoudendheid zou ontstaan om

59 Zie het ongevraagd advies van de Afdeling advisering van 15 juni 2020 over de ministeriële
verantwoordelijkheid, (W04.20.0135/I), Bijlage Kamerstukken II 2019/20, 35300, nr. 78.
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eigen beleidsopvattingen op schrift te zetten en tegenspraak te bieden.
Met het oog daarop heeft de nieuwe werkwijze naar het oordeel van de
Raad nog nadere doordenking en uitwerking nodig. Het zou daarbij
moeten gaan om een optimale structurering van de informatievoorziening
aan het parlement, waardoor de Kamers objectief, accuraat en betrouw
baar worden geïnformeerd. Volgens de Raad is er alle reden voor dat
regering en parlement hierover aan het begin van de nieuwe parlemen
taire periode onderling duidelijke en effectieve afspraken maken. Het
zelfde geldt voor de wijze waarop de Kamers meer rechtstreeks contact
kunnen onderhouden met rijksambtenaren.

9. Tot slot
Het onderhoud van de vertrouwensrelatie tussen overheden en burgers
is geen kwestie van periodieke reparatie, maar een opdracht die perma
nent aandacht vraagt. Dat is een opdracht aan iedereen, maar overheden
moeten hierin nu het voortouw nemen. Overheden moeten handelen
vanuit het principe dat de burger a priori het vertrouwen waard is, zonder
daarin naïef te zijn. In voorkomende gevallen vergt dat een andere
grondhouding. De Raad heeft in deze beschouwing enige condities
hiervoor geschetst: voorspelbaarheid, consistentie en slagvaardigheid
zijn essentieel, zeker in crisistijd. Zo ook oog hebben voor de zorgen,
belangen en mogelijkheden van individuele burgers. Waar dat ontbreekt
door te harde wetgeving en te harde uitvoering, rafelt het vertrouwen.
Individualisering van wetgeving door maatwerk van uitvoeringsinstanties
en rechter is vaak niet goed mogelijk en kan rechtszekerheid en rechts
gelijkheid aantasten. De wetgever zal dus zelf werkbare oplossingen
moeten zoeken.
Voor het vertrouwen van burgers is en blijft een responsieve overheid
van het grootste belang. Dat wil zeggen een overheid die een open
houding heeft, deskundig is en aanspreekbaar, ook, en juist, op de fouten
die zij maakt. Daaraan zal de komende periode voortvarend moeten
worden gewerkt. Alleen zo wordt vertrouwen onderhouden.
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De Raad van State in 2020
een samenvatting

2

Samenvatting van
het jaarverslag over 2020
Voor u ligt de gedrukte versie van het jaarverslag van de Raad van
State over het jaar 2020. Dit hoofdstuk is een verkorte weergave
van de inhoud van de vertrouwde onderdelen De Raad als instituut,
De Raad als adviseur en toezichthouder en De Raad als bestuursrechter van het jaarverslag over 2020.
De volledige tekst van deze drie onderdelen leest u op de speciale
website van het jaarverslag: jaarverslag.raadvanstate.nl. U vindt daar
ook de gebruikelijke legisprudentie- en jurisprudentieoverzichten,
met de meest beeldbepalende wetgevingsadviezen van de Afdeling
advisering en rechterlijke uitspraken van de Afdeling bestuursrecht
spraak van het afgelopen jaar. En u kunt op deze website op een
overzichtelijke manier alle belangrijke cijfers van advisering en
bestuursrechtspraak over 2020 raadplegen.

Advisering en rechtspraak
in coronatijd
Het werk van de Raad van State werd in 2020 vanzelfsprekend sterk
geraakt door de coronacrisis. Zowel in de wetgevingsadvisering als
in de bestuursrechtspraak werd de Raad van State geconfronteerd
met vraagstukken die gerelateerd waren aan de crisis. Zo moest de
Afdeling advisering, vaak met spoed, adviseren over tijdelijke wet
geving om de verspreiding van het virus in te dammen en werden
van de bestuursrechtspraak grote aanpassingen in de werkprocessen
gevraagd door de strenge maatregelen. Van half maart tot half mei
kon de Afdeling bestuursrechtspraak geen fysieke rechtszittingen
houden, maar moest de rechtspraak wel doorgaan en moesten er
tijdig uitspraken worden gedaan. Ook inhoudelijk wierp de corona
crisis voor de rechtspraak interessante vragen op, bijvoorbeeld of
het recht op een eerlijk proces of de openbaarheid van rechtspraak
door de maatregelen niet in het gedrang kwamen. Het jaarverslag
gaat in de afzonderlijke onderdelen over advisering en bestuurs
rechtspraak hier verder op in.
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De Raad van State
als instituut in 2020
De Raad van State bestaat uit twee Afdelingen:
de Afdeling advisering en de Afdeling bestuurs
rechtspraak. Uitspraken, adviezen en rapportages
van de beide Afdelingen hebben gevolgen voor
belangrijke maatschappelijke en politieke onder
werpen, zoals ruimtelijke ordening, klimaat,
pensioenen, migratie, infrastructuur en financiën.
Beide Afdelingen hebben een juridische taak,
maar wel vanuit verschillende invalshoeken. Bij
wetgevingsadvisering staan de algemene werking
van een wet, de aansluiting op de rechtsorde en
het beoogde nuttige effect van de nieuwe wet
centraal. Bij bestuursrechtspraak staan concrete
geschillen centraal en de mogelijke betekenis
daarvoor van de algemene regel.
Gescheiden taken, maar met wederzijdse winst.
De rechter en de adviseur doen in de uitvoering
van hun eigen taken ervaring op met de werking
van wetten. Zo krijgt de rechter een beeld van de
praktische bruikbaarheid van wetten en van fouten,
omissies of dubbelzinnigheden die daarin zijn
geslopen. Kennis die nuttig is bij de advisering
over wijziging van deze bepalingen of van nieuwe
wetgeving. De aanwezigheid van verschillende
taken binnen één organisatie biedt een bijzonder
overzicht over het Nederlandse openbaar bestuur.
Daar ligt dan ook de meerwaarde van de Raad
van State als instituut. Door de unieke combinatie
van rechtspraak en advisering onder één dak kan
de Raad trends, ontwikkelingen en knelpunten
identificeren in het functioneren van de democra
tische rechtsstaat. Uiteindelijk gaat het bij de twee
taken om hetzelfde doel: het waarborgen van
de rechtmatigheid en doelmatigheid van het
overheidshandelen en het bevorderen van de
kwaliteit van de rechtsorde.
Gezamenlijke interne commissies
Om optimaal gebruik te maken van de twee taken
onder één dak heeft de Raad van State twee
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interne commissies die beide Afdelingen onder
steunen. Dat zijn het Constitutioneel Beraad (CB)
en de Commissie recht van de Europese Unie
(CrEU).
Het CB geeft preadviezen over vraagstukken over
de Grondwet en grondrechten, in het algemeen
en in concrete zaken. Het CB heeft zich in 2020
onder meer gebogen over tijdelijke wetgeving
en rechtspraak in crisistijd, over de doorwerking
van verdragsbepalingen en over de betekenis
van grondrechten in het kader van de handhaving
van de openbare orde op lokaal niveau.
De CrEU adviseert beide Afdelingen over Europees
rechtelijke vraagstukken in het algemeen, maar
ook in concrete zaken. In 2020 heeft de CrEU zich
voor de bestuursrechtspraak onder meer gebogen
over het Europese milieurecht (Verdrag van
Aarhus, Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn) en
het Europese migratierecht (Dublinverordening,
Gezinsherenigingsrichtlijn). Ook de Dienstenricht
lijn is in 2020 van grote invloed geweest op
bestuursrechtelijke geschillen. De bestuursrechter
toetst in beginsel indringend aan de Diensten
richtlijn door de vereiste Unierechtelijke even
redigheidstoetsing.
Het Koninkrijk
De Raad van State is niet alleen de Raad van State
van het land Nederland, maar ook de Raad van
State van het Koninkrijk. De Raad is zich ervan
bewust dat het Koninkrijk niet vanzelfsprekend is,
maar dat er inhoudelijk in de band tussen de
landen moet worden geïnvesteerd.
De Caribische delen van het Koninkrijk zijn zwaar
getroffen door de coronacrisis. Het is ondenkbaar
dat de zes Caribische eilanden deze crisis op
eigen kracht te boven kunnen komen. Gelukkig
biedt het Koninkrijk een helpende hand met
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noodhulp, liquiditeitssteun en steunpakketten.
Bij aanvang van de coronacrisis was de financieel-
economische situatie al verre van rooskleurig.
Binnen het Koninkrijk wordt dan ook een Caribisch
hervormings- en ontwikkelingsorgaan (COHO)
opgericht om de steunverlening aan de Caribische
landen te kanaliseren en toezicht te houden op de
uitvoering van de zogeheten landenprogramma’s.
Het COHO wordt ingesteld via een rijkswet. De
Afdeling advisering van de Raad van State van
het Koninkrijk heeft hierover geadviseerd. Door
de coronacrisis hebben andere koninkrijkszaken
bij de Raad van State in het afgelopen jaar min
der aandacht gekregen dan anders. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het geamendeerde voorstel
voor een Rijkswet geschillenregeling dat de
Eerste Kamer in behandeling heeft.
De Afdeling advisering heeft in 2020 haar eind
oordeel gegeven over het beroep van Curaçao
tegen de aanwijzing van de rijksministerraad
van juli 2019. In deze aanwijzing is bepaald dat
Curaçao het tekort op de begroting van 2019 moet
compenseren en de tekorten op begrotingen van
2017 en 2018 moet compenseren met overschot
ten op de begrotingen van 2020, 2021 en 2022.
Het concept van het koninklijk besluit van de
Afdeling advisering is eind november in de rijks
ministerraad vastgesteld en in december gepubli
ceerd. De regering van Curaçao is goeddeels in
het gelijk gesteld, ook omdat de aanwijzing naar
het oordeel van de Afdeling advisering niet meer
nodig was, nadat Nederland en Curaçao het
zogeheten Groeiakkoord hadden gesloten.
Vanwege de gevolgen van de coronapandemie,
de verwachte oprichting van het COHO en het
Groeiakkoord lijkt de aanwijzing door de feiten
achterhaald.
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Ook in 2020 kunnen we ondanks de coronacrisis
terugkijken op een vruchtbare samenwerking met
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willem
stad en met de Raden van Advies van Aruba,
Curaçao en Sint Maarten. Tussen de Afdeling
bestuursrechtspraak en het Gemeenschappelijk
Hof bestaat al jarenlang een hechte werkrelatie.
Enkele staatsraden van de Afdeling bestuurs
rechtspraak leveren als raadsheer-plaatsvervanger
in het Hof een bijdrage aan de afdoening van
rechtszaken. In 2020 zijn twee zittingsweken
gehouden waarin zo’n zestig zaken zijn behandeld.
Met de drie Caribische Raden van Advies hebben
enkele digitale overleggen plaatsgevonden. Op
14 december 2020 vond een gezamenlijk informeel
digitaal adviesradenoverleg plaats, waar gesproken
is over bepaalde vraagstukken uit de recente
adviespraktijk.
Wet open overheid
In 2020 is de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) voortgezet.
De Woo biedt iedereen het recht op toegang tot
publieke informatie. De Woo treedt naar verwach
ting in de loop van 2021 in werking. De Woo is
ook van toepassing op de Raad van State, met
uitzondering van de Afdeling bestuursrechtspraak.
In 2020 is begonnen met de voorbereidingen van
de inwerkingtreding van de Woo voor de Raad
van State. Het project is gestart, een plan van
aanpak is opgesteld en binnen de organisatie zijn
twee kwartiermakers aangesteld. Binnen het
project worden de werkprocessen die nodig zijn
voor de goede uitvoering van de wet, onderzocht,
ontwikkeld, beschreven en ondersteund.

Personeel
en financieel
2020
Personeel

Staatsraden

Aantal

Aantal fte

Aantal

Aantal fte

76

49,8

550

525,8

70,7%

in

Medewerkers

29,3%

6

3

47,3%

uit

kosten

in

4,2%

42

52,7%

59

Ziekteverzuim

Kosten

Personeel

€ 72,7
miljoen

€ 61,2

Materieel

€ 11,5

miljoen

miljoen
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De Raad als adviseur
en toezichthouder
in 2020
Cijfers en mensen
Het afgelopen jaar was een druk jaar voor de
Afdeling advisering. In 2020 zijn 508 zaken voor
advies voorgelegd. Dat is ten opzichte van voor
gaande jaren een opvallende stijging. Het gemid
delde van de afgelopen jaren lag rond de 400
zaken. De Afdeling advisering heeft in 2020 met
484 adviezen ook meer adviezen uitgebracht dan
de jaren ervoor. Voor een deel valt deze stijging te
verklaren uit de regelgeving vanwege de corona
crisis. Gemiddeld deed de Afdeling advisering
er 42 dagen over om tot een advies te komen.
Dat is nagenoeg gelijk ten opzichte van 2019.
De Afdeling advisering bracht in 2020 zestien
zogenoemde voorlichtingen uit; zeven aan de
regering, drie aan de Tweede Kamer en zes aan
de eerste Kamer. Dat zijn er in totaal zes meer
dan in 2019. Deze voorlichtingen gaan over uit
eenlopende onderwerpen, zoals vaccinatie in
de kinderopvang, beperking van ongewenste
buitenlandse financiering van instellingen, grond
rechtelijke aspecten van voorgenomen crisis
maatregelen en het functioneren van de Eerste
Kamer in tijden van de coronacrisis.
Een volledige specificatie van de instroom, uit
stroom en doorlooptijden van alle zaken staat in
het onderdeel Advisering in cijfers op de speciale
website van het jaarverslag.
In de samenstelling van de Afdeling advisering
deden zich het afgelopen jaar twee wijzigingen
voor. Staatsraden dr. A.F.P. (Age) Bakker en
dr. mr. A.E. (Alex) Harteveld, beiden in buiten
gewone dienst, vertrokken per 1 juli 2020
respectievelijk per 1 januari 2021.
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Covid-19
De onderwerpen van advisering zijn in 2020
voor een belangrijk deel bepaald door Covid-19.
Een punt van aandacht was de verhouding tussen
de reguliere vereisten en procedures voor wet
geving en grondrechtenbeperkingen enerzijds en
de noden van een acute crisis anderzijds. Ook in
crisistijd moet het proces van democratische
besluitvorming zo normaal mogelijk plaatsvinden.
Met het oog op de openbaarheid en zichtbaarheid
van het parlement moet het houden van fysieke
vergaderingen het uitgangspunt blijven. Een
afwijkende werkwijze zoals een plenaire digitale
vergadering is mogelijk, zolang aan randvoor
waarden wordt voldaan, zoals openbaarheid en
de bescherming van de individuele rechten van
de leden van het parlement.
In crisissituaties moet het bestuur soms een
grotere beleidsvrijheid hebben. Er moet een
balans worden gevonden tussen bestuurlijke
slagkracht en democratische legitimiteit. De Afdeling
advisering wees hierop in haar voorlichting over
de grondrechtelijke aspecten van (voor)genomen
crisismaatregelen. Duurt de crisissituatie langer,
dan is een gebrek aan formele parlementaire
betrokkenheid bij het beperken van grondrechten
steeds minder aanvaardbaar.
De duur van tijdelijke crisismaatregelen moet
duidelijk bepaald en begrensd zijn. De Afdeling
advisering adviseerde in de voorstellen een vaste
datum op te nemen waarop de tijdelijke wijzigingen
vervallen, eventueel met de mogelijkheid van een
verlenging met een vooraf vastgestelde termijn.
Daardoor moet met enige regelmaat worden
bezien of de maatregelen nog noodzakelijk zijn
en in stand moeten blijven, zonder dat voor
verlenging steeds een nieuwe wet nodig is. Het
verdient de voorkeur om dergelijke maatregelen
tijdelijk te laten zijn en op een later moment te

Samenvatting

bezien of de maatregelen (meer) permanent
moeten worden geregeld via een reguliere
wetgevingsprocedure.
Ministeriële verantwoordelijkheid
Op 15 juni 2020 bracht de Afdeling advisering een
ongevraagd advies uit over de werking van de
ministeriële verantwoordelijkheid. Grote maat
schappelijke en politieke veranderingen van de
laatste decennia maken de publieke aanspreek
baarheid door middel van de ministeriële
verantwoordelijkheid uiterst relevant. Met het
ongevraagde advies wil de Afdeling advisering
bijdragen aan de versterking van de parlementaire
democratie en het vertrouwen van burgers in
de overheid. Als een democratie haar kracht wil
behouden, dan moet het kabinet aan het parle
ment en de samenleving kunnen uitleggen welke
keuzes zijn gemaakt, hoe die keuzes zijn uitge
voerd, en wat niet is gelukt of wat de overheid
niet kan leveren. Om de ministeriële verantwoor
delijkheid goed te laten werken, is een transparant
en correct samenspel nodig tussen Kamerleden,
kabinet en ambtenaren. Het ongevraagd advies
bevat een aantal aanbevelingen:
• Breng de informatiehuishouding van de over
heid op orde, zodat de informatievoorziening
aan het parlement beter kan.
• Maak afspraken over contacten tussen Kamer
leden en ambtenaren helder en wees daar
ontspannen over.
• Verbeter het inhoudelijk, ambtelijk vakmanschap;
wees zuinig op ambtenaren in de uitvoering.
• Wees terughoudend met het neerleggen van
allerlei taken bij onafhankelijke instellingen;
dat beperkt de mogelijkheid van democratische
controle te veel.
• Als een minister niet wettelijk bevoegd is
op een onderwerp, moeten de Kamers dat
respecteren; voorkom schijnvertoningen.
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Belangrijke thema’s in de wetgevingsadvisering
In het jaarverslag besteedt de Raad van State
aandacht aan de belangrijkste thema’s in de
advisering in 2020. Het gaat om thema’s die de
Afdeling advisering in verschillende wetsvoor
stellen het afgelopen jaar heeft teruggezien. In
deze samenvatting komen slechts enkele thema’s
en onderwerpen aan de orde. De speciale website
van het jaarverslag biedt een uitgebreid overzicht
in De Raad als adviseur. Ook staat op die website
in het legisprudentieoverzicht een compleet over
zicht van de beeldbepalende adviezen van 2020.
Effectieve wetgeving
In verschillende adviezen werpt de Afdeling
advisering de vraag op of de voorgestelde maat
regelen ook daadwerkelijk bijdragen aan het
bereiken van het doel dat wordt beoogd. In het
advies over de instelling van een Nationaal Groei
fonds bijvoorbeeld wees zij op het ontbreken van
een wettelijke doelomschrijving en afbakening.
Dat heeft als risico dat geld bestemming gaat
zoeken en gelden ondoelmatig worden besteed.
Dit doet afbreuk aan de controlefunctie van het
parlement. Nauwkeurig omschreven doelstellingen
kunnen bijdragen aan een doelmatige en doel
treffende besteding van publieke middelen. Een
enkele verwijzing naar het regeerakkoord of naar
een motie is geen dragende motivering voor
doeltreffendheid of doelmatigheid. Het afgeven
van een politiek signaal kan een belangrijke func
tie van nieuwe wetgeving zijn, maar als effectieve
toepassing en handhaving niet mogelijk zijn, kan
dat afbreuk doen aan het gezag en de geloof
waardigheid van wetgeving. Zo heeft de Afdeling
advisering ernstige twijfels of het vergunningen
systeem voor prostituees in de Wet regulering
sekswerk een positieve bijdrage zal leveren aan
het tegengaan van misstanden in de prostitutie
sector.

41

Ook in haar advies over het taakstrafverbod bij
veroordelingen wegens geweld tegen personen
met een publieke taak stelt de Afdeling advisering
vragen bij de effectiviteit. Het voorstel laat de
mogelijkheid bestaan om een (zeer) korte onvoor
waardelijke gevangenisstraf te combineren met
een taakstraf. Het is dan ook onzeker of het wets
voorstel in de praktijk tot aanmerkelijk andere
uitkomsten zal leiden. Het wetsvoorstel over de
versterking van de strafrechtelijke aanpak van
ondermijnende criminaliteit maakt mogelijk dat
de kosten van de vernietiging van bijvoorbeeld
wapens of drugs worden verhaald op de veroor
deelde van een strafbaar feit. Het is aannemelijk
dat vooral de daders met een ondergeschikte rol
binnen een groter crimineel netwerk worden
veroordeeld. De inning bij deze personen kan
problematisch zijn. Het is de vraag of de opbreng
sten van het verhalen van vernietigingskosten
zullen opwegen tegen de kosten ervan.
Maatwerk en proportionaliteit
Maatwerk en proportionaliteit bij wetgeving
stonden in 2020 hoog op de maatschappelijke
en politieke agenda. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de
gevolgen van het rapport van de Parlementaire
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.
Wetgeving moet voldoende ruimte bieden voor
de menselijke maat. Maatregelen mogen de
vrijheid van burgers en bedrijven niet verder
beperken dan noodzakelijk. In het advies over
de uitbreiding van het taakstrafverbod merkte
de Afdeling advisering op dat de voorgestelde
verruiming de mogelijkheid van het opleggen van
een taakstraf in de beoogde situaties categorisch
uitsluit, zodat ook bij relatief lichte vergrijpen een
vrijheidsstraf zal moeten volgen. Daarmee rijst
de vraag of de rechter in zulke gevallen voldoende
rekening kan houden met alle bijzondere omstan
digheden, bijvoorbeeld de geringe ernst van een
feit of de kwetsbaarheid van sommige verdachten.
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De Afdeling advisering heeft begrip voor de ambitie
om in de uitvoering van de toeslagenwetgeving
de menselijke maat terug te brengen en te komen
tot meer maatwerk, zoals dat is voorgesteld in de
Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen. Het
gaat om praktische wijzigingen vooruitlopend op
een aangekondigde fundamentele hervorming van
het toeslagenstelsel. Volgens de Afdeling advise
ring moet echter ook de vraag onder ogen worden
gezien of de Belastingdienst/Toeslagen voldoende
capaciteit en mogelijkheden heeft om deze voor
gestelde maatregelen in de praktijk zonder grote
risico’s en problemen uit te voeren, en zonder dat
andere taken in het gedrang komen. Bij het streven
naar maatwerk moet ook oog zijn voor de rand
voorwaarden voor een effectieve uitvoering.
Bescherming persoonsgegevens en het recht
op privéleven
In 2020 wees de Afdeling advisering in haar
adviezen verschillende keren op belangrijke
basisbeginselen bij de verwerking van persoons
gegevens. Denk daarbij aan het formuleren van
uitdrukkelijke doelen voor de verwerking, duide
lijkheid over de (verwerkings)verantwoordelijk
heden, het slechts in uitzonderlijke gevallen
inperken van de uitoefening van de rechten van
betrokkenen en het belang van niet langer dan
noodzakelijke bewaartermijnen. Een voorbeeld
hiervan is het advies over het voorstel over de
invoering van een opt-in-systeem voor ongevraagde
telemarketing. Bijzondere aandacht vraagt de
Afdeling advisering voor (meer) wettelijke waar
borgen bij profilering. Immers, besluiten geba
seerd op profilering kunnen vergaande en
indringende gevolgen hebben. Deze besluiten
kennen risico’s op stigmatisering, stereotypering
en discriminatie. Effectieve rechtsbescherming
voor burgers is daarom belangrijk, zoals de
Afdeling advisering opmerkte in het advies
over het wetsvoorstel voor het bevorderen van
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Advisering
Ingekomen en afgedane
adviesaanvragen 2020

Budget
€ 11,7 mln

23 staatsraden (13,6 fte)
29 juristen / adviseurs (27,3 fte)

Enkele categorieën van
ingekomen adviesaanvragen

Welk ministerie heeft de meeste
adviezen aangevraagd?
93 Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties
87 Justitie en Veiligheid
57 Volksgezondheid, Welzijn en Sport
53 Sociale Zaken en Werkgelegenheid
50 Financiën

Ingekomen

508

209 Voorstellen van (rijks)wet
201 Ontwerp-algemene maatregelen
van (rijks)bestuur
18 Initiatief(rijks)wetsvoorstellen
14 Voorlichtingen
1 Oordeel begrotingstoezicht
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Doorlooptijden
adviesaanvragen

Welk ministerie heeft de meeste
adviezen van de Afdeling advisering
ontvangen?
81 Justitie en Veiligheid
68 Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties
51 Financiën
50 Volksgezondheid, Welzijn en Sport
46 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Negatief
dictum

9,2%

Positief
dictum

90,8%

advies
conform 55,6%

Afgedaan

484

235
95
63
55

gemiddelde
adviesduur
in dagen

adviezen binnen 1 maand
adviezen binnen 2 maanden
adviezen binnen 3 maanden
adviezen langer dan 3 maanden

Enkele categorieën van
uitgebrachte adviezen
200 Voorstellen van (rijks)wet
186 Ontwerp-algemene maatregelen
van (rijks)bestuur
16 Voorlichtingen
14 Initiatief(rijks)wetsvoorstellen
1 Oordeel begrotingstoezicht
1 Beschouwing klimaattoezicht

Overzicht van alle cijfers: jaarverslag.raadvanstate.nl

samenwerking en rechtmatige zorg. In andere
adviezen staat de bescherming van bijzondere
persoonsgegevens centraal. Daarbij vraagt de
Afdeling advisering, ook in het licht van het recht
op privéleven, aandacht voor de noodzakelijkheid
en proportionaliteit van de gegevensverwerking.
Toetsing klimaatbeleid
De Afdeling advisering toetst het klimaatbeleid
van de regering. Dat doet zij op grond van de
Klimaatwet. In 2019 bracht de Afdeling advisering
een beschouwing uit over het eerste Klimaatplan
van de regering. In oktober 2020 bracht zij een
beschouwing uit over de eerste Klimaatnota.
Zij toetst hierbij aan vier hoofdonderwerpen:
klimaatdoelen, bestuur en uitvoering, economische
afwegingen en juridische aspecten.
In haar beschouwing over de Klimaatnota conclu
deert de Afdeling advisering dat de klimaatdoelen
die regering en parlement zichzelf in de Klimaat
wet hebben gesteld, niet worden gehaald. De
regering moet met aanvullende voorstellen komen
om de uitstoot van broeikasgassen verder naar
beneden te brengen, zeker gelet op de aanscher
ping van het Europese klimaatdoel, een emissie
reductie van 55% in 2030. Daarmee kan niet
worden gewacht. De omvangrijke herstel- en
steunmaatregelen die tijdens de coronacrisis
worden genomen bieden concrete kansen om
méér te doen. Slagkracht en samenhang van
nieuw beleid, regelgeving en de realisatie ervan
moeten worden versterkt. Daar is een samen
hangend en gecoördineerd wetgevingsprogramma
voor nodig. Verder is er nog veel nodig om de
Regionale Energiestrategieën succesvol uit te
voeren. Hoewel de regio’s voortvarend aan de
slag zijn gegaan, moeten er spanningen rondom
democratische legitimiteit worden weggenomen.
Ook moet de integrale afweging van ruimtelijke
belangen worden versterkt en de samenhang
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tussen rijksbeleid, decentraal beleid en decentrale
uitvoering worden verbeterd.
Onafhankelijk begrotingstoezicht
De Afdeling advisering is ook de instantie die in
Nederland is belast met het onafhankelijk toezicht
op de naleving van de begrotingsregels die in
Europa zijn afgesproken. Deze functie vloeit voort
uit het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en
Bestuur in de Economische en Monetaire Unie.
Geen voorjaarsrapportage
De Afdeling advisering bracht in het voorjaar van
2020 geen beoordeling uit in het kader van het
onafhankelijk begrotingstoezicht. Door de uitbraak
van het coronavirus en de daaropvolgende
maatregelen was er grote onzekerheid over de
(ramingen over de) overheidsfinanciën. Er was
geen adequate informatie om een beoordeling
op te baseren. Op Europees niveau is de algemene
ontsnappingsclausule van het Stabiliteits- en
Groeipact (SGP) geactiveerd. Hierdoor waren
er geen Europese normen om aan te toetsen. In
plaats van een rapportage stuurde de Afdeling
advisering in april 2020 een brief aan de minister
van Financiën. Hierin geeft zij aan dat zij begrip
heeft voor de getroffen noodmaatregelen. Daarbij
wees de Afdeling advisering wel op de voorwaarde
bij de activering van de ontsnappingsclausule
dat de maatregelen niet de houdbaarheid van
de overheidsfinanciën op de lange termijn in
gevaar moeten brengen.
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Septemberrapportage
In de septemberrapportage wees de Afdeling
advisering erop dat de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën niet uit het oog mag worden
verloren. Het SGP vergt op middellange termijn
handhaving van of terugkeer naar een houdbaar
niveau van overheidsfinanciën. De veelheid aan
incidentele suppletoire begrotingen en de talrijke
aanpassingen van de uitgavenkaders belemmeren
het zicht op de uitgaven van de bestrijding van de
coronacrisis en het zicht op de reguliere uitgaven.
Dit bemoeilijkt de beheersing van uitgaven en de
verantwoording aan het parlement. Vandaar dat
de Afdeling advisering er een voorkeur voor heeft
om uitgaven vanwege de coronacrisis en de
daarmee samenhangende steunmaatregelen
separaat naast de uitgavenkaders te presenteren.
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De Raad als
bestuursrechter in 2020
Cijfers en mensen
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2020
ongeveer 9.400 rechtszaken afgedaan. Ten opzichte
van 2019 is dat aanzienlijk minder. Toen ging het
om 13.500 zaken. Ook het aantal ingekomen
zaken verschilt enorm met jaar ervoor. In 2020
zijn er ongeveer 9.300 zaken ontvangen, in 2019
waren dat er bijna 12.500. De verlaagde in- en
uitstroom van zaken is voornamelijk het gevolg
van de coronacrisis en de maatregelen die ook
grote invloed hebben gehad op het werk van
bestuursorganen en rechtbanken. Zij hebben veel
minder zaken behandeld en afgedaan dan in het
begin van het jaar was voorzien.
In de Vreemdelingenkamer kwamen zo’n 5.700
zaken binnen, terwijl dat aantal in 2019 nog ruim
8.300 was. In de Omgevingskamer en de Algemene
kamer was het aanbod ruim 2.200 respectievelijk
1.300 zaken. Doordat er tijdelijk geen of veel
minder rechtszittingen in het gebouw konden
plaatsvinden in de periode van half maart tot
half mei is er in de behandeling en afdoening
van zaken vanzelfsprekend een vertraging opge
treden. Desondanks was in 2020 de gemiddelde
doorlooptijd van alle rechtszaken net als in het
jaar daarvoor 21 weken.
Een volledige specificatie van de instroom, uit
stroom en doorlooptijden staat in het onderdeel
Bestuursrechtspraak in cijfers op de speciale
website van het jaarverslag.
Bij de Afdeling bestuursrechtspraak vertrokken
in 2020 twee staatsraden:
mr. J. (Jan) Kramer per 1 januari 2020 en
mr. S.J.E. (Liesbeth) Horstink-von Meyenfeldt
per 1 februari 2020. Vier nieuwe staatsraden
werden verwelkomd: mr. B. (Bowine) Meijer en
mr. J.M.L. (Jacques) Niederer per 1 maart 2020,
mr. J. (Jade) Gundelach per 1 juni 2020 en
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dr. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden per 1 septem
ber 2020. In verband met het beleid van kruis
benoemingen in de hoogste bestuursrechtelijke
colleges zijn er op 1 november 2020 twee
staatsraden in buitengewone dienst tot de
Afdeling bestuursrechtspraak toegetreden:
mr. drs. J.C. (Judith) Boeree en
mr. G. (Dineke) de Groot. Judith Boeree is
rechterlijk bestuurslid bij de Centrale Raad
van Beroep en Dineke de Groot is president
bij de Hoge Raad.
Een uitzonderlijk jaar
In 2020 is de Afdeling bestuursrechtspraak gecon
fronteerd met twee uitzonderlijke gebeurtenissen.
Ten eerste de coronacrisis, die ertoe heeft geleid
dat tijdelijk de deuren van de rechtszalen waren
gesloten. Met kunst- en vliegwerk is ervoor
gezorgd dat de bestuursrechtspraak is blijven
draaien. Een ingrijpende aanpassing van de
werkprocessen was nodig. Ten tweede kreeg de
Afdeling bestuursrechtspraak kort voor de jaar
wisseling te maken met harde kritiek van de
Parlementaire ondervragingscommissie Kinder
opvangtoeslagen in het rapport ‘Ongekend
onrecht’. Die kritiek is hard aangekomen. De com
missie heeft alle betrokken instituties opgeroepen
te reflecteren op wat is gaan heten de ‘toeslagen
affaire’. De Afdeling bestuursrechtspraak wil aan
die oproep voldoen en in 2021 werk maken van
een programma van reflectie om de kwaliteit
van de bestuursrechtspraak te versterken. De
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
heeft in januari 2021 op het rapport gereageerd
in een interview in Trouw en in een beschouwing
in het Nederlands Juristenblad. Daarin heeft hij
een programma van reflectie aangekondigd.
De inhoud van dat programma is in februari 2021
bekendgemaakt en staat op de website van de Raad
van State. Het programma wordt begeleid door
een externe en onafhankelijke commissie onder
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voorzitterschap van prof. dr. Henk Kummeling,
rector magnificus van de Universiteit Utrecht.
Rechtspraak in coronatijd
De Raad van State vervult een vitale rol in ons
staatsbestel. Ook de rechtspraak en de werk
processen van de Afdeling bestuursrechtspraak
worden als vitaal aangemerkt. Dat is een belang
rijk uitgangspunt voor de voortgang van rechts
zittingen en de afhandeling van rechtszaken in
coronatijd. In de periode van 17 maart tot 11 mei
2020 konden er geen fysieke rechtszittingen van
de Afdeling bestuursrechtspraak worden gehouden,
met uitzondering van enkele zeer urgente zaken.
De Afdeling bestuursrechtspraak is in deze
periode wel blijven doorwerken en heeft veel
uitspraken ‘gewoon’ openbaar kunnen maken.
Hybride en videozittingen
De periode dat de deuren voor fysieke rechts
zittingen gesloten waren, is benut om zittings
zalen om te bouwen, schermen en camera’s aan
te brengen, looproutes in het gebouw te markeren
en hygiënische maatregelen te treffen. Vanaf
11 mei konden veel zittingen weer fysiek door
gaan, waarbij iedereen zich aan de coronamaat
regelen moest houden. Voor de overige zaken is
gezocht naar alternatieven, zoals (eerst) telehoren
en (later) hybride en videozittingen. Bij een hybride
zitting zijn rechter(s) en griffier en een deel van de
procespartijen aanwezig in de zittingszaal, terwijl
andere procespartijen aan de zitting deelnemen
via een videoverbinding. Het horen op afstand is
inmiddels een belangrijk en onmisbaar middel
om procedures te kunnen afronden. Dit zal op
het ‘menu’ blijven staan. Videozittingen dragen
bij aan het beperken van reisbewegingen en het
aantal fysieke ontmoetingen. Het horen via video
verbinding staat nog in de kinderschoenen, maar
het werkt. De kwaliteit van het videohoren wordt
in 2021 verder verbeterd.
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Procedurele waarborgen
De logistieke en organisatorische beperkingen in
coronatijd raken aan fundamentele rechten van
rechtzoekenden, zoals het recht van behandeling
van een zaak op een zitting en het recht om in
het openbaar op een zitting te worden gehoord.
De beperking van deze rechten heeft geleid tot
rechtspraak over de grenzen van procedurele
waarborgen. De eerste coronarechtspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak ging over het
vreemdelingenrecht. Daarin zijn de termijnen
voor afdoening kort. Er moest snel duidelijkheid
worden geboden over de toelaatbaarheid van
beperkingen van fundamentele rechten van de
vreemdeling. Een vreemdeling beriep zich op het
recht om niet van zijn vrijheid te worden beroofd
zonder te worden gehoord. De Afdeling oordeel
de in de uitspraak van 7 april 2020 dat het tijdelijk
toelaatbaar is dat de rechtbank een vreemdeling
niet op een fysieke zitting hoort wanneer een
zitting per videoconferentie niet mogelijk is en
praktische problemen bij het videobellen of
telefonisch contact aanhouden. Het afzien van
horen mag geen automatisme zijn, maar is
alleen te rechtvaardigen als uitkomst van een
kenbare individuele afweging van alle betrokken
belangen.
Uitspraak in het openbaar
Ook over andere coronabeperkingen deed de
Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak, zoals
over de beperking om uitspraken openbaar te
maken. In de uitspraak van 7 april 2020 oordeelde
de Afdeling bestuursrechtspraak dat rechtbanken
tijdens de coronacrisis mogen afzien van het
houden van zittingen, waarop zij uitspraken in het
openbaar uitspreken. De Afdeling bestuursrecht
spraak benadrukt dat het hier gaat om een tijdelijk
aangepaste werkwijze en oordeelt dat de recht
banken de openbaarmakingszittingen onder die
omstandigheden mochten opschorten.
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Spraakmakende uitspraken
Ook in 2020 deed de Afdeling bestuursrechtspraak
weer spraakmakende uitspraken. In deze gedrukte
uitgave vindt u slechts een zeer beknopte selectie
met een korte samenvatting. De speciale website
van het jaarverslag biedt een uitgebreider over
zicht in De Raad als bestuursrechter. Ook staat
op die website in het jurisprudentieoverzicht
een compleet overzicht van de meest in het
oog springende uitspraken van 2020.
Huisvestingsboetes Amsterdam
Op 2 december 2020 deed de Afdeling bestuurs
rechtspraak uitspraken in drie Amsterdamse
zaken, waarin boetes waren opgelegd voor
vakantieverhuur van woonruimte aan toeristen.
Het gemeentebestuur motiveert de hoogte
van deze boetes met het argument dat woning
onttrekking een ernstige overtreding is. Naar het
oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is
dat een ernstige overtreding, maar kunnen zich
bijzondere omstandigheden voordoen die aan
leiding kunnen zijn de boete te matigen. Dit
geldt ook als boetes wettelijk gefixeerd zijn.
Het Amsterdamse boetestelsel kent geen differen
tiatie. Dit betekent dat het nodig kan zijn om in
concrete gevallen af te wijken van dit stelsel.
De gemeenteraad moet met inachtneming van
het evenredigheidsbeginsel een gedifferentieerd
boeteregime vormgeven. Het is denkbaar onder
scheid te maken tussen onttrekkingen met en
zonder een bedrijfsmatig karakter. Doorlopende
exploitatie van een illegaal hotel en incidentele
verhuur van een gezinswoning in de zomer aan
toeristen zijn immers verschillende gradaties
van onttrekking. Ook kan voor de hoogte van
de boete onderscheid worden gemaakt tussen
voorwaarden die strekken tot bescherming van
de woonruimtevoorraad, voorwaarden die de
leefbaarheid beschermen en administratieve
voorwaarden.
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Toets aan de Dienstenrichtlijn in
vergunningszaken
Nadat in 2018 en 2019 belangrijke lijnen zijn uit
gezet over de toetsing van bestemmingsplannen
aan de Europese Dienstenrichtlijn heeft de Afde
ling bestuursrechtspraak in 2020 bepaald op
welke wijze aan de Dienstenrichtlijn getoetst
moet worden. Daarbij moet worden gedacht
aan de situatie waarin een bestemmingsplan de
vestiging van een bepaalde dienst niet toestaat
en een verzoek wordt gedaan om van het
bestemmingsplan af te wijken.
In de uitspraak van 19 februari 2020 in de zaak
Diemen is ingegaan op de vraag welke verplich
tingen er over en weer zijn met betrekking tot het
stellen en bewijzen bij een beroepsgrond over
strijd met de Dienstenrichtlijn. Het ligt op de weg
van degene die een beroep doet op de Diensten
richtlijn om te beargumenteren dat sprake is van
een eis die een beperking oplevert. Het college
van burgemeester en wethouders moet vervolgens
bij de beslissing om een omgevingsvergunning
te verlenen, onderbouwen dat die eis in overeen
stemming is met de Dienstenrichtlijn.
In de uitspraak van 26 februari 2020 in de zaak
Retailplan Enschede heeft de Afdeling bestuurs
rechtspraak overwogen dat het zogenoemde
evidentiecriterium wordt gehanteerd, als in de
procedure tegen een omgevingsvergunning
wordt aangevoerd dat de regeling in het bestem
mingsplan onverbindend is of buiten toepassing
moet worden gelaten wegens strijd met de Dien
stenrichtlijn. Een planregel is alleen evident in
strijd met hoger recht als de rechter zonder nader
onderzoek kan vaststellen dat er strijd is met de
hogere rechtsnorm. Dit is bijvoorbeeld het geval
als iedere motivering ontbreekt. Als iemand be
argumenteerd strijd met artikel 15, derde lid, van
de Dienstenrichtlijn aanvoert en een motivering
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Bestuursrechtspraak
Ingekomen en afgedane
zaken 2020

Budget
€ 61,0 mln

53 staatsraden (36,2 fte)
234 juristen (220,5 fte)

Aantal hoofdzaken

Ingekomen nieuwe rechtszaken
per kamer

7.290

Ingekomen

9.272

2.244 Omgevingskamer
1.325 Algemene kamer
5.703 Vreemdelingenkamer

Aantal voorlopige voorzieningen

1.982

Afgedane rechtszaken in
de Omgevingskamer

1.891
Doorlooptijden gemiddeld
in weken

gemiddelde
doorlooptijd
in weken

Afgedane rechtszaken in
de Algemene kamer

Afgedaan

21 Alle zaken
25 Hoofdzaken
4 Voorlopige voorzieningen

33

9.393

1.499

40

gemiddelde
doorlooptijd
in weken

Afgedane rechtszaken in
de Vreemdelingenkamer

6.003

Overzicht van alle cijfers: jaarverslag.raadvanstate.nl
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ontbreekt, kan desondanks geen evidente strijd
met de Dienstenrichtlijn worden aangenomen als
het college (alsnog) een onderbouwing geeft dat
aan de vereisten van artikel 15, derde lid, van de
Dienstenrichtlijn is voldaan. Dit vergt echter niet
eenzelfde onderbouwing als die wordt vereist
bij de vaststelling van de beperking in het
bestemmingsplan zelf. Zo’n onderbouwing is
wel vereist bij een besluit op een verzoek om het
bestemmingsplan te herzien. In de uitspraak van
26 februari 2020 in de zaak Aldi Hardenberg heeft
de Afdeling bestuursrechtspraak uitdrukkelijk
overwogen dat zij zich bij de beoordeling van
het besluit op zo’n verzoek niet beperkt tot
een toets aan het evidentiecriterium.
Intrekking Nederlandse nationaliteit
Een belangrijke uitspraak van de Vreemdelingen
kamer ging over het intrekken van de Nederlandse
nationaliteit van iemand die strafrechtelijk was
veroordeeld voor een terroristisch misdrijf door
aan de kant van een fundamentalistische islamiti
sche strijdgroep mee te vechten in de oorlog in
Syrië. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde
op 30 december 2020 dat betrokkene daarmee
zozeer afstand had genomen van de meest
fundamentele waarden van de Nederlandse
samenleving, dat het gerechtvaardigd was zijn
Nederlandse nationaliteit in te trekken. Daarbij
speelde een rol dat de wetgever deze intrekking
slechts mogelijk maakt bij personen die naast
de Nederlandse nog een andere nationaliteit
hebben. Zij worden dan niet staatloos. Het verdrag
tegen staatsloosheid dat Nederland heeft
geratificeerd, verzet zich daartegen.
Prejudiciële verwijzingen
Het aantal zogenoemde prejudiciële verwijzingen
wisselt sterk van jaar tot jaar. In 2020 heeft de
Afdeling bestuursrechtspraak één prejudiciële vraag
gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg.
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In de verwijzingsuitspraak van 23 december stelt
zij de vraag of het Unierecht de nationale rechter
verplicht om ambtshalve te toetsen of aan de
voorwaarden voor vreemdelingenbewaring is
voldaan. De wet geeft de staatssecretaris onder
bepaalde voorwaarden de bevoegdheid om een
vreemdeling van zijn vrijheid te beroven. Dat is
een van de meest ingrijpende bevoegdheden die
het bestuursrecht kent. De vreemdeling krijgt in
zo’n geval een advocaat toegewezen op kosten
van de overheid, tenzij hij er zelf een kiest. Tegen
bewaring is altijd beroep bij de bestuursrechter
mogelijk. De Nederlandse bestuursrechter oor
deelt in beginsel slechts over de beroepsgronden
die partijen aanvoeren. Als er iets mis is met
een besluit, maar de belanghebbende zegt daar
niets over, dan kan de rechter daar niets mee.
De laatste jaren is echter de vraag gerezen of deze
doctrine ook bij zoiets ingrijpends als vrijheids
beneming kan worden volgehouden. De kern van
de discussie: wat moet de rechter doen als hij in
het dossier ziet dat er een reden is waarom de
vreemdeling niet opgesloten had mogen worden,
maar de advocaat van de vreemdeling daar niets
over zegt? Rechtbanken oordelen daar verschillend
over, dus heeft de Afdeling bestuursrechtspraak
daarover een prejudiciële vraag gesteld.
Rechtseenheid
De Commissie rechtseenheid bestuursrecht is
ingesteld voor de afstemming en samenwerking
tussen de hoogste rechtscolleges op het terrein
van het bestuursrecht. De colleges kunnen vragen
die de rechtseenheid raken voorleggen aan de
commissie. De Commissie rechtseenheid bestuurs
recht heeft over 2020 een jaaroverzicht uitgebracht.
Met het jaaroverzicht geeft zij inzicht in haar werk
wijze en in de rechtsvragen die zijn besproken.
Het zal geen verbazing wekken dat in 2020 rechts
vragen over het procesrecht aan de orde zijn
geweest die gerelateerd zijn aan de coronacrisis.
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Het jaaroverzicht staat op de website van de
Raad van State.
In 2020 is het wetsvoorstel voor de amicus curiae
en kruisbenoemingen aangenomen. Naar verwach
ting treedt de regeling van de amicus curiae voor
de zomer 2021 in werking en de regeling voor
kruisbenoemingen op 1 juli 2021. Inzet van de
figuur van de amicus curiae (‘meedenker’) kan
bijdragen aan de rechtsontwikkeling en de kwali
teit van de rechtsvorming in het bestuursrecht.
Om de rechtseenheid te bevorderen maakt de wet
kruisbenoemingen mogelijk. Hierdoor kunnen
leden van de Afdeling bestuursrechtspraak
worden benoemd als raadsheer in buitengewone
dienst in de Hoge Raad. Het omgekeerde kan
al langer en vindt in de praktijk al jaren naar
tevredenheid plaats.
De rechtseenheid wordt ook gediend met een
verwijzing van zaken naar de grote kamer. In zo’n
kamer zitten rechters uit verschillende hoogste
rechtscolleges. In oktober 2020 heeft een grote
kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak
uitspraak gedaan over de heroverweging van
herstelsancties in de bezwaarfase. In deze zaak
heeft staatsraad advocaat-generaal Wattel in
maart 2020 een conclusie genomen. De rechts
vraag die de Afdeling bestuursrechtspraak in
deze zaak moest beantwoorden was of de minister
van LNV, nadat ze ten onrechte een verzoek van
Greenpeace had afgewezen om de import van
illegaal gekapt hout uit het Amazonegebied tegen
te gaan, bij haar heroverweging ook nieuwe
feiten en omstandigheden mocht betrekken
van ná haar eerdere afwijzingsbesluit.
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in gesprek
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Interviews

Thom de Graaf
vice-president van de Raad van State
De twee grote gebeurtenissen van 2020 – de
coronacrisis en de kwestie over de kinderopvangtoeslagen – komen bij de Raad van State bij
elkaar in het begrip ‘vertrouwen’. Burgers die
de overheid vertrouwen en een overheid die
burgers vertrouwt – dat is hét fundament van
de democratische rechtsstaat. Dat vertrouwen
verdient een onderhoudsbeurt.
Mondkapjes vindt hij nog steeds niet fijn zitten.
Hij noemt het vervelend dat hij na 21.00 uur geen
ommetje kan maken. En ook hij kan zich storen
aan andere beperkingen die de coronaperiode
kenmerkten. “Maar ik ben wel overtuigd van
de noodzaak ervan en houd me aan de maat
regelen.”
Thom de Graaf, vice-president van de Raad van
State, gaat met de coronamaatregelen om als zo
velen. Veel thuiswerken, wat ook weer eens prettig
is voor iemand die al zo veel van huis is. En tegelijk
dat gevoel: het directe contact met collega’s en
andere bestuurders wordt zo gemist. Dat zijn
tweede volle jaar bij de Raad ‘anders’ is dan zijn
eerste – hij trad aan in november 2018 – noemt
De Graaf een ‘understatement’. Contacten met
ambassadeurs, protocollaire verplichtingen,
afspraken met bestuurders van andere Hoge
Colleges van Staat, met ministers en Kamerleden,
lezingen geven – ze vielen of weg of kwamen
digitaal tot stand.
Als de coronapandemie in het voorjaar van 2020
uitbreekt, brengen de beide Kamervoorzitters,
de president van de Rekenkamer, de Nationale
ombudsman en de vice-president van de Raad
van State een gezamenlijke verklaring uit: de
democratische rechtsstaat moet koste wat kost
doorgaan. “Op democratische besluitvorming,
rechtspraak en advisering kan niet worden
ingeleverd”, zegt De Graaf in zijn werkkamer
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aan de Kneuterdijk. “We hebben het uiterste
gedaan om dat voor elkaar te krijgen en dat
is volgens mij ook gelukt.”
Maar 2020 is ook het jaar van de kinderopvang
toeslagen, dat vooral bij de Afdeling bestuurs
rechtspraak hard binnenkwam. Deze kwestie en
de aanpak van de coronacrisis kennen een gemene
deler: de vertrouwensrelatie tussen burger en
overheid die er over en weer moet zijn, wil de
democratische rechtsstaat goed functioneren.
“Rafelt het vertrouwen, dan rafelt ook de rechts
staat.” Dat is de reden dat ‘vertrouwen’ het centrale
thema is van de algemene beschouwing in het
jaarverslag over 2020: dit vertrouwen verdient
voortdurend onderhoud.
De rechtsstaat gaat uit van een legitieme overheid
die door de burgers wordt gedragen. “De burger
moet het gevoel hebben dat de overheid naar
hem luistert, dat de overheid er voor hem is.
Daarbij moet de overheid wel leveren én zelf
vertrouwen aan de burger schenken. Dan pas
kunnen burgers ook enig vertrouwen aan de
overheid geven. Zit dat aan weerszijden niet
goed, dan komt de rechtsstaat onder druk.” Niet
dat we nu in die situatie zitten, zegt De Graaf,
maar het schuurt soms wel. De kwestie van
de kinderopvangtoeslagen heeft laten zien dat
het vertrouwen broos kan worden.
Daarentegen heeft de coronacrisis juist laten zien
dat mensen wel degelijk bereid zijn de overheid
te vertrouwen, zelfs als maatregelen hun burger
lijke vrijheden inperken. Dat burgers maatregelen
accepteren terwijl de uitoefening van grondrechten
wordt beperkt, vindt De Graaf niet zo vreemd.
“In de Nederlandse traditie staat de overheid
redelijk dicht bij de mensen. In de coronacrisis is
open en transparant gecommuniceerd en goed
gemotiveerd waarom maatregelen nodig waren.
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“De ministeriële
verantwoordelijkheid
is de scharnier van de
politieke democratie.”

Dat was goed voor het vertrouwen in de aanpak.
Dat werd verstrekt doordat bestuurders zich lieten
adviseren door deskundigen.”
Uit de kwestie van de kinderopvangtoeslagen
kunnen behalve de rechter ook parlement en
kabinet lessen trekken, zegt De Graaf: als in strenge
wetgeving en strenge uitvoering wordt uitgegaan
van gebrek aan vertrouwen in het gedrag van
burgers, dan gaat dat in z’n tegendeel verkeren:
“Het ene gebrek aan vertrouwen roept natuurlijk
het andere op. Als de overheid te harde wetgeving
en te hard beleid niet bijstelt en de rechter dat
pas in een laat stadium corrigeert, dan denkt
de burger: die overheid is er niet voor ons.”
Het rapport van de onderzoekscommissie had
niet voor niets de titel: Ongekend onrecht.
De corona-aanpak kenmerkte zich volgens De Graaf
door ongekend besturen. Onder omstandigheden
verliep het goed maar achteraf bezien kan het
natuurlijk altijd beter. “In deze crisis is er om niet
erg duidelijke redenen voor gekozen het bestaande
objectieve staatsnoodrecht niet toe te passen,
met uitzondering van de Wet buitengewone
bevoegdheden burgerlijke gezag voor de avond
klok.” Toen de juridische basis voor de grond
rechtelijke beperkingen – noodverordeningen
van de voorzitters van de veiligheidsregio’s onder
aanwijzing van de minister van VWS – steeds
meer ging wringen, koos het kabinet voor een
meer bestendige grondslag, de Tijdelijk wet maat
regelen Covid-19. Het voorstel voor deze wet
kreeg begin van de zomer al een spoedadvies
van de Afdeling advisering, maar de wet trad pas
vijf maanden later, op 1 december, in werking.
“Dat is natuurlijk niet goed. In tijden van crisis
moet het instrumentarium niet nog worden ont
worpen maar gewoon beschikbaar zijn. Ons advies
is daarom: bezie dat staatsnoodrecht nog eens
goed. Er kunnen immers zomaar nieuwe crises
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uitbreken van virologische, klimatologische of
digitale aard.”
Niet voor niks noemt De Graaf ‘slagkracht’ een rele
vante pijler van vertrouwen van de burger in de
overheid. Ook voorspelbaarheid en consistentie
zijn elementen van vertrouwen. “En natuurlijk
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Tegelijkertijd
zijn individuele rechtvaardigheid en maatwerk van
belang, zodat er aandacht is voor schrijnende
gevallen. Dat ontbrak in de kwestie van de kinder
opvangtoeslagen. Het is lastig een evenwicht te
vinden waardoor alle vertrouwensfactoren goed tot
hun recht komen.” De Graaf constateert een ‘slinger
beweging’: het afgelopen decennium was er een
sfeer van hard optreden tegen fraude. Nu zegt het
parlement: het kan toch niet de bedoeling zijn dat
we kleine foutjes zo zwaar afstraffen. “Op dit mo
ment vindt een diepgaande reflectie plaats over de
ruimte die de wetgever kan bieden aan bestuur en
rechtspraak om individuele rechtvaardigheid na te
streven. Duidelijke wetgeving en toch maatwerk,
hoe geef je dat vorm en is dat ook werkbaar?”
Ook aanspreekbaarheid van bestuurders kan het
vertrouwen in de overheid bestendigen. Daarvoor
is al in 1848 de ministeriële verantwoordelijkheid
geïntroduceerd. De Afdeling advisering consta
teerde al vóór de coronacrisis een toenemende
onduidelijkheid en begripsverwarring, en kwam
in juni 2020 met een ongevraagd advies over
dit belangrijke staatsrechtelijke thema. “De minis
teriële verantwoordelijkheid is de scharnier van
de politieke democratie. De onduidelijkheid komt
deels voort uit een gebrek aan kennis over juiste
constitutionele verhoudingen, waardoor in de
politieke praktijk veel en soms onnodige discussie
ontstaat. Als een perifeer ziekenhuis in financiële
problemen komt, is de minister voor Medische
Zorg daarvoor dan verantwoordelijk? En waarop
is die zogenoemde stelselverantwoordelijkheid

dan gebaseerd? Hoe zit het met de ministeriële
verantwoordelijkheid voor op afstand geplaatste
overheidsorganisaties zoals zelfstandige bestuurs
organen? Krijgt het parlement wel voldoende, en
vooral de juiste, informatie om adequaat te kunnen
controleren?” De Afdeling advisering pleit ervoor
dat de overheid de informatievoorziening en
informatiehuishouding flink verbetert richting
parlement, maar ook richting burgers. De Graaf:
“Ook hierin heeft de overheid de afgelopen tijd
twee gezichten laten zien: de verantwoording en
informatieverstrekking in de coronabestrijding
worden alom gewaardeerd, maar bleek bij de
kinderopvangtoeslagen zacht gezegd zeer
gebrekkig. Dat moet echt anders. Een belangrijke
prioriteit voor de nieuwe kabinetsperiode.”
Het grote ongemak van de coronacrisis – de meeste
collega’s werkten thuis – heeft aan de Kneuterdijk
niet gezorgd voor een lagere ‘productie’. De be
stuursrechtspraak bleef volop functioneren, mede
dankzij digitale middelen. En voor de Afdeling
advisering gold zelfs dat zij meer adviezen dan
voorgaande jaren heeft uitgebracht, vooral als
gevolg van de coronawetgeving. “Wetgeving
over onbetreden paden is voor wetgevingsjuristen
natuurlijk heel interessant. Sommige regels
gingen over steunmaatregelen en extra voor
zieningen, andere over het beteugelen van
de gezondheidscrisis en die gingen gepaard
met grondrechtenbeperkingen. Elementen als
bewegingsvrijheid, huisrecht, godsdienstvrijheid,
demonstraties, avondklok – alles kwam aan de

Jaarverslag Raad van State 2020

orde. Hoewel de belangenafweging steeds preg
nant zichtbaar was omdat het zo ingrijpend was
en zoveel mensen betrof, is het in de kern hetzelfde
werk als bij wetgeving in normale tijden. Het
belang van een goed en zorgvuldig advies
wordt er alleen maar door onderstreept.”
Bij dat werk hielp het dat de digitalisering enorme
sprongen maakte. Zo verliep al het overleg, inclu
sief de traditionele wekelijkse vergadering van
de Afdeling advisering, via MS Teams. “We zijn
een eerbiedwaardig instituut van bijna vijfhonderd
jaar en we hechten aan tradities en vormen. In
ons Paleisje aan de Kneuterdijk bekeerde koning
Willem II zich in 1848 in één nacht van conservatief
tot liberaal. Nu gingen staatsraden bij wijze van
spreken in één nacht van digibeet naar digivaardig.
Het moest wel.” Wel zou De Graaf graag met
de voltallige Afdeling advisering weer op de
Kneuterdijk vergaderen zodra de situatie dit
toelaat. Ook de zogenoemde ceremoniële
vergaderingen van de Raad hoopt hij zo snel
mogelijk weer fysiek te kunnen houden.
Op 2020 kijkt de vice-president met gemengde
gevoelens terug. “In een crisis kun je het maximale
van je ervaring, kennis en vaardigheden inzetten.
Bestuurders en adviseurs moeten niet bang zijn
voor crises, je bewijst juist dan je waarde. In die
zin was het een interessant jaar. Maar op een
hoger niveau, als je ziet welk leed het heeft
veroorzaakt, had ik dit alles vanzelfsprekend
liever niet meegemaakt.”
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Mirella d’Huy-Slootweg (47)
medewerker Interne en
Externe Betrekkingen
“2020 was een jaar waarin evenementen en bijeenkomsten vooral
níet doorgingen. Normaal organiseren we de hele ceremonie rond
om de beëdiging van staatsraden: de zaal, de uitnodigingen, de
catering. Op Prinsjesdag zorgen wij ervoor dat de genodigde staats
raden in de Ridderzaal komen. We verloten dan ook plaatskaarten
op het Binnenhof onder medewerkers: de stoet met de koning en
koningin trekt hier voorbij en iedereen wil een mooie plek bemach
tigen. We verzorgen ook de ambassadeurslunch in de Gotische zaal
van Paleis Kneuterdijk, om zo de banden met buitenlandse diplomaten
aan te halen. Belangrijke mensen, normaal zie je ze nooit, dat maakt
het werk zo leuk. Jammer is ook dat we de dienstreizen van de
vice-president, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
en van de secretaris niet meer organiseren, allemaal stilgevallen,
net zoals symposia en kennisbijeenkomsten. Of de lunch voor
oud-leden van de Raad. Nogal wat van hen zijn boven de 80,
dan moet je toch extra voorzichtig zijn.

“Het wordt tijd
dat we weer
leuke evenemen
ten kunnen
organiseren.”

Ik ben hier begonnen in 2018, daarvoor werkte ik als applicatie
beheerder. Toen ik hier solliciteerde, zag ik het pand. Wat statig,
pas ik hier wel? Maar het is prettig informeel. Ik heb een geweldige
werkplek, een kamer in het Paleisje, met uitzicht op het Lange
Voorhout. Maar nu even niet: thuiswerken.
Op 12 maart 2020 zou het jaarlijkse relatieconcert worden gehouden.
Alles was klaar, maar Nederland ging in lockdown. Voor het mooie
programma, met acrobatiek en moderne muziek, moesten we
iedereen – Kamerleden, de Nationale ombudsman, andere hoog
geplaatste gasten – afzeggen.
Bijeenkomsten, zoals lezingen zijn nu digitaal. Minder leuk maar het
went wel. We plannen nu wel activiteiten, met in het achterhoofd:
misschien moeten we het annuleren. Toch is er werk genoeg. Zo heb
ik het bestand van ambassadeurs up to date gemaakt. We bereiden
ons voor op enkele afscheidsborrels voor staatsraden: die zijn al
weg maar het echte vertrek moeten we nog vieren. Ook werken we
aan de rechtsstaatgesprekken en de Koninkrijksdag. Ondanks het
dagelijkse Teams-overleg missen de collega’s elkaar. Ik hoop dat
het snel over is, weer collega’s zien en evenementen organiseren.”
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Mirthe Buntjer (24)
jurist bij de directie
Bestuursrechtspraak
“Thuiswerken
bevalt prima,
daar ben ik
minstens zo
productief.”

“Direct na mijn afstuderen – Recht en Bestuur aan de Rijksuniversiteit
Groningen – begon de coronacrisis. Na een stage bij het ministerie
van Justitie en Veiligheid bezocht ik de In-housedagen van de Raad
van State. Ik was eigenlijk benieuwd naar de Afdeling advisering,
maar werd blij verrast door het werk van de Afdeling bestuursrecht
spraak. Voor mij betekent dat: iets doen voor de maatschappij door
bij te dragen aan de rechtsbescherming. Sinds 1 april 2020 werk ik
in de Vreemdelingenkamer. Daar kreeg ik al snel mijn eigen zaken,
over verblijfsvergunningen en vreemdelingenbewaring. Zittingen
hierover zijn er nauwelijks, bijna alle zaken behandelen we op basis
van dossierstukken. Ik schrijf de eerste versie van de concept-
uitspraak, die bespreek ik met een senior jurist en uiteindelijk
gaat het naar de staatsraad – de rechter die de uitspraak doet.
Vreemdelingenrecht is vaak een zoektocht naar de juiste belangen
afweging. Je beoordeelt op basis van de stukken of het besluit van
de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid rechtmatig is, terwijl er
natuurlijk emotionele en verdrietige verhalen achter schuil kunnen
gaan. Dat is wel eens lastig.
Veel overleg gaat nu noodgedwongen via Teams of Webex. Het
wekelijkse werkoverleg met de unit over wat er speelt naast je eigen
zaken, maar ook de begeleiding die ik als nieuwkomer krijg. Echt
contact zou natuurlijk fijner zijn, maar de begeleiding is wel één op
één en er is altijd ruimte om vragen te stellen. Thuiswerken bevalt
prima, daar ben ik minstens zo productief. Ik ben wel blij dat ik af
en toe voor het werk naar de Raad mag komen, daar kan ik mijn
collega’s ook echt ontmoeten.
Ik ben bij de Raad niet anders gewend dan digitaal te werken.
De open, vriendelijke sfeer merk je ook vanaf het beeldscherm.
Over een paar jaar hoop ik te worden beëdigd als ambtenaar van
staat. Het werken bij de Raad van State bevalt me namelijk erg goed.
Maar over een tijdje ga ik toch liever vaker met de fiets naar de Raad.”
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Bart Jan van Ettekoven
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
Het was het jaar van de twee klappen. In maart
kwam het coronavirus, in december het rapport
over de kinderopvangtoeslagen. Dat heeft erin
gehakt, zegt Bart Jan van Ettekoven. Het was
onwerkelijk. Het was bizar. Weemoedig ook, een
diep verlangen naar de mooie jaren, die zeker
weer komen. Als liefhebber van jazz en R&B
heeft de voorzitter van de Afdeling bestuurs
rechtspraak nog wat last van de coronablues.
Goed, thuiswerken heeft z’n voordelen. Geen
gereis, geen kantoordrukte, zelf de dag indelen.
Maar Van Ettekoven voelde ook de stress: het
rechtsbedrijf moest doorgaan terwijl de deuren
van de Raad van State in maart tijdelijk dicht
gingen. “We werden vergadertijgers aan het
beeldscherm. Er waren dagen dat je wel zes uur
Teamsoverleggen had. Tegen de Kerst werd ik
echt moe en plande een korte vakantie. Ik weet
nog dat ik op 15 december dacht: nog twee dagen
en dan even de stekker eruit. En toen werd het
donderdag 17 december – het rapport van de
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinder
opvangtoeslag kwam uit, met stevige kritiek op
de Afdeling bestuursrechtspraak.”
Van Ettekoven kwam al meteen tot de conclusie
dat de kritiek in het rapport niet onbeantwoord
kon blijven. Er volgden een interview in Trouw en
een bijdrage in het Nederlands Juristenblad dat
zijn kant van het verhaal laat zien. Deels context,
analyse en verantwoording, maar ook hand-in-
eigen-boezem. En de handschoen oppakken om
te reflecteren op het eigen aandeel in het geheel.
De eerste commentaren op het aandeel van
de bestuursrechtspraak waren stevig van toon.
Inmiddels is er meer nuance in het debat ontstaan,
constateert hij. “Er lag elf jaar rechtspraak over
de kinderopvangtoeslag, alle uitspraken staan
op onze website. Daar is in al die jaren niet
één kritische annotatie over geschreven, dat is
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opmerkelijk.” Zelf ging de Afdeling bestuursrecht
spraak in oktober 2019 om door het belang van
de getroffen ouders zwaarder te laten wegen.
Was 2020 het jaar van kritiek, 2021 wordt het jaar
van de reflectie. De Afdeling bestuursrechtspraak
heeft twee werkgroepen ingesteld die gaan
terugkijken, en vooral: vooruitkijken. De eerste
onderzoekt hoe juridisch is omgegaan met de
toeslagendossiers: waarom is gekozen voor de
strikte uitleg van de wet, welke factoren hebben
ertoe geleid dat de Afdeling bestuursrechtspraak
in oktober 2019 omging, en waarom niet eerder?
“Daarbij komt ook aan de orde of we voldoende
tegenspraak van de buitenwereld krijgen. We
vragen ook rechtbanken en advocatuur naar
andere bestuursrechtelijke zaken die te maken
hebben met harde wetgeving, harde uitvoering
en weinig drukventielen waardoor burgers in
de problemen komen.”
Een tweede werkgroep buigt zich over rechterlijke
oordeelsvorming. Omdat de Afdeling bestuurs
rechtspraak veel zaken behandelt, is er behoefte
aan vaste jurisprudentielijnen. “Maar vaste lijnen
in de rechtspraak moet je ter discussie kunnen
stellen als deze onbillijk uitpakken. Hoe draagt dat
bij aan de rechtszekerheid en rechtsbescherming?
We kennen geen vaste structuren of instrumenten
om tegenspraak te organiseren. Hoe doen ze
het elders? Kunnen we daarvan leren?

“Vaste lijnen in de recht
spraak moet je ter discussie
kunnen stellen als deze
onbillijk uitpakken.”
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Dat valt allemaal onder het programma van
reflectie. Verwachting is dat we in het najaar
van 2021 een eindverslag presenteren.”
In december 2020, als de Afdeling bestuursrecht
spraak nog moet bekomen van het rapport over
de kinderopvangtoeslag, woedt het coronavirus
al maanden door de wereld – ook door de Raad.
Als de minister-president op zondagavond
15 maart aankondigt dat Nederland op slot gaat,
denkt Van Ettekoven: we moeten alles op alles
zetten opdat het rechtsbedrijf kan doorgaan. Er
wordt een crisisteam gevormd, er is direct intern
overleg en met de Raad voor de rechtspraak. Er
wordt begonnen met het coronaproof maken van
het gebouw, ook al zijn er vanaf half maart tijdelijk
geen fysieke zittingen. “We vroegen partijen of ze
wilden afzien van een zitting. Sommigen vonden
dat goed, anderen niet. In het begin hielden we
zittingen via telehoren, wat moeizaam is met
meerdere partijen aan de telefoon. Het was beter
dan niks, maar verre van ideaal.”
Tegelijkertijd moest ervoor worden gezorgd dat
zo’n vierhonderd collega’s van Bestuursrecht
spraak thuis konden doorwerken. “Onze IT-afdeling
verdient hiervoor een groot applaus. Na de
voorjaarslockdown gingen zittingen door via
MS Teams. Afgezien van enkele technische man
kementen verliep dat goed. Aan het eind van de
zitting vroegen we hoe het was bevallen en de
meesten reageerden positief. Sommigen vonden
dit zelfs ‘intensiever’ dan een fysieke zitting: het
hoofd van de rechter groot in beeld kwam als
‘directer’ over.” Daarnaast kwamen er ook hybride
zittingen: de rechters en griffier in de zittingszaal,
pers en in zeer beperkte mate ook publiek – zittin
gen zijn immers openbaar – en de procespartijen
deels via video, deels in de zaal. Dat was experi
menteren. Geaccrediteerde journalisten konden
een link van de zitting krijgen.
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Van Ettekoven spreekt van een ‘lastige balans’ bij
hybride zittingen. “Met fysiek aanwezigen heb je
een ander contact dan met mensen die je op
scherm ziet. Omdat de personen die via de video
deelnemen niet de hele zittingszaal kunnen over
zien, moet je vertellen wie er aanwezig zijn en
wat er gebeurt. Dat hoort bij een gelijkwaardige
behandeling van de partijen en bij een fair trial.
De cameraopstelling is nu eenvoudig en statisch.
De camera staat achter in de zaal. Personen die
via video deelnemen kunnen de rechters goed zien,
maar van de andere partijen en hun advocaten zien
ze alleen achterhoofden. Film je mensen van
voren, dan komt de privacy om de hoek kijken.
Wel is er een ‘privacyvak’, daar kun je zitten als
je niet in beeld wilt komen.”
Dat raakt aan de kernwaarden van de rechtspraak.
Stap één in coronatijd was: de behandeling van
zaken moest doorgaan. Twee: als dat gebeurt via
video- of hybride zittingen, dan krijg je te maken
met privacy, transparantie en openbaarheid. Van
Ettekoven haalt een citaat van professor Richard
Susskind aan: “Is court a service or a place?
We zijn bezig met een reis van place naar service
en weten nog niet waar de reis precies naartoe
gaat. Wat we wel weten is dat videozittingen
onderdeel zullen blijven van het palet aan zittingen.
Maar er zijn nog wel aandachtspunten. Bijvoor
beeld de appellante tijdens een livestream van
een zitting, die niet herkenbaar in beeld wilde.

“We moesten alles
op alles zetten om
het rechtsbedrijf te
kunnen laten doorgaan.”

“Op ons advies droeg ze een grote hoed. Dat werk
te. Verder was afgesproken dat haar naam niet werd
uitgesproken tijdens de zitting. Dan moet je heel
goed opletten dat niemand dat dan ook doet. Dat
is het risico van livestream en direct uitzenden.”

collega’s en advocaten bleek dat niet iedereen
dat waardeert. Zo’n opname blijft tot in lengte
van dagen te zien. Met een livestream wordt
de openbaarheid gediend, maar daarna moet
het klaar zijn.”

Ook herinnert Van Ettekoven zich de advocaat
die zei: als de zaalbode procespartijen, publiek
en pers naar binnen laat, en anderen zitten nog
in de digitale wachtkamer, dan weten die video
partijen niet wat in de tussentijd wordt besproken.
Ben je dan wel echt transparant? Behandel je
partijen dan gelijkwaardig? Goede input.”

Die dialoog wordt ook gevoerd in de vreemdelin
genrechtpraktijk. De Vreemdelingenwet staat toe
dat uitspraken verkort worden gemotiveerd, maar
niet iedereen is daar blij mee. “We zijn in gesprek
gegaan met rechtbankrechters, vreemdelingen
advocaten, de IND en wetenschappers. Hoe gaan
we met die kritiek om? Alles uitschrijven is logis
tiek onmogelijk. Bovendien lijken te veel zaken
op elkaar. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen
enkele uitspraken uit te schrijven en in andere
uitspraken daar weer naar te verwijzen.” Deze
pilot wordt nu onderzocht door de Rijksuniversiteit
Groningen. Van Ettekoven: “Gesprekken met
advocaten en bestuursorganen zijn nieuw, vroeger
spraken we vooral met de rechtbanken. Ook in
de reflectie naar aanleiding van de kinderopvang
toeslagzaken gaan we in den brede de dialoog
aan, met ouders, gemachtigden, rechtbanken
en rechtswetenschappers.” De twee klappen van
2020 worden in 2021 op deze manier productief
gemaakt. Leren van het verleden, voor betere
bestuursrechtspraak.

Zo’n reactie van een advocaat past binnen het
ideaal waarin de Afdeling bestuursrechtspraak
meer en meer de dialoog zoekt met de buiten
wereld. Zo moet in kaart worden gebracht welk
type zaak, welke partijstelling en welk onderwerp
zich lenen voor hybride of videozittingen. Klant
waarderingsonderzoeken helpen daarbij. “Hoe
was de communicatie, de ontvangst, het verloop
in zittingszaal? Intern hebben we dat al geëvalu
eerd, we hebben ook al gesprekken gevoerd met
de pers, advocaten en procesgemachtigden van
bestuursorganen. Daar leren we van. Zo vonden
we het een goed idee videozittingen via YouTube
toegankelijk te maken. Maar uit gesprekken met
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Shanti Bishesar-Ramautar (55)
zaalbode en receptiemedewerker
“Ik ben begonnen bij de bodekamer, waar ik ook de post rondbracht.
Iets vergelijkbaars deed ik bij een vorige werkgever. Op zoek naar
een nieuwe baan zag ik een vacature bij de Raad van State – ik
moest wel googelen wat dat precies is. Na een korte sollicitatie
procedure kreeg ik als uitzendkracht de baan. En werd met open
armen ontvangen, niks formeel!

“Soms zie je
verdrietige
mensen in de
zittingszaal.”

Het leuke hier is dat ik word behandeld als een volwaardige mede
werker, niet ‘slechts’ als een uitzendkracht. Mensen zijn aardig,
ook de rechters – die hier staatsraden heten – maken gewoon
een praatje met me.
Toen ik twee jaar bij de bodekamer zat, vroegen ze of ik zaalbode
wilde worden. Omdat ik wil bijleren, heb ik ja gezegd. Het werk past
goed bij me, omdat ik altijd vrolijk en vriendelijk ben, en ook dienst
baar. Tijdens een zitting zorg ik voor de koffie en dat het water klaar
staat. Nu, tijdens corona, ben ik vanaf het begin tot het einde in de
zittingszaal omdat ik er ook voor moet zorgen dat de videoverbinding
werkt en de desks steeds schoon zijn. De behandeling van een rechts
zaak probeer ik altijd te volgen. Ik denk wel eens: waarom vraagt
de staatsraad dit en dat niet? Maar ik moet natuurlijk mijn mond
houden. Soms zie je verdrietige mensen, die hebben heel wat mee
gemaakt in procedures.
Als er een bijzondere zitting is geweest, dan vertel ik daar thuis
over. Bijvoorbeeld over de gaswinning in Groningen, een zaak die
veel in het nieuws is geweest. Het is toch bijzonder dat je dat mag
meemaken.
Alle bezoekers houden zich in het gebouw netjes aan de corona
maatregelen. Ik zit ook aan de receptie en dan zie je procesdeel
nemers binnenkomen. Soms vergeten ze hun mondkapje of staan
ze te dicht bij elkaar. Dan zeg ik er iets van en daar hebben ze altijd
begrip voor.
Hier wil ik nog wel een tijdje blijven. Hopelijk met een vast contract,
en wie weet – tot mijn pensioen.”
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Simon van Oort (29)
wetgevingsadviseur bij
de directie Advisering
“Alle ruimte om
een eigen oordeel
te vormen.”

“In september 2018 ben ik begonnen als trainee wetgevingsadviseur,
na studies geschiedenis in Oxford en rechten in Utrecht en Leiden.
Na mijn opleiding aan de Academie voor Wetgeving kwam ik in
vaste dienst als wetgevingsadviseur.
Alle nieuwe wetten en algemene maatregelen van bestuur worden
voor advies naar de Afdeling advisering gestuurd. Enkele staats
raden en enkele wetgevingsadviseurs voeren een juridische, een
beleidsanalytische en een wetstechnische toets uit. Daaruit volgt
een eerste, interne advies. Na nog enkele aanpassingen wordt het
advies vastgesteld. Als jonge wetgevingsadviseur denk ik in dat
hele proces mee en krijg ik alle ruimte om een eigen oordeel te
vormen en tegengas te geven, als ik dat nodig vind.
De mooiste klus in 2020 ging over de grondrechtelijke aspecten van
de coronamaatregelen. Die waren in het begin van de coronatijd
gebaseerd op noodverordeningen van de voorzitters van de veilig
heidsregio’s. De Tweede Kamer vroeg aan ons of die basis wel
voldoende was. In heel korte tijd hebben drie staatsraden en drie
juristen, onder wie ik, daarover een advies opgesteld. Dat was een
zeer hectisch proces, maar buitengewoon boeiend en maatschappe
lijk enorm relevant. Onze conclusie: er is een steviger wettelijk
fundament nodig voor de noodzakelijke, beperkende maatregelen.
Omdat ik toch in de materie zat, mocht ik ook meewerken aan het
advies over de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, de zogeheten
coronawet. Dat was avonden en weekenden doorwerken, maar met
groot plezier en teamgeest. Werk met voldoening: vanuit je eigen
expertise een bijdrage leveren aan iets dat iedereen in het land
direct raakt.
Nu werken we vooral thuis. Dat gaat, vooral dankzij het fantastische
werk van onze IT-afdeling, prima, hoewel onze zoon Finn, geboren
in december, soms ook tussendoor de nodige aandacht vraagt.
Ook als het straks rustiger wordt met coronavoorstellen, heb ik
nog voldoende werk als kwartiermaker Wet open overheid (Woo).
De Raad valt niet onder Wet openbaarheid van bestuur maar in
de toekomst wel onder de Woo, met uitzondering van bestuurs
rechtspraak. Samen met een collega bereiden we de organisatie
daarop voor.”
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Rob Visser
secretaris van de Raad van State
Het is januari 2020 en Rob Visser, dan vier jaar
secretaris, begint aan zijn laatste volle jaar –
in maart 2021 zwaait hij, pensioengerechtigd,
af. Dat jaar rustig afbouwen zit er niet in, dat
is niet zijn aard. Maar hij weet dan nog niet
dat dit misschien wel zijn drukste jaar ooit
zal worden.
Visser is dan net terug van een tweedaags
managementoverleg in Noordwijk, waar hij met
alle leidinggevenden binnen de Raad van State
heeft gesproken over de activiteiten voor 2020 en
erna. Een van de grote ambities: de samenhang
binnen de organisatie meer gestalte geven.
“Tussen bestuursrechtspraak en wetgevings
advisering zit traditioneel enige afstand”, zegt
Visser. “Het is van belang de gezamenlijkheid
sterker in beeld brengen.” Dat zou moeten gebeu
ren door gemeenschappelijke activiteiten op
ICT- en HRM-gebied. Ook zou in 2021 voorzichtig
worden vooruitgekeken naar 2031 – dan bestaat
de Raad van State precies vijfhonderd jaar.
Intussen gaan de gewone activiteiten door, zoals
de jaarlijkse relatiebijeenkomst in de Gotische zaal
op 12 maart. Maar als de artiesten – muzikanten
van het conservatorium, acrobaten – zich voor
bereiden op de generale repetitie, laat de
minister-president het woord ‘lockdown’ vallen.
De bijeenkomst wordt subiet afgeblazen, het
gebouw gaat op slot. Visser: “Er zijn collega’s
die ik sinds maandag 16 maart 2020 niet meer
persoonlijk heb gezien. Heel bizar.”
Dan daalt ook het besef in: rechtspraak en wet
gevingsadvisering mogen in een democratische
rechtsstaat nooit stoppen. Maar wat betekent dat?
“We wisten niet precies wat we moesten doen,
wel dat het snel moest. Uitgebreid sonderen kon
ook niet, want fysieke ontmoetingen werden
zoveel mogelijk beperkt.” Snel werd een raamwerk
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in elkaar gezet, zodat tenminste de meest urgente
zittingen kon doorgaan.
Visser: “Er waren collega’s, zoals die van de cate
ring, die hun eigen werk niet meer konden doen.
Zij kregen andere taken, zoals het bewaken van
looproutes en de anderhalvemeterafstand in de
publieksruimte bij de rechtszalen. Anderen gingen
post inscannen zodat de thuiswerkende collega’s
de stukken digitaal konden ontvangen. Weer
anderen brachten officiële documenten bij
mensen thuis. Iedereen toonde zich enorm
flexibel in deze onwerkelijke situatie.”
Nu stond thuiswerken al op de agenda van de
Raad. “Enkele jaren geleden vroegen collega’s al:
is het denkbaar dat we één dag in de week thuis
werken? Dat werd toen gezien als een hele omslag
die nogal tijd kost. Maar toen het eenmaal moest,
gebeurde het gewoon.” Makkelijk was het niet.
Een laptop hebben de meesten wel, maar er zijn
veel verschillende merken, software en browsers
in gebruik. Dat was een hele klus voor de IT-afde
ling. Desondanks was de productie hoger dan
normaal: er werden meer uitspraken gedaan
en meer wetgevingsadviezen (veelal over corona
gerelateerde spoedwetten) uitgebracht. “Daar
zie ik het grote verantwoordelijkheidsgevoel
van onze mensen: we zullen laten zien dat we
dit kunnen. Die periode liet zien dat de Raad
een geweldige vitale organisatie is. Wie durft
het nog stoffig te noemen?”
Op de achtergrond draait het crisisteam (de vice-
president, de voorzitter van de Afdeling bestuurs
rechtspraak, de secretaris, twee directeuren en
het hoofd van de afdeling Communicatie) op
volle toeren. “We moesten in een snelkookpan
leren hoe MS Teams werkt. Het was varen in
de mist. Van collega’s kregen we tegengestelde
ervaringen. De een vond het thuiswerken heerlijk
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en wilde niet meer terug, de ander stond bij wijze
van spreken al bij de voordeur om weer op kantoor
te kunnen werken. De jonge collega’s die net naar
Den Haag waren verhuisd, in een klein apparte
ment wonen en nog nauwelijks een s ociaal netwerk
hebben, hadden het zwaar. Voor hen ging de deur
af en toe open.”
Het thuiswerken begon met een filmpje dat colle
ga’s maakten van de thuiswerkplek en waarover
op afstand arbo-advies werd gegeven. Een groot
probleem was dat honderden thuiswerkers moes
ten worden aangesloten op het netwerk van de
Raad, en dat in enkele dagen, met een veilige
verbinding. Het lukte. Als Visser erop terugkijkt,
spreekt hij van een ‘professioneel gezien buiten
gewoon spannende tijd’. En dat bedoelt hij vooral
positief. “We hebben zaken voor elkaar gekregen
die normaal drie tot vier jaar zouden kosten, nu
moest het direct. Ik herinner me nog de nieuw
jaarsspeech in januari 2020: onze ambitie was dat
we eind 2020 in de richting van een papierloze
organisatie gaan, met het besef dat het zeker niet
voor iedereen haalbaar zal zijn. Vanaf 16 maart
2020 wás het al zo ver, zelfs verstokte collega’s
‘die nooit zonder papier konden’ werken nu papier
loos.” Dat proeft Visser vooral aan het begin
van de tweede golf: mensen vinden hun modus
vivendi. “De sfeer ging van: corona krijgt ons er
niet onder, daarna: ‘het mag wel eens afgelopen
zijn’, en nu: ‘we redden het best zo’.”
Voor Visser komt er dan, als verantwoordelijke
voor het personeelsbeleid, een extra kwestie bij.
Thuiswerken kan leiden tot een organisatie die uit
individuen bestaat, terwijl ‘samenhang’ toch het
toverwoord was na de managementbijeenkomst
in Noordwijk. “Er kwamen activiteiten op afstand,
we maakten goed zichtbaar dat iedereen bij de
Raad hoort – zoals met speciale RvS-mondkapjes –
en er kwamen lezingen en cursussen via Teams.
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“We hebben zaken
voor elkaar gekregen
die normaal drie tot
vier jaar zouden duren.”

Maar er zijn ook collega’s waar we actief achter
aan moeten om ze in beeld te houden. En extra
aandacht voor de nieuwkomers. Coaching, de
informele kant en de sociale component worden
juist dan heel belangrijk.”
Een voordeel was wel dat al in december 2019
de digitale bibliotheek (‘kennisplein’) beschikbaar
was – “We hadden een vooruitziende blik”, lacht
Visser. “Handboeken als e-books, jurisprudentie
tijdschriften en vakbladen, alles is er digitaal te
raadplegen. De kennisorganisatie was al corona
proof, voordat corona uitbrak. Ook de dossiers
zijn gedigitaliseerd.” Een technische opgave was
de omschakeling van twee beeldschermen op
kantoor naar een laptop thuis. In de loop van
2021 worden de thuiswerkplekken professioneel
ingericht: thuiswerkers krijgen een laptop, tele
foon, één of twee beeldschermen en apparatuur
om digitaal te vergaderen. Een hele operatie:
het wordt bij zo’n 500 mensen uitgevoerd.
Het HRM-beleid kreeg in 2020 nog een extra
impuls, toen begonnen werd de ‘klassieke’ afde
ling personeelszaken om te bouwen naar een
afdeling Personeel & Organisatie. Volgens Visser
maakt de Raad op dat gebied relatief veel gebruik
van externe ondersteuning. “Daar is de organisatie
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nu te groot voor. Opleiding, training, op inhoud
en op management – dat gaan we meer in huis
organiseren. Daar heb je een professionele
afdeling P&O voor nodig. Zo worden we toekomst
bestendiger, ook met het oog op 2031.”
Visser zelf zal het niet meer van dichtbij meemaken.
Hij blikt nu vooral terug. “De ervaring in het
coronajaar zal ik niet snel vergeten. Ik kijk daar
ook met trots op terug, ook op het stimuleren
van de samenhang. In de jaren dat ik er zat, maar
schrijf het niet op mijn conto, is de relatief gesloten
Raad opener geworden. We hebben meer contact
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met de buitenwereld. De toegenomen mobiliteit
– veel jonge mensen erbij – heeft van de Raad
een dynamisch bedrijf gemaakt.”
Maar hij is nog niet klaar. Zijn laatste werkdag
was 10 maart 2020. De dag daarna is zijn eerste
werkdag als projectleider van de aangekondigde
reflectie: welke lessen kan de Afdeling bestuurs
rechtspraak trekken uit de kritiek van de Parlemen
taire ondervragingscommissie Kinderopvang
toeslag? “Ik stelde me in op een ambteloos
bestaan. Toen kwam dit verzoek. En als de Raad
van State dat vraagt, zeg je geen nee.”
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Marja Horstman (59)
nieuwe secretaris van de Raad van State
“De democratische rechtsstaat loopt als een rode draad door mijn
loopbaan. Dat begon al bij de Nederlandse Politieacademie, waar ik
na het VWO ging studeren. De politie waarborgt onze grondrechten
van opsporing tot bijvoorbeeld het begeleiden van demonstraties.
Ik was gemeenteraadslid en plaatsvervangend gemeentesecretaris,
dan zit je, op lokaal niveau, in het hart van het openbaar bestuur.
Daarna werd ik officier van justitie in Den Haag en plaatsvervangend
hoofdofficier van justitie in Dordrecht. De laatste tien jaar werkte ik
bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, sinds mei 2016
als plaatsvervangend directeur-generaal. In die functie bescherm je
de nationale veiligheid en daarmee de rechtsstaat.

“Ik zie uit naar
het leggen van
verbinding.”

Toen ik de vacature zag voor secretaris van de Raad van State dacht
ik: zo’n post komt maar één keer voorbij. Dichter bij de rechtsstaat
kun je bijna niet komen. Natuurlijk kende ik het werk van de Afdeling
advisering, van de wetsvoorstellen die de AIVD raken. In haar
adviezen wordt het belang van de bestuurlijke werkelijkheid en
de uitvoeringspraktijk meegewogen. En met de Afdeling bestuurs
rechtspraak kwamen we met de AIVD in aanraking als er werd
geprocedeerd over inzageverzoeken op grond van de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten of bij geschillen op grond
van de Wet veiligheidsonderzoeken.
Bij de Raad van State ga ik werken met en voor ongeveer 70 staats
raden en 550 medewerkers. Tijdens mijn eerste kennismakingsrondes
in februari merkte ik al: hier ligt de lat hoog en dat zijn we ook
verplicht. Ik zie veel passie en gedrevenheid. Prettig is dat de orga
nisatie self supporting is – we hebben alles in huis – en dat we zijn
ondergebracht in één gebouw, dat ook nog eens bijzonder mooi is.
Maar het is ook een instituut dat midden in de samenleving staat.
Ik zie ook de grote wendbaarheid van de mensen die bij de Raad
werken. Thuiswerken, de grote IT-inspanningen sinds corona, elkaars
werk overnemen indien nodig. Ik zie vooral uit naar fysieke ontmoe
tingen. Ik zoek altijd verbinding tussen mensen, zowel intern als
extern. Mijn nieuwe collega’s zullen dat woord nog vaak van me
horen: verbinding.”
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