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Patronen van proceduralisering 

Het Spijkerboer-effect en de Lex Van Maanen-De Graaf-Marseille-
Scheltema2x 

Tien jaar Algemene Wet Bestuursrecht. Een feestelijke viering van de 
betere rechtsbescherming is het niet geworden, hoewel dat misschien best 
zou mogen. In dit nummer is er wel een discussie over de 
bureaucratisering die de Awb mee lijkt te brengen en over ambtenaren die 
het maar niet willen begrijpen. Bestuursrecht lijkt synoniem geworden met 
procedurele toetsing. De discussies daarover zijn ook voor anderen dan 
bestuursrechtjuristen herkenbaar. Wat zijn de patronen van 
proceduralisering? 

Proceduralisering heeft waarschijnlijk te maken met langere beslisketens. Veel 
verschillende instanties en personen nemen ieder een deel van de beslissing. In 
een gewone bestuursrechtelijke casus is er een wet met een paar hoofdlijnen die 
een eerste inkadering geeft. De minister stelt nadere regels. Een bestuurder 
heeft nog veel discretie over om de beslissing te nemen. Daarna loopt de keten 
verder: bezwaarschriftencommissies, rechter en beroepsrechter zijn de vierde tot 
en met zesde die iets bijdragen aan de besluitvorming, en daarbij ook een zekere 
beoordelingsvrijheid hebben. In strafrecht en privaatrecht zijn de ketens 
gemiddeld korter. Maar op alle rechtsgebieden lijkt verlenging van de ketens 
vaker voor te komen dan verkorting. Overal duiken medebeslissers op: Europese 
wetgevers en rechters, andere bestuursorganen die meekijken of goedkeuren, 
deskundigen, OM, commissarissen, OR, en toezichthouders. In langere ketens is 
meer procedureel te toetsen. Bleef ieder van de beslissers binnen zijn 
bevoegdheid? Werd op ieder beslisniveau voldoende aandacht gegeven aan de 
mening van iedere belanghebbende? 

Procedurele toetsing via rechtspraak, op wat afstand van de inhoud, is een goed 
vorm van rechtsbescherming. Tenminste zolang de mensen eerder in de keten 
de juiste procedures hebben gevolgd. Zodra ze een steek hebben laten vallen, 
komen de rechters aan het eind van de keten in grote problemen: laat je 
verdachten lopen op procedurefouten? Laat je besluiten helemaal overdoen? 
Stel je de regels echt buiten werking? De gevolgen daarvan zijn altijd groot, en 
vaak onaanvaardbaar. Procedurele strengheid geeft mensen die zand in de 
machine willen gooien bovendien een prikkel om met meer procedurele punten 
te komen. 
De patronen die door deze dilemma's ontstaan, zouden eens goed onderzocht 
moeten worden. Waarschijnlijk gaat het ongeveer zo. Eerst zijn rechters streng 
op de procedure. Maar als de kritiek over de gevolgen aanzwelt, en het 
procedurele gezeur in de rechtszaal toeneemt, treedt het 'Spijkerboer-effect' op. 

(1). Rechters worden kribbig en gaan klagers ook uitvangen op procedurele 
onbenulligheden: jammer, verkeerde volmacht of te laat betaald. Tegenover de 
andere partij worden ze minder streng op de procedure. Dat kan overkomen als 



met twee maten meten. In jurisprudentie en wetgeving ontstaan intussen 
mogelijkheden tot herstel. De nietigheidssanctie wordt gerelativeerd. Denk maar 
aan de deformalisering van het civiele procesrecht en de procedurefouten in het 
strafrecht. Vernietiging op een procedurefout vindt nog wel plaats, maar vooral 
als de rechter ook sterke twijfels heeft over de inhoud van de beslissing (2). 

Uiteindelijk ontstaat er een nieuw evenwicht. Er worden nog steeds veel 
procedurele punten gemaakt, tot ergernis van alle betrokkenen, en met alle 
proceskosten van dien. De slaagkans is laag. Procedurele toetsing vermengt met 
verkapte toetsing op inhoud, en wordt daardoor inconsistent en onvoorspelbaar 
voor niet ingewijden. De angst voor het maken van procedurefouten blijft de 
gehele keten beheersen. Herstelmogelijkheden en sanctionering zijn onderwerp 
geworden van hogere orde procedureregels, alleen te volgen voor 
superspecialisten achterin de rechtspraakketen. De oorspronkelijke procedure-
eisen stellen niet veel meer voor. Een 'redelijke termijn' duurt heel lang. Echt 
goed gemotiveerd hoeft er eigenlijk nergens te worden. Gehoord is er misschien 
wel, maar geluisterd? 

Als dit inderdaad terugkerende patronen zijn, dan zijn er waarschijnlijk ook 
algemenere lessen. Zo lijkt op ieder rechtsgebied steeds weer de conclusie dat 
nietigheid en terugsturen in de beslisketen bezwaarlijk zijn. Herstel van de 
gevolgen van de procedurefout is beter. Zou dit een algemeen en nog verder 
door te trekken beginsel kunnen zijn? Degene die verder in de keten de 
procedure toetst, neemt bij een proceduregebrek alsnog de beslissing zoals die 
bevoegd en procedureel juist zou zijn genomen. De rechter hoort eventueel 
alsnog en kent waar nodig schadevergoeding toe voor de benadeling door het 
proceduregebrek. Geen bewijsuitsluiting of strafvermindering, maar 
schadevergoeding voor de privacy-schending door de ongeoorloofde 
opsporingsmethode (3). Geen terugverwijzing, maar een nieuwe beslissing met 
vergoeding van de extra kosten voor degene die beroep moest instellen (4). 
Geen verval van claims bij niet tijdig klagen over geleverde goederen, maar 
repareren van de nadelige positie die de leverancier daardoor krijgt (5).  

Probleem daarbij is dat procedurele toetsing vaak ontstaat omdat de rechter de 
inhoud niet goed kan beoordelen. Maar 'bureaucratisch' toetsen, zonder de 
inhoud mee te nemen, heeft ook bezwaren. Een goed gestructureerde dialoog 
kan helpen. Wie na een procedurefout een andere beslissing wil, kan 
aannemelijk maken dat zonder de procedurefout anders beslist zou zijn. Degene 
die bij de beslissing wil blijven, kan laten zien hoe buiten beschouwing gebleven 
belangen alsnog behoorlijk verdisconteerd kunnen worden. En dan net zo lang 
praten tot iedereen het probleem en elkaars visies begrijpt. 

De prikkels om goede procedures te bieden zijn een ander aandachtspunt. 
Nemen die per saldo toe of af als sancties op procedurefouten minder 
draconisch worden, maar daardoor wel vaker kunnen worden toegepast? Hoe 



belangrijk zijn andere prikkels dan die uit rechterlijke controle, zoals strakker 
management, klachtenregelingen, toezicht en publiciteit? 

Een goede procedure is bovendien meer dan handhaving van procedureregels in 
individuele gevallen. Belangrijk is dat de schakels in de keten op elkaar 
aansluiten en dat ketens niet nodeloos lang worden. Aan sommige beslissingen 
hangen veel te lange rechtspraakslierten. Bestuursrechtelijke schadevergoeding 
in zes schakels? In dit nummer zijn er weer drie stukken die betogen dat de 
schaar in die keten moet. Laten de auteurs nog voor de zomer een Lex Van 
Maanen-De Graaf-Marseille-Scheltema2x maken. Na een knipbeurt moeten we 
altijd even wennen aan het resultaat. Maar rechtsbeschermingsketens hebben 
grote vitaliteit en regenererend vermogen. Een paar maanden nadat de schaar 
erin is gezet, zitten de goede rechters heus op de goede plaats om schadeclaims 
te kunnen beoordelen. De patronen van proceduralisering. Laten we ze zichtbaar 
maken en ervan leren. 

Maurits Barendrecht 

NOTEN 
1. Vgl. NJB 2002, p. 2082 en NJB 2004, p. 431. 
2.  Bestuursrechters en Hoge Raad vernietigen op een motiveringsgebrek, zo 
hebben al velen gesignaleerd, als de beslissing 'verkeerd' lijkt. 
3.  Anders art. 359a Sv. 
4.  Anders art. 8:72 Awb. 
5.  Anders art. 6:89 en 7:23 BW. 

 


