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Voorwoord 

Dit boek is de neerslag van onderzoek in het kader van de tweede evaluatie van de 
Algemene wet bestuursrecht, onderdeel beleidsregels. Het onderzoek is in 
opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (woDc) 
van het ministerie van Justitie verricht door de vakgroep bestuursrecht en 
bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het grootste deel van het 
werk is verricht door Judith Valenteijn, eerst als student-assistent en later als 
onderzoeker. Zij heeft een analyse gemaakt van diverse beleidsregels en aanver-
wante documenten, en interviews gehouden met een aantal mensen uit bestuur-
lijke en rechterlijke kring die veel afweten van het omgaan door het bestuur met 
de figuur beleidsregels. Bovendien heeft zij de basistekst geschreven voor het 
analysekader (hoofdstuk 2) en van de kernhoofdstukken (3 tot en met 8). In de 
voor buitenstaanders vaak ondoorgrondelijke wereld van het beleid had haar 
functie af en toe trekken van die van een detective. Dankzij de medewerking van 
de bij het onderzoek betrokken bestuursinstanties in het algemeen en van bun 
medewerkers aan de interviewronde in het bijzonder is zij in staat geweest haar 
kwaliteiten als speurneus bot te vieren. Het inleidende en het afsluitende hoofd-
stuk zijn van de hand van Herman Broring, die tevens de eindredactie van de ove-
rige hoofdstukken voor zijn rekening heeft genomen. De interne begeleiding van 
het onderzoek werd naast zojuist genoemde onderzoeker verzorgd door Andre 
van Montfort en Leo Damen. 
Onze bijzondere dank gaat uit naar de begeleidingscommissie. Deze bestond uit 
prof. mr. L.F.M. Verhey (voorzitter, Universiteit Maastricht), mw. mr. E.C. Drex-
hage (agendalid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), 
mr. dr. M.A. Heldeweg (Universiteit Twente), mw. mr. W.M. de Jongste (ministe-
rie van Justitie/woDc) en mr. dr. F.J. van Ommeren (ministerie van justitie). De 
besprekingen met de begeleidingscommissie hebben wij als zinvol en plezierig 
ervaren. 
Bijzondere dank gaat voorts uit naar de mensen die ons wegwijs hebben gemaakt 
in de beleidswereld van hun organisatie en naar de rechters die bereid waren bun 
licht over deze voor ons toch wat duistere wereld te laten schijnen. Hun bereid-
heid om medewerlcing aan het onderzoek te verlenen en de openheid waarvan zij 
blijk hebben gegeven, zijn verre van vanzelfsprekend; niet alleen omdat beslag op 
kostbare tijd werd gelegd, maar ook en vooral omdat het onderwerp van het 
onderzoek niet gespeend is van bestuurlijke en rechterlijke gevoeligheden. Zon-
der hun medewerlcing was er van het onderzoek niets terechtgekomen. 
Graag willen vvij tot slot opmerken dat wij zelf van het onderzoek veel hebben 
geleerd: we zijn er rijker van geworden (let wel: niet in financieel opzicht). We 
hebben weer eens mogen ervaren dat de introductie van een wettelijke regeling 



niet garandeert dat het beter gaat, dat wil zeggen zoals de wetgever het verwacht. 
Voor juristen is die ervaring inderdaad verrijkend. 

augustus 2001, 
het onderzoeksteam. 



Samenvatting 

Het tweede evaluatie-onderzoek Algemene wet bestuursrecht, onderdeel beleids-
regels, is verricht door de vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijks-
universiteit Groningen, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie (woDc/EwB). Onderzoeks-
doel was het verkrijgen van meer inzicht in de ervaringen in de bestuurspralctijk 
met artikel 1:3, vierde lid, en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en in de 
knelpunten die in deze praktijk optreden, alsmede in de verhouding van een en 
ander tot de doelstellingen van de wetgever. Kern van de Awb-regeling van de 
figuur beleidsregel is de kwalificatie van beleidsregels als een besluit. Aan deze 
kwalificatie zijn diverse gevolgen verbonden, bijvoorbeeld voor de totstandko-
ming, de bekendmaking en de motivering van de beleidsregels. De doelstellingen 
van de Awb-wetgever met betrekking tot zijn regeling van beleidsregels zijn een 
beter gebruik van de figuur beleidsregel, vereenvoudiging in de soorten regelge-
ving en het terugbrengen van het aantal en/of de omvang van geschillen. In het 
licht van deze drie doelstellingen luidt de probleemstelling van het onderzoek: 

1. Op welke wijze wordt door bestuursorganen toepassing gegeven aan de Awb-bepalin-
gen over beleidsregels? Welke ervaringen hebben bestuursorganen met de Awb-bepa-
lingen over beleidsregels? Welke knelpunten zijn daarbij gebleken? 

2. Zijn beleidsregels duidelijk te onderscheiden van andere vormen van beleid? 
3. Wordt door de wettelijke regeling van het instrument beleidsregels een bijdrage gele-

verd aan het terugbrengen van het aantal en/of de omvang van geschillen? 

In het kader van de uitwerking van deze probleemstelling is een zevental aspecten 
geinventariseerd, te weten: beleidsregels in relatie tot ander beleid; totstandko-
ming, bekendmaking en motivering van beleidsregels; toepassing van beleidsre-
gels; besluitkenmerken van gepubliceerde beleidsregels; inhoud van gepubli-
ceerde beleidsregels; vormgeving van gepubliceerde beleidsregels; overig. Deze 
zeven aspecten zijn onderverdeeld in diverse aandachtspunten. 
Op deze punten is onderzoek met behulp van in hoofdzaak de volgende met hoden 
verricht: analyse van beleidsregels en andere beleidsdocumenten; interviews 
onder personen werkzaam bij het bestuur; interviews onder bestuursrechters. 
Het gaat voornamelijk om verkennend en kwalitatief onderzoek. 
Het onderzoek is bij de volgende bestuursinstanties verricht: ministeries, in het bij-
zonder Economische Zaken; twee zelfstandige bestuursorganen, namelijk de 
Sociale Verzekeringsbank (svB) en de Informatie Beheer Groep (th-Groep); drie 
gemeenten, namelijk een grote, een middelgrote en een kleine gemeente. Deze 
selectie garandeert dat verschillende typen besluitvorming in het onderzoek aan 
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de orde komen (gebonden, zonder derde-belanghebbenden; discretionair, met 
derde-belanghebbenden). 
Het onderzoek heeft meerdere interessante bevindingen opgeleverd. Een deel 
daarvan is juridisch-dogmatisch en terminologisch van aard. Dit betreft in de eer-
ste plaats de toespitsing van de Awb-regeling op beleidsregels voor de uitoefening 
van publiekrechtelijke bevoegdheden, hetgeen in strijd is met de door de wetge-
ver beoogde ruimere reikwijdte (ook beleidsregels voor privaatrechtelijke rechts-
handelingen en feitelijke handelingen). In de tweede plaats blijkt het onderscheid 
tussen beleidsregels met betrekking tot de afweging van belangen, de vaststelling 
van feiten en de uitleg van wettelijke voorschriften te rigide en te beperkt te zijn. 
De bestuurs- en rechtspraktijk geeft wat deze beide bevindingen aangaat geen 
knelpunten te zien: men redt zich er wel mee. 
Van veel groter belang is de omvang van het gebruik van de figuur beleidsregel en 
de lcwaliteit van de beleidsregels. Op beide punten bestaan opmerkelijke verschil-
len tussen de drie soorten bestuursinstanties. 

MINISTERIES, MET NAME ECONOMISCHE ZAKEN 

Door de minister vastgestelde beleidsregels komen weinig voor in verhouding tot 
de vele ministeriele bevoegdheden. Voor zover er ministeriele beleidsregels zijn, 
worden deze ook gepubliceerd, en wel in de Staatscourant. Hun kwaliteit is in het 
algemeen hoog. De Aanwijzingen voor de regelgeving ter zake worden Idaarblij-
kelijk goed in acht genomen. Op een aantal punten, waaronder de motivering, 
zijn ministeriele beleidsregels desalniettemin voor verbetering vatbaar. 

ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN 

Wat betreft de omvang van het gebruik van de figuur beleidsregels valt op dat de 
twee in het onderzoek betroklcen zelfstandige bestuursorganen niet buiten deze 
figuur kunnen: beleidsregels voorzien bier duidelijk in een behoefte. De verlda-
ring is dat deze bestuursorganen miljoenen beschikkingen moeten nemen, en 
dus behoefte hebben aan algemene regels. Bij een (vrijwel) geheel ontbreken van 
de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften bie-
den beleidsregels dan uitkomst. Aandacht trekt dat de behoefte aan beleidsregels 
bij de twee zelfstandige bestuursorganen een uiteenlopend karalcter heeft. Bij de 
SVB gaat het namelijk vooral om beleidsregels ter invulling van vage norrnen 
(welke beleidsregels in belangrijke mate de neerslag zijn van jurisprudentie), ter-
wijI de 18-Groep vooral werkt met beleidsregels ter structurering van hardheids-
dausules. Beide zelfstandige bestuursorganen ervaren een zeker gemis aan flexi-
biliteit bij het gebruik van beleidsregels. Algemeen verbindende voorschriften 
vormen in dit opzicht geen aantrekkelijk alternatief. Anders dan bij de SVB, gaat 
het gemis aan flexibiliteit bij de 1B-Groep gepaard met terughoudendheid bij het 
publiceren van beleidsregels. Dit heeft niet zo zeer te maken met de Algemene 
wet bestuursrecht, als wel met voor de Iii-Groep majeure wijzigingen in de bijzon-
dere wetgeving. Wat betreft de kwaliteit van de beleidsregels van de zelfstandige 
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bestuursorganen kan worden geconcludeerd dat deze heel behoorlijk is. Ook 
deze beleidsregels zijn echter op een aantal punten voor verbetering vatbaar. 

GEMEENTELIJKE ORGANEN 

Het gebruik van de figuur beleidsregels door gemeentelijke organen is heel 
beperkt. Dit komt in sterke mate door de traditie van het werken met beleids-
nota's, terwijl bij gemeenten voorts een accent ligt op publieksvriendelijke voor-
lichting. De figuur beleidsregel raakt zo als het ware tu.ssen wal en schip. Voor 
zover er al gemeentelijke beleidsregels bestaan, zijn ze vaak moeilijk als zodanig 
herkenbaar. Verder schort het onder meer aan de motivering van deze beleidsre-
gels. 

In het licht van het voorgaande blijkt het onderscheid tussen beleidsregels en andere 
vormen van beleid met name bij gemeenten problemen op te leveren. Maar ook 
meer in het algemeen verdient de onderlinge verhouding tussen de verschillende 
beleidsvormen nader aandacht. In de eerste plaats is van belang dat het begrip 
beleidsregels beperkt is. Beleidsuitspraken in bijvoorbeeld beleidsnota's missen 
dus gewoonlijk het karakter van beleidsregel. In de tweede plaats is van belang 
dat de verschillende beleidsvormen een verschillende functie venrullen, waarbij 
voor beleidsregels geldt dat deze vooral betekenis wordt toegekend in de sterk 
juridische context van bezwaar en, vooral, beroep bij de bestuursrechter. Van 
essentieel belang is dat de verschillende beleidsvormen goed op elkaar worden 
afgestemd. Dit betreft een afstemming in gebruik en functie, alsook inhoudelijke 
afstemming. Zo moet voorkomen worden dat er `licht' zit tussen de model-
beschildcingen (primaire besluitvorming) en de beleidsregels (bezwaar en 
beroep). 
Met name wat betreft de vraag naar de betekenis die titel 4.3 voor de geschillenre-
ductie heeft, kwam het onderzoek eigenlijk te vroeg. Het in het algemeen (voorals-
nog) beperkte gebruik van de figuur beleidsregel rechtvaardigt echter de conclu-
sie dat deze betekenis (vooralsnog) beperlct is. Op het punt van de beleidstoetsing 
overheerst in de rechtspraak een pragmatische benadering; er wordt nog weinig 
in termen van titel 4.3 geargumenteerd. Intussen koesteren de geinterviewde 
rechters wel positieve verwachtingen omtrent de bijdrage van beleidsregels aan 
geschillenreductie. Deze verwachtingen vinden steun in de rechtstreekse toetsing 
aan beleidsregels, in plaats van een toetsing via de omweg van beginselen van 
behoorlijk bestuur in geval van andere beleidsvormen. Het komt erop neer dat 
rechters in het algemeen vlotter kunnen werken als er toepasselijke beleidsregels 
voorhanden zijn dan wanneer dat niet het geval is. 

HOOFDAAN BEVELING 

Voor bijstelling van de Awb-regeling van beleidsregels bestaat geen aanleiding. 
Sprake is van enkele schoonheidsfoutjes. Het wegnemen daarvan geniet geen 
prioriteit. Blijkens het bovenstaande wordt van bestuurlijke kant, behalve in de 
verhouding tot de rechter, geen motiveringsvoordeel van het gebruik van beleids- 
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regels ervaren. Maar het schrappen van artikel 4:82 Awb zou averechtse gevolgen 
kunnen hebben. Slotsom is dat geinvesteerd dient te worden in een betere toepas-
sing van de Awb-regeling van beleidsregels. Dit vergt voorlichting, met name aan 
gemeenten (de denlcwereld bij gemeenten valt niet samen met die van de Awb). 
Hierbij verdient de mogelijkheid van op gemeenten toegesneden aanwijzingen 
voor de regelgeving bijzondere aandacht. 

xiv 
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1 	lnleiding 

1.1 	RECHTSONTWIKKELING VAN BELEIDSREGELS 

Het fenomeen beleidsregels komt niet uit de lucht vallen. Beleidsregels bestaan 
ongetwijfeld al heel lang. Sterk gesimplificeerd, zijn er drie fasen in de rechtsont-
wikkeling van dit type regels te onderscheiden! 

Interne dienstaanwijzingen 
De eerste fase betreft de periode tot ongeveer midden vorige eeuw. 2  In deze fase 
werden de regels die wij nu aanmerken als beleidsregels als interne dienstaanwij-
zingen beschouwd. Deze interne dienstaanwijzingen werden door de superieur 
aan zijn ondergeschikten gegeven. Zij werden gehandhaafd in het kader van wat 
tegenwoordig het ambtenarenrecht wordt genoemd. Aan het eind van de eerste 
fase ging men steeds meer twijfelen aan het interne karalcter van de betrokken 
regels. Steeds meer werd onderkend dat de rechtspositie van de burger van de 
daarin vervatte — niet op de wet gebaseerde en veelal niet gepubliceerde — normen 
afhankelijk is, en dat deze normen derhalve een externe werking hebben. In de 
zoektocht naar een verantwoorde en genuanceerde oplossing van de vraag in hoe-
verre en op welke rechtsgrond deze normen van het bestuur bindend zouden 
(dienen te) zijn, wist men met die vraag aanvankelijk niet goed raad. In de loop 
van de jaren zestig lcwam daar verandering in. Dit is tevens de overgang van de 
eerste naar de tweede fase. 

Pseudo-wetgeving 
De tweede fase loopt van midden vorige eeuw tot de totstandkoming van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb), met name de derde tranche (1998). In deze fase 
werd erkend dat algemene regels — ofwel algemene instructies — neergelegd in 
interne dienstaanwijzingen weliswaar interne regels zijn, maar niet zelden 
externe werlcing hebben. Erkend werd dat deze regels de rechtspositie van de bur-
ger kunnen beinvloeden. Wat betreft de vraag naar de grondslag van de bindende 
werlcing van deze regels kwam men uit op de inmiddels tot voile ontwikkeling 
gekomen algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Met name het gelijkheids-
beginsel en vertrouwensbeginsel bleken voor de bindende werlcing houvast te 
bieden. Verder werd de bevoegdheid tot beleidsregelgeving afgeleid uit de 
bevoegdheid voor de uitoefening waarvan de beleidsregels zijn bedoeld, meestal 
een beschildcingsbevoegdheid. 3 Zowel voor de bevoegdheid tot beleidsregelgeving 
als voor de grondslag voor de gebondenheid aan beleidsregels heeft de invoering 

i. 	H.E. Broring, Beleidsregels, Mon. Awb A5, Deventer 1998, p. 2-3. 

2. Mijlpaal van de tweede fase is de bekende dissertatie van J.H. van Kreveld, Beleidsregels in het recht, 
Deventer 1983. 

3. De zogenaamde 'implied power'-theorie. 
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van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht verandering gebracht. 
Dit is dan ook de overgang van de tweede naar de derde fase. 

Beleidsregels als ten bestuit 
De derde fase is het tijdperk vanaf de invoering van de Algemene wet bestuurs-
recht, voor wat betreft beleidsregels meer in het bijzonder vanaf I januari 1998, 
de datum waarop de derde tranche in werking is getreden. De Algemene wet 
bestuursrecht is een uitwerking van artikel 107, tweede lid, Grondwet, welke 
bepaling luidt: "De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast". Gekozen is 
voor een systeem van aanbouwwetgeving ("tranches"). De eerste en de tweede 
tranche zijn op I januari 1994 in werldng getreden. In dat kader heeft het begrip 
besluit een centrale plaats gekregen (art. 1:3, eerste lid, Awb). De op i januari 
1998 in werldng getreden derde tranche omvat een zestal onderwerpen, waaron-
der beleidsregels (titel 4.3). 4  In de definitiebepaling van artikel E3, vierde lid, Awb 
is de beleidsregel in termen van een besluit omschreven. Plaatsing van de rege-
ling van beleidsregels in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht, Bijzon-
dere bepalingen over besluiten, impliceert eveneens dat beleidsregels als een 
besluit worden aangemerkt. Verder is opmerkelijk dat de Algemene wet bestuurs-
recht een grondslag voor de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels (art. 
4:81 Awb) alsmede voor de bindende werking van beleidsregels (art. 4:84 Awb) 
geeft. 

1.2 	BELEIDSREGELS IN DE ALGEM ENE WET BESTUURSRECHT 

Sinds de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuurs-
recht zijn beleidsregels bij besluit vastgestelde regels, en is sprake van een origi-
naire bevoegdheid tot het vaststellen van deze regels en van een bindende wer-
king van deze regels op basis van de wet (terwijl in de tweede fase sprake was van 
een — met name uit een beschikkingsbevoegdheid — afgeleide bevoegdheid, en 
van een indirecte — namelijk via algemene beginselen van behoorlijk bestuur — 
binding). Hieronder volgt een beknopte besprelcing van de Awb-bepalingen 
omtrent beleidsregels. 

"Onder ten beleidsregel wordt verstaan", aldus artikel 	vierde lid, Awb: "ten bij 
besluit vastgestelde algemene regel, niet zynde ten algemeen verbindend voorschrift, 
omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke 
voorschriften bij het gebruik van ten bevoegdheid van ten bestuursorgaan." Aangezien 
het om "een bij besluit vastgestelde algemene regeY' gaat, zou gezegd kunnen 
worden dat de beslissing waarbij de algemene regel wordt vastgesteld schriftelijk 
moet zijn, maar dat die algemene regel zelf niet per se schriftelijk hoeft te zijn: 
besluit en resultaat daarvan, de beleidsregel, worden uit elkaar gehouden. Dit zou 
betekenen dat ongeschreven vaste gedragslijnen eveneens onder het begrip 
beleidsregel kunnen vallen. Dat is uiteraard niet de bedoeling van de Awb-wetge- 

4. 	De andere onderwerpen zijn: mandaat en delegatie; toezicht op bestuursorganen; subsidies; toe- 
zicht op de nakving; bestuursdwang en dwangsom. 
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ver. 5  Voorheen, tot met met de hierboven beschreven tweede fase, werden de 
ongeschreven vaste gedragslijnen wel daaronder begrepen. Anderzijds was het 
indertijd gebruikelijk de categorie van wetsinterpreterende regels daar niet onder 
te rekenen. De Awb-wetgever heeft er bewust voor gekozen om niet alleen buiten-
wettelijke regels ten behoeve van de invulling van beoordelingsvrijheid en 
beleidsvrijheid, maar ook die ten behoeve van de invulling van beoordelings-
ruimte als beleidsregels te kwalificeren. 
Volgens de definitiebepaling zijn beleidsregels algemene regels "omtrent de 
afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voor-
schriften". Aandacht verdient dat deze op zichzelf al ingewildcelde driedeling nog 
gecompliceerder kan zijn. Zo wordt er in de literatuur op gewezen dat naast de 
drie in de wet onderscheiden categorieen nog sprake is van een vierde categorie, 
te weten die van beleidsregels die betrelcking hebben op de kwalificatie van de fel-
ten.' Bijvoorbeeld: "als de feiten A, B en C zich voordoen, is sprake van weder-
zijdse zorg" (waarbij "wederzijdse zorg" dan een vage wettelijke norm in de 
betrokken bevoegdheidsbepaling vormt). Beleidsregels omtrent de feitenkwalifi-
catie worden vaak verward met beleidsregels omtrent wetsinterpretatie. Wetsin-
terpreterende regels geven in abstracto, in deductieve zin, uitleg aan een vage 
wettelijke norm (bijvoorbeeld interpretatie van het begrip "wederzijdse zorg"). 
Beleidsregels omtrent de feitenkwalificatie geven een overzicht van concrete fei-
telijke omstandigheden die voldoen aan de norm "wederzijdse zorg". Het is goed 
voorstelbaar dat ook met andere dan de in deze beleidsregels genoemde feitelijke 
omstandigheden wordt voldaan aan de norm "wederzijdse zorg": beleidsregels 
omtrent de feitenvaststelling plegen een of meer belangrijke voorbeelden van 
situaties die onder deze norm vallen weer te geven. Volledigheidshalve wordt 
opgemerkt dat beleidsregels omtrent de feitenkwalificatie tevens verband kunnen 
houden met beoordelingsvrijheid. Bijvoorbeeld: "als de feiten A, B en C zich voor-
doen, is sprake van emstige bedreiging van de openbare orde". 

In dit verband dienen bestuursorganen ervoor te waken zij dat de grenzen van 
hun bevoegdheid overschrijden. Zo mogen zij beoordelingsruimte in een wette-
lijke bevoegdheidsbepaling niet met beleidsregels in termen van beoordelings-
vrijheid en/of beleidsvrijheid verruimen (een dergelijk `van-kleur-verschieted, 
waarmee het bestuursorgaan zich meer vrijheid verschaft dan het op grond van 
de wettelijke regeling toekomt, zou een inbreuk betekenen op een publielcrechte-
lijke variant van de nemo plus-regel). Het omgekeerde, namelijk het inperken 
van beoordelingsvrijheid en/of beleidsvrijheid door middel van beleidsregels in 
termen van beoordelingsruimte, is we! geoorloofd. 
Beleidsregels zijn algemene regels, "niet zijnde een algemeen verbindend voor-
schrift". Waar in wettelijke voorschriften een term als regels, nadere regels en 
regelen wordt gehanteerd, is sprake van een bevoegdheid tot het vaststellen van 
algemeen verbindende voorschriften. Dit geldt ook waar in gemeentelijke veror-
deningen wordt gesproken over de bevoegdheid van het college van burgemees- 

5. Nader over de onderhavige formulering Broring, a.w., p. 7. 
6. A.P. Klap, B.K. Olivier, Beleidsregels, in: Nederlands Juristenblad (NJB) 1998, p. 778. 
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ter en wethouders tot het geven van "nadere regels". Oorspronkelijk is hierbij 
gedacht aan uitvoeringsvoorschriften: een soort voorschriften die geen zelfstan-
dige normstelling bevatten. Deze opvatting is in de loop der tijd echter achter de 
horizon verdwenen. 7  
Hoewel in artikel 1:3, vierde lid, Awb van "een bevoegdheid van een bestuursor-
gaan" wordt gesproken, heeft de Awb-wetgever gemeend dat niet alleen buiten-
wettelijke regels over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid, 
maar ook zulke regels over de uitoefening van een privaatrechtelijke bevoegdheid 
(eigenlijk gaat het dan om een bevoegdheid van een rechtspersoon) en met 
betrelcking tot feitelijk handelen (verdedigbaar is dat dan eigenlijk geen sprake is 
van een bevoegdheid, maar van een recht) als een beleidsregel lcunnen worden 
aangemerkt. Omdat beleidsregels een besluit inhouden, dat wil zeggen een 
publiekrechtelijke rechtshandeling met een beoogd extern rechtsgevolg, vallen 
regels met een louter interne (bindende) werking, waaronder allerlei (interne) 
beheersregels, echter buiten het begrip beleidsregels. s  
Aan de lcwalificatie van beleidsregels als besluit zijn diverse consequenties ver-
bonden. Zo zijn bijvoorbeeld de voorschriften van hoofdstuk 3 van de Algemene 
wet bestuursrecht, over respectievelijk zorgvuldigheid en belangenafweging (afd. 
3.2), advisering (afd. 3.3), openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4.), uitge-
breide openbare voorbereidingsprocedures (afd. 3.5), bekendmaking en medede-
ling (afd. 3.6) en motivering (afd. 3.7) op beleidsregels van toepassing. Bovendien 
heeft zij consequenties voor (de kosten van) de vertaling van beleidsregels en van 
de notulen van vergaderingen over zulke regels (am. 2 ao en 2:11 Awb). 9  

De originaire, wettelijke bevoegdheid tot beleidsregelgeving is neergelegd in arti-
kel 4:81 Awb: ai. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot 
een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, clan wet door hem 
gedelegeerde bevoegdheid. 2. In andere gevallen kan ten bestuursorgaan slechts beleids-
regels vaststellen, voor zover dit bij wettelijk voorschrift is bepaald." Op grond van het 
eerste lid mag het hierarchisch hogere orgaan beleidsregels voor zijn onder-
geschilcte vaststellen. Verder mag een bestuursorgaan voor de aan hem geattribu-
eerde of aan hem gedelegeerde bevoegdheid beleidsregels vaststellen. Hiernaast 
mag de mandaatgever voor de gemandateerde beleidsregels vaststellen (met de 
"instructies" waarvan art. ro:6 Awb rept, zijn tevens beleidsregels bedoeld), en de 
delegatiegever voor zijn gedelegeerde (art. roa6, eerste lid, Awb). De gemanda-
teerde heeft slechts de bevoegdheid tot beleidsregelgeving indien deze aan hem 
uitdrukkelijk, bij een daarop gericht mandaatsbesluit, is gemandateerd. Op grond 
van het tweede lid van artikel 4:81 Awb bestaat buiten de zojuist genoemde geval-
len alleen de bevoegdheid tot beleidsregelgeving op basis van een specifieke wet-
telijke bepaling. Te denken valt aan de situatie dat een minister ten behoeve van 
de uitoefening van een bevoegdheid van een zelfstandig bestuursorgaan beleids- 

7. Zie over de onderhavige problematiek J.G. Brouwer, A.E. Schilder, Delegatie van verordenende 
bevoegdheid in de gemeente, in: RegelMaat zoo', afl. 2, p. 55-65. 

8. Over een en ander Broring, a.w., p. 25-31. Zie voor de memorie van toelichting over de verhouding 
tussen beleidsregels en interne regels nog PG Awb HI, p.40 en 41. 

9. Zie verder Brering, a.w., p. 7-8. 
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regels wil vaststellen. Het voorgaande geeft overigens aan dat de Awb-wetgever, in 
weervvil van de door hem bedoelde ruime strekking (ook beleidsregels mogelijk 
voor privaatrechtelijk rechtshandelen en feitelijk handelen), eigenlijk alleen heeft 
voorzien in de bevoegdheid tot vaststelling van beleidsregels ten behoeve van het 
nemen van besluiten (in een ruime opvatting van het begrip bevoegdheid echter 
ook in die tot vaststelling van beleidsregels voor het verrichten van feitelijke han-
delingen).'° 
De wetgever heeft in de Algemene wet bestuursrecht geen verplichting tot vast-
stelling van beleidsregels willen opnemen; dit in afwijking van het voorstel van de 
Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht (commissie Scheltema) 
in het voorontwerp." Dit heeft de wetgever mede gemotiveerd aan de hand van 
artikel 4:82 Awb. In de memorie van toelichting staat: "Wij verwachten overigens, 
dat artikel 4.4.3 [4:82], waarin is bepaald dat, indien een beleidsregel is vastge-
steld en bekendgemaalct, bij de motivering van besluiten met een verwijzing naar 
die beleidsregel kan worden volstaan, bestuursorganen in voldoende mate zal 
aanmoedigen om beleidsregels vast te stellen en bekend te maken."' 

De wettelijke grondslag voor gebondenheid aan beleidsregels is neergelegd in 
artikel 4:84 Awb: "Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij 
dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere 
omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doe-
len." Vroeger placht te worden aanvaard dat bijzondere omstandigheden een 
afwijking van beleidsregels rechtvaardigen. Pleitbaar is dat onder de vigeur van 
de Awb de zogenoemde inherente afwijkingsbevoegdheid beperkter is. Artikel 
4:84 Awb stelt op dit punt namelijk twee cumulatieve eisen: er moet sprake zijn 
van bijzondere omstandigheden en het toepassing geven aan de betroldcen 
beleidsregel dient mede gelet op die omstandigheden tot een onevenredig resul-
taat te leiden. 
Interessant is voorts het gegeven uit de jurisprudentie dat beleidsregels vanwege 
de bijbehorende afwijkingsbevoegdheid meer 'judge proof kunnen zijn dan alge-
meen verbindende voorschriften: het komt voor dat de rechter een bijzonder 
geval aanneemt, eigenlijk omdat de beleidsregels zelf onrechtmatig zijn, maar hij 
het te preferen acht die beleidsregels zelf onaangetast te laten. 9  Algemeen verbin-
dende voorschriften gaan niet met een dergelijke ontnappingsmogelijlcheid 
gepaard, behalve in het vrij uitzonderlijke geval van een hardheidsclausule. 

Naast de genoemde artikelen verdienen nog twee andere artikelen de aandacht. 
Artikel 4:82 luidt: "Ter motivering van een besluit kan slechts worden volstaan met een 
verwijzing naar een vaste gedragslijn voor zover deze is neergelegd in een beleidsregel." 
Zoals opgemerkt, ziet de Awb-wetgever in deze verlichting van de motiveringseis 

Uitvoeriger over de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels Broring, a.w., p. 35-60. 
ii. Het voorontwerp is aangeboden en gepubliceerd op 5 december 1991. Het voorstel tot een ver-

plichting om beleidsregels vaststellen (art. 4.4.2 voorontwerp Awb), beperlcte zich tot de situatie 
dat een vaste gedragslijn aanwezig is. 

12. PG Awb III, p. 291. 
13. Zie biivoorbeeld CRvB 23 januari 1997, AB 1997, 145. 
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door het voorhanden hebben van toepasselijke beleidsregels een belangrijke aan-
sporing voor bestuursorganen om dergelijke regels vast te stellen. Artikel 4:82 
Awb zou daarmee de nadelen van het schrappen van de voorgestelde verplichting 
om in geval van een vaste gedragslijn beleidsregels vast te stellen (art. 4.4.2 voor-
ontwerp Awb) in belangrijke mate lcunnen ondervangen. 

Beleidsregels hebben blijkens de definitiebepaling van artikel 	vierde lid, Awb 
betrelcking op "het gebruik van een bevoegdheid". Zonder laatstbedoelde 
bevoegdheid zijn beleidsregels niet voorstelbaar; zonder die bevoegdheid is de 
bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen eigenlijk imperfect. Art. 4:83 Awb 
bepaalt nu: "Bij de bekend making van een besluit, inhoudende een beleidsregel, wordt 
zo mogelijk het wettelijk voorschrift venneld waaruit de bevoegdheid waarop het besluit, 
inhoudende een beleidsregel, betrekking heeft voortvloeit." flit is onder meer in het 
belang van de rechtszekerheid. Het "zo mogelijk" ziet op situaties dat ingevolge 
het legaliteitsbeginsel geen wettelijke grondslag is vereist. In dit kader valt tevens 
te denken aan privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen.' 4  

1.3 	ON DERZOEKSOPDRACH T EN ON DERZOEKSDOEL 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (wopc) van het 
ministerie van Justitie heeft de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurslcunde van de 
Rijksuniversiteit Groningen opdracht gegeven voor een evaluatieonderzoek met 
betrelcicing tot de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet 
bestuursrecht, onderdeel beleidsregels. flit is een onderzoek in het kader van arti-
kel eerste lid, Awb.'s Met betrekking tot het onderdeel beleidsregels reikt de 
startnotitie van het WODC de volgende vraagstelling aan: th  

1. Op welke wijze is door bestuursorganen invulling gegeven aan dit onderdeel van de 
nieuwe wetgeving? Wat zijn de ervaringen van bestuursorganen met de figuur van 
de beleidsregel? Welke knelpunten zijn gebleken? 

2. Zijn beleidsregels duidelijk te onderscheiden van algemeen verbindende voorschrif 
ten? 

3. Zijn beleidsregels duidelijk te onderscheiden van richtlijnen? 
4. Wordt door de wettelijke regeling van het instrument beleidsregel een bijdrage gele-

verd aan het terugbrengen van het o.antal en/of de omvang van geschillen? 

Hiermee ligt onder meer de vraag voor in hoeverre de doelstellingen van de wet-
gever met betrekking tot artikel i:3, vierde lid, en titel 4.3, Beleidsregels, van de 
Algemene wet bestuursrecht zijn gerealiseerd. Blijkens de in de startnotitie gefor-
muleerde probleemstelling dient onderzoek te worden verricht naar de ervarin-
gen en knelpunten in het kader van deze nieuwe regeling. Volgens de startnotitie 

14 PG Awb iii, p. 296. 
15. Artikel 11:1, eerste lid I, Awb luidt: "Onze Ministers van Justine en van ginnenlandse Zaken zen-

den binnen drie jaren na de inwerlcingtreding van deze wet en vervolgens om de viifjaren aan de 
Staten-Generaal een verslag over de wijze waarop zij is toegepast." 

16. Startnotitie wonc-onderzoek, projectnummer 99.1o9c. 
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gaat het om een invoeringsevaluatie waarin die aspecten centraal moeten staan 
welke voor de bestuurspraktijk de meeste gevolgen hebben. Onderzoeksdoel is dus 
het verkrijgen van meer inzicht in de ervaringen in de bestuurspraktijk met arti-
kel 1:3, vierde lid, en titel 4.3 en in de knelpunten die in deze pralctijk optreden, 
alsmede in de verhouding van een en ander tot de doelstellingen van de wetgever. 
Hierna, in S 1.4, wordt nader ingegaan op deze doelstellingen van de wetgever en 
op de centrale vraagstelling van het onderzoek. Geconstateerd wordt dat het om 
drie doelstellingen gaat. Wat betreft de centrale vraagstelling worden drie vragen 
onderscheiden, die met evenbedoelde doelstellingen nauw samenhangen. 
Blijkens de startnotitie en zoals bevestigd in het onderzoeksdoel, is het onderzoek 
te karakteriseren als een invoeringsevaluatie. Uit dit karakter volgt dat niet zozeer 
de ervaringen en knelpunten met betrekking tot beleidsregels voorwerp van 
onderzoek zijn, als wel de ervaringen en knelpunten met betrekking tot de Awb-
bepalingen over deze figuur. Het karakter van invoeringsevaluatie betekent dat in 
het bijzonder moet worden nagegaan in hoeverre de inwerkingtreding van de 
derde tranche van de Awb tot veranderingen heeft geleid. Belangrijkste noviteit 
is, zo werd in Si.i en S 1.2 betoogd, dat het vaststellen van beleidsregels een besluit 
inhoudt. Het toekennen van het karakter van besluit en de daarmee in de syste-
matiek van de Awb verbonden consequenties zou men kunnen beschouwen als 
het belangrijkste middel waarmee de wetgever zijn doelstellingen met betreldcing 
tot de figuur beleidsregel wil bereiken. In de operationalisering van de centrale 
vraagstelling zoals deze in hoofdstuk 2 plaatsvindt, nemen dit besluitkarakter en 
de consequenties daarvan een centrale plaats in. 

1.4 	PROBLEEMSTELLING; DOELEIN DEN WETG EVER EN 

ONDERZOEKSVRAGEN 

Met zijn codificatie van het algemeen deel van het bestuursrecht in de Algemene 
wet bestuursrecht beoogt de wetgever de eenvormigheid, systematiek en toegan-
kelijkheid van dit rechtsgebied te verbeteren. Codificatie van het bestuursrecht 
inzake beleidsregels zou ertoe leiden dat het bestuur een beter gebruik van dit type 
regels maakt, met alle voordelen van dien. Die voordelen laten zich samenvatten 
in de begrippen rechtszekerheid, kenbaarheid, voorspelbaarheid, gelijkheid in 
behandeling, doelmatigheid, beheersbaarheid, rechtsbescherming, openbaar-
heid, controleerbaarheid en aansturing.i 7  Het vaststellen en bekendmaken van 
beleidsregels zou meebrengen dat de burger zijn kansen om een door hem 
gewild besluit te krijgen beter kan inschatten (rechtszekerheid, openbaarheid, 
kenbaarheid en voorspelbaarheid). Kansloze aanvragen zouden worden afge-
schrikt (idem, voorts doelmatigheid en beheersbaarheid). In veel gevallen zou ter 
motivering van het besluit met een korte verwijzing naar de beleidsregels kunnen 
worden volstaan (doelmatigheid en beheersbaarheid). Het gebruik van de alge-
mene regels zou ten goede komen aan gelijlcheid van behandeling. In bezwaar en 
beroep zou beter kunnen worden getoetst (rechtsbescherming, controleerbaar-
heid). Het gebruik van beleidsregels zou verder in het belang zijn van adequate 

17. 	PG Awb III, p. 21, 39 en 281. 
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`aansturing' binnen de bestuurlijke organisatie fin het kader van de parlemen-
taire behandeling heeft dit punt als zodanig nauwelijks aandacht gelcregen). Het 
zijn deze voordelen van het gebruik van beleidsregels die volgens de wetgever 
door een wettelijke regeling van dit type regels beter benut zouden gaan worden. 
Om het gebruik van beleidsregels te verbeteren, heeft de wetgever gekozen voor 
een regeling in termen van een besluit. 
In de wetgeschiedenis en de literatuur wordt gesproken van codificatie van het 
leerstuk beleidsregels. Ofschoon dat voor het overgrote deel inderdaad het geval 
is, is de Awb-regefing wel degelijk met een aantal wijzigingen gepaard gegaan 
(modificatie). De belangrijkste noviteit is als hierboven al opgemerkt het besluit-
karakter van beleidsregels: beleidsregels zijn bij besluit vastgestelde regels ten 
behoeve van de uitoefening van een reeds bestaande bevoegdheid (doorgaans 
beschiklcingsbevoegdheid). Hiermee is meer duidelijkheid verlcregen over de 
juridische identiteit van beleidsregels (rechtshandeling; zie art. 1:3 vierde lid, jo. 
1:3, eerste lid, Awb), de — aan het begrip rechtshandeling inherente — bevoegdheid 
om zulke regels vast te stellen (art. 4:81) en de eisen waaraan deze regels en bun 
toepassing dienen te voldoen (artt. 4:83 en 4:84 Awb; hoofdstuk 3 Awb-eisen). De 
ten gevolge van de 'codificatie' in de Awb toegenomen duidelijkheid zou er in de 
verwachting van de wetgever toe leiden dat de figuur beleidsregel beter en vaker 
gehanteerd wordt dan vOor de inwerkingtreding van de derde tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht. Artikel 4:82 Awb zou daartoe een extra stimulans 
zijn. 
Een andere doelstelling van de wetgever is het aanbrengen van vereenvoudiging in 
de soorten regelgeving. Anders dan de eerstgenoemde doelstelling betreft dit niet 
zozeer het gebruik van de figuur beleidsregel zelf als wel de afgrenzing van dit 
type regets ten opzichte van andere soorten regels. In geval van een bevoegdheid 
tot regelgeving resteren sedert de invoering van de derde tranche van de Alge-
mene wet bestuursrecht nog maar twee mogelijkheden: de op grond van een 
bevoegdheid gegeven regels zijn hetzij algemeen verbindende voorschriften, het-
zij beleidsregels (afgezien van de mogelijkheid van zuiver interne instructies). Dit 
is in het bijzonder in het kader van mandaat en delegatie en in de verhouding tot 
zelfstandige bestuursorganen van belang: de algemene aanwijzingen vormen 
niet meer een zelfstandige categorie, maar zijn hetzij algemeen verbindende 
voorschriften, hetzij beleidsregels (bij mandaat valt voorts te denken aan evenge-
noemde derde categorie: de interne instructies; art. ic•:6, eerste lid, Awb).' s  Ver-
der betekent de vereenvoudiging dat aan de categorie van algemeen verbindende 
voorschriften met inherente afwijkingsbevoegdheid, zoals de meermalen in de 
wetgeschiedenis genoemde richtlij nen van het Centraal Orgaan Tarieven 
Gezondheidszorg (colt; thans het College tarieven gezondheidszorg, ctg), een 
eind is gekomen: de desbetreffende regels zijn tegenwoordig beleidsregels als 
bedoeld in artikel 4:81, tweede lid, Awb. Vereenvoudiging wil nog niet zeggen dat 
het bestuursrechtelijke stelsel van algemene normering nu heel eenvoudig is 
geworden. In geval van onduidelijkheid van de regelgevingsbevoegdheid, bijvoor-
beeld, kan het onderscheid tussen algemeen verbindende voorschriften en artikel 

18. PG Awb p. 284. 
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4:81, tweede lid-beleidsregels of tussen dit type beleidsregels en richtlijnen vaag 
zijn.' 9  Met name zijn beleidsregels neergelegd in plannen, nota's, en dergelijke, 
niet altijd als zodanig te herkennen, aldus de nota naar aanleiding van het verslag 
(Tweede Kamer)." Verder kan verwarrend zijn dat beleidsregels in de vorm van 
wettelijke voorschriften kunnen worden gegeven (zie met name art. 148 Gemeen-
tewet). 
Als doelstelling van de wetgever wordt in de wopc-startnotitie voorts genoemd: 
het terugbrengen van het aantal en/of de omvang van geschillen. Deze doelstelling, 
die in de parlementaire geschiedenis minder expliciet is terug te vinden, heeft te 
maken met enkele voordelen van het gebruik van beleidsregels die hierboven al 
werden aangestipt. Zo kan worden verondersteld dat tegen besluiten waarbij toe-
passing is gegeven aan duidelijke, goed gemotiveerde beleidsregels minder vaak 
bezwaar of beroep wordt ingesteld dan tegen besluiten waarbij geen beleidsregels 
zijn gehanteerd. Anders gezegd, in geval van beleidsregels zullen justitiabelen 
hun kansen beter lcunnen inschatten. Mocht toch bezwaar of beroep worden 
ingesteld, dan zou de beschikbaarheid van toepasselijke beleidsregels een beper-
king van het geschil kunnen betekenen. Gedacht kan worden aan de vraag of de 
onderhavige situatie onder het bereik van de beleidsregels valt en het aspect van 
de bijzondere omstandigheden. Verder zou de beschikbaarheid van toepasselijke 
beleidsregels een meer inhoudelijke beoordeling van het geschil mogelijk lcun-
nen maken, waardoor een finale beslechting van het geschil eerder in zicht komt 
dan zonder zulke regels. 
De doelstellingen van de Awb-wetgever luiden dus heel in het kort: beter gebruik, 
vereenvoudiging en reductie (aantal/omvang) geschillen. In het licht van deze drie 
doelstellingen kent het onderzoek de volgende vraagstelling: 

1. Op welke wijze wordt door bestuursorganen toepassing gegeven aan de Awb-bepalin-
gen over beleidsregels? Welke ervaringen hebben bestuursorganen met de Awb-bepa-
lingen over beleidsregels? Welke knelpunten zijn daarbij gebleken? (Vgl. startnotitie 
vraag 1. en vraag 2.) 

2. Zijn beleidsregels duidelijk te onderscheiden van andere vormen van beleid? 
(Vgl. startnotitie vraag 3.) 

3. Wordt door de wettelijke regeling van het instrument beleidsregels een bijdrage gele-
verd aan het terugbrengen van het aantal en/of de omvang van geschillen? 
(Vgl. startnotitie vraag 4.) 

Bij deze vraagstelling moeten vier opmerkingen worden gemaakt. Ten eerste 
dient nogmaals te worden benadntkt dat het gaat om informatie over de gevolgen 
van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht voor het gebruik van 
beleidsregels. In hoofdzaak gaat het dus niet om een beoordeling van de figuur 

19. Zie in dit verband ook aanwijzing 442 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, Den Haag 2001. 

Deze bepaalt onder meer. "In een wettelijk voorschrift op grond waarvan een beleidsregel wordt 
vastgesteld [...], wordt het woord `beleidsreger uitdruldcelijk gebruilct." Naleving van deze aanwij-
zing kan evenbedoelde onduidelijIcheid voorkomen. 

20. PG Awb III, p. 284 en 300. 
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beleidsregel zelf, maar om een beoordeling van de Awb-bepalingen over deze 
figuur. 
De tweede opmerking is dat het aspect van het onderscheid tussen beleidsregels 
en algemeen verbindende voorschriften in het kader van vraag i aan de orde 
wordt gebracht (bij de ervaringen en eventuele knelpunten). Aangenomen kan 
worden dat de verhouding tussen beleidsregels en de overige vormen van beleid 
anderzijds veel problematischer en, mede daarom, veel interessanter is. Op aan-
dringen van de begeleidingscommissie is dit in de vraagstelling tot uitdrukking 
gebracht door vraag 2 geheel toe te spitsen op de andere beleidsvormen. 
De derde opmerking is dat de vragen 2 en 3 eigenlijk een specifieke uitwerking 
vormen van het ervaringen- en Imelpuntenaspect van vraag vraag i is de hoofd-
vraag. Gezien deze onderlinge verhouding ligt een operationalisering van de drie 
vragen afzonderlijk niet voor de hand. Uiteraard laat dit onverlet dat de drie vra-
gen expliciet, dus elk afzonderlijk, beantwoord zullen worden. 
De laatste opmerking betreft vraag 3. Reeds op voorhand is duidelijk dat een eva-
luatieonderzoek zo kort na de invoering van de nieuwe wetgeving nauwelijks 
harde gegevens over de betekenis van titel 4.3 voor de geschillenreductie kan 
opleveren. Conform hetgeen in de woDc-startnotitie wordt opgemerkt, kan op dit 
punt hooguit sprake zijn van tentatief onderzoek. 

1.5 	KARAKTER, OPZET EN VERLOOP VAN HET ON DERZOEK 

De probleemstelling vraagt om een beoordeling van de uitvoeringspraktijk 
omtrent de rechtsfiguur beleidsregel onder de derde tranche van de Algemene 
wet bestuursrecht. Het is te doen om evaluatief onderzoek. Aangezien de derde 
tranche van de Algemene wet bestuursrecht nog niet zo lang in werking is, gaat 
het om verkennend onderzoek. Onderzoelcsdoel is het verkrijgen van meer inzicht 
in de bestuurspraktijk ten aanzien van de Awb-bepalingen over beleidsregels en 
in de knelpunten die in deze praktijk optreden, een en ander in het licht van de 
doelstellingen van de wetgever. De interpretaties en verklaringen van de werke-
lijkheid die de organen van de te onderzoeken bestuursinstanties geven, staan 
centraal. Gelet op zowel het betreldcelijk korte tijdsbestek waarin de derde tranche 
van kracht is (drie jaar, gerekend tot aan de aanvang van het onderzoek op r 
januari 2001), als het korte tijdsbestek waarin het onderzoek voltooid moest zijn 
(zes maanden, afsluiting van het onderzoek per i juli 2001), ligt een keuze voor 
kwalitatief onderzoek voor de hand. Bij de verdere opzet van het onderzoek is het 
volgende overwogen. 

Aan onderzoek inherente beperkingen in tijd en geld maken evident dat een selec-
tie binnen het onderzoeksobject moest worden gemaakt. Wat betreft het onder-
zoeksobject is ervoor gekozen de aandacht te concentreren op de beleidsregels 
zelf. Dit wil zeggen dat slechts in beperkte mate is gekeken naar op de beleidsre-
gels gebaseerde beschikkingen. Wat betreft de te analyseren beleidsregels zelf is 
gekeken naar een selectie van beleidsregels die in officiele bekendmakingsperiodie-
ken zoals de Staatscourant onder de benaming beleidsregels zijn verschenen; ook 
beleidsregelsbundels zoals de uitgave van de Sociale Verzekeringsbank zouden zich 
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voor het onderzoek lenen. Een spreiding over soorten bestuursorganen en soorten 
beleidsterreinen diende gewaarborgd te zijn. Wat betreft het criterium soorten 
bestuursorganen is gekozen voor drie categorieen: een of meer ministeries, zelf-
standige bestuursorganen en gemeenten. Daarmee wordt tevens een spreiding 
over soorten beleidsterreinen bewerkstelligd. 
Hierbij is van bijzonder belang dat de selectie van zelfstandige bestuursorganen 
aandacht kan garanderen voor massale financiele beschikkingverlening op basis 
van sterk gebonden bevoegdheden, doorgaans zonder aanwezigheid van derde-
belanghebbenden, en die van gemeenten voor besluitvorming op basis van sterk 
discretionaire bevoegdheden waarbij derde-belanghebbenden wel een rol kunnen 
spelen. Wat betreft de ministeries zijn in potentie beide soorten van besluitvor-
ming in beeld. 
In overleg met de begeleidingscommissie is gekozen voor bestudering van minis-
teriele beleidsregels, met een accent op de beleidsregels van het ministerie van 
Economische Zaken. Verder is een tweetal zelfstandige bestuursorganen geselec-
teerd, te weten de Sociale verzekeringsbank en de Informatie Beheer Groep, als-
mede een drietal gemeenten: een grote, een middelgrote en een kleine gemeente. 
De drie benaderde gemeenten waren bereid aan het onderzoek deel te nemen 
onder de voorwaarde van anonimiteit. In het belang van het onderzoek is deze 
voorwaarde geaccepteerd (een andere oplossing had wellicht geresulteerd in een 
selectie van `voorbeeldige' gemeenten). 
Kijlct men uitsluitend naar beleidsregels voor zover deze in de jurisprudentie of 
in officiele uitgaven aan de orde komen, dan krijgt men nauwelijks inzicht in de 
totstandkoming en toepassing van beleidsregels, terwijl het onderzoek ook overi-
gens beperlct zou blijven tot het bekende topje van de beleidsijsberg. Interessant 
is juist hetgeen zich onder de waterspiegel bevindt aan vaste gedragslijnen, niet 
bekendgemaakte beleidsregels, interne instructies, et cetera, en hoe dit type 
beleid zich verhoudt tot de beleidsvorming en -voering zoals de wetgever deze 
met titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht voor ogen heeft gehad. Voorts is 
daarom gestreefd naar een min of meer diepgravend onderzoek bij de geselec-
teerde bestuursinstanties naar beleidsregels in hun beleidscontext in ruime zin. 
Op voorhand was duidelijk dat het lastig is op de `grijze' beleidscategorie vat te 
krijgen. In het aanvangsstadium was dan ook onduidelijk wat realiter in het 
onderzoek betroldcen zou kunnen worden. Om die reden is eerst een vooronder-
zoek verricht, waarmee het totale onderzoek in twee fasen is opgezet. 

In de eerste fase, die van het vooronderzoek, is allereerst studie gemaakt van de 
wetsgeschiedenis en, in beperkte mate, literatuur en jurisprudentie. Op basis daarvan 
kon de probleemstelling van het onderzoek worden uitgewerkt (vorming van het 
analysekader; zie hieronder). Het literatuuronderzoek naar beleidsregels onder 
de vigeur van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht kon beperkt blijven, 
omdat reeds een monografie speciaal over dit onderwerp van de hand van een 
van de onderzoekers beschikbaar was waarin al veel literatuur is verwerkt 
(Broring, Beleidsregels, Mon. Awb A5, Deventer 1998), terwijl nauwelijks relevante 
literatuur van latere datum is verschenen. 
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Wat betreft de jurisprudentie kan worden opgemerkt dat ten tijde van het onder-
zoek vrijwel geen jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters over beleidsre-
gels onder de vigeur van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht beschikbaar 
was (met name afgezien van vreemdelingenrechtspraak): daarvoor Icwam het 
onderzoek te vroeg. Lagere rechtspraak pleegt slechts in beperkte mate te worden 
gepubliceerd. Ook het Internet bleek maar weinig relevante uitspraken te bevat-
ten (Rechtspraak.n1; ELRO). Kennisname van de beperlcte jurisprudentie onder de 
vigeur van titel 4.3 heeft geleerd dat de invoering van de derde tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht (vooralsnog) geen wezenlijke veranderingen heeft 
gebracht: het belangrijkste gesignaleerde verschil is dat waar voorheen werd gere-
deneerd in termen van beginselen van behoorlijk bestuur (met name hoofdstuk 3 
Awb-eisen) thans wordt geredeneerd aan de hand van de in titel 4.3 neergelegde 
wetsartikelen.' In samenhang hiermee kan voorzichtig worden vastgesteld dat de 
rechter wat meer dan voorheen aandacht voor het besluitkaralcter van de beleids-
regels heeft. 
Tevens is in de eerste fase van het onderzoek een documentenstudie verricht, dat 
wil zeggen dat er een analyse van gepubliceerde beleidsregels van geselecteerde 
bestuursorganen is gemaakt. Wat betreft de totstandkoming en toepassing van 
beleidsregels en de verhouding tussen deze beleidsregels en andere, eventueel 
interne vormen van beleid is vooreerst volstaan met een orienterend onderzoek. 
Het onderzoek in de eerste fase heeft uitgewezen dat een aanvankelijk overwogen 
uitbreiding van het aantal bestuursorganen niet haalbaar was. Voorts bleek 
gedeeltelijk een beperking van het onderzoeksobject in tijd nodig. Gebleken was 
namelijk dat niet alle sedert de inwerkingtreding op i januari 1998 van de derde 
tranche van de Algemene wet bestuursrecht vastgestelde beleidsregels konden 
worden geanalyseerd. In overleg met de begeleidingscommissie is daarom als 
uitgangspunt gekozen voor een analyse van in het jaar 200x3 bekendgemaakte 
beleidsregels; als uitgangspunt, want voor bepaalde bestuursorganen was, van-
wege het geringe aantal gevonden beleidsregels, uitbreiding geindiceerd met in 
1998 en 1999 bekendgemaakte beleidsregels. 
In de tweede fase is naast de totstandkoming en toepassing van (gepubliceerde) 
beleidsregels, nader aandacht besteed aan de andere, eventueel interne beleidsca-
tegorieen (waaronder ongepubliceerde beleidsregels), en hun verhouding tot de 
gepubliceerde beleidsregels. Daartoe is onder medewerkers van de betrolcken 
bestuursorganen een interviewronde gehouden. Voorts is in dit kader een inter-
view ronde onder rechters gehouden. Bij dit alles is uiteraard gebruik gemaakt van 
de bevindingen uit de eerste fase van het onderzoek. 
De zojuist beschreven aanpak komt erop neer dat in het onderzoek als het ware 
van buiten naar binnen is gewerkt: eerst is gekeken naar de als zodanig bekendge-
maakte beleidsregels; daarna naar andere vormen van bekend gemaakt beleid en 
naar interne beleidsstukken (en eventueel zelfs naar vaste gedragslijnen die niet 
op schrift zijn gesteld). Voor de nadere onderzoeksaanpak zij verwezen naar het 

21. Zie under andere Rb Leeuwarden 4 juni 1998, Awb-lcatem 1998, 65; Pres. Rb Rotterdam 25 juni 
1998, AB 1998, 301, m.nt. GC: CBb I hill 1998, AB 1998, 326, 111-111. llsvdv; ABRvS 28 attgustus 
1998, IB 1998/220, m.nt. R.J.G.H.S; ABRvS 22 juli 1999, 117. H01.98.0114, AB 1999, 34o, m.nt. FM; 

ABRvS 22 juli 1999, nr. Fi01.98.0279, /13 1999/202. 



volgende hoofdstuk. Voor een meer gedetailleerd beeld van het verloop van het 
onderzoek wordt verwezen naar de inleidende paragrafen van de hoofdstukken 3 
tot en met 8. 

Op deze plaats verdient nog aandacht dat het bovenstaande vooral ziet op onder-
zoeksvraag 1, de hoofdvraag van het onderzoek, en onderzoeksvraag 2, inzake het 
onderscheid met andere vormen van beleid. Speciaal over de aanpak van onder-
zoeksvraag 3, inzake de geschillenreductie, nog het volgende. Zoals aan het eind 
van de vorige paragraaf reeds is opgemerlct, stond gezien ook de worc-startnoti-
tie op voorhand vast dat het onderzoek naar aanleiding van deze vraag hooguit 
tentatief kon zijn. Om die reden is ervoor gekozen de problematiek van de 
geschillenreductie als zodanig alleen in de interviewrondes, en met name in de 
ronde in rechterlijke kring, aan de orde te brengen. Verwacht werd verder dat het 
overige onderzoek voldoende ondersteunende informatie terzake zou opleveren 
om langs deductieve weg tot een antwoord op onderzoeksvraag 3 te komen. 
Zo zou een in het licht van de verwachting van de wetgever voorstelbare uitkomst 
dat de invoering van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht tot een toename 
van gepubliceerde beleidsregels heeft geleid, hetgeen in het onderzoek naar aan-
leiding van de hoofdvraag van het onderzoek ter beoordeling voorligt, de hypo-
these kunnen rechtvaardigen dat rechters sinds de invoering van titel 4.3 inhou-
delijker kunnen toetsen, waardoor de geschillenreductie in het algemeen 
bevorderd zal worden. Mocht de hoofdvraag van het onderzoek echter tot het ant-
woord leiden dat van evenbedoelde verbetering van het gebruik van beleidsregels 
geen sprake is, dan zou dat als antwoord op vraag 3 de hypothese lcunnen steunen 
dat titel 4.3 niet tot een dergelijke geschillenreductie heeft geleid. 

1.6 	OPZET VAN DIT BOEK 

Hieronder wordt allereerst, in hoofdstuk 2, het analysekader van het onderzoek 
uit de doeken gedaan. Uiteindelijk gaat het in dit onderzoek om een beoordelen 
van de Awb-bepalingen over beleidsregels in het licht van de bestuurspralctijk. 
Teoordelen' wil zeggen: vaststellen en waarderen. Het waarderingskader wordt 
gevormd door de verwachtingen van de Awb-wetgever. Omdat deze al in $ 1.4 zijn 
geinventariseerd, kan in hoofdstuk 2 worden volstaan met de inventarisatie van 
de punten waarop gegevens uit de bestuurspraktijk dienen te worden verzameld. 
Aldus is het in dit hoofdstuk vooral te doen om de uitwerlcing (operationalisering) 
van de probleemstelling in de vorm van een analysekader. 
De bevindingen uit het wetsgeschiedenis-, literatuur- en jurisprudentieonderzoek 
zijn in dit eerste (zie met name SI.' en $ 1.2) en het volgende hoofdstuk (analyse-
kader) verwerkt. Voor het overige volgt dit boek in opzet niet strikt de chronologie 
van de hierboven beschreven onderzoeksfasen. 
Zo volgt in de hoofdstuldcen 3 tot en met 8 een geintegreerde beschrijving voor de 
afzonderlijke bestuursorganen: er wordt niet alleen van het onderzoek uit de 
tweede fase verslag gedaan, maar tevens van de analyse van gepubliceerde 
beleidsregels zoals deze in de eerste fase heeft plaatsgehad. Aan de orde komen 
achtereenvolgens de beleidsregels en ander beleid van ministeries, meer in het 
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bijzonder Economische Zaken (hoofdstuk 3), van de Sociale Verzekeringsbank 
(hoofdstuk 4), van de Informatie Beheer Groep (hoofdstuk 5), van de grote 
gemeente (hoofdstuk 6), van de middelgrote gemeente (hoofdstuk 7) en van de 
kleine gemeente (hoofdstuk 8). 
Hoofdstuk 9 geeft een algehele samenvatting en de conclusies van het onder-
zoek, alsmede enkele aanbevelingen. 

Met deze opzet bestaat het boek uit drie delen. Het eerste deel vormt de inleiding 
en de uitwerking van de probleemstelling (de hoofdstukken i en 2). Het tweede 
deel geeft de onderzoeksbevindingen weer: een zestal case-beschrijvingen (de 
hoofdstukken 3 tot en met 8), waarbij wederom sprake is van een driedeling: 
hoofdstuk 3 gaat over ministeries, met name Economische Zaken, de hoofdstuk-
ken 4 en 5 over de zelfstandige bestuursorganen, en de hoofdstukken 6, 7 en 8 
over de gemeenten. Het derde en laatste deel bevat de beoordeling van deze 
onderzoeksbevindingen in het licht van de probleemstelling (hoofdstuk 9), waar-
mee het verhaal rond is. 
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2 	Analysekader 

2.1 	iNLEIDING 

Het onderzoek gaat over de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, 
onderdeel beleidsregels. Zoals in 1.4 is aangegeven, omvat de probleemstelling 
drie vragen: 

1. Op welke wijze wordt door bestuursorganen toepassing gegeven aan de Awb-bepalin-
gen over beleidsregels? Welke ervaringen hebben bestuursorganen met de Awb-bepa-
lingen over beleidsregels? Welke knelpunten zijn daarbij gebleken? 

2. Zijn beleidsregels duidelijk te onderscheiden van andere vormen van beleid? 
3. Wordt door de wettelijke regeling van het instrument beleidsregels een bijdrage gele-

verd aan het terugbrengen van het aantal en /of de omvang van geschillen? 

De Awb-bepalingen speciaal over beleidsregels zijn: de artikelen 1:3, eerste lid, en 
4:81-4:84 Awb. In samenhang met de drie onderzoeksvragen, lcunnen zij als 
volgt in een schematisch overzicht worden gepositioneerd. 

vaststellen van beleids-

regels 

(in de zin van 

art. 1:3, vierde lid) 

vraag 2: vereenvoudiging I 

nemen van (meestal) 
beschikkingen 

vraag 3: geschillenreductie 

beleidsregel-
gevings-
bevoegdheid; 
art. 4:81 
-lid 1; -lid 2 

art. 4:84 
art. 4:82 

uitvoerings-
bevoegdheid 

art. 4:83 

vraag 1: gebruik beleidsre gels 

De drie vragen moeten worden uitgewerkt tot een analysekader: een reeks con-
crete vraagpunten waarop gegevens uit de bestuurspraktijk dienen te worden ver-
zameld. Hieronder volgt allereerst een overzicht van de afzonderlijk in het onder-
zoek te behandelen aspecten. Daarna, in S 2.21 2.8, volgt de uitwerking van deze 
aspecten in vraagpunten. 
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In prealabele zin dient steeds te worden aangegeven of en waarom de betroldcen 
regel als een besluit en meer specifiek als een beleidsregel is aan te merken. Het 
eerste aspect betreft derhalve: 
• de besluitkenmerken van beleidsregels. 

Vraag i uit de probleemstelling, de hoofdvraag van het onderzoek, vraagt in alge-
mene zin naar de bestuurspraktijk van beleidsregels in het licht van de relevante 
Awb-bepalingen (dus indusief bepaalde hoofdstuk 3 Awb-eisen). Derhalve strekt 
het onderzoek zich uit over de gehele scala van: 
• de totstandkoming, bekendmaking en motivering van beleidsregels; 
• de inhoud van beleidsregds; 
• de vormgeving van beleidsregels; 
• de toepassing van beleidsregels. 

Vraag 2 uit de probleemstelling vraagt naar het onderscheid tussen beleidsregels 
en andere vormen van beleid. Derhalve dient voorts bijzondere aandacht te wor-
den besteed aan: 
• beleidsregels in relatie tot ander beleid. 

Vraag 3 uit de probleemstelling betreft het punt van de geschillenreductie, waar-
naar slechts tentatief onderzoek kan worden verricht.' Dit punt en andere vraag-
punten worden besproken onder het kopje: 
• overig. 

Ms gezegd, worden deze aspecten uitgewerIct in een aantal concrete vraagpunten. 
Dat gebeurt in een iets andere volgorde dan die welke zojuist voomamelijk op 
basis van de probleemstelling werd gehanteerd. Begonnen wordt namelijk met 
het aspect van beleidsregels in relatie tot ander beleid (5 2.2). Daardoor wordt 
meteen een beeld gegeven van de totale beleidscontext en van het aandeel van 
beleidsregels daarin. Bovendien is vooraf inzicht in deze totale beleidscontext nodig 
voor een beter inzicht in de totstandkoming van beleidsregels. Zo is een belang-
rijk aandachtspunt in hoeverre in de praktijk opwaardering plaatsvindt van bij-
voorbeeld interne beleidsinstructies of niet-schriftelijke vaste gedragslijnen tot 
beleidsregels. Vervolgens wordt gekeken naar een aantal aspecten van (het gebrtak 
van) de beleidsregels zelf. Dit betreft achtereenvolgens de totstandkoming, de 
bekendmaking en de motivering van beleidsregels (5 2.3), de toepassing van 
beleidsregels (5 2.4), enkele besluitkenmerken van beleidsregels (5 2.5), de 
inhoud van beleidsregels (5 2.6) en de vormgeving van beleidsregels (5 2.7). Afge-
sloten wordt met de categorie overig (5 2.8). 
Per aspect en, indien nodig, per vraagpunt wordt aangegeven welke van de vol-
gende twee onderzoeksmethoden is gehanteerd: de documentenstudie en/of de 
interviewronde. In hoofdzaak komt het erop neer dat voor de aspecten de beleids-
regels in relatie tot ander beleid (5 2.2), totstandkoming, bekendmaking en moti-
vering van de beleidsregels (5 2.3), toepassing van de beleidsregels (5 2.4) en 

I. 	Zie 
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overig (§ 2.8) gebruik is gemaalct van interviews. Voor de aspecten besluitkenmer-
ken van de beleidsregels (§ 2.5), inhoud van de beleidsregels (§ 2.6) en vormge-
ving van de beleidsregels (§ 2.7) is in hoofdzaak gebruik gemaakt van de methode 
van de documentenstudie. In dat kader is een analyse gemaakt van gepubliceerde 
beleidsregels, zoals in het vervolg ook expliciet in de formulering van deze aspec-
ten wordt aangegeven. 

Ten slotte dit. Onderstaand analysekader geeft een zo volledig mogelijk overzicht 
van relevante vraagpunten. Daarmee is niet gegarandeerd dat voor elk in het 
onderzoek betrokken bestuursorgaan al deze vraagpunten beantwoord zullen 
worden. Met name bij een enkele bestuursinstantie, te weten de kleine gemeente, 
kon op bepaalde punten namelijk geen informatie verkregen worden. Voorzover 
dat het geval was, zal dat expliciet worden vermeld (in hoofdstuk 8). 

2.2 	DE BELEIDSREGELS IN RELATIE TOT ANDER BELEID 

Dit aspect betreft de eventuele aanwezigheid van andere vormen van beleid en de 
eventuele omzetting (opwaardering) van zulk beleid in beleidsregels. 
Belangrijkste onderzoeksmethode is de interviewronde. Incidenteel is studie 
gemaakt van bepaalde beleidsdocumenten, waaronder enkele beleidsnota's. 

1. In hoeverre worden andere vormen van beleid gehanteerd? 

Naar aanleiding van dit vraagpunt wordt onderzocht of het bestuursorgaan naast 
beleidsregels tevens werkt met beleidsvormen als richtlijnen, werkafspraken, 
model-beschikkingen, nota's, en dergelijke. Met name het onderscheid tussen 
interne en externe vormen van beleid is relevant. Dit wil zeggen dat tevens geke-
ken moet worden naar de eventuele aanwezigheid van ongepubliceerde beleidsre-
gels. Het onderhavige vraagpunt is er dus vooral op gericht meer inzicht te krij-
gen in de verhouding tussen het topje en de rest van de beleidsijsberg. 2  Dit geldt 
inclusief de opvatting (waardering) van het bestuursorgaan over (van) deze rela-
tie. Zo kan men zich afvragen of er bewust om bepaalde redenen voor bepaalde 
beleidsvormen wordt gekozen, of dat min of meer onbewust een bepaalde 
gewoonte terzake wordt gevolgd. 

2. Is sprake van omzetten (opwaarderen) van beleid in beleidsregels? 

Naar aanleiding van dit vraagpunt wordt onderzocht in hoeverre en waarom het 
gebeurt — of juist niet gebeurt — dat de andere beleidsvormen in beleidsregels 
worden getransformeerd. Kennis hierover is van belang in verband met de ver-
wachting van de Awb-wetgever dat bestuursorganen in verband met een motive-
ringsvoordeel meer dan voorheen voor beleidsregels kiezen. 3  Aandacht verdient 
dat tranformatie in beleidsregels een expliciet besluit daartoe vergt. Uit de litera- 

2. Zie § 	en § 
3. Zie § I.2. 
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tuur en jurisprudentie is bekend dat het daaraan wel eens schort: met name van 
richtlijnen is bekend dat deze soms als beleidsregels wordt toegepast, echter zon-
der dat zij uitdruldcelijk in een beleidsregel zijn getransformeerd. 4  

2.3 	TOTSTANDKOMING, BEKENDMAKING EN MOTIVERING VAN DE 

BELEIDSREGELS 

Dit aspect omvat vier vraagpunten, waarvan de eerste twee op de totstandkoming 
betrekking hebben. 

i. Langs welke interne procedure zijn de beleidsregels tot stand gekomen? 

Dit vraagpunt is in het bijzonder van belang met het oog op het vereiste van zorg-
vuldige voorbereiding. Omdat beleidsregels een besluit inhouden, is de voorbe-
reiding van beleidsregels aan dit in artikel 3:2 Awb neergelegde vereiste onder-
worpen. Nagegaan moet worden op welke wijze welke feiten en af te wegen 
belangen in de besluitvorming omtrent de beleidsregelgeving zijn betroldcen. 
In dit kader is voorts interessant in hoeverre het voorkomt dat beleidsregels in 
mandaat worden vastgesteld. 5  
Methode is die van de interviews. 

2. Langs welke externe procedure zijn de beleidsregels tot stand gekomen? 

Dit vraagpunt is eveneens van belang met het oog op het vereiste van zorgvuldige 
voorbereiding. Bij het externe karakter van de procedure dient in het bijzonder te 
worden gedacht aan de (uitgebreide) openbare voorbereidingsprocedure van afde-
ling 3.4 dan wel 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht die, omdat beleidsregels 
een besluit inhouden, ook voor beleidsregels betekenis kunnen hebben. 
Ook de mogelijIcheid dat de adviseringsprocedure van afdeling 3.3 is gevolgd, ver-
dient in dit kader aandacht. 
Methode is die van de interviews. 

3. Zijn de beleidsregels bekendgemaakt, en zo ja op welke wijze? 

Omdat beleidsregels een besluit inhouden, geldt ingevolge artikel 3:40 Awb dat 
zij pas in werking treden nadat zij op de voorgeschreven wijze zijn bekendge- 
maakt. De voorgeschreven wijze is die van artikel 3:42 Awb, dat verschillende 

4. Het gaat hier om richtlijnen in de betekerds van algemene regels die net als beleidsregels bedoeld 
zijn om invulling te geven aan een bestuursbevoegdheid, maar die anders dan beleidsregels op 
geen enlcele bevoegdheid berusten. Zie nader Broring, a.w., p. 55-57. Willekeurige voorbeelden 
waarin richtlijnen ats beleidsregels worden gehanteerd maar dat niet zijn, zijn aan te treffen in 
ABRvS 24 juni 1997, AB 1997, 298 en ABRvS 21 april 1998, AB 1998 , 199 .  

5. Zie in dit verband ook aanwijzing 46 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, waarin speciaal voor 
beleidsregels van de rijksoverheid wordt bepaald: "Bij de vaststelling van beleidsregels krachtens 
mandaat geschiedt deze vaststelling ten minste op het niveau van directeur-generaal of een dam -- 
me vergelijkbare functionaris." 
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opties biedt. Nagegaan moet worden of en zo ja hoe de beleidsregels zijn gepubli-
ceerd. Interessant is of de officiele beleidsregels zijn bekendgemaakt dan wel een 
andere, bijvoorbeeld publieksvriendelijker versie. Ook een combinatie is denk-
baar (waarbij men zich kan afvragen wat de onderlinge verhouding is). 
Aangetekend zij dat bekendmaking door of vanwege het betroldcen bestuurs-
orgaan zelf is vereist. Derhalve is bekendmaking door een journalist in zijn Icran-
tenartikel of door een rechter in zijn uitspraak geen bekendmaking in de zin van 
artikel 3:42 Awb.' Aangetekend zij verder dat voor de inwerkingtreding van de 
beleidsregels eveneens onvoldoende is wanneer de beleidsregels naar aanleiding 
van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur alleen zijn 
bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven in artikel 3:41 Awb. 7  
Gekeken is naar de desbetreffende publicaties. Het vraagpunt is voorts ter sprake 
gekomen in de intervievvronde. 

4. Zijn de beleidsregels voorzien van een deugdelijke motivering? 

Bij dit vraagpunt wordt onderscheid gemaakt tussen de toelichting en de motive-
ring van de beleidsregels. Onder de toelichting wordt de uitleg verstaan van de 
betekenis van de beleidsregels of de uitleg van de structuur van de regeling. De 
motivering ziet op de inhoudelijke onderbouwing van de keuzen die zijn 
gemaakt. 
Blijkens artikel 3:46 Awb dient een besluit te berusten op een deugdelijke motive-
ring. De motivering wordt vermeld bij de bekendmaking van het besluit, aldus 
artikel 3:47, eerste lid, Awb. Het vereiste van een deugdelijke motivering houdt in 
dat er (a) een motivering moet zijn, die (b) deugdelijk is. Dit laatste houdt met 
name in dat de door het bestuursorgaan gehanteerde redenering begrijpelijk 
dient te zijn. Een begrijpelijke redenering wil zeggen dat de redenering consis-
tent, condudent en ook overigens begrijpelijk moet zijn. 
De gelding van de motiveringseis voor beleidsregels is niet volstrekt vanzelfspre-
kend. Gelet op het gegeven dat beleidsregels ter motivering van andere besluiten, 
met name beschildcingen, kunnen dienen (art. 4:82 Awb), zou gesteld lcunnen 
worden dat in wezen een motivering van een motivering wordt geeist (soort 
Droste-effect). 8  Beter is echter de opvatting dat beleidsregels tezamen met hun 
motivering ter motivering van met name beschildcingen kunnen dienen. 
Het onderhavige vraagpunt leende zich voor documentenstudie. 

2.4 	TOEPASSING VAN DE BELEIDSREGELS 

Dit aspect betreft een algemeen vraagpunt inzake de omvang van het gebruik van 
beleidsregels en een tweetal specifieke vraagpunten. 
Voor dit aspect leende zich de interviewmethode. 

6. In de ridding van bekendmaking door de rechter gaat cbs 2 mei 1997, AB 1997, 256. 
7. Nader over de bekendmaldng van beleidsregels Broring, a.w., p. 81-83. 
8. In dit verband is opmerkelijk dat de motiveringseis niet voor algemeen verbindende voorschriften 

geldt. Vergelijk artikel 3:1, eerste lid, onder b, Awb. 
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i. Worden de beleidsregels veel toegepast? 

Aan de hand van dit vraagpunt wordt getracht een globale indruk te lull gen van 
het lcwantitatieve belang van de beleidsregels, met dien verstande dat het niet 
primair gaat om inzicht in het aantal beleidsregels, maar in de toepassing ervan. 
Worden ze veel toegepast of slechts bij uitzondering? Verwacht mag worden dat 
ze met een zekere regelmaat worden toegepast, omdat de voordelen van beleids-
regels in dat geval het best worden benut. Maar misschien zijn er redenen voor 
een beperkt gebruik (bijvoorbeeld, in een kwaadwillend perspectief: beleidsregels 
voor de goede sier). Het onderhavige vraagpunt heeft tevens betrekldng op het 
inachtnemen van beleidsregels zoals voorgeschreven in artikel 4:84 Awb. 

2. Hoe wordt het motiveringsvoordeel van het gebruik van beleidsregels beoor-
deeld? 

Naar de opvatting van de Awb-wetgever heeft het gebruik van beleidsregels het 
voordeel dat de in dat kader genomen beschildcingen ingevolge artikel 4:82 Awb 
eenvoudig van een motivering lcunnen worden voorzien. 9  Vraagpunt is nu of 
bestuursorganen dat inderdaad zo ervaren. Gebruik van tekstblokken in een 
geautomatiseerd systeem (standaard-beschikkingen met -motiveringen) lcunnen 
meebrengen dat het belang van beleidsregels als motivering van besluiten gering 
is. Aan de andere kant kan een dergelijke manier van werken bedreigend zijn 
voor de consistentie van bestuur. In dit opzicht lijkt het gebruik van beleidsregels 
aantrelckelijker. 

3. Wat is de praktische betekenis van de inherente afwijkingsbevoegdheid? 

Veronderstelde voordelen van beleidsregels boeten aan belang in wanneer veel-
vuldig van deze regels wordt afgeweken. Verwacht zou lcunnen worden dat de 
desbetreffende inherente afwijkingsbevoegdheid voor bestuursorganen veel 
onzekerheid betekent. Want wat zijn precies "bijzondere omstandigheden"?' De 
afwijkingsbevoegdheid trekt voorts aandacht omdat verdedigbaar is dat de afwij-
kingsmogelijkheden sinds de inwerkingtreding van de derde tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht beperkter zijn geworden." 
Verder is interessant of niet alleen ten voordele maar ook ten nadele van de bur-
ger van de beleidsregels wordt afgeweken. 
lnteressant is voorts het gegeven uit de jurisprudentie dat beleidsregels vanwege 
de bijbehorende afwijkingsbevoegdheid meer 'judge proof' lcunnen zijn dan alge-
meen verbindende voorschriften:a 

9. 	Zie S1.2. 

In. Zie voor de theorie Brewing, a.w., p.97-98. 

11. 	Zie S 1.2. 

ia. 	Zie S i.z. 
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2.5 	BESLUITKENMERKEN VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

Dit aspect betreft een aantal algemene vraagpunten die aan de orde moeten 
komen voordat de andere aspecten van de beleidsregels zelf aan een analyse kun-
nen worden onderworpen. Het gaat naast lcwalificatievragen (is inderdaad sprake 
van een besluit, en meer in het bijzonder van een beleidsregel?) om de herken-
baarheid, de adressaten en de opzet van de beleidsregels. 
Gevolgd is de methode van documentenstudie; voor vraagpunt 5 ook die van het 
interview. 

1. Is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

Doordat bij de invoering van de derde tranche van de Algemene wet bestuurs-
recht aan een beleidsregel het besluitkarakter is toegekend, moet een beleidsregel 
voldoen aan de vijf besluitcriteria zoals genoemd in artikel 1:3, eerste lid, Awb. 
Het moet dus gaan om een (a) schriftelijke (b) beslissing van (c) een bestuursor-
gaan, inhoudende een (d) publiekrechtelijke (e) rechtshandeling. 
Het (a) schriftelijke element spreekt goeddeels voor zich. Tot op zekere hoogte 
kunnen bij dit element alleen in computertaal vervatte beslisregels problematisch 
zijn. Dat het moet gaan om (b) een beslissing wil zeggen dat het bestuursorgaan 
een afgewogen keuze moet hebben gemaakt. Als een bestuursorgaan bijvoor-
beeld "voornemens" is een bepaald beleid te gaan voeren, dan kan dat niet gekwa-
lificeerd worden als een beslissing — een definitieve keuze — van dat bestuursor-
gaan. De schriftelijke beslissing moet afkomstig zijn van (c) een bestuursorgaan 
in de zin van artikel Li, eerste lid, Awb. Als laatste twee criteria geldt dat de 
beslissing (d) een rechtshandeling inhoudt die (e) publielcrechtelijk van aard is. 
Publiekrechtelijk wil zeggen dat de rechtshandeling op een exclusieve, niet op 
grond van het burgerlijk recht voor een ieder bestaande, bevoegdheid berust. Een 
rechtshandeling wil zeggen dat door het bestuursorgaan met de beslissing 
bepaalde externe gevolgen beoogd moeten zijn. Drie algemene rechtsgevolgen 
van beleidsregels zijn de `zelfbinding' van het bestuursorgaan dat de beleidsregel 
vaststelt, `anderenbinding' (denk aan ondergeschilcten en situaties als bedoeld in 
art. 4:81, tweede lid, Awb), alsmede de mogelijkheid voor burgers om aanspraken 
aan de beleidsregels te ontlenen. 

2. Is sprake van een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

Artikel 1:3, vierde lid, Awb geeft een aantal criteria waar een beleidsregel aan 
moet voldoen. Het moet gaan om een (a) bij besluit vastgestelde (b) algemene 
regel, (c) niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, (d) omtrent de afwe-
ging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschrif-
ten, (e) bij gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. 
Met de beantwoording van het hierboven geformuleerde vraagpunt of sprake is 
van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is het eerste crite-
rium (a) behandeld. De beleidsregel moet (b) een algemene regel zijn, dat vvil zeg-
gen dat de beslissing zich moet richten tot een onbepaalbare en voor uitbreiding 
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vatbare groep, en voor herhaalde toepassing vatbaar moet zijn. Er mag geen 
sprake zijn van (c) een algemeen verbindend voorschrift. 
Het onderscheid tussen een beleidsregel en een algemeen verbindend voorschrift 
is soms wat problematisch, temeer omdat de Algemene wet bestuursrecht geen 
definitie geeft van een algemeen verbindend voorschrift. Er bestaan echter 
belangrijke verschillen tussen beide figuren. Zo heell een algemeen verbindend 
voorschrift een specifieke grondslag in een bijzondere wet: een bijzondere, expli-
ciete bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften uit te vaardigen. Een 
beleidsregel heeft een algemene grondslag (namelijk art. 4:81 Awb), met then 
verstande dat in situaties als bedoeld in artikel 4:81, tweede lid, Awb tevens een 
specifieke grondslag is vereist. Twee andere essentiele verschillen zijn dat een 
algemeen verbindend voorschrift in tegenstelling tot een beleidsregel een 
bevoegdheid kan scheppen en een verplichting aan de burger kan opleggen. 
De beleidsregel moet betreldcing hebben op (d) de afweging van belangen, de 
vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften. Hiermee is het las-
tige onderscheid tussen beoordelingsruimte, beoordelingsvrijheid en beleidsvrij-
heid in geding.' 3  Verder betreft een beleidsregel (e) het gebruik van een bevoegd-
heid van een bestuursorgaan. Doorgaans gaat het om een publiekrechtelijke 
(beschildcings)bevoegdheid; niet is echter uitgesloten dat de beleidsregels zijn 
gegeven met het oog op privaatrechtelijk rechtshandelen of feitelijk hande1en2 4  

3. Zijn de beleidsregels als zodanig herkenbaar? 

In het kader van het vorige aandachtspunt kan iets een beleidsregel blijken te zijn 
en ook zo door het bestuursorgaan genoemd worden (zoals "Besluit Beleidsregel 
X"; jets dergelijks is natuurlijk het mooiste).' 5  Verder kan iets een beleidsregel 
blijken te zijn maar door het bestuursorgaan anders gekwalificeerd worden (bij-
voorbeeld als een algemeen verbindend voorschrift, of als een richtlijn). Omge-
keerd kan iets door het bestuursorgaan gekwalificeerd worden als een beleidsre-
gel terwiji het geen beleidsregel is (maar bijvoorbeeld een algemeen verbindend 
voorschrift of een richtlijn). 
Bij het nu aan de orde zijnde vraagpunt gaat het niet zozeer om de door het 
bestuursorgaan gegeven lcwalificatie aan de regel, als wel om het vraagpunt of, 
aangenomen dat sprake is van beleidsregels, deze ook als zodanig herkenbaar 
zijn. Er zijn allerlei redenen waarom dit een probleem 'can vormen. Bijvoorbeeld 
door de manier van weergeven van de beleidsregels of door het opnemen van 
wetteksten, jurisprudentie of een motivering in het besluit houdende beleidsre-
gels. Uitgangspunt is dat een beleidsregel een besluit en dus een beslissing is. 
Met name de motivering van een beleidsregel moet nadrukkelijk van de beleids-
regel zelf worden onderscheiden. Dit is een kwestie van weergave van de beleids-
regels. In dit kader dient te worden nagegaan of de beleidsregels bijvoorbeeld 

13. Nader over deze drie begrippen in § 2.6. 
14. Zie ook § 1.2. 

15. Vergelijk aanwijzing 44a van de Aanwijzingen voor de regeigeving, waarin onder rneer wordt 
bepaald: in het opschrift en de citeettitel van de regeling waarbij een beleidsregel wordt vastge-
steld, wordt het woord beleidsrege uitdrulckelijk gebruikt." 
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worden weergegeven in een doorlopend betoog, dan wel artikelsgewijs of door 
middel van aandachtstreepjes. In beide laatste situaties zal doorgaans gesproken 
kunnen worden van een goede herkenbaarheid. 16  

4. Wie is/zijn de geadresseerde(n) van de beleidsregels? 

Het draait hier om het (formele) onderscheid tussen artikel 4:81, eerste lid, en 
artikel 4:81, tweede lid, Awb. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen 
met betreldcing tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uit-
geoefende, dan wel een door hem gedelegeerde bevoegdheid (eerste lid). In 
andere gevallen kan een bestuursorgaan slechts beleidsregels vaststellen voor 
zover dit bij wettelijk voorschrift is bepaald (tweede lid). 

5. Voor wie zijn de beleidsregels volgens het bestuursorgaan bedoeld? 

Anders dan bij het vorige vraagpunt inzake de formele adressering, gaat het bier 
om de doelgroep van de beleidsregels zoals het bestuursorgaan deze voor ogen 
heeft. Het kan zijn dat de beleidsregels primair voor de eigen medewerkers zijn 
geschreven. Dan rijst nog de vraag: voor welke categorie medewerkers? Hierbij 
valt te onderscheiden tussen medewerkers die belast zijn met de voorbereiding 
van de primaire besluiten en medewerkers die belast zijn met de behandeling 
van bezwaarschriften. Uiteraard zouden ook belanghebbende burgers de hoofd-
doelgroep kunnen vormen. Het antwoord kan onder meer van betekenis zijn 
voor de beoordeling van de toegankelijlcheid van de beleidsregels. 
Zeker zo belangrijk als de documentenstudie was hier de interviewronde, in aan-
merking genomen dat het gaat om de bedoeling van het bestuursorgaan. 

6. Wat is de opzet van de beleidsregels? 

Met dit vraagpunt wordt getracht te weten te komen of er voor de weergave van de 
beleidsregels expliciet een bepaalde opzet is gekozen. Als daarvoor niet uitdruk-
kelijk is gekozen, kan deze opzet wellicht uit de context worden afgeleid. Bij de 
opzet moet onder andere worden gedacht aan de wijze van structurering van de 
gehele regeling, de onderverdeling en het gebruik van opschriften.i 7  Interessant 
is hoe de opzet van de beleidsregels zich verhoudt tot de doelgroep van deze 
regels zoals het bestuursorgaan deze voor ogen heeft (zie het vorige vraagpunt). 

16. Hier wordt aangesloten bij de Aanwijzingen voor de regelgeving. Aanwijzing 3 bepaalt: "Op beleids-
regels zijn deze aanwijzingen van toepassing, voor zover de aard van de beleidsregels zich daarte-
gen niet verzet." In aanwijzing 95 wordt een artikelsgewijze opbouw aanbevolen. Zie aanwijzing 
99 voor het gebruik van artikelleden. 

17. Vergelijk voor deze en andere punten de aanwijzingen 94-104a. In aanwijzing 105 wordt het 
gebruilc van een opschrift aanbevolen. Over de aanhef, de considerans en de begripsbepalingen 
gaan achtereenvolgens aanwijzingen 109-114, aanwijzingen 117-120 en aanwijzingen 121-123. 
Deze aanwijzingen zijn overigens te gedetailleerd om volledig te worden meegenomen in het ana-
lysekader voor het onderzoek. 
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2.6 	iN HOUD VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

Hieronder worden vijf vraagpunten onderscheiden die speciaal op de inhoud van 
de beleidsregels betrelddng hebben. 
Voor alle vijf vraagpunten is de weg van documentenstudie gevolgd. 

I. Hebben de beleidsregels vooral betrekking op afweging van belangen, vast-
stelling van feiten of uitleg van wettelijke voorschriften? 

De rechtsfiguur beleidsregel is tot ontwikkeling gekomen om enerzijds eenheid 
te bewerkstelligen in het bestuursoptreden door te verzekeren dat de invulling 
van beleidsvrijheid dan wel de uitleg van wettelijke voorschriften binnen het 
bestuursorgaan op eenvormige wijze geschiedt, anderzijds om aan de burger dui-
delijkheid te verschaffen over de door het bestuursorgaan te volgen gedragslijn. 
Belangwekkend is dat de Awb-wetgever heeft gekozen voor een definitiebepaling 
volgens welke zowel regels met betrekking tot de belangenafweging, de feiten-
vaststelling als de uitleg van wettelijke voorschriften als beleidsregels zijn te Icwa-
lificeren.' s  Het gaat bij het onderhavige vraagpunt om deze typering van beleids-
regels naar (a) de afweging van belangen, (b) de vaststelling van feiten en (c) de 
uitleg van wettelijke voorschriften. Dit onderscheid is als bekend speciaal van 
belang voor (de indringendheid van) de rechterlijke toetsing. 
Beleidsregels omtrent de afweging van belangen hebben betrelcking op de discre-
tionaire elementen van bevoegdheden. Te denken valt aan de invulling van beoor-
delingsvrijheid en beleidsvrijheid (met name de zogenaamde "karl-bepalingen). 
Beleidsregels omtrent de vaststelling van feiten zijn volgens de memorie van toe-
lichting, "regels betreffende de wijze waarop bepaalde grootheden — bijvoorbeeld 
geluidsniveaus of concentraties van schadelijke stoffen — gemeten worden. Nu de 
meetmethoden van invloed kunnen zijn op de resultaten van de meting, is het 
voor betrokkenen van belang dat het bestuursorgaan ook in dit opzicht voorspel-
baar en consistent handelt", aldus de wetgever.' 9  
Beleidsregels omtrent de uitleg van wettelijke voorschriften, ook bekend onder de 
term wetsinterpreterende beleidsregels, hebben betrekking op beoordelings-
ruimte, dus op een vage juridische norm die nader geconcretiseerd moet worden 
voordat ze in de bestuurspraktijk gebruilct kan worden. 
Er is reeds op gewezen dat deze op zichzelf al ingewikkelde driedeling nog 
gecompliceerder kan zijn; dit betreft met name de mogelijkheid van beleidsregels 
met betreklcing tot de feitenkwalificatie." Ook is reeds gewezen op de mogelijk-
heid dat beoordelingsruimte in een beleidregel wordt ingevuld in termen van 
beoordelingsvrijheid (eventueel beleidsvrijheid). 2 ' 

2. Wordt het onderscheid in afweging van belangen, vaststelling van feiten en 
uitleg van wettelijke voorschriften expliciet in de beleidsregels aangegeven? 

18. ZIP S 1.2. 

19. PG Awb III, p. 38. 
zo. Zie S 1.2. 

21. 	Zie S I.2. 
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Er zijn in principe slechts twee antwoordcategorieen mogelijk: ja en nee. 

3. In hoeverre wordt met de beleidsregels invulling gegeven aan de open 
bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid? 

Er worden drie antwoordcategorieen gehanteerd: de beleidsregels geven vrijwel 
volledig invulling aan alle open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid; de 
beleidsregels geven gedeeltelijk invulling aan alle open bestanddelen van de uit-
voeringsbevoegdheid; de beleidsregels geven vrijwel geen invulling aan de open 
bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid. 

4. In hoeverre bevatten de beleidsregels zelf open bestanddelen? 

Vraagpunt is hier of de beleidsregels zelf nog ruimte voor het betreffende 
bestuursorgaan bevatten. Met andere woorden: in hoeverre zijn de beleidsregels 
`dichtgetimmerd'? Het onderhavige vraagpunt houdt direct verband met het 
vorige. Zo kan het zijn dat de beleidsregels aan alle open bestanddelen van de uit-
voeringsbevoegdheid invulling geven. Sprake lijkt dan te zijn van een adequate 
regeling. Maar als de beleidsregels zelf veel open bestanddelen bevatten, dan is 
dat bij nader inzien niet het geval. Dit is onder meer relevant uit een oogpunt van 
geschillenreductie: geschillenreductie is niet gebaat met beleidsregels die zelf 
veel open bestanddelen bevatten. 

2.7 	VORMGEVING VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

Dit aspect van de vormgeving van de beleidsregels omvat diverse vraagpunten 
inzake de meer uitwendige kant van beleidsregels. 
Alle vraagpunten leenden zich voor documentenstudie. 

1. Komt in het opschrift expliciet naar voren dat het om beleidsregels gaat? 

Weet de opsteller van de beleidsregels dat het om beleidsregels gaat en brengt hij 
dit ook tot uitdruldcing in het op schrift gestelde stuk (bijvoorbeeld door middel 
van een kopje "Besluit Beleidsregels X")? Dit kan worden beantwoord met ja of 
nee. 

2. In hoeverre zijn de beleidsregels te onderscheiden van de motivering, toelich-
ting, et cetera? 

Vraagpunt is bier hoe de beleidsregels worden gepresenteerd. Het kan zijn dat de 
beleidsregels artikelsgewijs of met aandachtstreepjes worden aangegeven, of dat 
de beleidsregels besloten liggen in een doorlopende tekst. Dit laatste kan heel 
goed werkbaar zijn voor bijvoorbeeld de bestuurders en medewerkers van de 
betreffende instantie. Maar de burgers kunnen er wellicht minder goed mee uit 
de voeten. Het verdient daarom in het algemeen de voorkeur dat de beleidsregels 
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duidelijk worden gescheiden van de toelichting, motivering, jurisprudentie, en 
dergelijke. 
Er warden in dit verband drie antwoordcategorieen gehanteerd: de beleidsregels 
zijn goed te onderscheiden van de motivering, de toelichting, et cetera; de beleids-
regels zijn daarvan redelijk te onderscheiden; de beleidsregels zijn daarvan slecht 
te onderscheiden. Oak hier is van betekenis of de artikelvorm dan wel de betoog-
vorm wordt gehanteerd. 

3. Hebben de beleidsregels betrelcking op meerdere uitvoeringsbevoegdheden? 

Dit vraagpunt kan warden beantwoord met ja of nee. 

4. Wordt in geval de beleidsregels op meerdere bevoegdheden betrekking heb-
ben duidelijk aangegeven welke beleidsregel op welke uitvoeringsbevoegd-
heid betreldcing heeft? 

Dit vraagpunt sluit rechtstreeks aan bij het vorige, en kan eveneens warden 
beantwoord met ja of nee. 

5. Wordt de wettelijke grondslag van de uitvoeringsbevoegdheid vermeld? 

Dit vraagpunt ligt in het verlengde van de vorige twee vraagpunten, en is ingege-
ven door artikel 4:83 Awb. Op grand van deze bepaling moet bij de bekendma-
king van de beleidsregel "zo mogelijk" het wettelijk voorschrift warden vermeld 
waarop de beleidsregel betrekking heeft. Ook het onderhavige vraagpunt kan 
warden beantwoord met ja of nee. 

2.8 	OVERIG 

Dit laatste cluster vormt het kader voor resterende onderzoeksbevindingen. Voor 
zover dat niet reeds in de context van de bovenstaande aspecten is geschied, 
wordt in dit kader nader ingegaan op de onderzoeksvraag inzake de geschillenre-
ductie. Te verwachten valt dat niet meer dan een globale indruk terzake kan war-
den verkregen. Op dit punt, maar oak anderszins, kan in meer algemene zin aan 
de orde komen of invoering van de derde tranche van de Algemene wet bestuurs-
recht, onderdeel beleidsregels, tot een verandering in de praktijk heeft geleid. 
Voorts kan in meer algemene zin warden gekeken naar eventuele knelpunten 
met betrekking tot de Awb-bepalingen over beleidsregels. 
In het bijzonder is bier gebruik gemaakt van de interviewmethode. 
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3 	Ministeries, in het bijzonder Economische 
Zaken 

3. 1  iNLEIDING 

De ministeries publiceren hun beleidsregels met name in de Staatscourant. Via 
interne waren deze beleidsregels gemalckelijk op te sporen. In totaal werden in 
de staatscouranten van de jaren 1998, 1999 en 2000 op het niveau van de minis-
teries 49 besluiten houdende beleidsregels aangetroffen. Zet men dit aantal af 
tegen de vele ministeriele uitvoeringsbevoegdheden, dan kan men dit een klein 
aantal noemen. Dit geldt des te meer wanneer men in aanmerking neemt dat 10 
van de 49 aangetroffen beleidsregels op een en hetzelfde onderwerp betrekking 
hebben, namelijk de arbeidsomstandigheden (ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid). 
Aanvankelijk was het de bedoeling om een ministerie te kiezen en van dat minis-
terie de in de Staatscourant gepubliceerde beleidsregels te analyseren. Bij het 
ministerie van Economische Zaken (hierna soms ook: Ez) werd de meeste varia-
tie in beleidsregels aangetroffen. Om die reden zijn alle in de Staatscourant 
gevonden beleidsregels van dit ministerie geanalyseerd. Aangezien het aantal 
gevonden beleidsregels van EZ gering is, is besloten ook beleidsregels van andere 
ministeries bij de analyse te betrekken. Deze andere beleidsregels zijn aflcomstig 
van de volgende ministeries: het ministerie van Justitie, het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.' Aan de 
hand van het criterium variatie zijn in totaal 23 besluiten houdende beleidsregels 
geanalyseerd. 
Bekend is dat op het niveau van de ministeries meer beleidsregels voorkomen 
dan die welke in de jaren 1998, 1999 en 2000 in de Staatscourant zijn versche-
nen. Te denken valt aan beleidsregels van het ministerie van Financien op het ter-
rein van de belastingen, beleidsregels van het ministerie van Justitie met betrek-
king tot het openbaar ministerie en van ditzelfde ministerie in het kader van het 
vreemdelingenrecht. Deze zijn vanwege bun specifieke aard buiten beschouwing 
gelaten (aan laatstgenoemde categorie zou gezien haar complexiteit apart onder- 

1. 	Van een aantal ministeries zijn geen gepubliceerde beleidsregels gevonden. Afgezien van het 
ministerie van Financien (waarvan bekend is dat dit met fiscale beleidsregels werkt), gaat het om 
de volgende ministeries: het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van Defensie en het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook van de minister van Grote Steden en Integratiebeleid zijn 
geen gepubliceerde beleidsregels gevonden. 

31 



Ministerie 	 Beleidsregel 	 jeer 

Ministerie van 	 Beleidsregels bewust belonen EZ 	 1998 

Economische Zaken 	Beleidsregels insiders EZ 	 1998 

Wijziging beleidsregels inzake afgifte van certificaten voor 	1999 

elektrisch materiaal bestemd voor gebruik in explosieve 

omgeving mijngashoudende mijnen 

Beleidsregels aanwijzing netbeheerders 	 1999 

Beleidsregels aanwijzing netbeheerders Gaswet 	 2000 

Beleidsregels vaststellen voorwaarden bedoeld in artikel 31 	2000 

Elektriciteitswet 1998 

Beleidsregels behandeling aanvragen wijziging vergunning 	2000 

mijnbouwactiviteiten 

Beleidsregels effectentransacties medewerkers Senter 	2000 

Ministerie van Justitie 	Interim beleidsregels vestiging gerechtsdeurwaarders 	1999 

Beleidsregels projectsubsidies effectief gebleken 	 2000 

maatregelen criminaliteitspreventie 2000 

Ministerie van Sociale 	Beleidsregels toepassing detacheringsverbod in- en 	 2000 

zaken en Werkgelegenheid 	doorstroombanen 

Beleidsregels vaststelling Wet sociale werkvoorziening voor 	2000 

het jaar 2000 	 _  

M inisterie van Onderwijs, 	Beleidsregels onderhoud en restauratie monumenten 	1999 

Cultuur en Wetenschap 	Beleidsregels aanwijzing beschermde monumenten op 	2000 

verzoek 

Ministerie van 	 Beleidsregels voor de toekenning van teeltplanschade op 	1998 

Binnenlandse Zaken en 	grand van de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem 

Koninkrijksrelaties 	 zware regenval 

Beleidsregels aanvraag ontheffing als bedoeld in de Wet 	2000 

particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 	_ 

M inisterie van Landbouw, 	Beleidsregels bestuurlijke boeten bureau heffingen 1999 	1999 

Natuurbeheer en Visserij 	Beleidsregels bedrijfseigen varkensvervoer 	 _1999 

Ministerie van 	 Beleidsregels op grand van de Wet 	 1999 

Volksgezondheid, Welzijn 	Ziekenhuisvoorzieningen 

en Sport 	 Beleidsregels ontheffingen Wet op de dierproeven 	 2000 

Ministerie van Verkeer en 	Beleidsregels ontheffingverlening aftapbaarheid 	 1999 

Waterstaat 	 internetdiensten _  
Beleidsregels vergunningen professioneel vuurwerk 	 2000 

Ministerie van 	 Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de 	1999 

Volkshuisvesting, 	 Woni ngwet 

Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer 

zoek gewijd moeten worden; veel regels met betrelcking tot het openbaar ministe-
rie zouden trouwens gelet op art. r:6, onder a, Awb buiten de boot vallen). Hier-
onder volgt een overzicht van de geanalyseerde beleidsregels. 
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Hieronder worden de in hoofdstuk 2 geformuleerde vragen beantwoord voor de 
beleidsregels van de betrokken ministeries, waaronder in het bijzonder het 
ministerie van Economische Zaken. 2  

3.2 	DE BELEIDSREGELS IN RELATIE TOT ANDER BELEID 

1. In hoeverre worden andere vormen van beleid gehanteerd? 

Naast de rechtsfiguur beleidsregel maakt het ministerie van Economische Zaken 
gebruik van andersoortige beleidsvormen, te weten: ambtelijke instructies of 
werkafspraken, nota's, vastgestelde maar niet gepubliceerde beleidsregels, conve-
nanten die EZ afsluit en model-beschikkingen. 3  Verder moeten het voorlichtings-
materiaal en de website van het ministerie worden genoemd. De nota's lijken de 
overhand te hebben. Deze nota's en de ambtelijke instructies of werkafspraken 
worden vooral gebruikt bij intern gericht beleid; beleidsregels en algemeen ver-
bindende voorschriften bij extern gericht beleid. In de ervaring van de geinter-
viewde medewerker heeft het verschil in binding tussen een beleidsregel en een 
algemeen verbindend voorschrift relevantie voor de keuze tussen beide soorten 
regels. Wanneer afwijking van een bepaald uitgangspunt niet wenselijk wordt 
geacht, zal de betreffende materie niet snel in de vorm van een beleidsregel gere-
geld worden. 
De geinterviewde medewerker merkte op dat verhoudingsgewijs weinig voor-
komt dat het beleid van EZ moet worden afgeleid uit de (niet-schriftelijke) vaste 
gedragspralctijk. In verband met wisseling van personeel en het waarborgen van 
gelijke behandeling en dergelijke wordt het van belang geacht om gewenst beleid 
schriftelijk vast te leggen en daarmee controleerbaar te maken. 
De introductie van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht op 1 januari 1998 
heeft de keuze tussen de verschillende manieren om beleid vast te stellen bij EZ 
niet wezenlijk beinvloed. De afweging blijft als voorheen: bepaalde onderwerpen 
lenen zich niet voor regeling in een beleidsregel, bijvoorbeeld omdat de bedoe-
ling is dat er rechten en plichten voor burgers ontstaan, of vanwege het afwij-
kingsbereik. 

2. Is sprake van omzetten (opwaarderen) van beleid in beleidsregels? 

Het komt voor dat beleid wordt omgezet (opgewaardeerd) in beleidsregels, maar 
betwijfeld kan worden of het vaak gebeurt. Het zal volgens de geinterviewde 
medewerker hoofdzakelijk gebeuren in die gevallen waarin aanvankelijk niet 
expliciet de afweging is gemaakt in welke vorm, algemeen verbindend voor- 

2. Bij het ministerie van Economische Zaken is een medewerker en begeleider juridische zaken 
geinterviewd. De betreffende afdeling heeft drie aandachtsgebieden, te weten bezwaar en beroep, 
regelgeving en juridische advisering (w)z: wetgeving en juridische zaken). Beleidsregels vallen 
onder het aandachtsgebied regelgeving. Voorts is een raadsheer uit het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven geinterviewd. 

3. Zie bijvoorbeeld de handleiding voor Nieuw Subsidierecht, Algemene wet bestuursrecht en Kader- 
wet Ez-subsidies, van het ministerie van Economische Zaken van augustus 1998. 
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schrift, beleidsregel of jets anders, het op schrift gestelde stuk moet worden gego-
ten, of in die gevallen dat er jets verandert. Als andersoortige beleidsvormen wor-
den omgezet in (al dan niet gepubliceerde) beleidsregels, is dat een bewuste 
keuze. 
De geinterviewde medewerker signaleerde verder dat bijvoorbeeld op het gebied 
van personeelsbeleid nieuw beleid direct wordt vastgelegd in een beleidsregel of 
een ministeriele regeling. Zij heeft op dit gebied nog niet meegemaakt dat eerst 
met een interne regel werd gewerkt die pas later in een beleidsregel of een minis-
teriele regeling werd omgezet. 
Wat subsidies betreft, is tijdens de voorbereiding van een ministeriele subsidiere-
geling met betreldcing tot een windpark gebleken dat de selectie op een andere 
manier moest plaatsvinden dan via de weg van subsidieverlening. Vervolgens 
hield die andere manier in dat de materie niet meer in een ministeriele regeling 
kon worden geregeld, maar alleen nog maar in een beleidsregel kon worden vast-
gelegd, aldus de geinterviewde medewerker. Hier is echter geen sprake van 
omzetten en opwaarderen zoals bij het onderhavige vraagpunt aan de orde. 

3.3 	TOTSTANDKOMING, BEKENDMAKING EN MOTIVERING VAN DE 

BELEIDSREGELS 

i. tangs welke interne procedure zijn de beleidsregels totstandgekomen? 

Voor beleidsregels en algemeen verb indende voorschriften geldt bij het ministe-
rie van Economische Zaken dezelfde procedure, die er globaal als volgt uitziet. 
Ms een beleidsafdeling van EZ op een gegeven moment een bepaald onderwerp 
wil regelen, zet zij dat in een beleidsnota. Deze beleidsnota wordt geaccordeerd. 
De juridische afdeling wordt erbij betrokken om te bekijken of het voorgestelde 
een algemeen verbindend voorschrift moet worden, of een beleidsregel, of een 
convenant, et cetera. Zij gaat ook na of voorlichting noodzakelijk is. Verder hangt 
het van het onderwerp af. Meer specifiek gaat het als volgt, aldus de geinter-
viewde medewerker. 
Formeel gezien, is er bij subsidieregelingen een vaste procedure die start met het 
voorleggen van een zogenoemde kiemnota aan de monitorcommissie, en die ein-
digt met een subsidieregeling (meestal een algemene maatregel van bestuur of 
een ministeriele regeling, dus geen beleidsregel). Voor personeelsregelingen 
geldt dat de personeelsafdeling direct contact opneemt met w(z ten aanzien van 
de inhoud en vormgeving van een ministeriele regeling of beleidsregel op dit 
gebied. Vervolgens wordt bezien wat inhoud en vorm moeten zijn, en wordt een 
en ander opgesteld. Op andere gebieden vormt een beleidsregel vaak een onder-
deel van een totaal-pakket, bijvoorbeeld een project herziening mijnbouwwetge-
ving. Via het wetgevingsprogramma komt dit onder de aandacht van wr en de 
departementsleiding. Daarvoor is er al overleg geweest tussen de betrokken 
beleidsafdeling en wg. 
De beleidsregels worden formeel vastgesteld door de minister of staatssecretaris. 
Volgens de vorige mandaatregeling konden zij ook in mandaat worden vastge- 
steld door de directeur-generaal. Het is tegenwoordig, net als voorheen, wel 
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mogelijk dat Senter bijvoorbeeld als uitvoerder van een subsidieregeling in over-
leg met de betrokken beleidsafdeling een bepaald beleid voert, omdat die regeling 
op een bepaald aspect nadere invulling behoeft. Het gaat dan met name om 
beleid dat wordt uitgedrukt in een vaste handelwijze voor gelijke gevallen. 
Bij de totstandkoming van de beleidsregels van EZ worden de volgende gegevens 
gebruikt: adviezen, zienswijzen en/of bedenkingen, jurisprudentie, de capaciteit 
van het ambtenarenapparaat en de financiele positie van het Rijk. 

2. Langs welke externe procedure zijn de beleidsregels totstandgekomen? 

Het is niet duidelijk hoe vaak het ministerie van Economische Zaken bij de tot-
standkoming van zijn beleidsregels van een externe procedure gebruikmaakt. 
Maar het komt wel voor, aldus de geinterviewde medewerker. 
Zo is er in het kader van een beleidsregel voor een windpark op internet een voor-
publicatie van de hoofdlijnen van de beleidsregel geweest. Doel daarvan was om 
opmerkingen te lcrijgen vanuit de markt om te bezien of er wellicht aspecten 
onderbelicht bleven in de opzet die voor ogen stond. Daarbij is wel duidelijk aan-
gegeven dat er niet gecorrespondeerd zou worden over vragen of opmerlcingen 
naar aanleiding van de publicatie en dat de opmerlcingen overwogen zouden wor-
den, maar dat niet vaststond dat ze ook zouden worden overgenomen. 

3. Zijn de beleidsregels bekendgemaakt, en zo ja op welke wijze? 

De vastgestelde beleidsregels worden bekendgemaakt in de Staatscourant. Bij de 
bekendmaking van de beleidsregels wordt tevens de toelichting van de regels 
bekendgemaakt. Naast de officiele bekendmalcing wordt gebruikgemaalct van fol-
ders, krantjes en het internet als voorlichtingsmateriaal. 

4. Zijn de beleidsregels voorzien van een deugdelijke motivering? 

De onderbouwing van de ministeriele beleidsregels verschilt nogal: soms is 
sprake van een goede motivering, 4  soms van een goede toelichting, 5  en soms van 
een tekst die zowel motiverende als toelichtende elementen bevat; 6  daarnaast 
komt het voor dat zowel een motivering als een toelichting ontbreekt. 7  Ongeveer 

4. Bijvoorbeeld het besluit Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet van de 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (stcrt. 26, 8 februari 1999). 

5. Bijvoorbeeld het besluit Beleidsregels projectsubsidies effectief gebleken maatregelen criminali-
teitspreventie 2000 van de minister van Justitie (stcrt. nr . 87, 4 mei 2000). 

6. Bijvoorbeeld het besluit Beleidsregels vaststellen voorwaarden bedoeld in artikel 31 Elektriciteits-
wet 1998 van de minister van Economische Zaken (stcrt. nr . 134, 14 juli 2000). 

7. Bijvoorbeeld het besluit Beleidsregels onderhoud en restauratie monumenten van de staatssecre-
tans van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (stcrt. nr . 17, 26 januari 1999). Dit besluit bevat wel een 
bijlage waarin deels een summiere toelichting op en/of motivering van de beleidsregels wordt 
gegeven. Zie voorts de beleidsregels Bestuurlijke boeten Bureau Heffingen 1999 van de minister 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (stcrt. nr . 206, 26 olctober 1999) en de beleidsregels 
Ontheffingen Wet op de dierproeven van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(stc.rt. nr. 207, 25 olctober 2000). 
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even veel besluiten kennen een toelichting als een motivering ter onderbouwing. 
Een combinatie van een toelichting en een motivering komt minder vaak voor. 
Ook het ontbreken van een toelichting komt minder vaak voor. De inhoudelijke 
lcwaliteit (consistentie, concludentie en begrijpelijkheid) van de toelichting of de 
motivering is in het algemeen hoog. 
Wanneer men wat nauwkeuriger naar de onderbouwingen van een aantal 
beleidsregels Icijkt, valt het volgende op. 

In het besluit Beleidsregels aanvraag ontheffing als bedoeld in de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (stcrt. nr . 6o, 24 maart woo) stelt 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koniniaijksrelaties in artikel 5: "Indien 
blijkt dat na verlening van de ontheffing sprake is van vermenging van taken dan 
wel overdracht van politie-informatie of opsporingsinformatie, als bedoeld in arti-
kel 2, dan wel niet of niet langer voldaan wordt aan de aan de ontheffing verbon-
den beperkingen en voorschriften, kan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in overeenstemming met de Minister van Justitie en een 
andere minister wie het aangaat, de ontheffing intrekken." In de artikelsgewijze 
toelichting bij dit artikel stelt de minister: 'Aan de ontheffing kunnen beperkin-
gen en voorschriften worden verbonden. De aard van deze beperkingen en voor-
schriften zullen deels afhangen van de omstandigheden van het geval. Pen beper-
king die stand aard zal worden opgelegd, is dat de ontheffing word( verleend gedurende 
de pen ode dat de betrokken werkzaamheden worden uitgevoerd. 4  In de toelichting — 
zie het gecursiveerde gedeelte — wordt een beleidsregel gegeven. 9  Het gaat bier 
immers niet om het verldaren maar om het nader invullen van in de regeling 
voorkomende termen of begrippen. 

Het nu te bespreken besluit van de minister van Justitie geeft een voorbeeld van 
een bij een besluit behorende bijlage waarin bindende voorwaarden worden gege-
ven. Het gaat om het besluit Beleidsregels projectsubsidies effectief gebleken 
maatregelen criminaliteitspreventie 2000 (stcrt. nr. 87, 4 mei woo), waarin de 
minister aangeeft welke projecten (op welke deelgebieden) in aanmerking komen 
voor projectsubsidies. In artikel 2 van dit besluit staat: "Deelgebieden als bedoeld 
in artikel 34, onderdeel a, van de wet fustitie-subsidies die in woo voor pro-
jectsubsidies in aanmerking komen zijn: 
— Weerbaarheid, met name Marietje Kessels of daarvan afgeleide projecten, uit-

gewerkt in bijlage i van deze regeling. 
— Taakstraf voor hardnekkige spijbelaars, met name Basta of gelijksoortige pro-

jecten, uitgewerkt in bijlage 2 van deze regeling. 
— Buurtbemiddeling, uitgewerkt in bijlage 3 van deze regeling." 

8. Curs. schr. 
9. Een ander voorbeeld is te vinden in het besluit Beleidsregels aanwijzing beschermde monumen-

ten op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (stcrt. nr . 39, 
24 februari 2000), waar in de toelichting bij artikel 5 wordt verrneld: "Tot de hierbedoelde mon* 
menten behoren in ieder geval die monumenten die reeds een nationaal of intemationaal erkende 
positie in de vakliteratuur hebben verworven." Ook deze uitspraak valt de kwalificeren als een 
beleidsregel. 
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In de genoemde bijlagen staan aanvullende criteria geformuleerd waaraan een 
project moet voldoen om voor subsidie in aanmerldng te komen. Bijvoorbeeld ten 
aanzien van het eerste deelgebied (weerbaarheid) is een van de volgende aanvul-
lende criteria geformuleerd: "het project is een schoolgebonden activiteit, waarin 
een actieve bijdrage door de school en de leerkracht wordt geleverd, waarbij ook 
de ouders worden betrolcken / geinformeerd." 

3.4 TOEPASSING VAN DE BELEIDSREGELS 

1. Worden de beleidsregels veel toegepast? 

De rechtsfiguur beleidsregel wordt door het ministerie van Economische Zaken 
niet veel gebruikt. De rechtsfiguur wordt voornamelijk gebruikt als aan het 
gebruik van andere vormen om beleid weer te geven teveel nadelen kleven of als 
deze andersoortige beleidsvormen om andere redenen niet geschikt zijn.' De 
rechtsfiguur beleidsregel wordt min of meer beschouwd als laatste optie. De 
reden dat bij EZ niet vaak wordt gewerkt met een beleidsregel is, naar de ervaring 
van de geinterviewde medewerker, dat de materie zich niet leent voor regeling in 
een beleidsregel. Zo is bij subsidieregelingen als uitgangspunt in de Kaderwet EZ-
subsidies gesteld dat subsidies steeds op grond van een algemene maatregel van 
bestuur of ministeriele regeling verstrekt moeten worden. Op dit uitgangspunt 
geldt wel een aantal uitzonderingen, maar die worden in de praktijk strikt gein-
terpreteerd en bij uitzondering toegepast. De enige subsidiebeleidsregel die de 
geinterviewde medewerker te binnen schoot, is die inzake Technostartersinitiatie-
yen die begin 2001 in de Staatscourant is verschenen. Een reden dat in het alge-
meen niet snel met beleidsregels wordt gewerkt, is volgens de geinterviewde 
medewerker, volgens haar ervaring bij EZ alsook bij andere departementen, dat de 
afwijldngsruimte bij een beleidsregel nu eenmaal groter is dan bij een algemeen 
verbindend voorschrift. En afwijkingen zijn juist vaak onwenselijk. 
De beleidsregels die er zijn, worden in voorkomende gevallen altijd toegepast, 
aldus de geinterviewde medewerker. Een kwantitatieve uitspraak terzake kon niet 
worden gedaan. 

2. Hoe wordt het motiveringsvoordeel van het gebruik van beleidsregels beoor-
deeld? 

Als een besluit met toepassing van een beleidsregel wordt genomen, wordt conse-
quent in de motivering van dat besluit naar de beleidsregel verwezen. Bij het 
ministerie van Economische Zaken wordt echter geen motiveringsvoordeel erva-
ren, aldus de geinterviewde medewerker. Hierbij speelt een rol dat de minister 

Een voorbeeld betreft de hierboven aangehaalde casus inzake een windpark dat voor de lcust moet 
komen. Er moet worden aangegeven hoe de selectieprocedure voor potentiele bouwers eruit komt 
te zien. De aanvragers moeten een vergunning hebben en lcurmen eventueel subsidie aanvragen. 
Het was eerst de bedoeling om via de subsidieregeling, een ministeriele regeling, de selectieproce-
dure te regelen. Toen bleek dat er bepaalde potentiele bouwers waren die geen subsidie nodig heb-
ben. De selectieprocedure wordt nu waarschijnlijk in een beleidsregel vastgelegd. 
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zijn meeste beslissingen op basis van algemeen verbindende voorschriften 
neemt, zonder dat daarnaast nog beleidsregels van toepassing zijn. Anders 
gezegd, de omvang van het gebruik van de beleidsregels is te beperkt om van een 
motiveringsvoordeel te kunnen spreken. 

3. Wat is de praktische betekenis van de inherente afwijkingsbevoegdheid? 

De geinterviewde medewerker merkte op dat het niet goed mogelijk is voor ez 
een schatfing te geven van de getalsmatige verhouding tussen de gevallen die 
onder de beleidsregels vallen en de zogenoemde bijzondere gevallen, want een 
inventarisatie is er niet. Zij vermoedt dat zeer weinig gebruik wordt gemaakt van 
de inherente afwijkingsbevoegdheid. De inherente afwijkingsbevoegdheid wordt 
als nadeel van de rechtsfiguur beleidsregel ervaren. Het ministerie heeft behoefte 
aan het duidelijk kunnen stellen van zijn beleid ("nee is nee"). Door de inherente 
afwijkingsbevoegdheid kan men soms het gevoel hebben de deur open te zetten. 
Er is geen ambtshalve toetsing van bijzondere gevallen. De burger moet zelf de 
omstandigheden aangeven waardoor aanleiding ontstaat om te kijken naar even-
tuele bijzondere omstandigheden, aldus de geinterviewde medewerker. Het is 
namelijk uitermate lastig om te ontdekken of dergelijke omstandigheden aanwe-
zig zijn wanneer de aanvrager op geen enkele wijze een aanwijzing geeft dat 
daarvan in zijn geval sprake is of zou kunnen zijn, lichtte zij toe. 
Er is bij a nimmer ten nadele van de burger gebruik gemaakt van de inherente 
afwfildngsbevoegdheid, aldus de geinterviewde medewerker. 

3.5 	BESLUITKENMERKEN VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

i. Is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

De beslissingen houdende beleidsregels, zoals deze zijn gevonden in de Staats-
courant, voldoen allemaal aan het in artikel i:3, eerste lid, Awb geformuleerde 
besluitcriterium. Het gaat dus steeds om een schriftelijke beslissing van een 
bestuursorgaan (de Staat als rechtspersoon krachtens publiekrecht, art. 2:1, eerste 
lid, BW; de minister of staatssecretaris als orgaan van deze rechtspersoon), inhou-
dende een publiekrechtelfike rechtshandeling. 

2. Is sprake van een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

Vrijwel alle onderzochte besluiten zijn te kwalificeren als beleidsregels in de zin 
van de Algemene wet bestuursrecht. 
In een enkel geval zou men kunnen betwijfelen of terecht is gekozen voor de 
rechtsfiguur beleidsregel. Zie de beleidsregels die de minister van Justitie heeft 
geformuleerd op grond van artikel 35, eerste lid, Wet Justitie-subsidies (stcrt. nr . 
87, 4 mei 2000). Dit artikel luidt als volgt: "1. Onze Minister kan beleidsregels 
vaststellen voor de verstreldcing van projectsubsidies op het gebied van criminali-
teitspreventie. 2. Deze beleidsregels bevatten in ieder geval: a. een uitwerIcing van 
de activiteiten, genoemd in artikel 32, die voor subsidie in aanmerldng komen, en 
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b. een nadere omschrijving van aan de subsidie verbonden verplichtingen." Para-
graaf 3 van de beleidsregels bevat "verplichtingen van de subsidieontvanger" (ter-
will art. 35, eerste lid, Wet Justitie-subsidies niet van verplichtingen rept). Dit is 
opvallend, omdat alleen een algemeen verbindend voorschrift, en dus niet een 
beleidsregel, de burger eenzijdig kan binden, respectievelijk een verplichting kan 
opleggen. In de context van subsidiering lijkt een verplichting neergelegd in een 
beleidsregel, in het licht van het legaliteitsbeginsel, overigens geen onoverkome-
lijk probleem. 
Opmerkelijk is dat sommige beleidsregels gericht zijn tot een bepaalde ambte-
lijke functionaris." Hierdoor lijkt het alsof niet voldaan wordt aan het vereiste dat 
een beleidsregel een algemene regel moet zijn (de beleidsregel moet zich richten 
tot een onbepaalbare en voor uitbreiding vatbare groep personen). De betroldcen 
bevoegdheden waarvoor de beleidsregels zijn gegeven, zijn echter voor herhaalde 
toepassing vatbaar, zodat in bedoelde gevallen wel degelijk sprake is van beleids-
regels in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het gaat in deze gevallen om 
beleidsregels (algemene instructies, art. io:6, eerste lid, Awb) terzake van de uit-
oefening van een gemandateerde bevoegdheid; de beleidsregels berusten der-
halve op artikel 4:81, eerste lid, Awb. 
Door medewerkers van juridische afdelingen van het ministerie van Economi-
sche Zaken wordt het begrip beleidsregels opgevat zoals dit begrip in de Alge-
mene wet bestuursrecht is omschreven. Bij beleidsafdelingen, die naar de aard 
van bun activiteiten veel minder dan een juridische afdeling zijn gericht op juri-
dische definities en algemeen juridische vraagstukken, pleegt men zich echter 
niet druk te maken over de vraag of men te maken heeft met een ministeriele 
regeling, een beleidsregel of een andersoortige figuur, aldus de geinterviewde 
medewerker. In geval van aanwezigheid van een beleidsregel zal men zich daar-
van niet altijd bewust zijn, maar wel van het feit dat men met een kader te maken 
heeft waarmee men goed rekening moet houden. Verder stuit men bij EZ soms 
op de vraag of regels met betreldcing tot interne procedures, zoals administratieve 
procedureregels, als beleidsregels moeten worden aangemerkt, zo merkte de 
geinterviewde medewerker verder op. 

3. Zijn de beleidsregels als zodanig herkenbaar? 

In alle gevallen wordt in het opschrift van het besluit het woord "beleidsregel" 
gebruikt; in veel gevallen wordt ook in de citeertitel uitdruldcelijk het woord 
"beleidsregel" gebruikt. De beleidsregels zijn daardoor goed als zodanig te her-
kennen. De geconstateerde wijze van aangeven dat het om beleidsregels gaat, 
doet veronderstellen dat men bij de ministeries aanwijzing 44a van de Aanwijzin-
gen voor de regelgeving nauwgezet in acht neemt. 

H. 	Bijvoorbeeld de beleidsregels Vaststellen voorwaarden bedoeld in artikel 31 Elektriciteitswet 1998 
van de minister van Economische Zaken (stcrt. nr . 134, 14 juli 2000), waarin de minister de alge-
mene aanwijzingen richt tot de directeur van de dienst uitvoering en toezicht energie, en de 
beleidsregels Bestuurlijke boeten Bureau heffingen 1999 van de Minister van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij (stcrt. nr . 206, 26 olctober 1999), waarin de minister de beleidsregels richt tot 
de inspecteur bureau heffingen. 
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4. Wie is/zijn de geadresseerde(n) van de beleidsregels? 

In verreweg de meeste gevallen richten de beleidsregels zich tot de minister zelf. 
Zie bijvoorbeeld de beleidsregels van de minister van Economische Zaken 
omtrent de behandeling van aanvragen tot wijziging van de vergunning voor 
mijnbouwactiviteiten (stcrt. nr. 124, 30 juni 2000). Ingevolge artikel 18, eerste lid, 
Mijnwet continentaal plat is het de bevoegdheid van de minister om gevolg te 
geven aan een schriftelijk verzoek van een houder van een vergunning of onthef-
fing, om wijziging daarvan. Beleidsregels die aangeven wanneer de minister een 
aanvraag om wijziging van een vergunning toewijst, zijn bestemd voor de minis-
ter zelf. Soortgelijke voorbeelden zijn te vinden in het besluit Beleidsregels pro-
jectsubsidies effectief gebleken maatregelen criminaliteitspreventie 2000 van de 
minister van Justitie (stcrt. nr. 87, 4 mei 2000) en het besluit Beleidsregels aan-
vraag ontheffing als bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherche bureaus van de minister van Binnenlandse zaken en Koninlcrijksrela-
ties (stcrt. nr . Go, 24 maart 2000). 
Bij het ministerie van Economische Zaken is indertijd een heel enkele keer een 
besluit houdende beleidsregels in mandaat genomen, en wel door een directeur-
generaal.' Het besluit Beleidsregels effectentransacties medewerkers Senter van 
de minister van Economische Zaken (stcrt. nr . 44, 3 maart 2000) bevat zelfs een 
vrij uitdrukkelijk mandaatbesluit waarin de minister de bevoegdheid om nadere 
beleidsregels vast te stellen aan de algemeen directeur van Senter mandateert. 
Zie artikel 2, tweede lid, onder d: [het bepaalde in het eerste lid geldt niet ten aan-
zien van] "transacties ten aanzien van effecten uitgegeven door instellingen of 
categorieen daarvan die zijn aangewezen door de directeur".'3  De mandaatregeling 
van EZ is overigens recentelijk gewijzigd. 
Als de ministeriele bevoegdheid door de staatssecretaris wordt uitgeoefend, stelt 
deze ook de beleidsregels vast, die zich dan tot hem als geadresseerde van de 
beleidsregels richten. Zie bijvoorbeeld in de volgende gevallen: de beleidsregels 
omtrent het onderhoud en de restauratie van monumenten, vastgesteld door de 
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (stcrt. nr . 17, 26 januari 
1999), de interim-beleidsregels voor de vestiging van gerechtsdeurwaarders, vast-
gesteld door de staatssecretaris van Justitie (stcrt. nr . 95, 21 mei 1999), en de 
beleidsregels voor de toekenning van teeltplanschade, vastgesteld door de staats-
secretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (stcrt. nr. 208, 30 okto-
ber 1998). Formeel blijft het gaan om bevoegdheden van de minister. Fen enkele 
maal wordt dit onvoldoende tot uitdrukking gebracht. 4  

12. Zie bijvoorbeeld de beleidsregels Aanwijzing netbeheerders Gaswet van de minister van Economi-
sche Zaken, namens deze de directeur.generaal voor Energie (stcrt. nr . 196, m oktober z000) en 
de beleidsregels Aanwijzing netbeheerders van de minister van Economische Zaken, namens 
deze de directeur-generaal voor Energie; deze beleidsregels zijn gebaseerd op de Elektriciteitswet 
(stcrt. nr. 161, 24 allgUSIIIS 1999). 

13. Curs. schr. 
Len uitzondering zijn bijvoorbeeld de interim-beleidsregels Vestiging gerechtsdeurwaarders 
(stcrt. nr. 95, 21 mei 1999), waarin wordt verondersteld dat de staatssecretaris de bevoegdheid uit-
oefent. 
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In het volgende voorbeeld is geen sprake van een situatie als bedoeld in artikel 
4:81, tweede lid, Awb, maar heeft het daar wel de schijn van. De minister van Eco-
nomische Zaken heeft op II juli 2000 beleidsregels vastgesteld met betrelcking 
tot het vaststellen van voorwaarden zoals bedoeld in artikel 31 Elektriciteitswet 
1998 (stcrt. nr. 134, 14 juli 2000). Deze beleidsregels (of algemene aanwijzingen, 
zoals de minister ze noemt) zijn gericht tot de directeur van de Dienst uitvoering 
en toezicht energie. De bevoegdheid van de minister om beleidsregels te geven, is 
terug te vinden in artikel 6, derde lid, Elektriciteitswet 1998, dat luidt: "Onze 
Minister legt algemene aanwijzingen aan de directeur van de dienst met betrek-
king tot de uitoefening van de hem in deze wet en de Gaswet toegekende 
bevoegdheden vast in beleidsregels." Als de Dienst uitvoering en toezicht energie 
een zelfstandig bestuursorgaan was geweest, was dit een goed voorbeeld van een 
artikel 4:81, tweede lid-situatie. De Dienst uitvoering en toezicht is echter een uit-
voeringsorganisatie van het ministerie en valt onder de verantwoordelijkheid van 
de minister. Het gaat dus om een artikel 4:81, eerste lid-situatie. De specifieke 
grondslag van de beleidsregels in artikel 6, derde lid, Elelctriciteitswet is daarom 
niet vanzelfsprekend. 

5. Voor wie zijn de beleidsregels volgens het bestuursorgaan bedoeld? 

Voor wat betreft de ministeries is dit heel uiteenlopend, zodat geen ondubbelzin-
nig antwoord gegeven kan worden. Volgens de geinterviewde medewerker heb-
ben de beleidsregels van het ministerie van Economische Zaken veelal niet alleen 
een externe maar ook een interne bestemming; dit laatste ziet op het verschaffen 
van duidelijlcheid aan de betrolcken medewerkers. 

6. Wat is de opzet van de beleidsregels? 

Het is opvallend dat de beleidsregels van de verschillende ministeries in de 
meeste gevallen op dezelfde manier worden weergegeven. Deze standaard opzet 
van de beleidsregels laat zich als volgt samenvatten2 5  Na het opschrift en de aan-
hef volgen de in artikelen gegroepeerde beleidsregels. Er is een algemene toelich-
ting op de beleidsregels en in de meeste gevallen ook nog een artikelsgewijze toe-
lichting. th  Dat de opzet van de ministeriele beleidsregels steeds ongeveer dezelfde 
is, zal te maken hebben met een systematisch aanhouden van de Aanwijzingen 
voor de regelgeving terzake. 

15. Voor een voorbeeld van de standaard opzet van beleidsregels zij verwezen naar de Beleidsregels 
vergunning professioneel vuurwerk van de minister van Verkeer en Waterstaat (stcrt. nr. 146, I 
augustus 2000). 

16. Zie aanwijzing 217 van de Aanwijzingen voor de regelgeving, die luidt: "1. De toelichting wordt 
verdeeld in een algemeen en in een artikelsgewijs gedeelte, indien dit de toegankelijkheid bevor-
dert." 
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3.6 	iNHOUD VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

I. Hebben de beleidsregels vooral betrekking op de afweging van belangen, vast-
stelling van feiten of uitleg van wettelijke voorschriften? 

Veel beleidsregels hebben betrekldng op de afweging van belangen. Een duidelijk 
voorbeeld van een dergelijke beleidsregel is de beleidsregel die de staatssecretaris 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft geformuleerd met betrelddng 
tot de aanwijzing van beschermde monumenten op verzoek, in de zin van artikel 
3 Monumentenwet 1988: "Onze minister kan, al dan niet op verzoek van belang-
hebbenden, onroerende monumenten aanwijzen als beschermd monument". 17  
De beleidsregels geven aan wanneer een verzoek tot het aanwijzen van monu-
menten vervaardigd voor 1850, tussen I850 en 1940 en tussen 1940 en 1965 als 
beschermd monument wordt toe- dan we! afgewezen. 
Een ander voorbeeld zijn de beleidsregels die de staatssecretaris van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij heeft vastgesteld omtrent bedrijfseigen varkensvervoer, 
in de zin van artikel TO, vierde lid, Regeling inzake hygienevoorschriften besmet-
telijke dierziekten en op grond van artikel 107 Gezondheids- en welzijnswet voor 
dieren: "Onze Minister kan, voor zover het belang van de gezondheid of het wel-
zijn van dieren zich daartegen niet verzet, van het bij of krachtens deze wet 
bepaalde vrijstelling of ontheffing verlenen".' 8  In de beleidsregels geeft de staats-
secretaris aan wanneer (en onder welke voorwaarde) ontheffing wordt verleend 
van artikel TO, vierde lid, Regeling inzake hygienevoorschriften besmettelijke 
dierziekten. In artikel io staan nadere voorschriften inzake de reiniging en ont-
smetting van vervoermiddelen voor vee. 
Als laatste voorbeeld kunnen de beleidsregels dienen van de minister van Econo-
mische Zaken met betrekking tot de aanwijzing van netbeheerders Gaswet op 
grond van artikel 4, tweede lid, Gaswet: "De aanwijzing behoeft de instemming 
van Onze Minister. De Minister onthoudt zijn instemming of kan voorschriften 
verbinden aan de instemming, indien niet is voldaan aan artikel 3 of indien de 
aangewezen netbeheerder in onvoldoende mate in staat zal zijn aan een taak als 
bedoeld in de artikelen to en 42 en hoofdstuk 2 te voldoen72 9  In de beleidsregels 
worden voorwaarden voor en voorschriften bij instemming van de minister van 
Economische Zaken vastgelegd. 

Een vrij groot deel van de beleidsregels is moeilijk in de door de Awb-wetgever 
gecreeerde driedeling in te delen. Een voorbeeld van een beleidsregel die in elke 
hock van de driedeling te plaatsen is, is de beleidsregel die de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vastgesteld omtrent de toeken-
ning van teeltplantschade op grond van de Regeling tegemoetkoming schade bij 
extreem zware regenval 1998 (stcrt. nr . 208, 30 oktober 1998). De staatssecretaris 
stelt: "Het in aanmerking te nemen schadebedrag wegens teeltplantschade, 

17. stcrt. nt 39, 24 februari 2000. 

18. stcrt. 11E119, 25 juni 1999. 
19. Stat. M.. 196, io oktober 2000. 
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bedoeld in onderdeel e van de wet, wordt berekend volgens de formule: AxBxC 
— D". Vervolgens legt de staatssecretaris uit waar A, B, C en D voor staan." Deze 
beleidsregel heeft elementen van de vaststelling van feiten. Maar de beleidsregel 
kan ook gezien worden als een interpretatie van de vage norm "teeltplanschade" 
zoals genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, Wet tegemoetkoming schade 
bij rampen en zware ongevallen. Bovendien kan de beleidsregel nog worden 
gezien als een beleidsregel omtrent de afweging van belangen. 

In een aantal gevallen bevatten de beleidsregels verschillende categorieen beleids-
regels, waarvan er vaak een overwegend is. Een voorbeeld geven de door de 
minister van Economische Zaken vastgestelde Beleidsregels vaststellen voorwaar-
den bedoeld in artikel 31 Elektriciteitswet (stcrt. nr . 134, 14 juli 2000). In de toe-
lichting bij dit besluit is te lezen: "Deze aanwijzing aan de directeur van de DTte 
heeft ten doel duidelijkheid te geven over de uitleg van de wettelijke bepalingen 
en over de afweging van relevante belangen bij de uitoefening van de bevoegd-
heid tot vaststelling en toepassing van de voorwaarden." Hoewel de beleidsregels 
inderdaad zowel wetsinterpreterende elementen als elementen met betreldcing 
tot de afweging van belangen bevatten, zijn de beleidsregels voornamelijk gericht 
op de afweging van belangen. 
Fen ander voorbeeld is te vinden in het besluit Beleidsregels ontheffingverlening 
aftapbaarheid internetdiensten van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
(stcrt. nr. 86, 6 mei 1999). Deze beleidsregels zijn overwegend beleidsregels 
omtrent de afweging van belangen. Echter, in paragraaf 3 (art. 5) van het besluit 
worden beleidsregels gegeven voor de aanvraag van een ontheffing van de ver-
plichting uit artikel 13.1 Telecommunicatiewet. Deze beleidsregels zijn te kwalifi-
ceren als beleidsregels omtrent de vaststelling van feiten. 

Beleidsregels omtrent de uitleg van wettelijke voorschriften komen niet vaak 
voor. Een voorbeeld van een besluit houdende wetsinterpreterende beleidsregels 
is het op 6 november 1998 door de Minister van Economische Zaken vastge-
stelde besluit Beleidsregels insiders EZ (stcrt. nr. 215, Jo november 1998). Deze 
beleidsregels zijn vastgesteld in het kader van het integriteitsbeleid van de sector 
Rijk. De beleidsregels zijn gegeven op basis van artikel 50, eerste lid, Algemeen 
Rijks-ambtenarenreglement (ARAR), dat luidt: "De ambtenaar is gehouden de 
plichten uit zijn functie voortvloeiende nauwgezet en ijverig te vervullen en zich 
te gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt." In de toelichting bij dit besluit 
stelt de minister van Economische Zaken: "Artikel 50 van het ARAR verplicht de 
ambtenaar zich te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. De beleidsregels 

20. "A= de oppervlalcte van het teeltareaal dat schade heeft ondervonden als gevolg van de gebeurtenis-
sen van 13 en 14 september j1., B= het percentage van de redelijkerwijze te verwachten opbrengst 
die in de schadetermijn verloren gaat door vermindering van kwaliteit of kwantiteit als gevolg van 
het evenement, C= het bedrag dat volgens de bijlage als opbrengst voor de aangetaste categorie 
gewassen is vastgesteld dan wel, bij gebreke daarvan, de opbrengst welke redelijkerwijze mocht 
worden verwacht voor de geteelde gewassen (uitgedrukt in een bedrag per oppervlalcte-eenheid) 
en D= de kosten welke redelijkerwijze geacht kunnen worden te zijn bespaard voor de productie, 
oogst, bewerking, bewaring en afzet van de verloren gegane opbrengst." 
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bevatten voor zogenaamde 'insiders' een concretisering van deze open norm voor 
situaties waarin het handelen in effecten en het verkrijgen van vemouwelijke 
informatie van de kant van Ez samengaan." Het gaat bier dus om wetsinterprete-
rende beleidsregels. 

2. Wordt het onderscheid in afweging van belangen, vaststelling van feiten en 
uitleg van wettelijke voorschriften expliciet in de beleidsregels aangegeven? 

In geen enkele beleidsregel wordt het onderscheid in afweging van belangen, 
vaststelling van feiten en uitleg van wettelijke voorschriften expliciet aangegeven. 
Bij enkele besluiten geeft de betreffende minister of staatssecretaris wel in de toe-
lichting aan waar de beleidsregels op gericht zijn." 
Volgens de geinterviewde rechter is het onderscheid in de praktijk niet erg 
belangrijk. Er is een casus en onderzocht wordt of de beleidsregel ziet op die 
casus. Een beleidsregel wordt alleen gebruikt als sprake is van een echte beleids-
regel. Daarbij is de wettelijke driedeling niet zo relevant, aldus de geinterviewde 
rechter. 

3. In hoeverre wordt met de beleidsregels invulling gegeven aan de open 
bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid? 

In de meeste gevallen wordt met de beleidsregels gedeeltelijk invulling gegeven 
aan de open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid. Als voorbeeld kunnen 
de beleidsregels dienen die de minister van Economische Zaken heeft vastgesteld 
omtrent de behandeling van aanvragen met betrekking tot de wijziging van de 
vergunning voor mijnbouwactiviteiten." Deze beleidsregels slaan op artikel 18, 
eerste lid, Mijnwet continentaal plat, dat luidt: "Indien de houder van een vergun-
ning of ontheffing schriftelijk om wijziging daarvan verzoekt, geeft Onze Minis-
ter met inachtneming van het bij of krachtens deze wet bepaalde daaraan gevolg, 
voor zover dit naar zijn oordeel, al dan niet onder daardoor nodige verdere wijzi-
gingen, met het algemeen belang is te verenigen." De beleidsregels hebben alleen 
betrelcicing op het toewijzen door de minister van aanvragen van een vergunning-
houder tot wijziging van zijn vergunning. De aanvragen van de houder voor een 
ontheffing blijven onbesproken. De beleidsregels geven derhalve slechts gedeelte-
lijk invulling aan de open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid. 
Fen ander voorbeeld betreft de beleidsregels die de staatssecretaris van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen op 14 februari 2000 heeft vastgesteld omtrent 
de aanwijzing van beschermde monumenten op verzoek. Deze beleidsregels zijn 
gebaseerd op artikel 3 Monumentenwet 1988, dat luidt: "Onze minister kan, al 
dan niet op verzoek van belanghebbenden, onroerende monumenten aanwijzen 
als beschermd monument?" De minister geeft met de beleidsregels alleen invul-
ling aan de bevoegdheid tot het aanwijzen van onroerende monumenten als 

21. Zie bijvoorbeeld stcrt. nr. 215, ro november 1998, en stcrt. nr. 134,14 juli 2000. 
22. StCrt. nr. 124, 30 juni 2000. 

23. Ski/. nr. 39,24 febmari 2000. 
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beschermd monument op verzoek. De beleidsregels geven aan wanneer een der-
gelijk verzoek wordt toe- dan wel afgewezen als het gaat om monumenten ver-
vaardigd voor 1850, in de periode 1850-1940 en in de periode 1940-1965. De 
beleidsregels die ontbreken zijn de beleidsregels die aangeven wanneer de minis-
ter ambtshalve, dat wil zeggen op eigen initiatief, een onroerend monument als 
beschermd monument aanwijst. 

Het aantal gevallen waarin vrijwel volledig invulling wordt gegeven aan de open 
bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid, is ongeveer even groot als het aan-
tal gevallen waarin vrijwel geen invulling wordt gegeven aan de open bestandde-
len van de uitvoeringsbevoegdheid. In het volgende voorbeeld wordt vrijwel voile-
dig invulling geven aan de open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid. De 
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft op 22 olctober 1999 de 
beleidsregels Bestuurlijke boeten Bureau Heffingen 1999 (stcrt. nr . 206, 26 okto-
ber 1999) vastgesteld. Deze beleidsregels moet de inspecteur van het Bureau 
Heffingen toepassen bij het opleggen van boeten overeenkomstig hoofdstuk VIIIA 

van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (in het bijzonder artikel 67a en 67d 
Algemene wet inzake rijksbelastingen). De beleidsregels hebben zowel betrek-
king op verzuimboeten, als op vergrijpboeten. Zij geven vrijwel volledig invulling 
aan alle open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid. 
In het volgende voorbeeld wordt met de beleidsregels vrijwel geen invulling gege-
ven aan de open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid. De staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 29 olctober 1998 
beleidsregels vastgesteld voor de toekenning van teeltplanschade op grond van de 
Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (stcrt. nr . 208, 30 
olctober 1998). Artikel 4, eerste lid, van deze wet luidt: "Een gedupeerde heeft 
recht op een tegemoetkoming in de hierna te noemen categorieen van schaden, 
voor zover de schade die hij heeft geleden, is ontstaan in het schadegebied en het 
rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een overstroming door zoet water, een 
aardbeving dan wel een ramp of een zwaar ongeval waarop deze wet ingevolge 
artikel 3 van toepassing is verklaard, alsmede in de hierna te noemen categorieen 
van kosten die daarmee verband houden: 
a. de schade aan de woning, woonwagen of het woonschip; 
b. de schade aan de inboedel, [...]; 
c. de schade aan de openbare infrastructurele voorzieningen; 
d. de schade aan de vaste en de vlottende activa; 
e. de teeltplanschade, [...]; 
f. de bedrijfsschade, [...]; 
g. de opstartkosten, [...]; 
h. de evacuatiekosten per risico-adres, [...]; 
i. de bereddingskosten per risico-adres, [...]; 
j. de kosten voor opruiming per risico-adres, [...]." 
De beleidsregels hebben alleen betreldcing op de berekeningswijze van het scha-
debedrag wegens teeltplanschade (onderdeel e). De overige categorieen van 
schade blijven onbesproken. De beleidsregels geven dus vrijwel geen invulling 
aan de open bestanddelen (a tot en met j) van de uitvoeringsbevoegdheid. 
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4. In hoeverre bevatten de beleidsregels zelf open bestanddelen? 

In veruit de meeste gevallen bevatten de beleidsregels zelf open bestanddelen. De 
geinterviewde rechter kon geen kwantitatieve inschatting geven, maar wel beves-
tigen dat er vage beleidsregels voorkomen. Een voorbeeld van beleidsregels met 
open bestanddelen is het volgende. Ingevolge het eerste lid van artikel 35 Wet Jus-
titie-subsidies kan de minister van Justitie beleidsregels vaststellen voor de ver-
strelcicing van projectsubsidies op het gebied van criminaliteitspreventie. Volgens 
het tweede lid bevatten deze beleidsregels in ieder geval a. een uitwerking van de 
activiteiten, genoemd in artikel 32, die voor subsidie in aanmerking komen, en b. 
een nadere omschrijving van aan de subsidie verbonden verplichtingen. Op 3 mei 
zoo() heeft de minister van Justitie het besluit Beleidsregels projectsubsidies 
effectief gebleken maatregelen criminaliteitspreventie 2000 (stcrt. nr. 87, 4 mei 
20u00) vastgesteld. De in de uitvoeringsbevoegdheid neergelegde beleidsvrijheid 
wordt door deze beleidsregels niet volledig genorrneerd. Zo staat in de beleidsre-
gels: "De minister kan bij de verstrekking van de subsidie verplichtingen opleg-
gen met betrekldng tot de wijze van het geven van bekendheid aan het project en 
de resultaten ervan." 24  
Verder bevatten de beleidsregels veel begrippen die een interpretatie van de 
minister behoeven. Bijvoorbeeld in paragraaf i, artikel 5, eerste lid, van de 
beleidsregels: "Als projectkosten worden uitsluitend in aanmerking genomen de 
volgende rechtstreeks aan het project toe te rekenen, na indiening van de aan-
vraag noodzakelijk te maken en/of te betalen kosten: 
— organisatiekosten van een project; 
— kosten van gebruikte materialen en hulpmiddelen gebaseerd op werkelijke 

aanschafprij zen; 
— aan derden verschuldigde kosten." 
Wat is "rechtstreeks"? Wat is "noodzakelijk"? Wat valt te kwalfficeren als "organi-
satiekosten"? 
Een ander voorbeeld van beleidsregels die zelf open bestanddelen bevatten, zijn 
de beleidsregels omtrent een vergunning professioneel vuurwerk van de minister 
van Verkeer en Waterstaat van 14 juli 2000 (stcrt. nr . 146, i augustus 2000). Van 
belang zijn de artikelen 33 en 41 Reglement gevaarlijke stoffen. In artikel 33 staat: 
"Ontploffingsgevaarlijke stoffen mogen in door Onze Minister te bepalen geval-
len niet worden afgeleverd, dan wel ter aflevering aanwezig gehouden, zonder 
een daartoe door of vanwege Onze Minister verleende vergunning." In artikel 
staat: "Ontploffingsgevaarlijke stoffen mogen in door Onze minister te bepalen 
gevallen niet worden gebezigd zonder daartoe door of vanwege Onze Minister 
verleende vergunning." In beide artikelen komt de Minister van Verkeer en 
Waterstaat beoordelingsvrijheid toe ("door Onze Minister te bepalen gevallern. 
De beleidsregels normeren de in de uitvoeringsbevoegdheden neergelegde beoor-
delingsvrijheid niet volledig. In paragraaf 3, artikel 5, tweede lid van de beleidsre-
gels, bijvoorbeeld, staat: "Een buitenlands bewijs van vakbekwaamheid dat naar 
het oordeel van de Minister gelijkwaardig is aan het op grond van deze beleids- 

Paragraaf 3, artikel 9, vierde lid, van de beleidsregels. 
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regels vereiste niveau van vakbekwaamheid, wordt gelijkgesteld aan de verklaring 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a." Ook in dit geval bevatten de beleidsregels 
begrippen die een nadere interpretatie van de minister behoeven. 

3.7 	VORMGEVING VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

1. Komt in het opschrift van het besluit expliciet naar voren dat het om beleidsre-
gels gaat? 

In alle gevallen komt in het opschrift expliciet naar voren dat het om beleidsre-
gels gaat (conform aanwijzing 44a van de Aanwijzingen voor de regelgeving). 

2. In hoeverre zijn de beleidsregels te onderscheiden van de motivering, toelich-
ting, et cetera? 

De meeste besluiten houdende beleidsregels worden op een standaard manier 
weergegeven. 25  De verschillende onderdelen van de besluiten worden aangegeven 
met kopjes. Daardoor zijn de beleidsregels goed te onderscheiden van de motive-
ring en toelichting of bijvoorbeeld een bijlage. 26  Er zijn uitzonderingen. Te floe-
men valt het besluit Beleidsregels toepassing detacheringsverbod Besluit in- en 
doorstroombanen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stcrt. 
nr. 251, 28 december 2000), waarin de beleidsregels slecht te onderscheiden zijn 
van de onderbouwing. 
In veruit de meeste gevallen wordt de artikelvorm gehanteerd. Dit komt ten 
goede aan het onderscheid tussen beleidsregel en motivering en toelichting. Een 
enkele keer wordt een combinatie van een artikelvorm en een betoogvorm 
gebruikt. In een dergelijk geval heeft de minister of staatssecretaris wel de artikel-
vorm gebruikt, maar is de tekst van een artikel vervolgens zo lang dat eerder van 
een betoogvorm moet worden gesproken. 27  Zeer sporadisch wordt alleen de 
betoogvorm gehanteerd. 28  Een andere, zeer sporadische, manier is de puntsge-
wijze weergave van de beleidsregels. 29  

3. Hebben de beleidsregels betrekking op meerdere uitvoeringsbevoegdheden? 

25. zie 5 3.5. 
26. Zie bijvoorbeeld stcrt. nr. 87, 4 mei 2000, stcrt. nr. 134, 14 juli 2000, en stcrt. rir. 208, 30 olctober 

1998. 
27. Bijvoorbeeld de beleidsregels Toepassing detacheringsverbod Besluit in- en doorstroombanen van 

de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid (stcrt. fly. 251, 28 december 2000), of de 
beleidsregels op grond van de Wet ziekenhuisvoorzieningen van de minister van Vollcsgezond-
heid, Welzijn en Sport (stcrt. nr . 145, 2 augustus 1999). 

28. Bijvoorbeeld de beleidsregels Toekenning van teeltplanschade op grond van de Regeling tege-
moetkoming schade bij extreem zware regenval 1998 van de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (stcrt. nr . 208, 30 oktober 1998). 

29. Bijvoorbeeld de beleidsregels Ontheffingen Wet op de dierproeven (stcrt. nr . 207, 25 olctober 
2000). 
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In ongeveer evenveel gevallen hebben de beleidsregels wel betrekking op meer-
dere uitvoeringsbevoegdheden als niet betrekking op meerdere uitvoeringsbe-
voegdheden. 
Hierbij zij aangetekend dat in een en hetzelfde wetsartikel vaak meerdere uitvoe-
ringsbevoegdheden staan. De afzonderlijke beleidsregels hebben doorgaans 
betrekking op een van de in het artikel genoemde uitvoeringsbevoegdheden. Zie 
bijvoorbeeld het besluit Beleidsregels behandeling aanvragen wijziging vergun-
ning mijnbouwactiviteiten van de minister van Economische Zaken (stcrt. nr. 
124, 30 juni 2000). De uitvoeringsbevoegdheid wordt geformuleerd in artikel 18 
Mijnwet continentaal plat: "Indien de houder van een vergunning of ontheffing 
schriftelijk om wijziging daarvan verzoekt, geeft Onze Minister met inachtne-
ming van het bij of krachtens deze wet bepaalde daaraan gevolg, voor zover dit 
naar zijn oordeel, al dan niet onder daardoor nodige verdere wijzigingen, met het 
algemeen belang is te verenigen." In dit artikel zijn twee uitvoeringsbevoegdhe-
den opgenomen. De minister kan een aanvraag voor een wijziging van de vergun-
ning toe- of afwijzen en hij kan een aanvraag voor een wijziging van de onthef-
fing toe- of afwijzen. De beleidsregels hebben echter alleen betrekking op het 
toewijzen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning. 
Een voorbeeld van een besluit beleidsregels dat betrelcking heeft op meerdere uit-
voeringsbevoegdheden is het besluit Beleidsregels bedrijfseigen varkensvervoer 
van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (stcrt. nr. 119, 25 
juni 1999). De wettelijke grondslag is te vinden in artikel 107, eerste lid, Gezond-
heids- en welzijnswet voor dieren: "Onze Minister kan, voor zover het belang van 
de gezondheid of het welzijn van dieren zich daartegen niet verzet, van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde vrijstelling of ontheffing verlenen." In het derde lid 
staat vervolgens: "Mn een vrijstelling of ontheffing lcunnen voorschriften of voor-
waarden worden verbonden. Zij kunnen onder beperkingen worden verleend. Zij 
kunnen te alien tijde worden ingetrokken." De beleidsregels hebben betrekking 
op twee van de zes uitvoeringsbevoegdheden die in artikel 107 zijn geformuleerd, 
namelijk op de bevoegdheid om van het bij of krachtens de wet bepaalde onthef-
fing te verlenen en op de bevoegdheid om aan de ontheffing voorwaarden te ver-
binden. 
Een voorbeeld van beleidsregels die niet op meerdere uitvoeringsbevoegdheden 
betrelcking hebben, is het besluit Beleidsregels vaststelling subsidie Wet sociale 
werkvoorziening voor het jaar 2000 van de minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (stcrt. nr . 192, 4 olctober 2000). Deze beleidsregels hebben betrek-
king op artikel 9 Wet sociale werkvoorziening. Het eerste lid van dit artikel geeft 
de uitvoeringsbevoegdheid aan: "Na afloop van het jaar stelt Onze Minister de 
subsidie vast". De beleidsregels hebben alleen maar betrekldng op de subsidie-
vaststelling. 

4. Wordt in geval de beleidsregels op meerdere bevoegdheden betreklcing heb-
ben duidelijk aangegeven welke beleidsregel op welke uitvoeringsbevoegd-
heid betrekking heeft? 
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Het komt vaker voor dat in geval de beleidsregels betrekking hebben op meerdere 
uitvoeringsbevoegdheden niet duidelijk wordt aangegeven welke beleidsregel op 
welke uitvoeringsbevoegdheid betreldcing heeft dan dat wel wordt aangegeven 
welke beleidsregel op welke uitvoeringsbevoegdheid betrelcking heeft. 3° 

5. Wordt de wettelijke grondslag van de uitvoeringsbevoegdheid vermeld? 

In veruit de meeste gevallen wordt de wettelijke grondslag van de uitvoeringsbe-
voegdheid genoemd bij de bekendmaking van de beleidsrege1. 3 ' 
Een enkele keer is er een indirecte band met de uitvoeringsbevoegdheid, bijvoor-
beeld in het geval van het besluit Beleidsregels ontheffingen Wet op de dierproe-
ven van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (stcrt. nr . 207, 25 
oktober 2000). In het opschrift van de regeling wordt artikel II Wet op de dier-
proeven als grondslag aangegeven, terwijl de daadwerkelijke uitvoeringsbevoegd-
heid haar grondslag vindt in artikel 16 van diezelfde wet. In artikel 16 staat name-
lijk: "Onze Minister kan voor gevallen, behorende tot bij zijn besluit aangewezen 
categorieen, vrijstelling verlenen van de in de artikelen II en Ha gestelde verbo-
den." 
Een enkele keer is bij de bekendmaking van de beleidsregel verzuimd de wette-
lijke grondslag van de uitvoeringsbevoegdheid te noemen. Als voorbeelden lcun-
nen de volgende twee besluiten houdende beleidsregels dienen: het besluit 
Beleidsregels insiders EZ van de minister van Economische Zaken (stcrt. nr . 215, 
io november 1998), waarbij men overigens wel uit de toelichting kan opmaken 
wat de wettelijke grondslag van de uitvoeringsbevoegdheid is, en het besluit 
Beleidsregels bestuurlijke boeten Bureau Heffingen 1999 van de minister van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (stcrt. nr . 206, 26 olctober 1999). 

3.8 	OVERIG 

Volgens de geinterviewde medewerker heeft de invoering van de Awb-regeling 
van beleidsregels bij het ministerie van Economische Zaken niet geleid tot veran-
dering in het omgaan met beleidsregels. Bij dit ministerie worden de beleidsre-
gels tegenwoordig opgevat volgens de in artikel 1:3, vierde lid, Awb neergelegde 
definitie, en wordt toepassing aan titel 4.3 gegeven, maar dit impliceert ten 
opzichte van vroeger geen wezenlijke verandering. Met name heeft de invoering 
van titel 4.3 niet tot een toename van beleidsregels geleid: nog altijd is bij EZ het 
gebruik van beleidsregels een secundaire of nog lagere optie. Naar het idee van de 
geinterviewde medewerker zou titel 4.3 voor andere ministeries, bijvoorbeeld het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, een grotere impact kun-
nen hebben. 

30. Vergelijk Stat. /1r. 17, 26 januari 1999, stcrt. TM 119, 25 juni 1999, stcrt. nr . 86, 6 mei 1999, stcrt. 
M. 161, 24 augustus 1999, en stcrt. nr . 146, I augustus 2000. 

31. Zie bijvoorbeeld stcrt. nr . 145, 2 augustus 1999, en stcrt. nr. 192, 4 oktober 2000. 
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Aanpassing van organisatie en beleid aan titel 4.3 heeft bij het ministerie van Eco-
nomische Zaken geen prioriteit gehad (wel is de mandaatregeling korte tijd gele-
den herzien, waarbij uiteraard is gekeken naar de Awb-bepalingen; maar ook zon-
der deze bepalingen moesten veranderingen worden doorgevoerd). 

De geinterviewde rechter deelde mee van oordeel te zijn dat de evaluatie van titel 
4.3 te vroeg komt. Het duurt enige tijd dat de ministeries bun beleidsregels klaar 
hebben, dan moeten op basis van die beleidsregels besluiten worden genomen, 
eventueel gevolgd door een bezwaarschriftprocedure, en pas dan komt de rechter 
er mogelijkerwijs aan te pas, die soms met een achterstand van wel anderhalve 
jaar kampt. (Zij heeft met name ervaring met de richtlijnen van het College tarie-
ven gezondheidszorg (ctg). Deze richtlijnen worden thans, onder invloed van de 
Algemene wet bestuursrecht, beleidsregels genoemd. Maar in de manier waarop 
getoetst wordt, is er eigenlijk niets veranderd, aldus de rechter het is bijna een 
codificatie geweest van de toetsing die er eerder al was.) 

Toch lijkt het erop dat titel 4.3 een bepaalde impuls heeft gegeven, aldus de gein-
terviewde rechter. Zij heeft de indruk dat er langzaam maar zeker meer gebruik 
van wordt gemaakt. "Het proces begint ook bier te komen. En het is wel aardig, 
zoals de beleidsregel Deskundigheid en betrouwbaarheid van de Stichting Toe-
zicht Effectenverkeer. We hebben zelf heel erg zitten zoeken naar "hoe vult u dat 
in, waarom in het ene geval zus en in het andere geval zo, wat zijn de criteria?" 
En dan zie je dat een beleidsregel helpt. Het geeft houvast om te zien waar ver-
weerder zichzelf aan gebonden heeft en waar hij zich dus aan moet houden." 
Volgens de geinterviewde rechter valt niet uit te sluiten dat titel 4.3 bijdraagt aan 
de reductie van geschillen. In samenhang daarmee zou deze titel kunnen bij-
drage aan een meer materiele en finale toetsing. Maar nogmaals geldt volgens 
haat het is te vroeg om te oordelen. 

3.9 	SAMENVATTING VAN DE ONDERZOEKSBEVINDINGEN 

Hieronder volgt, als antwoord op de in hoofdstuk 2 opgeworpen vraagpunten, 
een samenvatting van de onderzoeksbevindingen met betrekking tot beleidsre-
gels van het ministerie van Economische Zaken en andere ministeries. 

De beleidsregels in relatie tot andere beleidsvormen 3.2) 

— Er bestaan op het niveau van de ministeries weinig (in de Staatscourant) gepu-
bliceerde beleidsregels. 

— Er worden diverse andere beleidsvormen gehanteerd. Bij het ministerie van 
Economische zaken gaat het om ambtelijke instructies of werkafspraken, 
nota's, vastgestelde maar niet gepubliceerde beleidsregels, convenanten en 
model-beschildcingen. De nota's fijken de overhand te hebben. 

— Bij het ministerie van Economische Zaken worden beleidsregels ongeveer als 
laatste optie beschouwd. Met name vanwege het daar ontbreken van de inhe-
rente afwijkingsbevoegdheid en de daar aanwezige mogelijkheid om burgers 
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rechten toe te kennen en plichten op te leggen, hebben bij EZ algemeen ver-
bindende voorschriften de voorkeur boven beleidsregels (zie ook de Kaderwet 
Ez-subsidies). 

— Bij EZ komt omzetten (opwaarderen) van andere beleidsvormen in beleidsre-
gels vrijwel niet voor. 

Totstandkoming, bekendmaking en motivering van de beleidsregels (if  3.3) 

— De interne procedure hangt bij EZ van het onderwerp af. Vaak zijn beleidsre-
gels onderdeel van een totaal-palcket. Het komt bij EZ en andere ministeries 
voor dat een externe procedure (afdeling 3.4 of 3.5 Awb-procedure) wordt 
gevolgd; hoe vaak, is onduidelijk. 

— De beleidsregels worden formeel vastgesteld door de minister of staatssecreta-
ris. 

— De beleidsregels worden bekendgemaakt in de Staatscourant. In combinatie 
daarmee worden ook andere publicatievormen gehanteerd. 

— De beleidsregels worden in ongeveer evenveel gevallen gevolgd door een toe-
lichting als door een motivering. De inhoudelijke lcwaliteit van zowel de toe-
lichtingen als de motiveringen is hoog. 

— In sommige gevallen worden in de toelichting nadere regels gegeven. 
— In sommige gevallen ontbreekt een toelichting en/of mothering. 

Toepassing van de beleidsregels (if  3.4) 

— Bij EZ is de beleidsregel een weinig gebruikte figuur. Maar de weinige beleids-
regels die er zijn, worden in voorkomende gevallen steevast toegepast. 

— Als een besluit met toepassing van een beleidsregel is genomen, wordt bij EZ 

consequent in de motivering van dat besluit naar de beleidsregel verwezen. 
— Het motiveringsvoordeel van het gebruik van beleidsregels wordt bij EZ niet 

ervaren. 
— Een ambtshalve toets of sprake is van bijzondere omstandigheden vindt bij EZ 

niet plaats. Zonder enige aanwijzing van de kant van de aanvrager wordt het 
onmogelijk geacht te bepalen of zulke omstandigheden in geding zijn. 

— Afwijking van de beleidsregels ten nadele van de burger vindt bij EZ niet 
plaats. 

Besluitkenmerken van de gepubliceerde beleidsregels (if  3.5) 

— De besluiten houdende beleidsregels zoals deze in de Staatscourant zijn 
gevonden, voldoen allemaal aan het artikel 1:3, eerste lid, Awb genoemde 
besluitcriterium. 

— Vrijwel alle onderzochte besluiten zijn te kwalificeren als beleidsregels in de 
zin van de Algemene wet bestuursrecht. 

— De doorgaans door de minister vastgestelde beleidsregels vervullen bij EZ 

veelal zowel een externe (duidelijIcheid voor belanghebbenden) als een interne 
(duidelijkheid voor de Ez-medewerkers) functie. 
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— De onderzochte beleidsregels zijn goed als zodanig te herkennen. Waarschijn-
lijk komt dit doordat aanwij zing 44a van de Aanwijzingen voor de regelgeving 
door de ministeries in het algemeen goed wordt nageleefd. 

— De meeste ministeriele beleidsregels worden op ongeveer dezelfde manier 
weergegeven. Sprake is van een soort standaard opzet voor beleidsregels, die 
waarschijnlijk zijn oorsprong in de Aanwijzingen voor de regelgeving vindt. 

Mhoud van de gepubliceerde beleidsre gels (5 3.6) 

— Veel beleidsregels hebben betrekking op de afweging van belangen. Een rede-
lijk groot deel van de beleidsregels is moeilijk in de door de wetgever 
gecreeerde driedeling in te delen. 

— In geen enkele beleidsregel wordt het onderscheid tussen afweging van belan-
gen, vaststelling van feiten en uitleg van wettelijke voorschriften expliciet aan-
gegeven. Een enkele keer wordt wel in de toelichting aangegeven waar de 
betreffende beleidsregels op gericht zijn. De gelnterviewde rechter hecht niet 
sterk aan het onderscheid in de drie soorten beleidsregels. 

— In het gros van de gevallen richten de beleidsregels zich tot de minister. 
— In de meeste gevallen wordt met de beleidsregels gedeeltelijk invulling gege-

ven aan de open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid. 
— De beleidsregels normeren de bestaande beoordelingsruimte, beoordelings-

vrijheid en beleidsvrijheid van de uitvoeringsbevoegdheid in veruit de meeste 
gevallen niet volledig. 

Vormgeving van de gepubliceerde beleidsregels (If 3.7) 

— In alle gevallen komt in het opschrift expliciet naar voren dat het om beleids-
regels gaat (conform aanwijzing 44a van de Aanwijzingen voor de regelge-
ving). 

— Door de standaard opzet van beleidsregels zijn de beleidsregels in veruit de 
meeste gevallen goed te onderscheiden van de motivering, toelichting, bijlage, 
en dergelijke. 

— In veruit de meeste gevallen is voor de weergave van de beleidsregels gekozen 
voor de artikelvorm. 

— In ongeveer evenveel gevallen hebben de beleidsregels wel betrekking op 
meerdere uitvoeringsbevoegdheden als niet betrekking op meerdere uitvoe-
ringsbevoegdheden. 

— Ads de beleidsregels op meerdere uitvoeringsbevoegdheden slaan, komt het 
vaker voor dat niet is aangegeven welke beleidsregel op welke uitvoeringsbe-
voegdheid betrelcking heeft dan dat wel is aangegeven welke beleidsregel op 
welke uitvoeringsbevoegdheid betreldcing heeft. 

— In veruit de meeste gevallen wordt de wettelijke grondslag van de uitvoerings-
bevoegdheid genoemd bij het bekendmaken van de beleidsregels. 
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Overig (j3.8) 

— De invoering van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft bij EZ niet 
geleid tot een verandering in het omgaan met de figuur beleidsregel. Met 
name heeft zij niet geleid tot een toename van het aantal beleidsregels. 

— Bij EZ is bij de aanpassing van organisatie en beleid aan de derde tranche geen 
prioritering in deelonderwerpen van deze tranche aangebracht. 

— De geinterviewde rechter heeft de indruk dat de invoering van titel 4.3 een 
bepaalde impuls heeft gegeven. Zij benadrukte dat de evaluatie te vroeg komt. 
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4 	Sociale Verzekeringsbank 

4.1  iNLEIDING 

Voor de uitvoering van publieke regelingen met een sociaal karakter bestaat de 
maatschappelijke behoefte aan een organisatie die in staat is deze regelingen op 
een attente en gedegen wijze uit te voeren. De Sociale Verzekeringsbank (svB), 
het als eerste in het onderzoek betrokken zelfstandige bestuursorgaan, is de uit-
voerder van de volksverzekeringen en van andere regelingen met een sociaal 
karakter.' Zij streeft er naar eigen zeggen naar de vanzelfsprekende partner voor 
de overheid (sic) te zijn voor het uitvoeren van bestaande en nog te realiseren 
regelingen. 2  • 
Het verlcrijgen van de gepubliceerde beleidsregels van de SVB was een eenvoudige 
zaak. Deze beleidsregels zijn namelijk gebundeld in de uitgave SVB Beleidsregels 
2000 & Algemeen verbindende voorschriften (waar hieronder van svB-bundel of 
bundel wordt gesproken, wordt deze uitgave bedoeld). Weliswaar is niet helemaal 
uitgesloten dat deze bundel niet alle gepubliceerde beleidsregels bevat omdat 
mogelijkerwijs nog andere publicatievormen worden gehanteerd. Maar in ieder 
geval wekt hij de indruk compleet te zijn. Of deze indntk klopt, komt nog ter 
sprake. 
Haar bundel SVB Beleidsregels 2000 & Algemeen verbindende voorschriften is 
niet de eerste svB-uitgave met beleidsregels, want de SVB is reeds lange tijd bezig 
om haar beleidsregels te ordenen. Eerdere uitgaven zijn bijvoorbeeld Beroepsza-
ken-svB, concordantieboeken, deel Iv, december 1990 en Discretionaire en daar-
mee vergelijkbare bepalingen in de AOW, AWW en AKW, Sociale Verzekeringsbank, 
december 1991. De beleidsregels van de SVB zoals die in de bundel SVB Beleidsre-
gels 2000 & Algemeen verbindende voorschriften zijn opgenomen, vormen de 
weerslag van een uitvoeringspraktijk zoals die in de loop der jaren, vaak in inter-
actie met de rechtspraak, is ontstaan. 3  
Hieronder worden de in hoofdstuk 2 geinventariseerde vragen beantwoord voor 
de beleidsregels van de svB. 4  

i. 	Zie voor de taken en bevoegdheden van de SVB artikel 25 Organisatiewet sociale verzekeringen 
1997. 

2. Zie http://www.svb.org/.  
3. Zie bundel SVB Beleidsregels 2000 & Algemeen verbindende voorschriften, p. 5. 
4. Bij de SVB is het hoofd juridische zaken geinterviewd. Deze persoon is verantwoordelijk voor de 

vaststelling van het beleid van de SVB. Voorts is een raadsheer van de Centrale Raad van Beroep 
geinterviewd. 
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4.2  DE BELEIDSREGELS IN RELATIE TOT ANDER BELEID 

I. In hoeverre worden andere vormen van beleid gehanteerd? 
De SVB gebruikt, naast de rechtsfiguur beleidsregel, ook andersoortige beleidsvor-
men. Zo zijn er ambtelijke instructies of werkafspraken, ambtelijke regels, nota's, 
vastgestelde maar niet gepubliceerde beleidsregels en model-beschilckingen; 
daamaast is er voorlichtingsmateriaa1. 5  
Het beleid van de SVB is in twee hoofdgroepen te verdelen. Aan de ene kant is er 
de bundel SVB Beleidsregels z000 & Algemeen verbindende voorschriften, 
waarin het totale normatieve kader van de SVB is weergegeven. Deze bundel 
wordt een keer per jaar vastgesteld en gepubliceerd; het onvermijdelijke gevolg 
van het feit dat de besluitvorming, vaststelling en de feitelijke publicatie van de 
beleidsregels enige tijd vergen, aldus de SVB. Tussentijdse wijzigingen worden 
vastgelegd in nota's. Deze wijzigingen worden eventueel afzonderlijk gepubli-
ceerd in de Staatscourant, en bij de jaarlijkse actualisering van de bundel meege-
nomen. Aan de andere kant is er "de handleiding". De handleiding bevat, naast 
de beleidsregels, nadere instructies. Onder nadere instructies verstaat de SVB: 
"uitwerIcingen van de normatieve principes die in de beleidsregels zijn gedefini-
eerd". Deze nadere instructies zijn veel omvangrijker dan de beleidsregels. In de 
nadere instructies worden bijvoorbeeld abstracte begrippen die in de beleidsre-
gels staan nader toegelicht, eventueel met voorbeelden erbij en allerlei vormen 
van casuistiek, aldus het geinterviewde hoofd juridische zaken. Maar, zo ver-
volgde hij, de nadere instructies zijn altijd uitwerIcingen van de beleidsregels. In 
de nadere instructies staan geen zaken die de beleidsregels overstij gen of beleids-
terreinen die niet gedekt zijn door officiele beleidsregels, een enkele uitzondering 
daargelaten.' 
De bundel SVB Beleidsregels z000 & Algemeen verbindende voorschriften wordt 
door de SVB gebruikt bij extern gericht beleid, hoewel uit onderzoek blijkt dat de 
bundel ook intern veel gebruikt wordt.? De handleiding wordt door de SVB 

gebruilct bij intern gericht beleid. Volgens het geinterviewde hoofd juridische 
zaken is er relatief weinig beleid van de SVB dat uit de vaste (niet-schrftelijke) 
gedragspraktijk moet worden afgeleid. Maar de klassieke spanning tussen beleid 
en uitvoering zorgt ervoor dat er altijd nog wel gebieden aan te wijzen zijn waar 

5. Als voorheeld van ambtelijke beleidsregels noemde het geinterviewde hoofd juridische zaken stra-
tegisch beleid of beleid dat kan aanzetten tot calculerend gedrag. Bijvoorbeeld een aantal normen 
die de SVB hanteert ten aanzien van het niet effectueren van terugvorderingen omdat het te duur is 
ten opzichte van het bedrag dat de SVB teruglcrijgt. Uit een onderzoek van G.H. Arkema en H.B. 
Winter, nio-werkinstructies: pleidooi voor regulier openbaar maken, in: Asiel- en Vluchtelingen-
recht, nieuwsbrief nr. 6, juni 1998, Ix 567-574, blijkt overigens dat het bekendmaken van de werk-
instructies van de IND geen invloed heeft gehad op het aantal asielzaken. De in het onderzoek 
getoetste verhalen van de asielzoekers gaven geen aanleiding om aan te nemen dat asielzoekers 
hun verhalen aanpassen aan de bekendgeraalcte beoordelingscriteria. Geen calculerend gedrag 
dus. 

6. Bijvoorbeeld in die gevallen dat de SVB beleid nog even 'onder de hoed' houdt als iets nog niet bele-
maal is uitgelcristalliseerd of als de sve niet zeker is of het de rechterlijke toets kan doorstaan. 

7. Rapportage onderzoek Toepassing open normen, van het stafbureau Nederlands en Intemationaal 
Sociale Verzekeringsrecht. 
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de praktijk een heel andere vlucht neemt dan het beleid. Juist in verband met de 
introductie van titel 4.3 is de keuze tussen de verschillende manieren om beleid 
vast te stellen anders uitgevallen dan bij de SVB voorheen het geval was. Het gein-
terviewde hoofd juridische zaken: "Er was een verkramptheid om het beleid aan 
de burger te laten zien. De handleidingen en de beslissingen van de concordan-
tiecommissie waren de best bewaarde geheimen van de organisatie. Men was 
bang voor calculerend gedrag van de burger. De inwerkingtreding van de derde 
tranche van de Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3, lcwam als koren op de 
molen om iedereen de mond te snoeren die nog verzet toonde tegen het transpa-
rant maken van het beleid." 
"Daarbij zij voorts opgemerkt dat [de in de svB-bundel vervatte] beleidsregels, 
hoewel veelomvattend, niet een uitputtend beeld geven van het beleid van de SVB. 

Beleid dat nog niet is uitgekristalliseerd, of uitsluitend om strategische redenen 
wordt gevoerd, bijvoorbeeld om jurisprudentie uit te lolcken, is bijvoorbeeld niet 
opgenomen." 

Er zijn twee vormen om beleid weer te geven die door de SVB het meest worden 
gebruikt. De ene vorm is de beleidsnotitie. De beleidsnotities worden vastgesteld 
door de hoofddirectie in een commissie en indien het belangrijke zaken betreft 
door het bestuur. 9  De andere vorm is de beleidsregel opgenomen in de bundel 
SVB Beleidsregels 2000 & Algemeen verbindende voorschriften. De bundel wordt 
door het bestuur vastgesteld. 

Een voorbeeld van beleidsregels uit de bundel en de toepasselijke nadere instruc-
ties is het volgende. 

Op pagina 31 en 32 van de svB-bundel geeft de SVB aan wat de beleidsregels zijn 
omtrent het vaststellen van de geboortedatum van betrokkene: 

"In een aantal gevallen kan onzekerheid bestaan over het geboortejaar of de pre-
cieze geboortedatum van betrokkene. [...] In dat geval wordt een onderzoek inge-
steld naar de juiste geboortedatum. Voor de vaststelling daarvan hanteert de SVB 

de volgende in de jurisprudentie [...] ontwikkelde criteria: 
1. Er wordt uitgegaan van de geboortedatum die bij binnenkomst in Nederland 

bij een bevoegde instantie is opgegeven; 
2. Wanneer op basis van authentieke stuldcen die tot stand zijn gekomen voor de 

datum van binnenkomst in Nederland een andere geboortedatum wordt aan-
getoond, kan deze datum worden aangehouden, als de juistheid daarvan aan-
nemelijker is dan van die welke bij binnenkomst in Nederland is opgegeven 
[...]; 

3. Met een buitenlands rechterlijk vonnis over de geboortedatum wordt alleen 
rekening gehouden wanneer dit is gebaseerd op controleerbare gegevens. De 

8. svs-bundel, p. 23. 
9. De hoofddirectie is voorzien van mandaat ter zake. 
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geboortedatum uit het vonnis kan worden aangenomen als onderliggende 
gegevens van doorslaggevende betekenis zijn [...I; 

4. Een medisch-deskundig oordeel over het juiste geboortejaar wordt niet als 
bewijs aanvaard [...I; 

5. Er kan niet worden afgegaan op de persoonlijke aanblik van betrolckene." 

Verderop in de bundel stelt de SVB dat indien het geboortejaar wel, maar de pre-
cieze geboortedatum niet bekend is, een onderzoek wordt ingesteld naar de wer-
kelijke geboortedatum. Wanneer de SVB deze niet kan achterhalen, gaat zij uit van 
een fictieve geboortedatum. Is alleen het geboortejaar bekend, dan hanteert de 
SVB I juli als fictieve geboortedatum. Zijn het geboortejaar en de geboortemaand 
bekend, maar de exacte datum niet, dan hanteert de SVB de the van de betreffende 
maand als fictieve geboortedatum. 

In de handleiding is het volgende opgenomen over de geboortedatum.' 

"Het kan voorkomen dat alleen het geboortejaar van een kind bekend is. De 
geboortedatum wordt in dat geval gesteld op i juli van dat jaar. Als de geboorte-
maand en het geboortejaar bekend zijn, gaat u uit van de 16e  van de betreffende 
maand. 
Als in stukken verschillende geboortedata van het kind gebruikt worden, stelt u 
een onderzoek in naar de juiste geboortedatum. U lcunt daarvoor gegevens opvra-
gen bij bijvoorbeeld GBA, de vreemdelingendienst en buitenlandse instanties. Als 
u van de GBA een wijziging van een geboortedatum ontvangt, informeert u bij de 
gemeente op grond waarvan de geboortedatum is gewijzigd. U beoordeelt of de 
wijziging juist en terecht is. Als de wijziging niet juist en terecht is, accepteert u 
de nieuwe geboortedatum niet en licht u de gemeente over uw standpunt in. 

Voor het vaststellen van de geboortedatum gebruikt u de volgende richtlijnen: 
De hoofdregel is: 
— U gaat uit van de geboortedatum die als eerste bij binnenkomst in Nederland 

bij een bevoegde instantie is opgegeven. Vaak zal dat bij de vreemdelingen-
dienst zijn geweest. 

Aileen in uitzonderingssituaties kunt u van deze geboortedatum afwijken: 
1. Ms uit authentieke stuldcen LI die afgegeven zijn voor datum binnenkomst 

in Nederland een andere geboortedatum blijkt, kan deze geboortedatum wor- 
den aangehouden. U houdt deze datum aan als de juistheid van deze datum 
aannemelijker is dan die welke bij binnenkomst in Nederland is opgegeven; 

a. Als de geboortedatum in de administratie(s) van een Eu/EER-lidstaat is gewij- 
zigd, kunt u deze wijziging overnemen; 

3. Ms het geen Eu/EER-lidstaat betreft: met een buitenlands rechterlijk vonnis 
over de geboortedatum houdt u alleen rekening als dit is gebaseerd op contro- 

TO. Het betreft de handleiding Algemene kinderbijslagwet (Akw), hoofdstulc 3, voorwaardenrecht, 

S 3.2 .4. 
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leerbare gegevens. Dit houdt in dat u de gegevens kunt controleren bij een 
bevoegde autoriteit [...]. Een vonnis dat alleen gebaseerd is op getuigenverkla-
ringen kunt u dus niet accepteren; 

4. Het betreft een precisering van de geboortedatum zonder dat het geboortejaar 
verandert. Het kind had bijvoorbeeld de fictieve geboortedatum i juli en deze 
wordt later door middel van een beedigde Eigen Verklaring in de GBA nader 
vastgesteld." 

Als de beleidsregels en de nadere instructies naast elkaar worden gelegd, valt een 
aantal dingen op. In de eerste plaats valt op dat de beleidsregels jets vermelden 
over een medisch-deskundig oordeel en de persoonlijke aanblik van betroldcene, 
terwijl de nadere instructies daar geen aandacht aan besteden. Waarschijnlijk 
behoeft dit geen nadere instructie. Ten tweede valt op dat de nadere instructies (2) 
als uitzonderingssituatie hebben opgenomen, terwijl de beleidsregels dat niet 
vermelden. Bovendien is bij (3) van de nadere instructies toegevoegd dat het in 
dat geval niet om een Eu/EER-lidstaat moet gaan. Dit is bij (3) van de beleidsregels 
niet te ontwaren. Ten derde valt op dat de nadere instructies strenger zijn dan de 
beleidsregels. In de beleidsregels (2) staat dat als uit authentieke stulcken een 
andere geboortedatum blijkt deze datum wordt aangehouden, als de juistheid 
daarvan aannemelijker is dan van die welke bij binnenkomst in Nederland is 
opgegeven. In de nadere instructies (1) staat dat de betreffende medewerker deze 
geboortedatum aanhoudt als juistheid daarvan aannemelijker is dan van die 
welke bij binnenkomst in Nederland is opgegeven. Als laatste valt op dat de onder 
(r) van de beleidsregels genoemde "bevoegde instantie" in de nadere instructies 
wordt uitgelegd." 

2. Is sprake van omzetten (opwaarderen) van beleid in beleidsregels? 

Bij de SVB heeft een proces plaatsgevonden van het omzetten van geheim gehou-
den beleid in beleidsregels. Ms voordelen van deze opwaardering worden 
genoemd: een grotere transparantie van beleid, een totaal overzicht van het nor-
matieve kader, dat systematisch bijeen is gebracht, en een gevoel van trots. Als 
mogelijk nadeel wordt het risico van calculerend gedrag genoemd; een angst die 
inmiddels ongegrond is gebleken. Tegenwoordig komt het niet vaak voor dat de 
eerder genoemde andersoortige beleidsvormen in de loop van tijd worden omge-
zet in (al dan niet gepubliceerde) beleidsregels. Veel vaker wordt een beslissing 
genomen over hoe de pralctijk eruit zou moeten zien (modificatie). 

Zie hoofdstuk 2 van de handleiding Algemeen en hoofdstuk 2 van de handleiding AKW, S 2.2.2. 
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4.3 	TOTSTANDKOMING, BEKENDMAKING EN MOTIVERING VAN DE 

BELEIDSREGELS 

i. Langs welke interne procedure zijn de beleidsregels totstandgekomen? 

Beleidsregels van de SVB worden op de afdeling juridische zaken voorbereid en 
vastgesteld door het bestuur. Dan komt er een officieel besluit ter vaststelling van 
de tekst van die beleidsregels. Het besluit waarbij de beleidsregels worden vastge-
steld en de beleidsregels zelf worden dus — het is bepaald opmerkelijk — expliciet 
van elkaar gescheiden. Dit berust louter op pragmatische overwegingen.' Het 
besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant met een toelichting. 
Bij de totstandkoming van de beleidsregels worden de volgende gegevens door de 
SVB gebruikt: jurisprudentie, ambtelijke inzichten, financiele inzichten, overwe-
gingen van ambtelijke uitvoerbaarheid en instructies van de minister 

2. Langs welke externe procedure zijn de beleidsregels totstandgekomen? 

De SVB maakt geen gebruik van een externe procedure bij de totstandkoming van 
haar beleidsregels. Er is overigens wel repressief toezicht van het College van toe-
zicht sociale verzekeringen (ctsv) met betrekking tot de beleidsregels. 

3. Zijn de beleidsregels bekendgemaakt, en zo ja op welke wijze? 

Het overgrote gedeelte van de beleidsregels van de SVB is bekendgemaakt. Een 
klein gedeelte niet, bijvoorbeeld omdat het beleid nog niet uitgekristalliseerd is, 
omdat de SVB twijfelt of het de rechterlijke toets kan doorstaan of omdat de orga-
nisatie er nog niet klaar voor is. Maar alle beleidsregels worden formeel vastge-
steld en alles is gericht op bekendmaking, aldus het gelnterviewde hoofd juridi-
sche zaken. 
Zoals in het voorgaande is aangegeven, is er door de SVB uit pragmatische over-
wegingen een scheiding gemaakt tussen het besluit waarbij de beleidsregels wor-
den vastgesteld en de beleidsregels zelf. Bij de bekendmaldng van het vaststel-
lingsbesluit wordt niet tevens de motivering van de regels bekendgemaakt. De 
motivering is te vinden in de bijlage. 
Naast de officiele bekendmaking van de beleidsregels wordt door de SVB gebruik-
gemaakt van een tijdschrift voor de bejaarde medemens, folders en individuele 
correspondentie. 

4. Zijn de beleidsregels voorzien van een deugdelijke motivering? 

De SVB maakt in haar bundel met beleidsregels onderscheid tussen toelichting en 
motivering. In de meeste gevallen hanteert de SVB jurisprudentie als motivering 

12. De scheiding van besluit en beleidsregels is wel in overeenstemming met de telcst van artilcel 
eerste lid, Awb. Daarin worth immers gesproken van een beleidsregel als "een bij besluit vastge-
stelde algernene reger. Zie 1.2. 
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voor haar beleidsregels. Dit wordt dan vaak weergegeven met een van de vol-
gende formuleringen: "de SVB hanteert de volgende in de jurisprudentie ontwik-
kelde criteria", "de SVB leidt uit de jurisprudentie het volgende af", en "mede op 
grond van de jurisprudentie heeft de SVB het volgende beleid ontwikkeld". Dit 
heeft echter meer het karakter van een verwijzing naar een plaats waar een moti-
vering van de beleidsregel is te vinden dan van een motivering zelf. Een inhoude-
lijke onderbouwing van de beleidsregels volgt in de meeste gevallen niet. 
Soms wordt er helemaal niet gemotiveerd. Denk bijvoorbeeld aan de beleidsregel 
die betrelcking heeft op artikel 2:1, tweede lid, Awb ("een bestuursorgaan kan van 
een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangerf). In de beleidsregel 
geeft de SVB aan van welke gemachtigde zij geen machtiging hoeft te ontvangen. 
Er wordt echter niet gemotiveerd waarom de SVB voor de genoemde gemachtig-
den heeft gekozen en niet voor bepaalde andere gemachtigden. 9  
Een enkele keer wordt een beleidsregel aan de hand van iets anders dan jurispru-
dentie gemotiveerd. Ook hier houdt dit dan vaak alleen een verwijzing in. Een 
voorbeeld is de beleidsregel waarin geformuleerd wordt wat als fictieve geboorte-
datum gehanteerd wordt door . de SVB als een onderzoek naar de werkelijke 
geboortedatum niets oplevert. Deze gedragslijn baseert de SVB op de werkafspra-
ken inzake de vaststelling van geboortedata vastgelegd in de circulaire van de 
voormalige Sociale Verzekeringsraad van 12 december 1986.' 4  In deze circulaire 
is waarschijnlijk de motivering te vinden van de keuzen voor bepaalde data. lets 
dergelijks doet zich eveneens voor bij de beleidsregel waarin de SVB een definitie 
geeft van de term "hulpbehoevende", en deze (mede) baseert op de toelichting bij 
een regeling.i 5  

4.4 	TOEPASSING VAN DE BELEIDSREGELS 

1. Worden de beleidsregels veel toegepast? 

De bundel SVB Beleidsregels 2000 & Algemeen verbindende voorschriften wordt 
heel veel gebruikt door de medewerkers van de SVB, in het bijzonder door de 
bezwaar- en beroepsmedewerkers.i 6  De basis van de beschikkingen is namelijk in 
de bundel terug te vinden. 
De handleiding wordt in veel mindere mate gebruikt. Zij wordt als te omvangrijk 
ervaren, aangezien het, naast het totale normatieve kader, ook interne instructies 
en casdistiek bevat. 

2. Hoe wordt het motiveringsvoordeel van het gebruik van beleidsregels beoor-
deeld? 

Bij primaire beschikkingen wordt, indien een beleidsregel is toegepast, in de 
motivering van het besluit niet naar de beleidsregel verwezen. Dit omdat deze 

13. svB-bundel, p. 213. 
14. svB-bundel, p. 32. 
15. svB-bundel, p. 45; met duidelijk is overigens welke regeling de SVB bedoelt. 
16. De SVB heeft hier onderzoek naar gedaan. 
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beschildcingen grotendeels gestandaardiseerd zijn. Ms het om heel bijzondere 
beslissingen gaat, komt het wel voor dat een aparte motivering wordt geschreven. 
Maar dit gebeurt zelden, aldus het geinterviewde hoofd juridische zaken. Bij 
beslissingen op bezwaar gebeurt het veel meer dat in de mothering van het 
besluit naar de beleidsregel wordt verwezen. Maar het komt het meest voor bij de 
verdediging van de beslissing voor de rechter. De bundel SVB Beleidsregels z000 
& Algemeen verbindende voorschriften is eigenlijk geschreven om te dienen als 
communicatiemiddel in de verhouding tussen de SVB en de rechter. Volgens het 
geinterviewde hoofd juridische zaken heeft de rechter nog nauwelfilcs zaken 
gehad waar de SVB gebruik heeft gemaakt van het motiveringsvoordeel. 

3. Wat is de praktische betekenis van de inherente afwijkingsbevoegdheid? 

Opvallend is dat de SVB een algemene regel geeft omtrent de inherente afwij-
kingsbevoegdheid, die dwingend is geformuleerd: "[Er] zijn gevallen denkbaar 
waarin zulke bijzondere omstandigheden spelen dat zij niet meer behoren tot de 
categorie van gevallen waarop de SVB bij de totstandkoming van de beleidsregel 
het oog heeft gehad. In dergelijke gevallen is de beleidsregel niet van toepassing 
en zal de SVB een individuele beslissing nemen, gebaseerd op de bijzondere 
omstandigheden van het individuele geval." 7  
In een door de SVB uitgevoerd onderzoek blijkt dat het besef van de inherente 
afwijkingsbevoegdheid op het primaire niveau eigenlijk niet bestaat.' s  Er bestaat 
op het primaire niveau een heel sterke neiging om de beslissing te lcunnen herlei-
den tot een geschreven instructie. Voor de SVB geldt voorts dat de primaire 
beschikkingen niet zelden het resultaat zijn van een "automatisch' toepassen van 
de betrokken beleidsregels. Op voorhand worden alle gevallen als routinegeval 
behandeld. In de pralctijk betekent dit dat bijzondere omstandigheden voor het 
eerst in de eventuele bezwaarfase aan het ficht komen, tenzij door belanghebben-
den reeds in de aanvraag van bijzondere omstandigheden gewag wordt gemaakt. 
Er is met andere woorden geen ambtshalve toets ter identificering van bijzondere 
omstandigheden. Hoewel in de bezwaarfase meer gebruik wordt gemaakt van de 
inherente afwijkingsbevoegdheid dan in de primaire fase, ervaren de medewer-
kers in deze context het als moeilijk om tot een afwijIcing te komen. Er is een spe-
ciaal programma gestart bij de uitvoeringsorganisatie om de inherente afwij-
kingsbevoegdheid meer onder de aandacht te brengen. 
In het ideaalbeeld wordt de inherente afwijkingsbevoegdheid in twee situaties 
toegepast. In de eerste situatie is er een geval dat wel onder de beleidsregel valt, 
maar dat niet stroolct met de met de beleidsregel te dienen doelen. In een derge-
lijk geval kan de inherente afwijkingsbevoegdheid vrij gemalckelijk worden toege-
past. De tweede situatie ziet op het geval dat de beleidsregel wet van toepassing is 
maar de SVB de beleidsregel toch niet wil toepassen. In deze situatie moet de SVB 

veel terughoudender optreden vanwege het predominante gegeven van uniforme 

17. svmbundel, p. 23; curs. schr. 
18. Rapportage onderzoek Toepassing open normen. 
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wetstoepassing van volksverzekeringen (rechtsgelijkheid) en precedentwerking, 
aldus het geinterviewde hoofd juridische zaken. 

Geconcludeerd kan worden dat bij de SVB de toets of er in een specifiek geval 
reden is voor afwijking, niet in de primaire fase plaatsvindt. 
Erkend wordt dat het lcijken naar eventuele bijzondere omstandigheden in de pri-
make fase (tot op zekere hoogte) behoort tot een zorgvuldige voorbereiding in de 
zin van artikel 3:2 Awb. Maar de SVB volgt een andere strategie. Er is een sterk 
geautomatiseerd primair proces, er zijn massaal toegepaste wetten en enorm veel 
beslissingen. Alles is gestroomlijnd om het werk zo uniform, adequaat en goed-
koop mogelijk te doen. In dat kader wordt de zorgvuldige voorbereiding welbe-
wust opgeofferd omdat er in de bezwaarfase een correctiemogelijlcheid bestaat. 
Bezwaar fungeert als zogenoemd piep-systeem. De maatschappelijke voordelen 
van een dergelijke benadering, in termen van efficiency en snelheid, zijn zo groot 
dat men zich moet afvragen of de doelstellingen van de wetgever (het zoge-
naamde trechtermodel) daar wel tegen opwegen, aldus het geinterviewde hoofd 
juridische zaken. 

Een voorbeeld van een situatie waarin door een burger succesvol een beroep is 
gedaan op de inherente afwijkingsbevoegdheid is het volgende. Ms beide ouders 
van een kind zijn overleden en het kind is ondergebracht bij een voogd, dan zegt 
de beleidsregel dat de voogd automatisch recht heeft op lcinderbijslag als het kind 
tot het huishouden van de voogd behoort. In een bepaalde situatie behoorde het 
kind niet tot het huishouden van de voogd, maar de voogd had wel veel zeggen-
schap over de hoofdlijnen van de opvoeding van het kind. Het kind zat bij pleeg-
ouders. In zo'n situatie is het toekennen van kinderbijslag aan de voogd in strijd 
met de beleidsregel, maar de SVB doet het toch. 
De SVB heeft volgens het geinterviewde hoofd juridische zaken nog nooit ten 
nadele van de burger gebruik gemaakt van de inherente afwijlcingsbevoegdheid. 

Op de vraag in hoeverre het in beroep gaat om de vraag of de beleidsregel ver-
keerd is toegepast dan wel of sprake is van een bijzonder geval, antwoordde de 
geinterviewde rechter dat dit heel gevarieerd is. De geinterviewde rechter had 
twee voor deze vraag relevante uitspraken van de Centrale Raad van Beroep 
gevonden. In de eerste uitspraak werd het niet toetsen aan de beleidsregel door 
de SVB als onzorgvuldig bestempeld (CRvB 4 november 1998, 97/4898 Aow). In 
de tweede uitspraak werd de beslissing van de SVB in strijd met de beleidsregels 
geacht en derhalve vernietigd wegens een motiveringsgebrek (CRvB 13 juni 2001, 

99/5380 Am). Voor beide uitspraken geldt dat het bestreden besluit dateert van 
voor de inwerlcingtreding van titel 4.3. 
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4.5 BESLUITKENMERKEN VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

1. Is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

Op 28 april zoo° heeft het bestuur van de SVB het Besluit Beleidsregels SVB z000 
genomen. Het gaat om een schriftelijke beslissing van het bestuur. De SVB toont 
met dit korte besluit — slechts vier korte artikelen — aan dat zij heeft begrepen dat 
beleidsregels bij besluit vastgestelde regels zijn. De beleidsregels zelf zijn in de in 
de door de SVB gehanteerde presentatie geen besluit, maar het resultaat van een 
besluit. 19  De beleidsregels in kwestie zijn in een uitgebreide bijlage opgenomen. 
De SVB is een zelfstandig bestuursorgaan dat krachtens artikel 17, tweede lid, 
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 rechtspersoonlijkheid bezit. Ook voor 
de vraag wat het orgaan van de SVB is, moet men de Organisatiewet raadplegen. 
Blijkens artikel 18, eerste 1, van deze wet is het bestuur van de SVB het (enige) 
orgaan van de SVB." De publiekrechtelijke basis van de beleidsregels van de SVB 

is te vinden in artikel 4:81, eerste lid, Awb. Aan de beleidsregels van de SVB zijn 
de reguliere rechtsgevolgen verbonden. 

2. Is sprake van een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

Geconstateerd kan worden dat de bundel svs Beleidsregels 2000 & Algemeen 
verbindende voorschriften onmiskenbaar talrijke beleidsregels bevat. Voorts 
bevat zij diverse algemeen verbindende voorschriften. 
In de inleiding van de bundel vermeldt de SVB dat zij bij de ontwildceling van de 
beleidsregels zoveel mogelijk aansluiting heeft gezocht bij de bepalingen die in 
de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht over dit onderwerp zijn 
opgenomen. De wetgever is er bij de totstandkoming van de derde tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht vanuit gegaan dat het vanuit een oogpunt van alge-
mene kenbaarheid wenselijk is dat bestuursorganen bun bestendige bestuurs-
praktijk in beleidsregels neerleggen. "De SVB tracht door voortdurende uitbrei-
ding en actualisering van haar beleidsregels en door bekendmaking daarvan aan 
de bedoelingen van de wetgever tegemoet te blijven komen."' 
De SVB probeert bij de ontwikkeling van haar beleidsregels aansluiting te zoeken 
bij de in artikel vierde lid, Awb gegeven definitie van een beleidsregel. "flit 

betekent dat de regels niet alleen betreklcing hebben op zuiver discretionaire 
bepalingen, zogenaamde kan-bepalingen, maar ook op de uitleg van wettelijke 
bepalingen in situaties waarin deze meerdere interpretaties toestaan. Ook ten 
behoeve van een uniforme uitleg van jurisprudentie zijn regels geformuleerd."' 
flat laatstbedoelde regels beleidsregels zijn, is niet vanzelfsprekend. Verder trekt 
aandacht dat de bundel, in een apart deel, ook beleidsregels voor de toepassing 
van de Algemene wet bestuursrecht bevat. 

19. Zie reeds 5.3. 
20. Ms in dit hoofdstuk gesproken worth van de SVB, worth dan ook gewoonlijk het bestuur van de svo 

bedoeld. 
21. svo-bundel, p. 22. 

22. svs-bundel, p. 22. 
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De medewerkers van de SVB beschouwen beleidsregels als het totale normatieve 
kader dat van toepassing is bij de uitvoering van de wetten en op basis waarvan de 
nadere instructies voor de gevalsbehandeling totstandkomen. Hiermee wordt aan 
het normatieve kader voorzover gevormd door algemeen verbindende voorschrif-
ten voorbijgegaan, en tegelijkertijd het belang van de beleidsregels benadrukt. 

3. Zijn de beleidsregels als zodanig herkenbaar? 

In de svB-bundel is de SVB niet consequent in het presenteren van haar beleidsre-
gels. In de meeste gevallen wordt de betoogvorm gehanteerd, en liggen de 
beleidsregels dus in de gewone tekst besloten. Dit is bijvoorbeeld het geval in het 
gedeelte van de bundel dat gaat over een werkloos kind, de inschrijving bij een 
arbeidsbureau en een redelijk termijn. Na de relevante wettelijke bepalingen te 
hebben weergegeven vervolgt de SVB: "Werkloze kinderen voor wie krachtens de 
AKW recht op kinderbijslag bestaat, dienen zich binnen een redelijke termijn na 
het werkloos worden als werkzoekende bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in 
te schrijven. Onder `binnen een redelijke termijn' wordt door de SVB verstaan bin-
nen een maand." 23  De SVB geeft eerst de toepasselijke wettelijke bepaling en ver-
volgens geeft zij een nadere concretisering van de vage juridische norm "binnen 
een redelijke termijn". In deze tekst ligt dus een wetsinterpreterende beleidsregel 
besloten. 
In sommige gevallen worden de beleidsregels met aandachtstreepjes aangeduid. 
Deze vorm van aanduiding komt het dichtst in de buurt van de artikelvorm. Als 
voorbeeld: "Van de bevoegdheid tot (kennelijk) niet-ontvankelijkverklaring (arti-
kel 6:6 Awb) maalct de SVB, bij overschrijding van de hersteltermijn, gebruik in 
de volgende gevallen: 
— De indiener laat na om een handtekening of, als hij niet kan schrijven, een 

duimafdruk onder het bezwaarschrift te plaatsen. 
— De indiener geeft niet aan tegen welk besluit bezwaar wordt gemaalct en het is 

niet mogelijk om dit op eenvoudige wijze te achterhalen. 
— De indiener geeft geen enkele motivering in het bezwaarschrift en de motive-

ring is ook niet op een andere wijze bekend bij de SVB. 

— De indiener verzuimt een machtiging te overleggen in een geval waarin dit 
noodzakelijk is." 24  

Soms wordt ten aanzien van hetzelfde onderwerp een combinatie van betoog-
vorm en aandachtstreepjes gebruikt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de door de SVB 

gehanteerde beleidslijn ter beantwoording van de vraag of een kind zelfstandig 
woont dan wel of het al dan niet behoort tot het huishouden van een ander: "Kin-
deren jonger dan 16 jaar worden door de SVB niet geacht zelfstandig te wonen. 
Kinderen in deze leeftijd behoren in beginsel hetzij tot het huishouden van de 
verzekerde of nabestaande, hetzij tot het huishouden van een ander. Kinderen 
vanaf 16 jaar kunnen wel zelfstandig wonen. Een kind wordt in ieder geval geacht 
zelfstandig te wonen, indien het kind: 

23. svB-bundel, p. 65. 
24. sva-bundel, p. 220. 
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— op kamers bij een hospita woont; 
— samenwoont; 
— over zelfstandige woonruimte beschikt. 

Een kind wordt in ieder geval geacht tot het huishouden van een ander te beho-
ren indien het kind woont bij: 
— familie; 
— de ex-echtgenoot van de verzekerde; 
— de echtgenoot van de verzekerde, waarmee de verzekerde geen huishouden 

(meer) vormt; 
— een gastgezin." 25  

In de meeste gevallen zijn de beleidsregels in de bundel vrij goed als zodanig her-
kenbaar, ongeacht of ze in de tekst besloten liggen of met aandachtstreepjes zijn 
weergegeven. Dit komt onder andere doordat de SVB in de inleiding van de bun-
del aangeeft hoe het onderscheid tussen descriptieve en normatieve tekst 
(beleidsregels) is te herkennen. "In de formulering van een beleidsregel (norma-
tieve tekst) wordt expliciet verwezen naar door de SVB gehanteerde criteria, de 
door de SVB gegeven interpretatie van jurisprudentie, de door de SVB vastgestelde 
beleidslijn en dergelijke." 26  Deze verwijzing is een handige leidraad bij het analy-
seren, mits de SVB de verwijzing naar bovengenoemde criteria, interpretatie van 
jurisprudentie, vastgestelde beleidslijn en dergelijke consequent toepast. Dit doet 
de SVB echter niet altijd, waardoor voor lezers die de materie niet goed beheersen 
de beleidsregels niet altijd als zodanig herkenbaar zijn. 
Als voorbeelden kunnen de volgende beleidsregels dienen. Het gaat om beleids-
regels die zijn opgenomen in de tekst, zonder enige verwijzing door de SVB waar-
uit zou kunnen blijken dat men te maken heeft met beleidsregels: "als bij wijzi-
ging van de geboortedatum na het onderzoek geen zekerheid is verkregen over de 
juiste geboortedatum, gaat de SVB uit van de datum die bij binnenkomst in 
Nederland is opgegeven", en: "voor de vraag of een kind in Nederland een pas-
sende dienstbetrekking niet heeft aanvaard of door eigen toedoen niet heeft ver-
kregen of behouden laat de SVB zich adviseren door de Arbeidsvoorzieningsorga-
nisatie, een wiw-organisatie of Cadans." 27  
In enkele gevallen is de bedoeling van de SVB omtrent een bepaalde tekst niet 
helemaal duidelijk, dat wil zeggen dat onzeker is of de SVB beleidsregels heeft wil-
len weergeven. Zie bijvoorbeeld het volgende geval. Het onderwerp is eigen kind/ 
adoptie/erkenning. Na eerst de relevante wettelijke bepalingen te hebben weerge-
geven, stelt de SVB: "De SVB leidt uit de stand van de jurisprudentie het volgende 
af. Onder eigen kinderen worden verstaan de kinderen van de vrouwelijke verze-
kerde die op grond van artikel 1:198 BW as bun moeder wordt aangemerkt, en de 
kinderen van de mannelijke verzekerde die op grond van artikel 1:199 BW als hun 
vader wordt aangemerlct." En daarna: "Volgens constante jurisprudentie van de 

25. sva-bundel, p. 6o. 

26. svB-bundel, p. 

27. svB-bundel, p. p en 
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CRvB is voor de toepassing van het sociale-verzekeringsrecht niet van doorslagge-
vende betekenis of een kind op grond van het nationale recht dat op grond van 
internationaal privaatrecht van toepassing is, als eigen kind kan worden aange-
merkt. Deze vraag dient aan de hand van de toepasselijke bepalingen van de 
betreffende wetten te worden beantwoord (zie onder meer CRvB 22 mei i991)."' 
In het eerste gedeelte van de tekst leidt de SVB uit de jurisprudentie een (wetsin-
terpreterende) beleidsregel af. In de inleiding van de bundel heeft de SVB al aan-
gegeven dat zij in de bundel regels geeft om een uniforme interpretatie van juris-
prudentie te verzekeren. Het is duidelijk dat de SVB het eerste gedeelte van de 
tekst hanteert als beleid. 
Maar wat wil de SVB met het tweede gedeelte van de tekst aangeven? Is deze tekst 
ook als beleidsregel bedoeld en is de verschillende schrijfstijl een manier om de 
tekst enigszins te verlevendigen? Of heeft de SVB bier alleen maar jurisprudentie 
willen weergeven zonder daaraan het karalcter van een beleidsregel te verlenen? 
Het ligt voor de hand om er van uit te gaan dat de SVB met het tweede tekstge-
deelte ook een beleidsregel heeft willen weergeven, maar zeker is dit niet. Als dit 
wel de intentie van de SVB is geweest, dan had het de voorkeur verdiend om een 
strakke lijn te volgen met betrekking tot het weergeven van beleidsregels. 

4. Wie is/zijn de geadresseerde(n) van de beleidsregels? 

De beleidsregels zijn bedoeld voor het bestuur van de SVB, in verband met de uit-
oefening van eigen bevoegdheden. Het gaat dus om beleidsregels op basis van 
artikel 4:81, eerste lid, Awb. Ofschoon zulke regels in geval van een zelfstandig 
bestuursorgaan goed denkbaar zijn, heeft de SVB niet met beleidsregels in de zin 
van artikel 4:81, tweede lid, Awb te maken. 

5. Voor wie zijn de beleidsregels volgens het bestuursorgaan bedoeld? 

Uit de svB-bundel blijkt dat deze is bedoeld voor bestaande en toekomstige clien-
ten van de SVB. In de inleiding van de bundel vermeldt de SVB bijvoorbeeld dat de 
bundel geen administratieve en procedurele instructies bevat omdat deze instruc-
ties een zuiver intern karakter hebben en veelvuldig worden aangepast, waardoor 
ze niet geschikt zijn voor bekendmaking aan derden. Even verderop in de inlei-
ding heeft de SVB het over de mogelijkheid voor burgers om de SVB op haar 
beleidsregels aan te spreken. Ook al wordt niet expliciet aangegeven dat de publi-
catie van deze bundel bedoeld is voor alle clienten van de SVB, toch kan men er 
redelijkerwijs van uitgaan dat dit de bedoeling van de SVB moet zijn geweest toen 
zij deze bundel publiceerde. Bovendien blijkt uit de inleiding van de bundel dat 
er een aparte handleiding is voor de vestigingskantoren van de SVB. 

Uit het gehouden interview met het hoofd juridische zaken blijkt echter dat de 
svB-bundel primair geschreven is als communicatiemiddel in de relatie met de 
rechter. 

28. svs-bundel, p. 54. 
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6. Wat is de opzet van de beleidsregels? 

De svn-bundel bestaat uit drie delen. In het eerste deel zijn regels opgenomen 
over de drie volksverzekeringen die de SVB uitvoert: de Algemene Ouderdomswet 
(Aow), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Kinderbijslagwet 
(Akw). Ook zijn in dit deel regels opgenomen met betrelcking tot de Remigratie-
wet en de door de SVB uitgevoerde Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten 
thuiswonende gehandicapte ldnderen z000 (ToG z000), de Regeling tegemoet-
koming asbestslachtoffers (rAs) en de Regeling College voor zorgverzekeringen 
subsidiering persoonsgebonden budget z000. 
Het tweede deel van de bundel omvat regels terzake van de toepassing van de 
Algemene wet bestuursrecht. 
Het derde deel behelst de toepassing van communautaire en bilaterale regelingen 
die van belang zijn voor de sociale zekerheid. 
Voor wat betreft de weergave en explicitering van de beleidsregels heeft de SVB de 
volgende opzet gekozen: "De beleidsregels zijn telkens gegroepeerd onder de 
relevante wettelijke bepalingen. Deze keuze is mede ingegeven door artikel 4:83 
Awb waarin is bepaald dat bij de bekendmaking van de beleidsregels zoveel 
mogelijk het wettelijk voorschrift wordt vermeld waaruit de bevoegdheid waarop 
de beleidsregel berust, voortvloeit. Om redenen van toegankelijkheid zijn de 
wetsbepalingen veelal voorzien van een summiere toelichting alvorens de 
beleidsregel wordt geformuleerd. Hierdoor bevat deze bundel een combinatie van 
zowel descriptieve en normatieve teksten. Het onderscheid tussen descriptieve en 
normatieve tekst is te herkennen aan de formulering van de tekst. In de formule-
ring van een beleidsregel (normatieve tekst) wordt expliciet verwezen naar door 
de SVB gehanteerde criteria, de door de SVB gegeven interpretatie van jurispru-
dentie, de door de SVB vastgestelde beleidslijn en dergelijke. Op grond van de 
Awb dienen besluiten, inhoudende de vaststelling van een beleidsregel, te wor-
den gemotiveerd. Er is voor gekozen om bij de omschrijving van de beleidsregel 
tevens de essentie van de motivering voor deze regel te omschrijven. Veelal 
ligt de motivering overigens besloten in de inhoud van rechterlijke uitspraken. 
Waar dit het geval is wordt hiervan gewag gemaalct." 29  

4.6 	INHOUD VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

i. Hebben de beleidsregels vooral betrekking op afweging van belangen, vast-
stelling van feiten of uitleg van wettelijke voorschriften? 

Elke categorie beleidsregels is vertegenwoordigd in de bundel. Een duidelijk voor-
beeld van een beleidsregel omtrent de afweging van belangen is de beleidsregel 
die de SVB heeft geformuleerd ter invulling van artikel 7:3, onder b, Awb, dat 
luidt: "Van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien indien: b. het 
bezwaar kennelijk ongegrond is". Als beleidsregel geeft de svB dan: "Indien in 
een bezwaarschrift geen enkele juridisch relevante grond wordt aangevoerd of 

29. 5343-bundel, p. 23 - 24. 
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indien een bezwaarschrift geen enkele aanleiding geeft voor het vermoeden dat is 
uitgegaan van onjuiste gegevens of dat de wet onjuist is toegepast verklaart de 
SVB het bezwaar zonder hoorzitting kennelijk ongegrond." 3° 
Een duidelijk voorbeeld van een beleidsregel omtrent de vaststelling van feiten is 
de beleidsregel die de SVB geformuleerd heeft om de juiste geboortedatum van 
een client vast te stellen. Voor de vaststelling daarvan hanteert de SVB vijf in de 
jurisprudentie ontwikkelde criteria. 31  
Een duidelijk voorbeeld van een wetsinterpreterende beleidsregel is de interpreta-
tie die de SVB geeft van de vage term "klolcuur" zoals die onder andere genoemd 
wordt in de Algemene nabestaandenwet en de Algemene Kinderbijslagvvet: 
"Onder `klolcuur' wordt door de SVB verstaan 6o minuten aan onderwijs." 32  Een 
iets minder duidelijk voorbeeld van een wetsinterpreterende beleidsregel is de 
beleidsregel die de SVB onder de sub-paragraaf "een gezamenlijke huishouding 
voeren" geeft. In de toelichting op de relevante wettelijke bepalingen wordt een 
opmaak voor een beleidsregel gegeven die als volgt luidt: "De SVB gaat ervan uit 
dat de criteria die zien op de gelijkstelling van ongehuwden aan gehuwden in de 
AOW en Anw eveneens van toepassing zijn op de vraag wanneer een persoon als 
partner van de remigrant kan worden aangemerkt." 33  Hier wordt het begrip "part-
ner" geinterpreteerd door de SVB. 

Een aparte categorie zijn beleidsregels met betreicking tot de feitenlcwalificatie; 
dan gaat het om beleidsregels waarin het bestuursorgaan formuleert: "als feiten A 
zich voordoen, wordt voldaan aan norm B." 34  Beleidsregels van dit type zijn ook 
in de bundel van de SVB aan te treffen. Zie bijvoorbeeld het volgende. De SVB 

betrelct een aantal elementen in haar beoordeling of door betrokkene aan het 
zorgcriterium wordt voldaan. 35  Ten eerste wordt gekeken naar de vraag of sprake 
is van financiele verstrengeling. Gekeken wordt onder andere naar het "gebruik 
van de woning en de betaling van de zuivere woonlasten, zoals huur en hypo-
theek en daaruit voortvloeiende vaste lasten, zoals energiekosten, verzekeringen 
en gemeentelijke heffingen7. 36  

De meeste beleidsregels hebben betrekking op de uitleg van wettelijke voorschrif-
ten. Dit komt omdat de SVB vaak met gebonden bevoegdheden te maken heeft. In 
het gedeelte van de bundel dat over de Algemene wet bestuursrecht gaat, hebben 
de beleidsregels vaak betreldcing op de afweging van belangen. Soms is het moei-
lijk een bepaalde beleidsregel te categoriseren. In het onderstaande geval kan 
betwijfeld worden of de beleidsregel geschaard moet worden onder de categorie 
vaststelling van feiten of onder de categorie wetsinterpretatie. 
"Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad (arrest van 22 december 1995) en de 
Centrale Raad van Beroep (zie bijvoorbeeld de uitspraken van 7 oktober 1997 en 

30. svB-bundel, p. 224. 
31. svB-bundel, p. 31; zie ook $ 4.2. 
32. svs-bundel, p. 63. 
33. svB-bundel, p. 38. 
34. Zie verder $ 2.6. 
35. Onder andere genoemd in artikel 1, derde lid, AOW. 

36. svB-bundel, p. 40. 
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6 januari 1998) leidt de SVB af dat de vaststelling dat de betrokken personen feite-
lijk hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning voldoende is om aan te nemen 
dat aan het huisvestingscriterium is voldaan. Niet van belang is of aan het 
(mede)gebruik van de woning een zakelijke overeenkomst ten grondslag ligt. Ook 
als twee personen op verschillende adressen staan ingeschreven, kan er sprake 
zijn van het hebben van hoofdverblijf in dezelfde woning. Dit is het geval, als zij 
feitelijk op hetzelfde adres verblijven (HR 27 november 1992 en CRvB 31 oktober 
1 995)."7  
De beleidsregel geeft een interpretatie van het huisvestingscriterium door aan te 
geven onder welke omstandigheden aan dit criterium is voldaan. Het huis-
vesfingscriterium kan niet gelcwalificeerd worden als een wettelijk begrip, maar 
als een afgeleid wettelijk begrip, aangezien het een soort samenvatting is van de 
letterlijke wettekst. 38  In die zin zou men ertoe lcunnen neigen om de beleidsregel 
tot de categorie wetsinterpreterende beleidsregels te rekenen. Verdedigbaar is 
echter ook dat de SVB met dew beleidsregel aangeeft hoe zij beoordeelt — de feiten 
vaststelt en vervolgens waardeert — of aan het huisvestingscriterium is voldaan, 
namelijk door feitelijk hoofdverblijf in dezelfde woning te constateren. In dit per-
spectief kan gesproken worden van beleidsregels omtrent de feitenkwalificatie. 
Ook de volgende beleidsregel lijkt tot deze categorie te horen: "Conform jurispru-
dentie van de CRvB kan de SVB bij de beoordeling ook acht slaan op andere facto-
ren, die er op duiden dat niet de wil bestaat tot verbreking van de echtelijke 
samenleving, zoals regelmatig contact en gemeenschappelijke financien." 39  Dit is 
een beleidsregel omtrent de Icwalificatie van feiten. Een zuiver wetsinterprete-
rende beleidsregel is het niet, een zuiver feitenvaststellende beleidsregel is het 
evenmin. 

Opvallend is dat de bundel van de SVB een gedeelte bevat met beleidsregels die 
betrekking hebben op bepalingen geformuleerd in de Algemene wet bestuurs-
recht. Naast de uitleg van algemene begrippen, zoals de begrippen belangheb-
bende en besluit, komen de volgende onderwerpen aan bod: vertegenwoordiging 
en machtiging, beslistermijnen, primaire beschikking, bezwaarschriftprocedure, 
schadevergoeding, herziening van beschikkingen en klachten. De meeste van de 
betrolcken beleidsregels onderscheiden zich enigszins van de drie categorieen die 
de wetgever heeft gevormd, omdat zij betreldcing hebben op de procedure om tot 
een besluit te komen, en niet op het besluit zelE Hoewel deze beleidsregels in 
bijna alle gevallen wel onder een van de, door de Awb-wetgever gekozen, catego-
rieen van beleidsregels zijn te scharen, hebben zij toch een speciaal karakter. 
Fen duidelijk voorbeeld van een procedurele beleidsregel is de beleidsregel die de 
SVB geformuleerd heeft ter invulling van artikel 7:10, derde lid, Awb, waarin aan 
het bestuursorgaan de mogelijkheid wordt gegeven een beslissing (op bezwaar) 
voor ten hoogste vier weken te verdagen: 
"De SVB verdaagt het nemen van een beschikking op bezwaar uitsluitend: 

37. sva-bundel, p.39. 
38. Zie tajvoorbeeld artikel 3, eerste lid, Anw, waarin staat "van een gezamenlijlce huishouding is 

sprake indien twee personen hun hoofdverbllif in dezelfde waning hebben [...]." 
39. sva-bundel, p.37. 
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— indien nader onderzoek bij een persoon of instantie noodzakelijk is; 
— indien het bezwaar een juridische vraag oproept die een zodanige algemene 

uitstraling heeft dat nadere beleidsmatige besluitvorming noodzakelijk is; 
— indien sprake is van een plotselinge toevloed van bezwaarzaken; 
— indien de belanghebbende vraagt om uitstel van de hoorzitting." 4° 

Deze beleidsregel zou men een beleidsregel omtrent de afweging van belangen 
lcunnen noemen, maar een betere benaming is in dit geval misschien een proce-
durele beleidsregel omtrent de afweging van belangen. 4' 

De rechter wordt het meest geconfronteerd met beleidsregels omtrent de uitleg 
van wettelijke voorschriften. Uit het bovenstaande blijkt dat er regels zijn waar-
van betwijfeld kan worden of ze in de door de Awb-wetgever bedachte driedeling 
van afweging van belangen, vaststelling van feiten en uitleg van wettelijke voor-
schriften passen dan wel een aparte status hebben. De geinterviewde rechter 
merkte in dit verband op dat er niet vaak gekeken wordt in de svs-bundel: dat 
gebeurt eigenlijk alleen maar als er een beroep wordt gedaan op beleidsregels. 
Het is nog nooit voorgekomen dat, bij een confrontatie met een beleidsregel, hij 
zich heeft afgevraagd of de beleidsregel wel in het door de Awb-wetgever 
gemaakte onderscheid past. Wellicht ligt dit aan het feit dat de materie vrij recent 
van aard is, aldus de geinterviewde rechter. 

2. Wordt het onderscheid in afweging van belangen, vaststelling van feiten en 
uitleg van wettelijke voorschriften expliciet in de beleidsregels aangegeven? 

Nergens in de bundel wordt het onderscheid tussen beleidsregels met betrekking 
tot de afweging van belangen, de vaststelling van feiten en de uitleg van wettelijke 
voorschriften expliciet aangegeven. 42  
De geinterviewde rechter vertelde als het erop aankomt wel een onderscheid in 
soorten beleidsregels te maken. Dit onderscheid wordt door hem niet als moeilijk 
ervaren, aangezien het bij de sociale verzekeringswetten vaak gaat om gebonden 
bevoegdheden. 

40. svB-bundel, p. 228. 
41. Zie in dit verband bijvoorbeeld ook de beleidsregels Handhaving termijn- en vormvoorschriften 

die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) heeft vastgesteld en gepubliceerd in 
de Staatscourant, 2000, nr. 113. De minister heeft deze beleidsregels geformuleerd omdat aan de 
termijn- en vormvoorschriften voor het declareren en verantwoorden van subsidies en rijksbijdra-
gen, opgenomen in de regelgeving van szw, niet altijd gevolg wordt gegeven. De beleidsregels 
hebben betreldcing op het omgaan met niet of niet-tijdig ontvangen informatie, met het verzoek 
tot uitstel van indiening van declaraties of andere verantwoordingsinformatie en met de ontvangst 
van onjuiste dan wel onvolledige informatie. Ook deze beleidsregels zijn te lcwalificeren als proce-
durele beleidsregels. Elders binnen de rijksoverheid komen dergelijke regels eveneens voor, bij-
voorbeeld bij de belastingdienst. 

42. Een voorbeeld van een beleidsregel waarin duidelijk wordt aangegeven of de regel betreldcing 
heeft op de afweging van belangen, de vaststelling van feiten dan wel de uitleg van wettelijke voor-
schriften, is de beleidsregel inzake de betrouwbaarheidstoetsing van (kandidaat)-(mede)beleidsbe-
palers en houders van gelcwalificeerde deelnemingen in onder toezicht staande instellingen van 
onder andere de Stichting Toezicht Effectenverkeer, te lezen via http://www.ste.nl . 
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3. In hoeverre wordt met de beleidsregels invulling gegeven aan de open 
bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid? 

De aard van de materie brengt met zich dat de SVB vaak met gebonden bevoegd-
heden te maken heeft: het gaat om financiele beschikkingen in een rechtsverhou-
ding tussen twee partijen, te weten de burger en de overheid. Daardoor kan de 
wetgever in het algemeen duidelijke regels stellen, dat wil zeggen regels zonder 
veel open bestanddelen. 
De vraag is nu in hoeverre er beleidsregels zijn die op de wel aanwezige ruimte in 
de uitvoeringsbevoegdheid betrekking hebben. Op het overgrote deel van de 
beoordelingsruimte en andersoortige ruimte in de uitvoeringsbevoegdheden zijn 
beleidsregels van toepassing. In zoverre wordt deze ruimte in de uitvoeringsbe-
voegdheden vrij volledig gedekt. 

4. In hoeverre bevatten de beleidsregels zelf open bestanddelen? 

De in de bundel opgenomen beleidsregels laten de SVB vaak nog een zekere 
ruimte. De toepassing van de beleidsregels zal vaak met zich brengen dat de uit-
voerder in een concreet te beslissen geval dient vast te stellen of de omstandighe-
den zich voordoen die blijkens de formulering van de toepasselijke beleidsregel 
bepalend zijn voor het ontstaan van enig rechtsgevolg. De uitvoerder zal nog 
moeten bepalen of de feitelijke situatie zich voordoet die voldoet aan de eisen 
gesteld in de betreffende beleidsregel. 
Zie bijvoorbeeld het geval waarin de SVB in een van haar beleidsregels voorwaar-
den stelt aan een copie-integ,rale: Me oorspronkelijke geboorteakte mag niet zijn 
opgemaakt op een tijdstip dat nauw verband houdt met de migratie of afgifte van 
de copie-integrale." 43  De SVB, als uitvoerder, moet in dit geval bepalen op welk 
tijdstip er sprake is van een nauw verband met de migratie of afgifte. In zoverre 
resteert nog ruimte. 
Een ander voorbeeld is de uit artikel 6:6 Awb voortvloeiende verplichting van het 
bestuursorgaan om bij een verzuim in een bezwaarschrift de indiener in de gele-
genheid te stellen om het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde 
termijn. De SVB heeft de volgende beleidsregel omtrent deze bevoegdheid gefor-
muleerd: "De SVB hanteert vier weken als termijn voor het herstellen van het ver-
zuim. Voor betrokkenen die in het buitenland wonen wordt in de regel een ter-
mijn van zes weken gehanteerd. Deze termijn wordt schriftelijk aan betroldcene 
medegedeeld. De SVB verlengt deze termijn als voor de afloop daarvan op goede 
gronden om verlenging wordt verzocht." 44  Ook in dit geval is er nog steeds 
ruimte voor de SVB; Zij zal moeten bepalen wanneer er sprake is van "goede gron-
ded voor verlenging van de termijn. 
Een derde voorbeeld is de beleidsregel omtrent de termijn waarbinnen een werk- 
loos kind zich moet hebben ingeschreven als werkzoekende: "De SVB heeft con- 

43. sve-bundel, p.31. 
44. svB-bundel, p. 220. 
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form de jurisprudentie van de CRvB als beleidslijn vastgesteld dat slechts in zeer 
uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld ernstige ziekte van het kind, van deze ter-
mijn kan worden afgeweken." 45  De overgebleven ruimte zit deze keer in het feit 
dat de SVB zal moeten bepalen wat onder "uitzonderlijke gevallerf moet worden 
verstaan; in de beleidsregel geeft zij alleen een hint. 
Ook in het volgende geval blijkt uit de formulering van de beleidsregel dat de SVB 

een zekere ruimte toekomt. De SVB noemt de elementen op die betrokken wor-
den bij de beoordeling of voldaan wordt aan het zorgcriterium dat onder andere 
in de Algemene ouderdomswet wordt genoemd. Een van die elementen is: "de 
betaling van de kosten van de huishouding, zoals de voeding, boodschappen, ver-
voer en vakantie." 46  De term "zoals" duidt op een zekere ruimte. Hoewel in de 
beleidsregel een aantal voorbeelden wordt genoemd, kan de SVB zelf nader bepa-
len wat onder "betaling van de kosten van de huishouding" valt. 
Twee laatste voorbeelden vormen de volgende beleidsregels. Wat betreft de vast-
stelling van de juiste geboortedatum van een client van de SVB is er de regel: 
"wanneer op basis van authentieke stuldcen die tot stand zijn gekomen voor de 
datum van binnenkomst in Nederland een andere geboortedatum wordt aange-
toond, kan deze datum worden aangehouden, als de juistheid daarvan aanneme-
lijker is dan van die welke bij binnenkomst in Nederland is opgegeven (zie de uit-
spraken van de CRvB van 25 maart 1987 en 8 april I987)." 47  En: "conform 
jurisprudentie van de CRvB kan de SVB bij de beoordeling ook acht slaan op 
andere factoren, die er op duiden dat niet de wil bestaat tot verbreking van de ech-
telijke samenleving, zoals regelmatig contact en gemeenschappelijke finan-
cien."48  

De geinterviewde rechter bevestigde dat de omvang van de keuzeruimte in de 
svB-beleidsregels niet eenduidig is: die varieert. 

4.7 	VORMGEVING VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

1. Komt in het opschrift expliciet naar voren dat het om beleidsregels gaat? 

De titel van de bundel is SVB Beleidsregels 2000 & Algemeen Verbindende Voor-
schriften. Het is dus duidelijk dat in de betreffende bundel beleidsregels en alge-
meen verbindende voorschriften staan. Uit het opschrift van het besluit waarbij 
de beleidsregels zijn vastgesteld, komt eveneens expliciet naar voren dat het om 
beleidsregels gaat. 

2. In hoeverre zijn de beleidsregels te onderscheiden van de motivering, toelich-
ting, et cetera? 

45. svB-bundel, p. 65. 
46. svB-bundel, p. 40. 
47. svs-bundel, p. 31. 
48. svs-bundel, p. 37. 
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Antwoordcategorieen zijn hier: goed, redelijk en slecht te onderscheiden. In de 
bundel van de SVB zijn de beleidsregels niet goed te onderscheiden van de moth 
vering, de toelichting, et cetera. Hoewel de SVB in haar inleiding voor een duide-
lijke opzet heeft gekozen, heeft zij dit niet consequent doorgevoerd in de hoofd-
tekst. Zo verschilt de volgorde nogal eens. Illustratief is het geval waarin in de 
toelichting al een opmaak van een beleidsregel wordt gegeven. Ms voorbeeld kan 
bier dienen de toelichting van de SVB bij het begrip "duurzaam gescheiden leven" 
en bij het belang van dit begrip voor de AOW, de Anw, de Remigratiewet en de TAS. 

In de toelichting vermeldt de SVB clan: "De SVB gaat er voor de toepassing van 
[artikel 5 Remigratiewetl van uit dat een wettig gehuwde remigrant of een remi-
grant met een geregistreerde partner pas is opgehouden met zijn echtgenoot of 
partner een gezamenlijke huishouding te voeren als de remigrant volgens de 
hieronder geformuleerde criteria duurzaam gescheiden van zijn echtgenoot of 
partner 1eeft." 49  De relevante wettelijke bepalingen zijn als enige goed te onder-
scheiden. Ten eerste omdat ze in artikelvorm zijn weergegeven en ten tweede 
omdat zij in een ander lettertype zijn weergegeven. 

In een meerderheid van de gevallen zijn de beleidsregels redelijk te onderschei-
den van de motivering, de toelichting, et cetera. Een voorbeeld van deze categorie 
is het volgende: "De hulpbehoevende wordt gedefinieerd als de persoon die van-
wege ziekte of een of meer stoornissen van lichamelijke, verstandelijke of geeste-
lijke aard blijvend niet in staat is een eigen huishouding te voeren daar hij dage-
lijks is aangewezen op intensieve zorg van anderen. De SVB heeft, mede op basis 
van de toelichting bij de regeling, voor de toepassing ervan het volgende beleid 
vastgesteld. Als hulpbehoevende wordt aangemerkt: 
— de persoon van wie reeds is vastgesteld dat hij vanwege ziekte of een stoornis 

van lichamelijke, verstandelijke of geestelijke aard in aanmerking komt voor 
opname in een AwBz-inrichting; 

— de persoon die hetzij vanwege ziekte of een stoornis van lichamelijke, verstan-
delijke of geestelijke aard is aangewezen op dagelijkse hulp bij alle of de 
meeste algemene dagelijkse levensverrichtingen, hetzij is aangewezen op con-
stant toezicht ten einde mogelijk gevaar voor zichzelf of voor anderen te voor-
komen." 5° 

In de eerste regels wordt de inhoud van artikel i, onder a, Anw gegeven. Vervol-
gens geeft de SVB haar beleid weer. 

Een voorbeeld van een beleidsregel die slecht te onderscheiden is van de motive-
ring, de toelichting, et cetera, is het volgende: "In de TOG 2000 is gestipuleerd dat 
de svB voor de medische aspecten van de beoordeling gebruik dient te maken van 
een adviseur. Ook in de TAS is bepaald dat de SVB over het recht op eenmalige uit-
kering advies kan vragen aan het Instituut asbestslachtoffers. Hoewel niet in de wet 
voorgeschreven wordt door de SVB ook in het kader van de Anw en AKW gebruik 

49. sve-bundel, p.36. 
50. svB-bundel, p.45. 
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gemaakt van een adviseur in situaties waarin een medische beoordeling mede ten 
grondslag ligt aan de vaststelling van het recht op uitkering. Op de SVB rust in al deze 
gevallen de verplichting zich ervan te vergewissen dat het aan het advies ten 
grondslag liggende onderzoek op zorgvuldige wijze is geschied. Deze toetsing 
vindt plaats aan de hand van het advies. Blijkens vaste jurisprudentie van de CRvB 
moet daaruit ten minste blijken op basis van wellce gegevens het tot stand is geko-
men en welke procedure bij de totstandkoming is gevolgd. Indien het advies niet 
geheel aan de gestelde eisen voldoet, als een aanvrager medische verklaringen produceert 
die het advies weerleggen of tegenspreken of als de aanvrager met aannemelijke verkla-
ringen komt die in redelijkheid moeten leiden tot de conclusie dat het advies niet geheel 
op de juiste wijze tot stand is gekomen, dan verzoekt de SVB aan het adviesorgaan het 
advies aan te passen of uit te breiden." 5 ' 
In deze tekst lopen toelichtingen, beleidsregels en jurisprudentie door elkaar. In 
de eerste regels van dit stuk gaat het om een toelichting. Vervolgens wordt een 
beleidsregel geformuleerd (curs. schr.). Na de beleidsregel volgt weer een toelich-
ting, waarna wederom een beleidsregel geformuleerd wordt (curs. schr.). Daarna 
volgen enkele regels jurisprudentie. Ook bier rijst de vraag of dit alleen jurispru-
dentie is of ook een beleidsregel. De tekst eindigt met een beleidsregel (curs. 
schr.). 

3. Hebben de beleidsregels betrekking op meerdere uitvoeringsbevoegdheden? 

In de meeste gevallen hebben de beleidsregels betrekking op meerdere uitvoe-
ringsbevoegdheden. In de bundel wordt namelijk per (vaag) begrip of per set van 
(vage) begrippen beleidsregels gegeven, in tegenstelling tot het geven van beleids-
regels per artikel van een bepaalde wet. Voorbeelden van dergelijke begrippen 
zijn "ingezetene", 52  dat zowel in de AOW, de AKW als de Anw voorkomt, "duurzaam 
gescheiden leverf , 53  dat zowel in de AOW, de Anw, de Remigratiewet als in de TAS 
voorkomt en "het opleggen van een boete", 54  dat zowel in de AOW, de Anw als de 
AKW voorkomt. Gevolg is dat bepaalde artikelen van bepaalde wetten meerdere 
malen terugkeren in de bundel. Welke uitvoeringsbevoegdheden precies in 
geding zijn, is vaak wel maar niet altijd duidelijk. 
Voor het gedeelte van de bundel dat zich richt op de Algemene wet bestuursrecht, 
geldt dat de beleidsregels meestal niet betrelcking hebben op meerdere uitvoe-
ringsbevoegdheden. 

4. Wordt in geval de beleidsregels op meerdere bevoegdheden betrelcking heb-
ben duidelijk aangegeven welke beleidsregel op welke uitvoeringsbevoegd-
heid betreldcing heeft? 

De beleidsregels die op meerdere uitvoeringsbevoegdheden betreldcing hebben, 
zijn in de meeste gevallen gelijkelijk van toepassing op de genoemde relevante 

51. svs-bundel, p. 217; CUTS. schr. 
52. svB-bundel, p. 73. 
53. svs-bundel, p. 35. 
54. svs-bundel, p. 182. 
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wettelijke bepalingen. Len onderscheid in de tekst is in een dergelijk geval over-
bodig. 
In sommige gevallen hebben de beleidsregels wel betrekking op uitvoeringsbe-
voegdheden van een wet. In dat geval wordt dit ook duidelijk aangegeven. Bij-
voorbeeld in het geval van de volgende (wetsinterpreterende) beleidsregel. Als 
relevante wettelijke bepalingen noemt de SVB een groot aantal artikelen van de 
AOW, de Anw, de AKW, de TOG z000 en de Remigratiewet. De beleidsregels heb-
ben betrekking op de vaststelling van leeftijd, meerderjarigheid en minderjarig-
heid. Aanspraken op grond van de genoemde wetten zijn mede afhankelijk van 
bepaalde leeftijdscriteria. De svB geeft in de betreffende paragraaf een aantal 
beleidsregels omtrent het vaststellen van de geboortedatum van betrokkene. Aan 
het eind van de paragraaf stelt de SVB echter: "De Remigratiewet stelt het recht op 
dan wel de hoogte van een aantal voorzieningen afhankelijk van de vraag of een 
persoon minderjarig dan wel meerderjarig is. De SVB beantwoordt deze vraag, 
ongeacht het woonland of de nationaliteit van de betrokken persoon, op basis van 
artikel 1:233 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek." 55  Deze beleidsregel geldt 
alleen ten aanzien van uitvoeringsbevoegdheden in de Remigratiewet. 

5. Wordt de wettelijke grondslag van de uitvoeringsbevoegdheid vermeld? 

In haar bundel is de SVB heel consequent in het vermelden van de wetgeving. Na 
het onderwerp van een bepaalde paragraaf te hebben vermeld, vervolgt de SVB 

met het noemen van de relevante wettelijke bepalingen met betrekking tot dat 
onderwerp. Len enkele uitzondering daargelaten, wordt dus in alle gevallen de 
grondslag van de uitvoeringsbevoegdheid genoemd, met dien verstande dat het 
vaak gaat om de uitleg van definitie- ofwel begripsbepalingen van een wet (veelal 
met de betekenis van bevoegdheidsvoorwaarden). In die gevallen is sprake van 
een indirecte band met de uitvoeringsbevoegdheid. Denk bijvoorbeeld aan het 
geval waarin de SVB beleidsregels geeft met betrekking tot het begrip "pleegkinde-
ren/pleegouderlijke zorg". 56  Ms relevante wettelijke bepalingen noemt de SVB 

onder andere artikel 9, eerste lid, AOW dat luidt: "1. Deze wet kent een bruto-
ouderdomspensioen voor 
a. de ongehuwde pensioengerechtigde; 
b. de gehuwde pensioengerechtigde; 
c. de ongehuwde pensioengerechtigde die een kind heeft jonger dan i8 jaar, dat 

niet als eigen kind, aangehuwd kind, of pleeglcind tot het huishouden van een 
ander behoort en voor wie hij op grond van de Algemene Kinderbijslagwet 
(stb. 1990, 128) kinderbijslag ontvangt of zal ontvangen." 

Uit dit artikel blijkt geen duidelijke (uitvoerings)bevoegdheid van de SVB, in aan-
merking genomen dat een bevoegdheid het vermogen van een bestuursorgaan 
inhoudt tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen. Het is overigens niet 
moeilijk om na te gaan om welke bevoegdheid het in dit geval gaat, namelijk de 

55. svp-bundet p. 32. 
56. svp-bundet p.49 en 55. 
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bevoegdheid van de SVB om bruto-ouderdomspensioenen te verstrelcken. Krach-
tens artikel 25, eerste lid, onder a, Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is 
de SVB belast met de uitvoering van (onder andere) de AOW. 

4.8  OVER IC 

Het geinterviewde hoofd juridische zaken heeft in de organisatie een duidelijke 
verandering in de bestuurspralctijk ervaren met betrekking tot het gebruik van de 
rechtsfiguur beleidsregel sinds de invoering van de derde tranche van de Alge-
mene wet bestuursrecht. De reden is in § 4.2 al aangegeven. De rechtsfiguur 
beleidsregel wordt als een waardevol en goed instrument beschouwd. De rechter 
heeft geen duidelijke verschuiving ervaren in het gebruik van de rechtsfiguur 
beleidsregel door de SVB sinds de invoering van titel 4.3 op I januari 1998. Dit 
lijkt in tegenspraak met elkaar te zijn. Een verklaring kan zijn dat de SVB ruim 
van tevoren op de derde tranche heeft geanticipeerd. Bovendien kent zij een lange 
traditie in het werken met beleidsregels. 
De geinterviewde rechter van de Centrale Raad van Beroep is van mening dat de 
evaluatie van de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet 
bestu.ursrecht, onderdeel beleidsregels, te vroeg komt. In de zaken die de Cen-
trale Raad van Beroep voorgeschoteld krijgt, is titel 4.3 nog niet doorgedrongen. 
Een bestuursinstantie zoals de SVB, die al jaren gebruik maalct van de rechtsfi-
guur beleidsregel, heeft niet zo'n moeite met titel 4.3. Voor deze bestuursinstan-
tie is het een codificatie van datgene wat ze al deden, aldus de rechter. De eisen 
die door de rechter aan de kwalificatie van een beleidsregel worden gesteld, zijn 
niet anders sinds de invoering van titel 4.3. Wel is het zo dat sinds de SVB gebruik-
maakt van een bundel om haar normatieve kader in vast te leggen, het voor de 
rechter makkelijker is om bijvoorbeeld een beslissing te vernietigen omdat deze 
niet overeenstemt met de beleidsregel. 

De geinterviewde rechter acht het in sommige gevallen toelaatbaar dat een 
bestuursorgaan zich beroept op een andere beleidsvorm dan een beleidsregel. 
Van belang is of sprake is van wetsinterpretatie of van invulling van een discretio-
naire bevoegdheid. Aan wetsinterpretatie doet de rechter autonoom; dan heeft hij 
geen boodschap aan deze of gene vorm van beleid. In geval van een discretionaire 
bevoegdheid acht de rechter het voorts geoorloofd dat de burger zich op een 
andere beleidsvorm dan een beleidsregel beroept. In dat geval komt men anders 
dan in geval van een beroep op een beleidsregel terecht in het traject van de 
rechtsbeginselen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, aldus de 
geinterviewde rechter. Als een beroep op beleidsregels wordt gedaan, wordt altijd 
de rechtmatigheid van de beleidsregels getoetst, zo merkte hij verder op. Titel 4.3 
heeft volgens hem geen wezenlijke verandering in toetsing gebracht. 

De derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht omvat een zestal onderwer- 
pen. Wat betreft de onderwerpen die voor de SVB van belang zijn, heeft geen prio- 
ritering plaatsgehad, aldus het geinterviewde hoofd juridische zaken. Zo werd het 
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onderwerp mandaat en delegatie niet belangrijker gevonden dan het onderwerp 
beleidsregels. 

Er worden bij de SVB twee knelpunten ervaren met betrekking tot de toepassing 
van titel 4.3. Er zijn mensen die titel 4.3 min of meer beschouwen als een dwang-
buis waarbinnen een organisatie moet opereren om op behoorlijke manier met 
beleid naar buiten te komen. Het geinterviewde hoofd juridische zaken mist 
soms flexibiliteit. Een ander knelpunt is er een gerelateerd aan het besluitbegrip 
dat nu van toepassing is op beleidsregels. De vraag is of de jaarlijkse publicatie 
van de bundel geoorloofd is, of dat de SVB meteen als de beleidsregel er is moet 
publiceren. Deze laatste opvatting is het ctsv toegedaan. De SVB is echter van 
mening dat een jaarlijkse publicatie geoorloofd is. De vastgestelde, maar niet 
gepubliceerde beleidsregels nemen dan de kleur aan van een bestendige gedrags-
praktijk op basis waarvan de beslissingen worden genomen. 

De geinterviewde rechter heeft niet de indruk dat de verschillende besluiten van 
algemene strekking altijd (goed) uit elkaar worden gehouden door bestuursorga-
nen. Dit betreft speciaal het onderscheid tussen algemeen verbindende voor-
schriften en beleidsregels. 

Er wordt door de wettelijke regeling van het instrument beleidsregels nog geen 
bijdrage geleverd aan het terugbrengen van het aantal geschillen. Maar de gein-
terviewde rechter is ervan overtuigd dat als bestuursorganen titel 4.3 meer gaan 
gebruiken dat zeker een bijdrage vormt aan het terugbrengen van het aantal 
geschillen. De toetsing is volgens hem niet anders dan voorheen. 

4.9 	SAMENVATTING VAN DE ONDERZOEKSBEVINDINGEN 

Dit hoofdstuk eindigt met een samenvatting van de onderzoeksbevindingen, 
waarmee een beknopt antwoord wordt gegeven op in het analysekader (hoofdstuk 
2) opgeworpen vraagpunten. 

De beleidsregels in relatie tot ander beleid (if 4.2) 

— De SVB heeft veel beleidsregels, maar maakt tevens gebruik van andersoortige 
beleidsvormen, namelijk: ambtelijke instructies of werkafspraken, ambtelijke 
regels, nota's, vastgestelde maar niet gepubliceerde beleidsregels en model-
beschikkingen; daarnaast gebruikt zij voorlichtingsmateriaal. 

— De twee belangrijkste vormen om beleid weer te geven zijn de beleidsnotities 
en de beleidsregels die in de bundel SVB Beleidsregels woo & Algemeen ver-
bindende voorschriften zijn neergelegd. Voorts zijn er handleidingen, die 
nadere instructies bevatten. 

— Juist in verband met de introductie van titel 4.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht is de keuze om al dan niet beleid vast te stellen en vervolgens 
ook bekend te maken, gewijzigd, aldus het geinterviewde hoofd juridische 
zaken: gebroken is met de traditie van geheimhouden van beleid. 
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— Het komt tegenwoordig niet meer vaak voor dat andersoortige beleidsvormen 
worden omgezet (opgewaardeerd) in beleidsregels: modificerende beleidsre-
gels zijn veel belangrijker dan codificerende beleidsregels. 

Totstandkoming, bekendmaking en motivering van de beleidsregels (54.3) 

— De interne procedure bestaat uit het voorbereiden van de beleidsregels door 
de juridische afdeling. De beleidsregels worden vastgesteld door het bestuur. 
Uit pragmatische overwegingen worden het besluit waarbij de beleidsregels 
worden vastgesteld en de beleidsregels zelf uit elkaar getroldcen. Een externe 
procedure wordt niet gevolgd. 

— Het overgrote gedeelte van de beleidsregels van de SVB is bekendgemaakt. Een 
klein gedeelte niet, bijvoorbeeld omdat het nog niet uitgekristalliseerd is, 
omdat de SVB twijfelt of het de rechterlijke toets kan doorstaan of omdat de 
organisatie er nog niet klaar voor is. Door het geinterviewde hoofd juridische 
zaken werd evenwel benadrulct dat alle beleidsregels formeel worden vastge-
steld en alles is gericht op bekendmaldng. 

— Bij de bekendmaking van het besluit waarbij de beleidsregels zijn vastgesteld, 
wordt niet tevens de motivering van de regels bekendgemaalct. De motivering 
is te vinden in de svB-bundel zelf. Naast de officiele bekendmaking van de 
beleidsregels wordt door de SVB gebruik gemaalct van een tijdschrift voor de 
bejaarde medemens, folders en individuele correspondentie; ook voorlich-
tingsmateriaal is in dit kader van betekenis. 

— In de svB-bundel speelt de jurisprudentie een belangrijke rol. In de meeste 
gevallen wordt jurisprudentie aangehaald als motivering voor de beleidsre-
gels. In sommige gevallen is jurisprudentie omgezet in beleidsregels. 

Toepassing van de beleidsregels 4.4) 

— De svB-bundel wordt veel gebruikt door de medewerkers van de SVB, in het 
bijzonder door de bezwaar- en beroepsmedewerkers. De handleiding, met 
veel detailvoorschriften en casuistiek, wordt als te omvangrijk ervaren. 

— Bij primaire beschilddngen wordt, indien een beleidsregel is toegepast, in de 
motivering van het besluit niet naar de beleidsregel verwezen. Dit komt 
omdat primaire beschikkingen grotendeels gestandaardiseerd zijn ('beschik-
kingenfabriele). Bij hoge uitzondering wordt een aparte motivering geschre-
ven. Bij beslissingen op bezwaar gebeurt het veel meer dat in de motivering 
van het besluit naar de beleidsregel wordt verwezen. Daar wordt het motive-
ringsvoordeel dan ook meer ervaren. Verwijzing naar een beleidsregel komt 
verhoudingsgewijs verreweg het meest voor bij de verdediging van de beslis-
sing voor de rechter. De svB-bundel is eigenlijk geschreven om te dienen als 
communicatiemiddel in de relatie tussen de SVB en de rechter. De rechter 
heeft volgens het geinterviewde hoofd juridische zaken evenwel nog nauwe-
lijks zaken gehad waar de SVB van dit motiveringsvoordeel gebruik heeft 
gemaakt. 

— Besef van de inherente afwijldngsbevoegdheid blijkt op het primaire niveau 
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eigenlijk niet te bestaan. Op dit niveau wordt alles op alles gezet om de beslis-
sing te kunnen herleiden tot een geschreven instructie. In de bezwaarfase 
wordt door de betrolcken medewerkers meer gebruikgemaalct van de inhe-
rente afwijkingsbevoegdheid. Maar (ook) in die besluitvormingsfase wordt het 
gebruik van de afwijkingsbevoegdheid als moeilijk ervaren. 

— In verband met het 'automatisch toepassen van de betrokken beleidsregels 
worden alle gevallen in de primaire fase op voorhand als routinegeval behan-
deld. Hiermee komt de eventuele aanwezigheid van bijzondere omstandighe-
den pas voor het eerst in de eventuele bezwaarfase aan het licht. Dit is slechts 
anders wanneer door belanghebbenden reeds in de aanvraag van bijzondere 
omstandigheden gewag wordt gemaakt. Er vindt dus geen ambtshalve toets 
ter identificering van dergelijke omstandigheden plaats. 

— De SVB heeft de inherente afwijkingsbevoegdheid nog nooit ten nadele van de 
burger gehanteerd. 

Besluitkenmerken van de gepubliceerde beleidsregels III 4.5) 

— De sva-bundel is vastgesteld door het svB-bestuur. De in de svli-bundel opge-
nomen beleidsregels zijn "bij besluit vastgestelde regels". Door de SVB wordt 
dit letterlijk genomen: als opgemerIct, worden het besluit waarbij de beleidsre-
gels worden vastgesteld en de beleidsregels zelf uit elkaar getrokken. De 
beleidsregels in haar bundel voldoen aan de eisen die in artikel 	vierde lid, 
Awb aan een beleidsregel worden gesteld. 

— De medewerkers van de SVB beschouwen beleidsregels als het totale norma-
tieve kader dat van toepassing is bij de uitvoering van de wetten en op basis 
waarvan de nadere instructies voor de gevalsbehandeling totstandkomen. 

— In de meeste gevallen zijn de beleidsregels in de svs-bundel vrij goed als 
zodanig herkenbaar, ongeacht of ze in de tekst besloten liggen of met aan-
dachtstreepjes zijn weergegeven. 

— Uit de bundel blijkt dat deze is bedoeld voor bestaande en toekomstige clien-

ten van de SVB. Uit het interview met het hoofd juridische zaken blijkt dat de 
bundel vooral geschreven is als communicatiemiddel in de relatie tussen de 
SVB en de rechter. 

— De SVB geeft in haar inleiding bij de bundel een duidelijke opzet met betrek-
king tot de weergave en explicitering van de beleidsregels. Deze opzet wordt 
echter niet consequent gevolgd. 

Inhoud van de gepubliceerde beleidsregels (1) 4.6) 

— De svs-bundel bevat zowel beleidsregels omtrent belangenafweging, feiten-
vaststelling als wetsuitleg. In verband met de vele gebonden bevoegdheden 
van de SVB heeft de meerderheid betreldcing op de laatste categorie. Ook de 
geinterviewde rechter wordt het meest met beleidsregels van deze categorie 
geconfronteerd. 

— De SVB maalct geen onderscheid tussen de drie onderscheiden typen beleids-
regels: zij ziet de noodzaak van een dergelijk onderscheid niet in. 
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— Er zijn beleidsregels die niet goed bij de driedeling zijn onder te brengen. Te 
denken valt aan procedurele beleidsregels. Voorts aan beleidsregels ten 
behoeve van een uniforme uitleg van jurisprudentie. Verder komen beleidsre-
gels voor omtrent de kwalificatie van feiten. 

— De geinterviewde rechter merkte op niet vaak in de svB-bundel te kijken: 
alleen als er uitdrukkelijk een beroep op wordt gedaan. Het is nog nooit voor-
gekomen dat, bij een confrontatie met een beleidsregel, hij zich heeft afge-
vraagd of de beleidsregel wel in het door de Awb-wetgever gemaakte 
onderscheid past. Wellicht ligt dit aan het feit dat de materie vrij recent van 
aard is, aldus de rechter. 

— Desalniettemin maakt hij als het erop aankomt onderscheid in soorten 
beleidsregels. Dit onderscheid wordt door hem niet als moeilijk ervaren, in 
aanmerking genomen dat het bij de socialeverzekeringswetten vaak gaat om 
gebonden bevoegdheden. 

— Het globale beeld is dat de beleidsregels in de bundel redelijk goed de open 
bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheden deldcen, met dien verstande 
dat zij de SVB vaak nog een zekere ruimte laten: de beleidsregels blijken de 
open bestanddelen in de uitvoeringsbevoegdheden niet geheel Vicht te tim-
meren'. De geinterviewde rechter merkte op dat de omvang van de keuze-
ruimte die na de beleidsregel resteert naar zijn indruk nogal varieert. 

Vormgeving van de gepubliceerde beleidsregels (if  4.7) 

— Uit de titel van de svB-bundel, SVB Beleidsregels 2000 & Algemeen verbin-
dende voorschriften, blijkt duidelijk dat sprake is van beleidsregels. 

— De SVB maakt bij het aangeven van haar beleidsregels gebruik van aandacht-
streepjes en de betoogvorm. Maar de door haar gekozen opzet wordt niet con-
sequent toegepast. Motivering, toelichting, beleidsregels, wetteksten en 
jurisprudentie lopen dikwijls door elkaar. Dit heeft een zekere onoverzichte-
lijlcheid tot gevolg. De bestuurders en medewerkers van de SVB, alsook de 
rechtshulpverleners en rechters, zullen waarschijnlijk goed met de bundel uit 
de voeten kunnen. Voor veel clienten zal dat anders liggen. 

— Veel beleidsregels hebben betrekking op meerdere uitvoeringsbevoegdheden 
(met name op het punt van de bevoegdheidsvoorwaarden). De beleidsregels 
die op meerdere uitvoeringsbevoegdheden betreldcing hebben, zijn in de 
meeste gevallen gelijkelijk van toepassing op de betrokken wettelijke bepalin-
gen. Een onderscheid in de tekst is in een dergelijk geval overbodig. 

— De SVB is heel consequent in het vermelden van de in geding zijnde uitvoe-
ringsbevoegdheid of -bevoegdheden. 

Overig (if  4.8) 

— Het geinterviewde hoofd juridische zaken heeft in de organisatie een duide-
lijke verandering in de bestuurspralctijk ervaren met betreldcing tot het 
gebruik van de rechtsfiguur beleidsregel sinds de invoering van de derde 
tranche van de Algemene wet bestuursrecht. De rechtsfiguur beleidsregel 
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wordt door hem als een waardevol en goed instrument beschouwd. De gein-
terviewde rechter heeft geen duidelijke verandering ervaren. Een verklaring 
kan zijn dat de SVB vrij ver tevoren op de invoering van titel 4.3 heeft geantici-
peerd. Sterker nog: zij kent een lange traditie van werken met beleidsregels. 
Verder speelt blijkens het interview met de rechter een rol dat de hoogste 
bestuursrechterlijke colleges nog amper te maken hebben gehad met zaken 
waarin titel 4.3 is doorgedrongen. 

— De eisen die door de rechter aan de kwalificatie van een beleidsregel worden 
gesteld, zijn volgens de geinterviewde rechter met de invoering van titel 4.3 
niet veranderd. Sinds de SVB gebruikmaakt van een bundel om haar norma-
tieve kader in vast te leggen, is het volgens hem voor de rechter wel makkelij-
ker om bijvoorbeeld een beslissing te vernietigen wanneer deze niet 
overeenstemt met de beleidsregel. 

— Hij acht het in sommige gevallen toelaatbaar dat een bestuursorgaan zich 
beroept op een andere beleidsvorm dan een (gepubliceerde) beleidsregel. Ms 
een bestuursorgaan of burger zich op een andere beleidsvorm beroept, komt 
men in het traject van de rechtsbeginselen en de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. 

— Ms een beroep wordt gedaan op beleidsregels, wordt altijd de rechtmatigheid 
van de beleidsregels getoetst, aldus de geinterviewde rechter. Wat betreft de 
toetsing is er volgens hem met titel 4.3 niets veranderd. 

— Bij de SVB is geen prioritering aangebracht bij de aanpassing van organisatie 
en beleid aan de verschillende deelregelingen van de derde tranche: het onder-
werp beleidsregels is bijvoorbeeld niet minder belangrijk geweest dan het 
onderwerp mandaat en delegatie. 

— Er worden bij de SVB twee knelpunten ervaren met betrekking tot de toepas-
sing van titel 4.3. Het eerste is dat titel 4.3 door een deel van de medewerkers 
wordt beschouwd als een dwangbuis waarbinnen een organisatie moet opere-
ren om op behoorlijke manier met beleid naar buiten te komen. Het geinter-
viewde hoofd juridische zaken mist soms flexibiliteit Het tweede knelpunt 
raalct aan het besluitbegrip dat nu van toepassing is op beleidsregels. De vraag 
is namelijk of de jaarlijkse publicatie van de bundel geoorloofd is, of dat de 
SVB meteen als de beleidsregel er is tot publicatie ervan moet overgaan. 
Anders dan het ctsv is de SVB van mening dat een jaarlijkse publicatie geoor-
loofd is. De vastgestelde maar niet gepubliceerde beleidsregels nemen eerst 
de kleur aan van een vaste gedragspraktijk. 

— De geinterviewde rechter heeft niet de indruk dat bestuursorganen in het 
algemeen de verschillende soorten besluiten van algemene streldcing — alge-
meen verbindende voorschriften enerzijds en beleidsregels anderzijds — goed 
uit elkaar weten te houden. 

— Er wordt naar zijn indruk door de wettelijke regeling van het instrument 
beleidsregels nog geen bijdrage geleverd aan het terugbrengen van het aantal 
geschillen. Maar hij is ervan overtuigd dat een beter gebruik door bestuurs-
organen van titel 4.3 een bijdrage zal leveren aan het terugbrengen van het 
aantal geschillen. 
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5 	Informatie Beheer Groep 

5. 1  INLEIDING 

De Informatie Beheer Groep (hierna: IB-Groep) is na de SVB het tweede in het 
onderzoek betrokken zelfstandige bestuursorgaan. 
De IB-Groep is belast met de uitvoering van wetten en andere regelingen op het 
terrein van het onderwijs. Kernactiviteiten van de IB-Groep vinden meer in het bij-
zonder plaats op de volgende gebieden: de Wet Studiefinanciering 2000 (wsF ), 
de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (wTos; opvolgster 
van de Wet tegemoetkoming studiekosten, wTs), de Les- en cursusgeldwet (Lcw) 
en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (wHw). Verder 
voert de IB-Groep werkzaamheden uit rondom de waardering van diploma's en de 
organisatie van school- en staatsexamens.' 
Het verwerven van beleidsregels van de IB-Groep leverde geen bijzondere proble-
men op, omdat deze organisatie zelf een goed overzicht van dit type en aanver-
wante regels heeft. 
In het onderstaande wordt voor de beleidsregels van de IB-Groep een antwoord 
gegeven op de in hoofdstuk 2 geinventariseerde vragen.z 

5.2 	DE BELEIDSREGELS IN RELATIE TOT ANDER BELEID 

1. In hoeverre worden andere vormen van beleid gehanteerd? 

Naast de rechtsfiguur beleidsregel maakt de IB-Groep gebruik van andersoortige 
beleidsvormen. Zo zijn er ambtelijke instructies of werkafspraken, ambtelijke 
regels, vastgestelde maar niet gepubliceerde beleidsregels en model-beschildcin-
gen; verder is er voorlichtingsmateriaal. Afgezien van het voorlichtingsmateriaal, 
gaat het bij deze andere vormen om intern beleid. De gepubliceerde beleidsregels 
behelzen extern beleid. Dankzij een omschakelingsproces hoeft het beleid van de 
1B-Groep niet meer uit de (niet-schriftelijke) vaste gedragspraktijk te worden afge-
leid. De introductie van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft in de 

1. Zie voor een en ander www.ib-groep.nl . 
2. Bij de 1B-Groep is een beleidsmedewerker geinterviewd. Diens voomaamste taak is het evalueren 

van nieuwe wet- en regelgeving en het 'vertaleri van de nieuwe wet- en regelgeving voor de organi-
satie. Bovendien onderhoudt de geinterviewde beleidsmedewerker de relatie met het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hij heeft bij de uitoefening van zijn functie vrij veel te 
maken met de rechtsfiguur beleidsregel. Alle verzoeken voor formele beleidsregels op het gebied 
van de WSF en de wrs komen bij hem terecht. Deze verzoeken komen zowel van binnen de organi-
satie als van de kant van het ministerie. Ook met betreldcing tot de beleidsregels van de IB-Groep is 
een rechter geinterviewd. Deze maalcte indertijd deel uit van het (voormalige) College van beroep 
studiefinanciering, en heeft thans als arrondissementsrechter te maken met besluiten op het ter-
rein van de studiefinanciering. 
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onderlinge verhouding tussen (gepubliceerde) beleidsregels en andere vormen 
van beleid geen verandering gebracht. 
Als belangrijkste vorm om beleid weer te geven, is er de beleidsregel. Dit komt 
omdat zelfstandige bestuursorganen nauwelijks de bevoegdheid hebben tot het 
vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, maar toch behoefte hebben 
aan algemene regels; zo ook de 1B-Groep. Uit kwantitatief oogpunt ligt het anders: 
er zijn meet interne regels dan gepubliceerde beleidsregels. 
Het beleid van de u3-Groep is, afgezien van het voorlichtingsmateriaal, in drie 
groepen te verdelen. De eerste groep bestaat uit de gepubliceerde beleidsregels; 
dit is verhoudingsgewijs een Ideine groep. Het geautomatiseerd systeem, waarin 
de model-beschikkingen staan, is de tweede groep. De derde groep betreft 'het lei-
dradenboek', dat werlcafspraken, ambtelijke instructies, ambtelijke regels en vast-
gestelde maar niet gepubliceerde beleidsregels bevatten; tevens zijn de gepubli-
ceerde beleidsregels en casuistiek er opgenomen. Het grootste gedeelte van het 
door de 1B-Groep gevoerde beleid heeft zijn neerslag gevonden in dit leidraden-
boek. 
Het leidradenboek (een handleiding) bevat materiele en formele leidraden. Het 
boek is gemaakt om de medewerkers van de as-Groep te helpen bij de uitvoering 
van hun taken en in de omgang met klanten. Het staat op intranet, waardoor zij 
toegankelijk is voor de hele organisatie. De rechter beschikt niet over het leidra-
denboek. Hieronder volgt een aantal voorbeelden uit het leidradenboek. 
Het eerste voorbeeld betreft de Leidraad WSF, aantekening zes. Deze aantekening 
gaat over een rechtens onaantastbare beslissing in de zin van artikel 4:6 Awb. Zij 
bevat een aantal werkinstructies, waaronder de volgende passage: "Indien op een 
verzoek om terug te komen van een rechtens onaantastbaar geworden beslissing 
negatief wordt beslist, kan hiertegen bezwaar en (eventueel) beroep worden aan-
getekend. Fen afrijzing van een verzoek wordt voorzien van een bezwaarclausule. Ben 
honore ring van het verzoek wordt eveneens voorzien van een bezwaarclausule." 3  
De Leidraad WSF, aantekening zes, geeft nog een voorbeeld van een dergelijke 
algemene regel: "Een verzoek wordt in beginsel slechts gehonoreerd als sprake is 
van nieuwe feiten en omstandigheden die, waren zij op het moment van de 
beslissing bekend geweest, zouden hebben geleid tot toekenning van (hogere) 
studiefinanciering dan wel het niet intrekken van studiefinanciering." Om de 
1BG-medewerker te helpen, wordt vervolgens een voorbeeld gegeven: "Als in het 
verzoek bijv. wordt aangevoerd dat betrokkene wel stond ingeschreven of uitwo-
nend was of particulier verzekerd was, dan zijn dit nieuwe feiten en omstandig-
heden die, waren zij op het moment van het nemen van de beslissing bekend 
geweest, zouden hebben geleid tot toekenning van studiefinanciering dan wel het 
niet intrekken van studiefinanciering. Het gaat er bij nieuw gebleken feiten dus 
om dat ze bij de la-Groep nieuw zijn." 4  
Een ander voorbeeld van een werkinstructie, eveneens aan aantekening zes ont- 
leend: "Of er sprake is van een bijzondere omstandigheid dient in elke zaak indi- 

3. Curs. schr. 
4. Overigens getuigt dit in het licht van artikel 4:6 Awb van een zeer royale opstelling van de hoofddi- 

rectie van de in-Groep. 
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vidueel te worden beoordeeld." Nog een ander voorbeeld van een dergelijke alge-
mene regel, wederom aan aantekening zes ontleend: "Er is in elk geval sprake 
van een bijzondere omstandigheid als na een ambtshalve herziening het toet-
singsinkomen van de studerende is vastgesteld op f 99.999,- en hij toont aan dat 
deze inkomensgegevens onjuist zijn." 
Zie voorts de Leidraad WSF, aantekening een. Deze gaat over de bewijsstukken 
voor de uitwonende-situatie: "Op het standaardbezwaarschrift n.a.v. de uitwonen-
decontrole [...] staat aangegeven dat (een kopie van) een van de volgende bewijs-
stukken bijgevoegd moet worden: 
a) Bankafschriften van alle huurafboekingen over de gecontroleerde periode; [...] 
e) [...]" 

Vervolgens wordt voor elk bewijsstuk een werkinstructie gegeven. Ten opzichte 
van a) de volgende: "Over de gehele periode dienen afschriften overlegd te wor-
den; coulance bij het ontbreken van een tussenliggend afschrift is denkbaar, door 
betrolckene dient hiervoor echter wel een verklaring gegeven te worden, al dan 
niet voorzien van een nader bewijsmateriaal. In sommige gevallen — meestal aan 
het begin of einde van de huurperiode — zal worden aangevoerd dat contant is 
betaald / afgerekend. Hiermee kan niet worden volstaan; een verklaring van de 
verhuurder is dan nodig; of een ander bewijsstuk (b.v. kwitantie)." Even verderop: 
"Let op: 
— Niet alsnog met terugwerkende lcracht toekennen! (dus uitsluitend situatie 

herstellen, zoals die was voor de ambtshalve herziening). 
— Bij wijziging adresgegevens na gecontroleerde periode aangeven/nagaan of 

woonsituatie ook gewijzigd moet worden." 

Naast het bewijsaspect wordt tevens aandacht besteed aan de inhoud van de te 
nemen beslissing zelf (zie de waarschuwing voor toekenning met terugwerkende 
kracht). 

2. Is sprake van omzetten (opwaarderen) van beleid in beleidsregels? 

Het komt vaak voor dat andersoortige beleidsvormen worden omgezet in beleids-
regels. Deze omzetting is vaak een bewuste keuze. Er zijn drie beweegredenen 
die ten grondslag liggen aan omzetting. 
In de eerste plaats kan de transformatie in beleidsregels het gevolg zijn van 
afspraken die 'hard' moeten worden gemaakt. Ten tweede kan de transformatie 
zijn afgedwongen door de rechter. Als derde reden is er de roep vanuit de organi-
satie om meer duidelijkheid. Dit laatste wordt door de mensen in de organisatie 
als belangrijkste voordeel gezien van een eventuele opwaardering: beleidsregels 
verschaffen duidelijkheid (het stappenplan en de juridische achtergrond zijn hel-
der omschreven), ook in de verhouding tot de rechter. 
Ook is een enkele keer het volgende aan de orde. In een wekelijkse vergadering 
worden de schrijnende gevallen die niet onder de beleidsregels vallen, besproken 
(in het kader van de hardheidsclausule). Als daar een duidelijk patroon in is te 
ontdekken, wordt een interne beleidsregel opgesteld. Als de gevallen waar de 
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interne beleidsregel op ziet heel vaak gaan voorkomen, wordt er een exteme 
beleidsregel van gemaakt. 
Nadelen van een eventuele opwaardering worden niet ervaren. 

5.3 	TOTSTANDKOMING, BEKENDMAKING EN MOTIVERING VAN DE 

BELEIDSREGELS 

1. Langs welke interne procedure zijn de beleidsregels totstandgekomen? 

De totstandkoming van een beleidsregel kan vanuit twee hoeken gelnitieerd wor-
den, namelijk van de kant van de eigen organisatie en van de kant van het minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Vanuit de eigen organisatie 
komt een beleidsregel veelal als volgt tot stand. 
De klantenservice van de IB-Groep wordt op enig moment met een probleem 
geconfronteerd. Binnen de ldantenservice is er een club 'Icwaliteitszorg'. Deze 
stemt het probleem af met de decentrale beleidsmedewerkers. Decentrale 
beleidsmedewerkers zijn medewerkers die alleen maar werkzaam zijn op het 
gebied van een wet, bijvoorbeeld de WSF; zij zitten dus goed in de materie. De 
decentrale medewerkers proberen met een oplossing te komen. Daar wordt ook 
de afweging gemaalct of het probleem intern wordt opgelost, door middel van een 
interne beleidsregel ofwel leidraad, of niet. De stafafdeling wordt, bij een interne 
beleidsregel, alleen geinformeerd wanneer de oplossing een financiele impact 
heeft, of wanneer risico aan de oplossing verbonden is. Als het probleem echt 
groot is, wordt het doorgespeeld naar de stafafdeling, die haar interpretatie van 
het probleem geeft (in de meeste gevallen is dan sprake van een financieel of 
publicitair relevant probleem). Dan is ook de fase van de officiele beleidsregel 
aangebroken. Alle officiele beleidsregels worden met het ministerie afgestemd. 
Als vanuit het ministerie de wens wordt geuit om een bepaalde zaak door middel 
van een beleidsregel te regelen, stelt de stafafdeling van de 1B-Groep, in overleg 
met het ministerie, een beleidsregel op. 
Bij de totstandkoming van de beleidsregels worden de volgende gegevens 
gebruikt: jurisprudentie, ambtelijke capaciteit, systeemcapaciteit, de financiele 
positie en adviezen van het ministerie. 
Het komt voor dat beleidsregels door de hoofddirecteur uit eigen naam worden 
ondertekend. "Je kan niet verwachten dat het orgaan, de hoofddirectie, stulcken 
tekent", aldus de geinterviewde beleidsmedewerker. Twijfelachtig is of de hoofd-
directeur expliciet is gemandateerd om stukken te tekenen, maar: "Hij is gewoon 
de hoofddirecteur en daarom tekent hij". 

2. Langs welke externe procedure zijn de beleidsregels totstandgekomen? 

De (B-Groep maakt bij de totstandkoming van haar beleidsregels geen gebruik 
van een externe procedure zoals de (uitgebreide) openbare voorbereidingsproce-
dure. Zoals hierboven al bleek, is echter wel sprake van departementale invloed. 
Zo gaan alvorens gepubliceerd te worden alle beleidsregels langs het ministerie. 
Formeel zijn de beleidsregels van de la-Groep niet aan goedkeuring onderhevig; 
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materieel kan gezegd worden dat de beleidsregels aan de goedkeuring van de 
minister onderhevig zijn. 

3. Zijn de beleidsregels bekendgemaakt, en zo ja op wellce vvijze? 

De vastgestelde beleidsregels zijn voor een groot gedeelte niet en voor een belang-
rijk gedeelte ook wel bekendgemaakt. 5  De beleidsregels die op basis van de 
interne procedure tot stand zijn gekomen, worden uit naam van de hoofddirec-
teur gepubliceerd. Zij worden in verband met de publicatie door een ander per-
soon dan de hoofddirecteur ondertekend en aangeboden aan het `Gele Katerri 
van het ministerie. 6  Bij de bekendmaking van de beleidsregels wordt door de IB-
Groep tevens de motivering van deze regels bekendgemaakt. Naast de officiele 
bekendmaking van de beleidsregels wordt gebruik gemaakt van folders, internet 
of een persbericht als voorlichtingsmateriaal. 

4. Zijn de beleidsregels voorzien van een deugdelijke motivering? 

In de meeste gevallen zijn de beleidsregels voorzien van een deugdelijke motive- • 
ring. Ter illustratie de beleidsregels Verkorting wachttermijn studiefinanciering 
voor niet-Nederlanders van 21 jUli 1999. Deze geven de houder van een vergun-
ning tot verblijf op grond van artikel 9 Vreemdelingenwet onder de beperking 
"toegelaten als alleenstaande minderjarige asielzoeker" en die ten minste een jaar 
onafgebroken in Nederland woonachtig is, voorzover deze de leeftijd van 18 jaren 
en ouder heeft bereikt, recht op studiefinanciering na een jaar in plaats van de 
voorheen gebruikelijke drie jaar. Dit wordt als volgt gemotiveerd: 
" Niet-Nederlanders die beschikken over een vergunning tot verblijf op grond van 
artikel 9 van de Vreemdelingenwet komen op dit moment veelal pas na drie jaar 
onafgebroken verblijf in Nederland in aanmerlcing voor studiefinanciering. Voor 
deze termijn van drie jaar is destijds gekozen omdat eerst na verloop van een ver-
blijf van drie jaar in Nederland de betrokkenen lcunnen worden geacht zodanig in 
de Nederlandse samenleving te zijn geworteld en geintegreerd dat het aangewe-
zen is hen voor een voorziening als studiefinanciering in aanmerking te laten 
komen. [...] Een feitelijk verblijf van een jaar kan voldoende zijn om zich voor te 

5. De geinterviewde beleidsmedewerker zou willen argumenteren dat het bekendmaken van een 
beleidsregel wel heel interessant is, en formeel ook de juiste weg, maar materieel maalct het niet 
zo veel uit omdat ook de werlcwijze van de is-Groep door de rechter getoetst wordt als ware het een 
beleidsregel (een soort van pseudo-wetgeving). Het publiceren van de beleidsregels is "een heel 
langzaam doorschuivend systeem, een gletsjer noem ik het altijd: uiteindelijk vallen er stukken in 
het water, met andere woorden uiteindelijk worden er stulcken gepubliceerd." De condusie kan 
derhalve zijn dat het niet veel consequenties heeft of de beleidsregel gepubliceerd wordt of niet, 
aldus de geinterviewde beleidsmedewerker. 

6. De geinterviewde beleidsmedewerker omschreef deze pralctijk als "maatschappelijke werkelijk- 
heid". 
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bereiden op een opleiding, daamaast is het volgen van een dergelijke opleiding 
juist een activiteit die de integratie kan bevorderen." 7  
In een aantal gevallen zijn de beleidsregels voorzien van een toelichting in plaats 
van een motivering. 8  Een klein aantal besluiten houdende beleidsregels wordt 
niet gevolgd door een toelichting of motivering, maar alleen voorafgegaan door 
een algemeen gedeelte. De beleidsregels Olympische prijswinnaars en studiefi-
nanciering van 30 augustus z000 bijvoorbeeld, worden voorafgegaan door een 
algemeen gedeelte waarin geen motivering voor de genomen beleidsregels is te 
vinden. In de beleidsregels zelf wordt wel een soort motivering gegeven: "bij de 
vaststelling van het toetsingsinkomen [zal] geen rekening worden gehouden met 
een dergelijke Olympische premie vanwege de zeer uitzonderlijke topprestaties 
die de sporters hebben geleverd, de onvoorspelbaarheid van de premie en het 
bevorderen van de topsport in Nederland." 
De beleidsregels Verkorting wachttermijn studiefinanciering voor niet-Nederlan-
ders van 30 augustus z000 worden eveneens alleen voorafgegaan door een alge-
meen gedeelte. In dit gedeelte is wel een soort mothering voor het besluit hou-
dende beleidsregels te vinden. In de eerste plaats wordt gemotiveerd waarom een 
bepaalde beleidsregel moet worden ingetrokken, namelijk omdat de tekst van de 
beleidsregel in een nieuw Besluit Studiefinanciering is opgenomen. In de tweede 
plaats wordt gemotiveerd waarom een andere beleidsregel moet worden geconti-
nueerd, namelijk omdat in datzelfde Besluit Studiefinanciering geen voorziening 
is opgenomen voor het geval waar de beleidsregel in voorziet. 

54 	TOEPASSING VAN DE BELEIDSREGELS 

1. Worden de beleidsregels veel toegepast? 

De 1B-Groep heeft grote behoefte aan beleidsregels, enerzijds omdat een bevoegd-
heid tot het uitvaardigen van algemeen verbindende voorschriften ontbreekt en 
anderzijds omdat zij met massale beschikkingverlening te maken heeft. Aange-
zien de doelgroep van de 1B-Groep zeer omvangrijIc en divers is, kan onmogelijk 
ieder knelpunt binnen de bestaande wetgeving worden opgelost. De rechtsfiguur 
beleidsregel is dan het geeigende middel. 
Bij de 1B-Groep wordt daarom veel met beleidsregels gewerkt, dat wil zeggen met 
inbegrip van interne — ongepubliceerde — beleidsregels (neergelegd in leidraden). 
Deze beleidsregels zijn vaak van toepassing en hebben derhalve toegevoegde 
waarde, aldus de geinterviewde beleidsmedewerker. 
De meeste beleidsregels komen voor op het gebied van de WSF en de WTOS (WTS). 

Complexiteit van deze wetgeving en de behoefte om repertoir te kunnen optre- 

7. Verderop wordt gemotiveerd waarom de beperldng "toegelaten als alleenstaande minderjarige 

asielzoeker en die ten minste een jaar onafgebroken in Nederland woonachtig is, voorzover deze 

de leeftijd van 18 jaren en ouder heeft bereikt" is opgenomen. 

8. Zie bijvoorbeeld de beleidsregeLs Internationale aspecten studiefinanciering Aruba en de Neder. 

landse Antillen van 5 december z000 en de beleidsregels Ruilen van bewijzen van toelating van 11 

mei 2000. 
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den, zijn redenen waarom de IB-Groep juist op deze terreinen met beleidsregels 
werkt. 

2. Hoe wordt het motiveringsvoordeel van het gebruik van beleidsregels beoor-
deeld? 

Bij de th-Groep wordt het motiveringsvoordeel niet als zodanig ervaren. Ms een 
besluit met toepassing van een beleidsregel wordt genomen, dan wordt in de 
motivering van het besluit niet naar de beleidsregel verwezen. De filosofie bier-
achter is de keuze van de IB-Groep om zich meer op de klant te richten en minder 
op de juridische achtergrond. De klant moet geinformeerd worden over zijn of 
haar rechten. Deze informatie wordt gegeven bij de beschildcing. 

3. Wat is de praktische betekenis van de inherente afwijkingsbevoegdheid? 

De door de 1B-Groep geschatte verhouding tussen bijzondere gevallen en gevallen 
die onder de beleidsregels vallen, is 1 op de Ioc) a 500 gevallen. Er wordt van de 
inherente afwijlcingsbevoegdheid erg weinig gebruik gemaakt. Ten eerste omdat 
de beleidsregels ruim geformuleerd zijn, en ten tweede omdat de IB-Groep graag 
duidelijk classificeerbare problemen heeft, aldus de geinterviewde beleidsmede-
werker: "Ms je buiten de beleidsregels valt, is het al snel nee" . 9  
Bij de IB-Groep zijn de primaire beschildcingen gewoonlijk het resultaat van een 
'automatisch' toepassen van de betrokken beleidsregels. Op voorhand worden alle 
gevallen als standaard geval behandeld. Eventuele bijzondere omstandigheden 
komen pas in de eventuele bezwaarschriftenprocedure aan de orde. 
Bij de IB-Groep vindt geen ambtshalve toets ter identificering van bijzondere 
gevallen plaats. Een bijzonder geval moet worden aangegeven door de betref-
fende burger, sociaal werker, een familielid, et cetera. Om er zeker van te zijn dat 
de 1B-Groep al in de primaire fase aandacht aan mogelijke bijzondere omstandig-
heden besteedt, doen belanghebbenden en bun helpers er dus verstandig aan al 
in de aanvraag een beroep op zulke omstandigheden te doen. 
De situatie dat in het kader van de inherente afwijkingsbevoegdheid ten nadele 
van de burger van een beleidsregels is afgeweken, heeft zich volgens de geinter-
viewde beleidsmedewerker nimmer bij de IB-Groep voorgedaan. 
De meeste zaken van de IB-Groep hebben betrelcking op de toepassing van de 
beleidsregel zoals deze is geformuleerd, aldus de geinterviewde rechter. Volgens 
hem is het niet zo dat sinds de invoering van titel 4.3 minder snel een afwijking 
van een beleidsregel gerechtvaardigd geacht wordt dan voor de invoering van 
deze titel 4.3. 

5.5 	BESLUITKENMERKEN VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

1. Is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

9. 	Zie ook 5.2, waarin melding werd gemaalct van een wekelijlcse besprelcing van mogelijk schrij- 
nende gevallen. 
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In alle gevallen gaat het om een schriftelijke beslissing. Wel enigszins problema-
tisch is het aspect van de afkomst van een (bevoegd) bestuursorgaan. 
De ia-Groep kan worden gekwalificeerd als een rechtspersoon krachtens publiek-
recht ingesteld. De rechtspersoonlijkheid van de 1B-Groep volgt uit artikel 2, 
tweede lid, Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank. Ook voor de vraag wat 
de organen van de 1B-Groep zijn, moet men deze wet raadplegen. Blijkens artikel 
4, eerste lid, zijn de Raad van Toezicht en de hoofddirectie de bestuursorganen 
van de in-Groep.' 
Formeel moeten de beleidsregels van de Is-Groep door de hoofddirectie worden 
vastgesteld. De geanalyseerde beleidsregels zijn in de meeste gevallen uit naam 
van de hoofddirecteur van de ta-Groep gepubliceerd." De rest is namens de 
hoofddirectie door de hoofddirecteur genomen/getekend (anders gezegd: de 
betroldcen beslissingen zijn in mandaat genomen/getekend). Bij afwezigheid van 
een mandaatbesluit terzake, zijn de meeste beleidsregels dus onbevoegd vastge-
steld of ondertekend.' 
Ms laatste twee eisen geldt dat de beslissing een publiekrechtelijke rechtshande-
ling moet inhouden. De publiekrechtelijke basis van de beleidsregels van de IB-

Groep is te vinden in artikel 4:81, eerste lid, Awb. Het karalcter van rechtshande-
ling blijkt uit de (reguliere, beoogde) rechtsgevolgen van de regels. 

2. Is sprake van een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

De onderzochte besluiten zijn in veruit de meeste gevallen te Icwalificeren als 
beleidsregels in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, zij het dat een groot 
deel onbevoegd is genomen. Aandacht trekt dat veruit de meeste beleidsregels 
van de IB-Groep strekken ter invulling van een hardheidsclausule. 
Binnen de 18-Groep wordt op verschillende niveaus op verschillende wijze 
gedacht over de vraag of iets al dan niet als beleidsregel moet worden aange-
merkt. De geffiterviewde beleidsmedewerker beschouwt een beleidsregel als "dat-
gene wat de in-Groep gepubliceerd heeft in het officiele publicatieorgaan, het 
'Cele Katern' van het ministerie, dus zodanig extern is bekendgemaakt dat bur-
gers daar een beroep op kunnen doen en rechten aan kunnen ontlenen." Maar 
ook nader uitvoeringsbeleid wordt als beleidsregels beschouwd. Als reeds opge-
merkt, zijn binnen de m -Groep meer niet gepubliceerde beleidsregels dan gepu-
bliceerde beleidsregels. 

o. Als in dit hoofdstuk gesproken wordt van de ili-croep, wordt doorgaans de hoofddirectie bedoeld. 
Len enkele keer betreft het de waamemend hoofddirecteur. 

12. Op de vraag wie de beleidsregels forrneel vaststelt, antwoordde de geinterviewde beleidsmedewer-
ker dat de beleidsregels forrneel worden vastgesteld door de hoofddirectie. Maar aangezien niet 
van een orgaan verwacht kan worden dat het besluiten tekent, worden de beslissingen getekend 
door de hoofddirecteur. Volgens de geinterviewde is er geen mandaatregeling waarin de hoofddi-
recteur de bevoegdheid heeft gelcregen em stuldcen te tekenen. Sterker nog: er wordt vaak ook niet 
door de hoofddirecteur getekend, man uit zEn naam gepubliceerd, aldus de geinterviewde 
beleidsmedewerker. 
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In een aantal gevallen wordt naast de term beleidsregel nog een andere term 
gehanteerd. In de beleidsregels Internationale aspecten studiefinanciering Aruba 
en Nederlandse Antillen van 21 september 1998 zegt de 1B-Groep: "De beperkin-
gen die artikel 9, derde lid, de onderdelen a en b, WSF, aan deze gelijkstelling stelt 
[de gelijkstelling van opleidingen voor initieel hoger onderwijs aan de universiteit 
van de Nederlandse Antillen en de opleidingen aan de juridische faculteit en de 
financieel-economische faculteit van de universiteit van Aruba aan de buiten-
landse opleidingen die aangewezen zijn op grond van artikel 9, derde lid wsF ], 
zijn eveneens van overeenkomstige toepassing op de in deze aanwijzing bedoelde 
gelijkgestelde opleidingen." 9  
In de beleidsregels Internationale aspecten studiefinanciering Vlaanderen, 
Noordrijn Westfalen, Nedersaksen en Bremen van 30 augustus 2000 zegt de IB-

Groep: "De beperldng die artikel 2.14, lid 2, WSF 2000 aan deze gelijkstelling stelt 
[de gelijkstelling van alle opleidingen in het hoger onderwijs in de Duitse deelsta-
ten Nedersaksen, Bremen en Noordrijn Westfalen en alle opleidingen in het 
hoger onderwijs in Vlaanderen en het gewest Brussel, voor zover het Nederlands-
talige opleidingen betreft aan de buitenlandse opleidingen die aangewezen zijn 
op grond van artikel 2.14, lid 2 WSF 2000], zijn van overeenkomstige toepassing 
op de in deze aanwijzing bedoelde gelijkgestelde opleidingen." 4  
In de beleidsregels Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening ov-
studentenkaart van 30 augustus 2000 zegt de IB-Groep: "Onder adres van de 
onderwijsinstelling wordt in deze richtlijn verstaan het adres waar betroldcene 
daadwerkelijk aan het onderwijs deelneemt." 5  

De IB-Groep kent eveneens procedurele beleidsregels. Zie bijvoorbeeld de Idach-
tenregeling die de IB-Groep op 9 december 1997 heeft opgenomen in een besluit 
houdende beleidsregels. In deze regeling zijn zaken opgenomen als: de behande-
ling van de klacht, het onderzoek naar de klacht, het horen en de termijnen voor 
het behandelen van de klacht.' Deze beleidsregels hebben betreldcing op de pro-
cedure om tot een besluit te komen en niet op het besluit zelf en kunnen dus 
worden gekwalificeerd als procedurele beleidsregels. 
Een ander voorbeeld is te vinden in de beleidsregels Hardheidsclausule uitgelote 
studenten, studiejaar 1999-2000 van 14 juni 1999. Daarin stelt de IB-Groep: 
"Voordat de IB-Groep kan overgaan tot een inhoudelijke beoordeling van de ver-
zoeken om toepassing van de hardheidsclausule, moet er aan de volgende eisen 
zijn voldaan, namelijk het verzoek moet binnen zes weken na ontvangst van het 
bericht van uitloting zijn ingediend bij de IB-Groep en men moet in principe vol- 

13. Curs. schr. 
14. CUTS. schr. 
15. Curs. schr. 
16. Deze regeling is in een beleidsregel neergelegd omdat hoofdstuk 9 van de Algemene wet 

bestuursrecht destijds nog in voorbereiding was. Veel van de artikelen die in de beleidsregel zijn 
opgenomen, staan nu — al dan niet letterlijk — in deze wet. Bijvoorbeeld de artikelen over de ont-
vangstbevestiging, de klachtenbehandelaar en de behandeling van de klacht; zie respectievelijk de 
artikelen 9:6, 9:7 en 9:9 Awb. Inmiddels zou het besluit houdende beleidsregels dus ingetrokken 
moeten zijn of in ieder geval een stuk korter moeten zijn. 
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doen aan de door de instelling gestelde inschrijvingsvoorwaarden zoals bedoeld 
in artikel 7.28 tweede lid derde volzin van de WHW." 
Als laatste voorbeeld de beleidsregels Afdoening van verzoeken tot ruilen van 
bewijzen van toelating van ii mei woo. Onder het kopje "procedure" zegt de 18- 
Groep: "Voor riffling geldt de volgende procedure: de student die in aanmerking 
wil komen voor een bewijs van toelating voor een andere instelling dan waarvoor 
hij een toelatingsbewijs heeft ontvangen, dient binnen twee weken na dagteke-
ning van het bewijs van toelating een verzoek in tot ruiling. De student dient te 
voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden die worden gesteld door de instelling 
waar hij naar toe wit. De Informatie Beheer Groep probeert de verzoeken tot rui-
ling met elkaar te koppelen. Als dit lukt, ontvangen de betreffende studenten een 
nieuw bewijs van toelating voor de instelling waar hun voorkeur naar uitgaat." 17  

Een opmerkelijk punt is dat drie soortgelijke besluiten twee keer zijn gekwalifi-
ceerd als algemeen verbindend voorschrift en een keer als beleidsregel. Het 
betreft het besluit Normen Wet tegemoetkoming studiekosten (wTs) studiejaar 
1998-1999 van 26 januari 1998,' s  het besluit Normen Wet tegemoetkoming stu-
diekosten en Regeling tegemoetkoming studiekosten 1999 van 28 december 
1998'9  en het besluit Normen Wet tegemoetkoming studiekosten (wrs) en Rege-
ling tegemoetkoming studiekosten (RTs) woo van 17 februari woo." De eerste 
twee besluiten zijn volgens de w-Groep algemeen verbindende voorschriften, het 
derde besluit is volgens de IB-Groep een beleidsregel. Er is sprake van een alge-
meen verbindend voorschrift als sprake is van een expliciete, in een bijzonder 
wettelijk voorschrift neergelegde bevoegdheid om een dergelijk voorschrift vast te 
stellen (dit type bevoegdheid is te herkennen aan bewoordingen als "het vaststel-
len van nadere regels" of "regelen"). 
Uit de tekst van de betreffende artikelen blijkt dat het bier niet gaat om een expli-
ciet regelgevende bevoegdheid. Zie bijvoorbeeld de formulering van artikel 56 
WTS: "De bedragen, genoemd in de artikelen 15 en 32, alsmede het bedrag, 
genoemd in artikel 50 worden per t januari van elk kalenderjaar door de Informa-
tie Beheer Groep aangepast ten behoeve van het studiejaar dat in dat kalenderjaar 
aanvangt met de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwas-
sen werknemers heeft ondergaan in het derde jaar onderscheidenlijk het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarop de wijziging betrekking heeft. De door de aan-
passing ontstane bedragen worden afgerond op hele guldens met dien verstande 
dat 5o cent of meer naar boven wordt afgerond en minder dan 50 cent naar bene-
den wordt afgerond. De door de aanpassing ontstane bedragen treden in plaats 
van de in de eerste volzin genoemde bedragen." 

17. Opvallend is dat de 1B-Groep daama meteen de uitzondering op deze procedure geeft: "De Infor-
made Beheer Groep neemt verzoeken tot miling van een bewijs van toelating dat is verlcregen via 
decentrale selectie niet in behandeling, omdat dat niet zou strolcen met de gronden waarop het 
instellingsbestuur tot een dergelijke toelating heft besloten." 

18. Ex artikel 56-57 WIS. 
19. Ex artikel 56-58 wrs en artikel 7 Regeling tegemoeticoming studiekosten. 
zo. Ex artikel 56-58 WTS en artikel 7 Regeling tegemoeticoming studiekosten. 
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Er is nog een ander opmerkelijk punt. Dit punt komt erop neer dat soms sprake 
lijkt te zijn van beleidsregels in de zin van artikel 4:81, tweede lid, Awb, afkomstig 
van de minister. Zo wordt in een aantal gevallen de suggestie gewekt dat de 
minister beslist of een bepaalde beleidsregel wordt verlengd. Zie bijvoorbeeld de 
beleidsregels Internationale aspecten studiefinanciering Aruba en Nederlandse 
Antillen, van 21 september 1998 en 19 juli 1999. Beide besluiten hebben als juri-
dische basis artikel 131 WSF, dat luidt: "De Informatie Beheer Groep is bevoegd voor 
bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden 
van overwegende aard, die zich bij de toepassing van deze wet mochten voor-
doen."' In de toelichtingen bij deze besluiten zegt de IB-Groep: "Op grond van 
deze resultaten heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen besloten 
deze beleidsregel nog een jaar te continueren [...]."" 
Wellicht is dit te verklaren door (de historische achtergrond van) de relatie tussen 
de IB-Groep en het ministerie. Voordat de IB-Groep werd verzelfstandigd, was de 
in de hardheidsclausule vervatte bevoegdheid een ministeriele bevoegdheid (net 
als indertijd alle andere bevoegdheden in het kader van de studiefinanciering). 
De beleidsregels met betreldcing tot de hardheidsclausule waren oorspronkelijk 
dan ook ministeriele beleidsregels. Hoe deze beleidsregels zijn "overgedragen", is 
niet duidelijk. Bovendien onderhoudt de IB-Groep ook tegenwoordig, ondanks de 
status van zelfstandig bestuursorgaan, een innig contact met het ministerie. Zo 
gaan alle officiele beleidsregels van de IB-Groep langs het ministerie. Het ministe-
rie kan vervolgens commentaar leveren of zelfs de beleidsregel tegenhouden. Als 
de minister aangeeft dat hij wil dat de 1B-Groep op een bepaalde manier met iets 
omgaat, wordt dat door de 1B-Groep, in overleg met het ministerie, gecodificeerd 
in een beleidsregel, aldus de geinterviewde beleidsmedewerker. 23  

3. Zijn de beleidsregels als zodanig herkenbaar? 

De beleidsregels zijn in veruit de meeste gevallen als zodanig herkenbaar, onge-
acht of de beleidsregels in artikelvorm op schrift zijn gesteld of de betoogvorm 
hebben. 24  Dit is onder andere het gevolg van de gekozen opzet van de 1B-Groep 
wat betreft het weergeven van de beleidsregels. 

4. Wie is/zijn de geadresseerde(n) van de beleidsregels? 

In formeel opzicht gaat het om beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81, eerste lid, 
Awb. Hierboven werd aangegeven dat de schijn soms anders is (schijn van minis-
teriele bevoegdheid; een bevoegdheid als bedoeld in art. 4:81, tweede lid, Awb). 

21. CUTS. schr. 
22. CUTS. SChT.. 

23. Zie tevens S 5.3. 
24. Een uitzondering zijn bijvoorbeeld de beleidsregels Hardheidsclausule uitgelote studenten, stu-

diejaar 1999-20= van 14 juni 1999. In dit besluit worden eerst een aantal procedureregels gege-
ven, daama volgt het "door de 1B-Groep gevoerde beleid". Beleidsregels worden afgewisseld met 
motiveringen en voorbeelden. 
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5. Voor wie zijn de beleidsregels volgens het bestuursorgaan bedoeld? 

De us-Groep kent een grote en diverse doelgroep. De verschillende beleidsregels 
zijn bijvoorbeeld bestemd voor: lesgeldplichtigen, decanen, scholen voortgezet 
onderwijs, scholen beroepsonderwijs, studerenden die onder de WSF vallen, aan-
staande studenten, hogescholen, universiteiten en leerplichtigen. 

6. Wat is de opzet van de beleidsregels 

Er is een duidelijke opzet te ontwaren in de door de 18-Groep gepubliceerde 
beleidsregels. In sommige gevallen wordt er begonnen met een categorie 
"bestemd voor". Deze categorie geeft aan voor wie de betreffende beleidsregel is 
bedoeld (zie boven). Vervolgens wordt door de IB-Groep in alle gevallen, onder het 
kopje "Beleidsreger, aangegeven: 
— wat de datum van de beleidsregel is; 
— wat het kenmerk van de beleidsregel is; 
— wat de datum van inwerkingtreding van de beleidsregel is; 
— wat de geldigheidsduur van de beleidsregel is; 
— wat de juridische grondslag van de beleidsregel is; 
— de relatie tot eerdere mededelingen gedaan door de 1B-Groep; 
— waar informatie verkrijgbaar is. 

Hierna volgt, in vrijwel alle gevallen, een inleidend of algemeen gedeelte. Daarna 
volgen de beleidsregels. In de meerderheid van de gevallen volgt hierna een toe-
lichting op de beleidsregels. Deze wordt eventueel gevolgd door een artikelsge-
wijze toelichting of een schematische weergave van de beleidsregels. 

5.6 	INHOUD VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

i. Hebben de beleidsregels vooral betrekking op afweging van belangen, vast-
stetting van feiten of uitleg van wettelijke voorschriften? 

In veruit de meeste gevallen geven de beleidsregels van de nit -Groep invulling aan 
een (anti)hardheidsclausule. In een dergelijke clausule wordt bepaald dat in geval 
van onbillijkheden van overwegende aard van de betrolcken wettelijke voorschrif-
ten kan worden afgeweken. Verdedigbaar is dat de desbetreffende beleidsregels 
wetsinterpreterende beleidsregels zijn: de beleidsregels geven een interpretatie 
van het vage wettelijke begrip "onbillijkheden van overwegende aard". In werke-
lijIcheid komt het in dit verband echter aan op belangenafweging. 
Artikel 131 WSF is een voorbeeld van een hardheidsdausule: "De Informatie 
Beheer Groep is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tege-
moet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, die zich bij de toepas-
sing van deze wet mochten voordoen.'" 5  Een voorbeeld van het gebruik door de 
ta-Groep van deze clausule is het volgende. Op 7 september 1998 heeft een 

25. Inmiddels is de aangehaalde bepaling vetvangen door artikel 11.5 wsF 2000. 
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Tweede-Kamerlid schriftelijke vragen gesteld over het recht op studiefinanciering 
voor ex-asielzoekers. De minister heeft op 23 olctober 1998 toegezegd de wacht-
termijn voor de houder van een vergunning tot verblijf ex artikel 9 Vreemdelin-
genwet te zullen terugbrengen naar een jaar. Vooruitlopend op een aanpassing 
van het Besluit studiefinanciering heeft de IB-Groep op 21 jUli 1999 de volgende 
beleidsregel ter invulling van deze hardheidsclausule gegeven: "In het kader van 
de uitvoering van de Wet op de studiefinanciering wordt de termijn van drie 
jaren, genoemd in artikel 3 van het Besluit studiefinanciering, teruggebracht tot 
een jaar." 
Artikel 11.5 van de WSF 2000 luidt: "De IB-Groep kan voor bepaalde gevallen of 
groepen van gevallen de wet buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor-
zover toepassing zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard." Op 30 
augustus 2000 heeft de IB-Groep ter invulling van deze hardheidsclausule een 
beleidsregel vastgesteld waarin staat dat bij de vaststelling van het toetsingsinko-
men in het kader van artikel 3.17 WSF 2000 (vordering wegens eigen inkomsten 
studerende) geen rekening wordt gehouden met een door Nederlandse sporters 
behaalde Olympische premie vanwege de zeer uitzonderlijke topprestaties die de 
sporters hebben geleverd, de onvoorspelbaarheid van de premie en het bevorde-
ren van de topsport in Nederland. 
Artikel 77 wrs luidt: "De Informatie Beheer Groep is bevoegd voor bepaalde 
gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijIcheden van over-
wegende aard, die zich bij de toepassing van deze wet mochten voordoen." De IB-
Groep heeft op 28 september 2000 invulling gegeven aan deze hardheidsclausule 
door middel van een beleidsregel omtrent de toekenning van een tegemoetko-
ming voor overige studiekosten aan leerlingen aan het vso-lom en vso-mlk. Dit 
omdat deze scholen of afdelingen voor i augustus 2002 moeten zijn omgezet in 
een school of afdeling voor pralctijkonderwijs of leerwegondersteunend onder-
wijs, dan wel in een orthopedagogisch didactisch centrum, hetgeen gevolgen 
heeft voor de Wet tegemoetkoming studiekosten (de beleidsregel anticipeert op 
de gevolgen). 

Ook de geinterviewde rechter stelde dat de beleidsregels strikt genomen wetsin-
terpreterende beleidsregels zijn: de beleidsregels geven een interpretatie van het 
vage wettelijke begrip "onbillijkheden van overwegende aard". Wat er feitelijk vol-
gens hem gebeurt, is een afweging van belangen. De rechter is van oordeel dat de 
1B-Groep nog al eens aan de haal gaat met de hardheidsclausule. Er worden vol-
gens hem volstrekt buitenwettelijke systemen opgehangen aan de hardheidsclau-
sule. 26  De rechter deelde mee hieraan echter geen gevolgen te verbinden. De bui-
tenwettelijke regelingen, bijvoorbeeld, worden beoordeeld als betrof het perfecte 
beleidsregels. 27  De wortel van de beleidsregels is soms dubieus, de uitvbering is 
goed. De rechter merkte nog op dat de beleidsregels van de th-Groep, door de 

26. Ms voorbeeld noemde de reciter het les- en collegegeldsysteem van de is-oroep. 
27. Wel merkte de rechter op: "Je lcunt je wel voorstellen dat als er strenge beleidsregels komen die 

jets inperken, deze niet meer onder de hardheidsdausule lcunnen vallen. Meestal gaat het echter 
toch om onbillijkheden, maar theoretisch is het denkbaar dat men ook een formuliervereiste stelt. 
Je lcunt met alles regelen op basis van een hardheidsdausule." 
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manier waarop de Ili-Groep de beleidsregels formuleert, publiceert en toepast, 
eigenlijk meer het karakter hebben van algemeen verbindende voorschriften. En 
zo worden ze eigenlijk ook door de rechter behandeld, aldus de geinterviewde 
rechter. 

In veel gevallen wordt de rechtsfiguur beleidsregel door de 1B-Groep gebruikt als 
middel om vooruit te lopen op een verwachte aanpassing of wijziging van een 
bepaald besluit of wet, de inwerlcingtreding van een nieuwe wet, het corrigeren 
van een wetgevingsfoue, het opnemen van definitieve regelgeving in een besluit 
of wet, et cetera. 29  Een aantal besluiten houdende beleidsregels zijn genomen als 
gevolg van de invoering van een nieuwe wet, waardoor de bestaande beleidsregel 
moet worden aangepast. De Ili-Groep heeft veel te maken met majeure wetswijzi-
gingen: verandert de Vreemdelingenwet of de Belastingwet bijvoorbeeld, dan 
moet de ws F 2000 worden aangepast. 
Toch is het aandeel van de gepubliceerde beleidsregels in verhouding tot de 
andere beleidsvormen klein. Hoe valt dit te verklaren? Uit het interview met de 
beleidsmedewerker komt naar voren dat, aangezien de Ili-Groep te maken heeft 
met veel majeure wetswijzigingen, de behoefte aan flexibiliteit groot is. Deze 
flexibiliteit wordt niet ervaren met de rechtsfiguur beleidsregel. De Ili-Groep is 
terughoudend met het publiceren van haar beleid; zij geeft de voorkeur aan 
interne leidraden om haar beleid in vast te leggen. 

2. Wordt het onderscheid in afweging van belangen, vaststelling van feiten en 
uitleg van wettelijke voorschriften expliciet in de beleidsregels aangegeven? 

In geen enkel geval is dit onderscheid expliciet in de beleidsregels aangegeven. 
Volgens de geinterviewde beleidsmedewerker zijn er drie redenen waarom dat zo 
is. In de eerste plaats heeft het maken van een onderscheid tussen de drie Awb-
categorieen geen meerwaarde. Ten tweede is het de ervaring dat het de rechter 
niet zo veel uitmaalct of het betreffende onderscheid is gemaakt. Als laatste reden 
wordt opgegeven dat het maken van een onderscheid als moeilijk ervaren wordt; 
het schrijven van beleidsregels zoals dat nu gaat, wordt al als een tamelijk inten-
sieve taak ervaren. 

28. Bijvoorbeeld de beleidsregels Rentepercentage voor zoot op leningen aangegaan voor 1 januati 
1992 van 6 december 2000. Hier wordt een wetgevingsfout opgelost met een beleidsregel in 
afwachting van een nieuw algemeen verbindend voorschrift van de minister 

29. Men zou verwachten dat de betreffende beleidsregels worden ingetrolcken op het moment dat de 
verwachte wijziging of aanpassing bewerlcstelligd is of op het moment dat de nieuwe wet in wer-
king treedt. In het onderzoek zijn echter maar twee besluiten aangetroffen waarbij een beleidsre-
gel werd ingetrolcken omdat, in het eerste geval, de telcst van de beleidsregel was opgenomen in 
een nieuw Besluit Studiefinanciering 2000 (de beleidsregels Verkorting wachttermijn studiefi-
nanciering voor niet-Nederlanders van 21 juli 1999, ingetroldcen per 30 augustus 2000), dan wel 
omdat, in het tweede geval, een arrest aanpassing van de beleidsregel vereiste (de beleidsregels 
Vergoeding van les- en collegegelden aan buitenlandse studerenden in Nederland van 30 augustus 
2000, ingetroldcen per t september 2000). Dit kan betekenen dat de wijzigingen en aanpassingen 
lang op zich laten wachten of dit kan betekenen dat de ia-croep haar beleidsregels niet consequent 
intrekt. 
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3. In hoeverre wordt met de beleidsregels invulling gegeven aan de open 
bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid? 

De beleidsregels van de 1B-Groep geven als gezegd in veruit de meeste gevallen 
invaing aan een (anti)hardheidsclausule. In een dergelijk geval is een (vrijwel) 
volledige invulling van de bevoegdheid ondenkbaar. Per definitie blijft immers de 
mogelijkheid bestaan van een situatie waarin de beleidsregels niet voorzien. De 
beleidsregels van de IB-Groep geven derhalve gedeeltelijk invulling aan de open 
bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid. 

4. In hoeverre bevatten de beleidsregels zelf open bestanddelen? 

De beleidsregels bevatten in de meeste gevallen keuzeruimte voor de IB-Groep. 
Deze is doorgaans echter vrij klein. Ter toelichting drie voorbeelden. 
Op 30 augustus 2000 heeft de 1B-Groep de beleidsregels Internationale aspecten 
studiefinanciering Aruba en Nederlandse Antillen vastgesteld, ter invulling van 
de hardheidsclausule van artikel 11.5 WSF 2000. Deze geven studerenden, die op 
31 augustus 2001 studiefinanciering ontvangen voor het volgen van de opleiding 
voor initieel hoger onderwijs aan de universiteit van de Nederlandse Antillen, de 
opleiding aan de juridische faculteit van de universiteit van Aruba en de opleiding 
aan de sociaal-economische faculteit van de universiteit van Aruba, de mogelijk-
heid deze opleidingen af te ronden met behoud van studiefinanciering, mits zij 
onafgebroken als student zijn ingeschreven (dit ondanks het vervallen van een gelijk-
stelling van deze opleidingen met buitenlandse opleidingen die zijn aangewezen 
op grond van art. 2.14, tweede lid, WSF op i september 2001). De ruimte voor de 
IB-Groep, zij het weinig, zit in het bepalen of een student onafgebroken als zoda-
nig is ingeschreven. 
Op 14 juni 1999 heeft de iB-Groep een beleidsregel vastgesteld inzake de afdoe-
ning van verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule inzake loting als 
bedoeld in artikel 7.57c, vierde lid, WHW en artikel 22 Regeling aanmelding en 
loting hoger onderwijs. 3° Hierin stelt de IB-Groep: "Voordat de IB-Groep kan over-
gaan tot een inhoudelijke beoordeling van de verzoeken om toepassing van de 
hardheidsdausule, moet aan de volgende eisen zijn voldaan, nl. [...] men moet in 
principe voldoen aan de door de instelling gestelde inschrijvingsvoorwaarden." 3 ' 

Dit laat enige ruimte voor de IB-Groep. Even verderop stelt de IB-Groep: "Teneinde 
deze 5% niet te overschrijden, wijst de IB-Groep in eerste instantie maximaal twee 
derde van deze 5% toe." 32  Ook hier is sprake van keuzeruimte voor de IB-Groep. 33  

30. Artikel 7.57c, vierde lid, WHW luidt: "In de ministeriele regeling, bedoeld in artikel 7.57a, lid 4, kan 
worden bepaald dat de Informatie Beheer Groep ten hoogste een in die regeling vast te stellen per-
centage van het aantal plaatsen per opleiding kan toewijzen aan gegadigden jegens wie uitloting 
een onbillijkheid van overwegende aard zou opleveren." Artikel 22 Regeling aanmelding en loting 
hoger onderwijs bevat de hardheidsdausule voor uitgelote studenten: "De Informatie Beheer 
Groep wijst, voor het volgende studiejaar, ten hoogste vijf procent van het aantal plaatsen per oplei-
cling waarvoor [...] een inschrijvingsbeperking geldt, toe aan aanstaande studenten jegens wie uit-
loting een onbillijkheid van overwegende aard heeft opgeleverd." 

31. Curs. schr. 
32. CUTS. Sc.hr. 
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flit laatste voorbeeld bevat ook een beleidsregel waar veel keuzeruimte voor de la-
Groep overblijft: "De overige beschikbare plaatsen worden toegewezen aan ver-
zoekers die op basis van bovenstaande onvoldoende keren zijn uitgeloot om voor 
een plaats in aanmerking te komen, maar zich door (een combinatie van) zeer 
bijzondere omstandigheden van persoonlijke aard onderscheiden van andere uit-
gelote studenten en waarbij deze omstandigheden in direct verband staan met de 
uitloting." Vervolgens worden er weliswaar voorbeelden gegeven van omstandig-
heden die wel en niet worden meegenomen bij de beoordeling, maar desondanks 
laat deze beleidsregel aardig wat ruimte voor de IB-Groep. 
De gemiddelde beleidsregel van de Is-Groep die de rechter onder ogen krijgt, 
bevat weinig keuzeruimte voor de 1B-Groep, aldus de geinterviewde rechter. 

5.7 	VORMGEVING VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

I. Komt in het opschrift expliciet naar voren dat het om beleidsregels gaat? 

In het opschrift van alle gepubliceerde beleidsregels komt expliciet naar voren dat 
het om beleidsregels pat 

2. In hoeverre zijn de beleidsregels te onderscheiden van de motivering, toelich-
ting, et cetera? 

In veruit de meeste gevallen zijn de beleidsregels goed te scheiden van de motive-
ring, toelichting et cetera. 34  Ook in dit opzicht werIct de gekozen opzet door. 35  In 
een klein aantal gevallen zijn de beleidsregels redelijk te onderscheiden van de 
motivering en toelichting. 

Fen voorbeeld van beleidsregels die redelijk te onderscheiden zijn, zijn de 
beleidsregels Ruilen van bewijzen van toelating van ii mei z000. flit besluit is als 
volgt ingedeeld: eerst een inleiding, vervolgens de procedure. Onder het kopje 
"procedure" wordt niet alleen de beleidsregel gegeven met betrelcking tot het rui-
len van bewijzen van toelating, maar ook de uitzondering op de beleidsregel. 
Daamaast wordt aangegeven wat de student kan doen als ruilen niet lukt: 
— "Hij besluit toch de opleiding te gaan volgen aan de instelling waaraan hij is 

geplaatst. De student moet zich dan tijdig inschrijven aan deze instelling. Dit 
om te voorkomen dat de geldigheid van het bewijs van toelating verloopt ter- 
wijI de student wacht op ruiling; 

33. Deze beleidsregels geven geen invulling aan de hardheidsclausule: niet aangegeven wordt welke 
gevallen als bijzondere gevallen worden behandeld. 

34. Zie S 5.5. Illustratief zijn de beleidsregels Verkorting wachttermijn studiefinanciering voor niet-
Nederlanders van 30 augustus, de beleidsregels Olympische prijswinnaars en studiefinanciering 
van 30 augustus z000 en de beleidsregels Toekenning tegemoetkoming overige studiekosten aan 
leerlingen aan het vso-lom en vso-mlk van z8 september 2000. 

35. In de beleidsregels Verkorting wachttermfin studiefinanciering voor niet-Nederlanders van 21 

1998 en 30 augustus z000 loopt het algemene gedeelte over in de beleidsregels, maar ook bier 
kunnen de beleidsregels goed worden onderscheiden aangezien de beleidsregels in aredcelvorm 
zijn gesteld. 
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— hij ziet af van het volgen van de opleiding aan de instelling die niet zijn eerste 
voorkeur heeft. Hij levert zijn bewijs van toelating in gelijktijdig met het ver-
zoek om ruiling." 

Vervolgens geeft de IB-Groep nog een soort waarschuwing: "Overigens moet de 
kans dat verzoeken tot ruiling kunnen worden gekoppeld, niet al te groot worden 
ingeschat. Bij de verdeling van de plaatsen over de instellingen is immers al zo 
veel mogelijk rekening gehouden met de eerste voorkeur. Studenten doen er dan 
ook verstandig aan, gebruik te maken van hun bewijs van toelating." De 1B-Groep 
sluit af met de opmerking dat aanstaande studenten van deze regeling op de 
hoogte worden gebracht door de brochure Instroomselectie. In dit geval ont-
breekt een motivering of toelichting. 
Een ander voorbeeld van beleidsregels die redelijk te onderscheiden zijn van de 
motivering en toelichting zijn de beleidsregels Hardheidsclausule uitgelote stu-
denten, studiejaar 2000-2001 van 31 mei 2000. Dit besluit is als volgt ingedeeld: 
eerst de inleiding, vervolgens de vereisten voor behandeling van verzoeken en ten 
slotte het door de IB-Groep gevoerde beleid. Onder het kopje "door de IB-Groep 
gevoerde beleid" begint de IB-Groep met het uitleggen van de toepasselijke wette-
lijke bepalingen: "Op grond van de wettelijke bepalingen kan de 1B-Groep maxi-
maal 5% van het aantal beschikbare plaatsen reserveren voor toegewezen verzoe-
ken om toepassing van de hardheidsclausule." Daarna wordt als beleidsregel 
gegeven: "Teneinde deze 5% niet te overschrijden, wijst de IB-Groep in eerste 
instantie maximaal tweederde deel van deze 5% toe. Vervolgens is er dan nog een-
derde van deze 5% over voor plaatsen toegewezen op grond van gehonoreerde 
bezwaar- en beroepschriften." 
Wat volgt, is de motivering van de beleidsregel die even verderop is vastgelegd: 
"De wet van 3 april 1999 [...] tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (wHw), houdende aanpassingen in het systeem van 
selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperlcing is vastgesteld, maalcte 
een wijziging van de beleidsregels Hardheidsclausule uitgelote studenten vanaf 
het studiejaar 1999-200x0 noodzakelijk. In artikel 7.57f, tweede lid van de WHW is 
een maximering gesteld aan het aantal keren dat deelgenomen kan worden aan 
de lotingsprocedure. Het aantal keren uitloten is als gevolg hiervan geen factor 
meer die in aanmerking wordt genomen bij de beoordeling van een verzoek tot 
toepassing van de hardheidsclausule uitgelote studenten." De beleidsregel luidt: 
"voor de studiejaren 1999-2000, 2000-2001 en 2001-2002 is een overgangsrege- 
ling van kracht. Deze overgangsregeling houdt in dat, gedurende de drie voor-
noemde studiejaren, het aantal keren dat een gegadigde heeft deelgenomen aan 
de lotingsprocedure voorafgaande aan het studiejaar 1999-2000 en is uitgeloot, 
nog wel worden meegewogen bij de beoordeling van een verzoek tot toepassing 
van de hardheidsclausule". Vervolgens legt de IB-Groep uit hoe zij dat gaat doen. 
De IB-Groep eindigt met een grote lijst van voorbeelden van omstandigheden die 
wel en omstandigheden die niet in de beoordeling worden meegewogen. 
In deze beide voorbeelden worden de beleidsregels wel enigszins onderscheiden 
van de motivering en de voorbeelden, namelijk door een regel wit. Vandaar de 
kwalificatie "redelijk". De onderhavige manier van weergeven past volgens de 
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geinterviewde beleidsmedewerker binnen de filosofie van de Is-Groep. De LB-

Groep wil de ldant graag zijn of haar rechten uitleggen (met andere woorden de 
is-Groep legt de nadruk op de klanten en niet zozeer op de juridische grondslag). 
Het onderscheid in beleidsregel, wet, motivering, enzovoorts, wordt niet zo sterk 
gevoeld. In de folders en brochures en op het interne kan men bijvoorbeeld niet 
zien waar de wet ophoudt en de beleidsregel begint. Dat is bewust vaag gelaten. 
Het onderscheid is alleen van belang als er geprocedeerd wordt, aldus de geinter-
viewde beleidsmedewerker. 

In een kleine meerderheid van de gevallen zijn de beleidsregels in betoogvorm 
uitgeschreven. 36  In vrijwel alle andere gevallen hebben de beleidsregels de artikel-
vorm.37  Slechts een heel enkele keer heeft de IB-Groep haar beleidsregels punts-
gewijs weergegeven of is door haar gebruik gemaakt van een combinatie van de 
artikelvorm en de betoogvorm. 38  

3. Hebben de beleidsregels betrekking op meerdere uitvoeringsbevoegdheden? 

De beleidsregels hebben in veruit de meeste gevallen betrekking op een en 
dezelfde uitvoeringsbevoegdheid, namelijk de bevoegdheid van de IB-Groep om 
in geval van onbillijkheden van overwegende aard van betrokken wettelijke voor-
schriften af te wijken (hardheidsclausule). 

4. Wordt in geval de beleidsregels op meerdere bevoegdheden betreklcing heb-
ben duidelijk aangegeven welke beleidsregel op welke uitvoeringsbevoegd-
heid betrelcking heeft? 

Gaat het om beleidsregels in het kader van de hardheidsdausule, dan worden 
vaak tevens een of meer andere relevante bepalingen (bevoegdheden) vermeld. 
Het enige gevonden voorbeeld van een besluit houdende beleidsregels dat betrek-
king heeft op meerdere uitvoeringsbevoegdheden is het besluit Normen Wet 
tegemoetkoming studiekosten (wTs) en Regeling tegemoetkoming studiekosten 
(wrs) z000 van 17 februari z000. Deze beleidsregels vinden hun grondslag in de 
artikelen 56-58 WTS en artikel 7 Regeling tegemoetkoming studiekosten. Het 
betreft de jaarlijkse indexatie van een aantal, in de wet en regeling, genoemde 
bedragen. Artikel 56 bevat de bevoegdheid van de 1B-Groep om de bedragen van 
de inkomensgrenzen aan te passen, artikel 57 de bevoegdheid om de bedragen 
van de tegemoetkoming in de overige studiekosten aan te passen, artikel 58 de 

36. Bijvoorbeeld de beleidsregels Vergoeding van les- en collegegelden aan buitenlandse studerenden 
in Nederland van 30 augustus 2000 en de beleidsregels Internationale aspecten studiefinancie-
ring Vlaanderen, Noordrijn Westfalen, Nedersaksen en Bremen, eveneens van 30 augustus 2000. 

37. Bfivoorbedd de beleidsregels Verkorting wachttermijn studiefinanciering voor niet-Nederlande 
van 21 juli 1999 en de beleidsregels Toekenning tegemoetkoming overige studiekosten aan leer-
lingen aan het vso-lom en vso-mlk van 28 september 2000. 

38. Zie voor een puntsgewijze weergave de beleidsregels Olympische prijswinnaars en studiefinancie-
ring van 30 augustus 2000 en voor een voorbeeld van een combinatie van de artikelvorm en de 
betoogvorrn de beleidsregels Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening ov-studen. 
tenkaart van 30 augustus 2000. 
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bevoegdheid om de bedragen van de basistoelagen aan te passen en artikel 7 van 
de regeling de bevoegdheid om het bedrag, genoemd in artikel 6, lid 3 van de 
regeling (verrekening teveel uitbetaalde tegemoetkoming in de studiekosten) aan 
te passen met een procentuele wijziging. In het besluit zijn de bedragen die op 
grond van de verschillende artikelen moeten worden geindexeerd uit elkaar 
getrolcken en onder verschillende kopjes geplaatst. In die zin is het duidelijk 
welke beleidsregels betrekking hebben op welke uitvoeringsbevoegdheden. 

5. Wordt de wettelijke grondslag van de uitvoeringsbevoegdheid vermeld? 

In veruit de meeste gevallen wordt de wettelijke grondslag van de uitvoeringsbe-
voegdheid genoemd, en wel bij de bekendmaking van de beleidsregels. 39  De geko-
zen opzet voor beleidsregels brengt dat met zich. 4° 
In een aantal gevallen heeft de IB-Groep bij de juridische grondslag "niet van toe-
passing" genoteerd. Zie bijvoorbeeld bij de beleidsregels Teruggave van lesgeld 
bij uitschrijving na behalen van diploma cursusjaar 1999-2000 van 20 augustus 
1999. Deze beleidsregels gelden vooruitlopend op een definitieve regeling in het 
Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet omtrent de gedeeltelijke teruggave van 
lesgeld in gevallen waarin een leerling een diploma behaalt en de inschrijving om 
die reden tussentijds wordt beeindigd. In de toelichting bij het besluit vermeldt 
de IB-Groep: "Vanuit deze gedachte heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen besloten om, vooruitlopend op definitieve regelgeving, in boven-
omschreven gevallen voor het cursusjaar 1999-2000 de mogelijkheid te openen 
tot gedeeltelijke teruggave van het lesgeld." Onduidelijk is of het hier een 
bevoegdheid van de minister of een bevoegdheid van de IB-Groep betreft, en om 
welke bevoegdheid het dan precies gaat. 
Fen ander voorbeeld zijn de beleidsregels Vrijstelling van lesgeld bij overstap van 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) naar beroepsopleidende leerweg (bol) cursus-
jaar 1999-2000 van 17 februari 2000. Ook bier is de juridische grondslag "niet 
van toepassing" , aldus de IB-Groep. En ook bier zegt de IB-Groep: "Vooruitlopend 
op definitieve regelgeving in het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet heeft 
de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het cursusjaar 1999- 

2000 bepaald dat bedoelde overstappers onder bepaalde voorwaarden zullen zijn 
vrijgesteld van lesgeld." Wederom blijft in het midden om welke bevoegdheid van 
welk bestuursorgaan het precies pat. 4 ' 

39. Zie bijvoorbeeld de beleidsregels Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening ov-stu-
dentenkaart van 30 augustus 2000, de beleidsregels Rentepercentage voor 2001 op leningen aan-
gegaan voor I januari 1992 van 6 december 2000 en de beleidsregels Verkorting wachttermijn 
tegemoetkoming studiekosten voor niet-Nederlanders van 21 jUli 1999. 

40. Zie 5 5.5. 
41. Andere voorbeelden zijn de beleidsregels Teruggave van lesgeld bij overlijden of ernstige zielcte 

van de leerling cursusjaar 1998-1999 van 5 november 1998 en dezelfde beleidsregels voor het cur-
susjaar 1999-2000 van 20 aUgUS1US 1999. 
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5.8 	OVERIG 

De geinterviewde beleidsmedewerker heeft in de organisatie geen verandering in 
de bestuurspraktijk ervaren ten gevolge van de inwerldngtreding van de derde 
tranche van de Algemene wet bestuursrecht op i januari 1998. flit komt, aldus 
geinterviewde beleidsmedewerker, omdat de 18-Groep altijd vooruitstrevend is 
geweest in het gebruik van de rechtsfiguur beleidsregel. Voor de codificatie werd 
al gehandeld zoals de jurisprudentie dat voorschreef. De geinterviewde rechter 
heeft evenmin een duidelijke verandering in het gebruik van de rechtsfiguur 
beleidsregel door de Is-Groep ervaren. Het relatieve aandeel van beleidsregels was 
en is nog steeds groot, aldus de rechter. 

De geinterviewde rechter stelt sinds de invoering van titel 4.3 hogere eisen aan de 
kwalificatie van een beslissing als een beleidsregel. De belangrijkste hogere eis 
die wordt gesteld, is evenwel het vereiste van de bekendmaking. De rechter is 
zich bewust van de hogere eisen die sinds de invoering van titel 4.3 kunnen wor-
den gesteld, maar voor de toetsing van de beschildcing en uitkomst van het 
geschil heeft het volgens de geInterviewde rechter geen consequenties of het 
bestuursorgaan wel of niet aan de hogere eisen heeft voldaan. Op de zitting wordt 
wel altijd geprobeerd om te achterhalen of er beleid is, en zo ja hoe dat beleid is 
vastgelegd. Maar er worden geen consequenties aan verbonden omdat het op de 
een of andere manier altijd werkt. Wel wordt ervaren dat de rechter in zijn toet-
sing diorter door de bocht' kan zijn als hij een beleidsregel krijgt voorgeschoteld. 
Ook als het beleid bestaat uit een vaste gedragslijn of als het beleid in een nota is 
neergelegd, is er juridische werking, namelijk via de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, aldus de geInterviewde rechter. Om die reden acht hij ook toe-
laatbaar dat de IB-Groep zich beroept op een andere beleidsvorm dan een beleids-
regel. De rechter zal, in geval de 1B-Groep zich op een dergelijke beleidsvorm 
beroept, snel zeggen dat de werking gelijk moet worden gesteld aan de werking 
van een beleidsregel, zij het via een ander mechanisme, namelijk de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur. De geinterviewde rechter acht het eveneens 
toelaatbaar dat de burger een beroep doet op een ander soort beleid dan een gepu-
bliceerde beleidsregel. 
De geinterviewde rechter merkte op dat de rechtmatigheid van de beleidsregels 
niet altijd door de rechter wordt getoetst: het hangt onder andere af van de vraag 
of het een principiele zaak betreft. Als gekeken wordt naar de rechtmatigheid van 
de beleidsregels worden daar volgens hem niet per se consequenties voor de 
bestreden beschilcking aan verbonden, ook niet als de beleidsregels zelf onrecht-
matig blijken te zijn: onrechtmatige beleidsregels resulteren niet per se in 
onrechtmatige beschikkingen. 

Bij de 1B-Groep is geen sprake geweest van enige prioritering bij het doorvoeren 
in de eigen organisatie van de verschillende deelregelingen van de derde tranche 
van de Algemene wet bestuursrecht. In 1995-1996 is naar zeggen van de geinter-
viewde beleidsmedewerker de 18-Groep begonnen met de noodzakelijke aanpas- 
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singen, anticiperend op de invoering van deze tranche. • Er heeft nadien geen 
inhaalslag plaatsgevonden. 

De IB-Groep is volgens de geinterviewde beleidsmedewerker van mening dat met 
de invoering van titel 4.3 het bestuurorgaan min of meer gedwongen wordt om 
meer beleid te publiceren en, daarmee, te onderhouden. In een organisatie als de 
IB-Groep, met veel majeure wetswijzigingen, zorgt dat voor veel werk. Er is fled-
biliteit nodig. Deze flexibiliteit wordt niet gevonden in titel 4.3. De IB-Groep is 
derhalve terughoudend met het publiceren van haar beleid. Liever legt zij haar 
beleid vast in de leidraden. 
De geinterviewde rechter is van mening dat bestuursorganen de verschillende 
besluiten van algemene strekking niet of niet goed uit elkaar houden ("zeker de 
gemeentelijke organen niet"). "De IB-Groep zit in een keurslijf waarin ze goed 
functioneert, maar of men zich dat realiseert, vraag ik me af", aldus de rechter. 

Dat het gebruik van beleidsregels helpt bij de geschillenreductie, heeft de geinter-
viewde rechter nog niet ervaren. Een verklaring hiervoor is dat de rechter alle ver-
schijningsvormen van beleid accepteert, en in consequenties tussen beleidsregels 
en deze andere verschijningsvormen eigenlijk geen verschil maakt (zie boven). 
Een andere verklaring ligt volgens de geinterviewde rechter bij de bestuursorga-
nen (waarbij hij vooral gemeentelijke organen op het oog heeft): zij maken van 
titel 4.3 te weinig gebruik. Indien de praktijk de wettelijke regeling omtrent 
beleidsregels beter gaat volgen, zal dit volgens hem zeker leiden tot geschillenre-
ductie. Mocht toch bezwaar of beroep worden ingesteld, dan zou de beschikbaar-
heid van toepasselijke beleidsregels een beperking van het geschil kunnen bete-
kenen. De beschikbaarheid van toepasselijke beleidsregels zou een meer 
materiele beoordeling van het geschil mogelijk kunnen maken, waardoor een 
daadwerkelijke, finale geschilbeslechting eerder in zicht komt. 

5-9 	SAMENVATTING VAN DE ONDERZOEKSBEVINDINGEN 

Dit hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de onderzoeksbevindingen. 
Daarmee wordt in het kort antwoord gegeven op in het analysekader (hoofdstuk 
2) opgeworpen vraagpunten. 

De beleidsregels in relatie tot ander beleid Of 5.2) 

— De IB-Groep maakt naast de rechtsfiguur beleidsregel tevens gebruik van 
andersoortige beleidsvormen, namelijk: ambtelijke instructies of werkafspra-
ken, ambtelijke regels, vastgestelde, maar niet gepubliceerde beleidsregels en 
model-beschildcingen; verder is er voorlichtingsmateriaal. 

— De belangrijkste vorm om beleid weer te geven, is de beleidsregel. Er zijn ech-
ter veel meer interne dan gepubliceerde beleidsregels. 

— Het grootste gedeelte van het beleid van de IB-Groep is, tezamen met casuis-
tiek en regels omtrent de omgang met clienten, neergelegd in een bundel met 
leidraden. 
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— De introductie van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft geen wij-
ziging gebracht in de keuze tussen de verschillende manieren om beleid vast 
te stellen en weer te geven. 

— Het komt vaak voor dat andersoortige beleidsvormen worden omgezet in 
beleidsregels. Belangrijkste reden is de binnen de organisatie bestaande 
behoefte aan duidelijkheid. Soms gebeurt omzetting onder druk van de rech-
ter. 

Totstandkoming, bekendmaking en motivering van de beleidsre gels (ff  5.3) 

— De totstandkoming van de beleidsregels wordt meestal door de th-Groep geini-
tieerd (veelal 'bottom up' vanuit de organisatie). In een aantal gevallen worden 
zij door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geinitieerd. 
Beleidsregels worden veelal aan dit ministerie voor commentaar voorgelegd. 
Afgezien van de betrolckenheid van het ministerie wordt geen gebruik van een 
externe procedure. 

— Beleidsregels worden veelal uit naam van de hoofddirecteur gepubliceerd. 
Veel beleidsregels worden ondertekend en aangeboden aan het 'Gele Katern' 
van het ministerie door een ander persoon dan de hoofddirecteur. Bij de 
bekendmaking van de beleidsregels wordt door de IB-Groep tevens de motive-
ring van deze regels bekendgemaakt. Naast de officiele bekendmaking wordt 
gebruik gemaakt van folders, interne, persberichten en voorlichtingsmateri-
aal. 

— In de meeste gevallen zijn de beleidsregels voorzien van een deugdelijke moti-
vering. In een aantal gevallen worden de beleidsregels gevolgd door een toe-
lichting. Len klein aantal beleidsregels wordt niet gevolgd door een toelichting 
of motivering, maar alleen voorafgegaan door een algemeen gedeelte. 

Toepassing van de beleidsregels (if 5.4) 

— Bij de IB-Groep wordt veel met beleidsregels gewerkt. Dit betreft niet alleen de 
gepubliceerde beleidsregels maar ook en vooral de interne beleidsregels (neer-
gelegd in leidraden). Belangrijkste verklaring hiervoor is dat de Is-Groep te 
maken heeft met massale beschilckingverlening, zonder dat zij de bevoegd-
heid heeft om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen. 

— De meeste beleidsregels komen voor op het gebied van de Wet studiefinancie- 
ring 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoollcosten. 

— Het door de wetgever bedoelde motiveringsvoordeel van het gebruik van 
beleidsregels wordt door de IB-Groep niet ervaren. 

— De geschatte verhouding tussen bijzondere gevallen en gevallen die onder de 
beleidsregels vallen is r op de mo a 500. Er wordt weinig gebruik gemaakt van 
de inherente afwijkingsbevoegdheid omdat de door de 1B-Groep geformu-
leerde beleidsregels ruim zijn en omdat de 1B-Groep graag duidelijk dassifi-
ceerbare problemen heeft. 

— Voor de IB-Groep geldt dat de primaire beschikkingen niet zelden het resultaat 
zijn van een 'automatisch toepassen van de betroldcen beleidsregels. De IB- 
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Groep kent geen ambtshalve toetsing ter identificering van bijzondere geval-
len. De belanghebbende of zijn vertegenwoordiger of bijstandsverlener dient 
zelf van bijzondere omstandigheden gewag te maken. 

— Het is tot dusverre volgens de geinterviewde beleidsmedewerker niet voorge-
komen dat de IB-Groep haar inherente afwijkingsbevoegdheid ten nadele van 
de burger heeft toegepast. 

— De meeste zaken van de IB-Groep hebben betrekking op de toepassing van de 
beleidsregel zoals deze is geformuleerd, aldus de geinterviewde rechter. Vol-
gens hem heeft artikel 4:84 Awb op het punt van de inherente afwijkingsbe-
voegdheid geen verandering gebracht. 

Besluitkenmerken van de gepubliceerde beleidsregels (if  5.5) 

— Veel beleidsregels zijn onbevoegd vastgesteld of ondertekend. Een adequaat 
mandaatbesluit lijkt te ontbreken. 

— Binnen de IB-Groep wordt verschillend gedacht over de vraag wat precies 
onder een beleidsregel moet worden verstaan. De geinterviewde beleidsmede-
werker beschouwt beleidsregels als datgene wat de IB-Groep gepubliceerd 
heeft in het officiele publicatieorgaan, dus op zodanige wijze dat burgers er 
een beroep op lcunnen doen en rechten aan kunnen ontlenen. Maar ook ander 
uitvoeringsbeleid wordt als beleidsregels gehanteerd. 

— In het gros van de gevallen gaat het om beleidsregels in de zin van de Alge-
mene wet bestuursrecht, zij het dat een aanzienlijk deel onbevoegd is geno-
men of ondertekend. In een aantal gevallen wordt in plaats van de term 
beleidsregel een andere term gehanteerd. 

— De IB-Groep kent eveneens beleidsregels van procedurele aard. 
— In een aantal gevallen wordt de (onjuiste) suggestie gewekt dat de minister 

bevoegd is ter zake van het vaststellen (of verlengen) van beleidsregels. Dit 
strookt met de innige relatie die tussen de IB-Groep en het ministerie bestaat. 

— De beleidsregels zijn in veruit de meeste gevallen als zodanig herkenbaar. Er 
is een duidelijke opzet te ontwaren in de door de 1B-Groep gepubliceerde 
beleidsregels. Deze wordt in het algemeen goed gevolgd. 

Inhoud van de gepubliceerde beleidsregels (if  5.6) 

— In veruit de meeste gevallen geven de beleidsregels van de IB-Groep invulling 
aan een, in een specifieke wet opgenomen, (anti)hardheidsclausule. Ogen-
schijnlijk gaat het om wetsinterpreterende beleidsregels, maar in werkelijk-
heid betreft het beleidsregels omtrent de afweging van belangen. De 
geinterviewde rechter is van oordeel dat de IB-Groep nog al eens met de hard-
heidsclausule aan de haal gaat. Er worden bijvoorbeeld volstrekt buitenwette-
lijke systemen aan de hardheidsclausule opgehangen. De rechter verbindt 
bier echter geen gevolgen aan. 

— De geinterviewde rechter signaleerde dat de beleidsregels van de IB-Groep, 
door de manier waarop de IB-Groep de beleidsregels formuleert, publiceert en 
toepast, eigenlijk meer het karakter hebben van algemeen verbindende voor- 
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schriften. Zo worden ze eigenlijk ook vaak behandeld door de rechter. 
— In veel gevallen wordt de rechtsfiguur beleidsregel door de 1B-Groep gebruikt 

als middel om vooruit te lopen op een verwachte aanpassing of wijziging van 
een bepaald besluit of wet, de inwerlcingtreding van een nieuwe wet, het corri-
geren van een wetgevingsfout, het opnemen van definitieve regelgeving in 
een besluit of wet, et cetera. 

— In geen enkel geval is het onderscheid in afweging van belangen, vaststelling 
van feiten en uitleg van wettelijke voorschriften expliciet in de beleidsregels 
aangegeven. 

— Omdat de beleidsregels van de 1B-Groep gewoonlijk invulling geven aan hard-
heidsdausules, lcunnen zij doorgaans uit de aard der zaak slechts gedeeltelijk 
invulling geven aan de open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid. 

— De beleidsregels bevatten in de meeste gevallen nog keuzeruimte voor de IB-

Groep; deze is echter vrij Wein. Dit is ook de ervaring van de geinterviewde 
rechter. 

Vormgeving van de gepubliceerde beleidsregels (.0-  5.7) 

— Bij alle gepubliceerde beleidsregels komt in het opschrift uitdrukkelijk naar 
voren dat het om beleidsregels gaat. 

— In veruit de meeste gevallen zijn de beleidsregels goed te scheiden van moti-
vering, toelichting, et cetera. 

— In een kleine meerderheid van de betrolcken gevallen wordt de betoogvorm 
gehanteerd; in vrijwel alle andere gevallen de artikelvorm. Fen enkele keer is 
sprake van een puntsgewijze weergave, of van een combinatie van de artikel-
vorm en de betoogvorm. 

— De beleidsregels hebben in veruit de meeste gevallen betrekking op Mn uit-
voeringsbevoegdheid, namelijk de hardheidsclausule. 

— In veruit de meeste gevallen wordt de wettellike grondslag van de uitvoerings-
bevoegdheid genoemd bij de bekendmaking van de beleidsregels. 

— Gaat het om beleidsregels in het kader van de hardheidsclausule, dan worden 
vaak tevens een of meer andere relevante bepalingen (bevoegdheden) ver-
meld. In een aantal gevallen heeft de IB-Groep bij de juridische grondslag 
"niet van toepassing" genoteerd, wat verwarring kan scheppen. 

Overig (J s8) 

— De geinterviewde beleidsmedewerker heeft in de organisatie geen verande-
ring in de bestuurspraktijk ten gevolge van de invoering van tile! 4.3 ervaren. 
Dit komt, aldus geinterviewde beleidsmedewerker, omdat de 113-Groep altijd 
vooruitstrevend is geweest in het gebruik van de rechtsfiguur beleidsregel. De 
geinterviewde rechter heeft op dit punt evenmin een verandering ervaren. 

— De geinterviewde rechter stelt sinds de invoering van titel 4.3 van de Alge-
mene wet bestuursrecht hogere eisen aan de kwalificatie van een beleidsregel 
en, vooral, de bekendmaking van een beleidsregel. Dit heeft echter geen prak-
fische gevolgen; via de algemene beginselen van behoorlijk bestuur komt de 
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rechter uiteindelijk even ver als via de Awb-regeling van beleidsregels. Om die 
reden acht de rechter het ook toelaatbaar als het bestuursorgaan en/of de bur-
ger zich beroepen op een andere vorm van beleid dan een (gepubliceerde) 
beleidsregel. Ervaren wordt dat de rechter in zijn toetsing lorter door de 
bocht' kan zijn als hij geconfronteerd wordt met een beleidsregel dan wan-
neer hij geconfronteerd wordt met een andere vorm van beleid. 

— De rechtmatigheid van de beleidsregels wordt niet altijd door de rechter 
getoetst: het hangt onder meer af van de vraag of het om een principiele zaak 
gaat. Een onrechtmatige beleidsregel gaat niet per se gepaard met vernietiging 
van een daarop gebaseerde beschikking. 

— De rechter toetst in de regel nog via hetzelfde systeem als voor de invoering 
van titel 4.3, namelijk via de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

— Bij de IB-Groep is geen prioritering aangebracht in de aanpassing van organi-
satie en beleid aan de verschillende deelregelingen van de derde tranche. In 
'95/'96 was de IB-Groep in anticiperende zin al begonnen met de noodzake-
lijke wijzigingen. Daarom heeft geen inhaalslag plaatsgevonden. 

— De IB-Groep is volgens de geinterviewde beleidsmedewerker van mening dat 
met de invoering van titel 4.3 het bestuurorgaan min of meer gedwongen 
wordt om meer beleid te publiceren en vervolgens te onderhouden. In een 
organisatie als de IB-Groep, met veel majeure wetswijzigingen, zorgt dat voor 
veel werk. Er is flexibiliteit nodig. Deze fledbiliteit wordt niet gevonden in titel 
4.3. De IB-Groep is derhalve terughoudend met het publiceren van haar beleid. 
Liever legt zij haar beleid vast in de leidraden. Ook de geinterviewde rechter 
merkte op dat de IB-Groep in een keurslijf zit. Hij koppelde dit echter niet 
rechtstreeks aan de Algemene wet bestuursrecht. 

— Volgens de geinterviewde rechter kan de wettelijke regeling van het instru-
ment beleidsregel een bijdrage leveren aan het terugbrengen van het aantal 
geschillen. Dit gebeurt volgens hem echter nog niet, omdat de rechter alle ver-
schijningsvormen van beleid accepteert en omdat bestuursorganen nog te 
weinig gebruikmaken van titel 4.3. 
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6 	Gemeente Grootstad 

6.1 	iNLEIDING 

Ministeries plegen hun beleidsregels in de Staatscourant bekend te maken; via 
een 'search' op internet waren deze beleidsregels op eenvoudige wijze boven 
water te krijgen. Het achterhalen van de gepubliceerde beleidsregels van de in het 
onderzoek betrokken zelfstandige bestuursorganen leverde evenmin moelijIche-
den, omdat deze instanties zelf een goed overzicht van hun beleidsregels hebben. 
Daarentegen is het opsporen van beleidsregels bij de drie in het onderzoek 
betrokken gemeenten uiterst moeizaam verlopen. Deze gemeenten hebben niet 
alleen geen eigen inventarisatie van hun beleidsregels; ook de publicaties van de 
beleidsregels gebeurt er niet op zodanige wijze dat deze regels gemaldcelijk zijn te 
achterhalen. Tegen deze achtergrond is de speurtocht naar de gemeentelijke 
beleidsregels als volgt verlopen. 
Nadat voor de betrokken gemeenten was nagegaan of internet in 1998,1999 dan 
wel 2000 gepubliceerde beleidsregels vermeldt (wat maar in heel beperkte mate 
het geval bleek te zijn), is over het jaar 2000 onderzocht of het gemeenteblad dan 
wel de gemeentelijke pagina in een dag-, nieuws- of huis-aan-huis-blad beleidsre-
gels bevat. Dit laatste — een betrelckelijk tijdrovende klus — leverde eveneens wei-
nig (gepubliceerde) beleidsregels op. In de poging om voldoende onderzoeksma-
teriaal in handen te krijgen, is vervolgens besloten het uitgangspunt dat eerst 
gekeken zou worden naar gepubliceerde beleidsregels voor gemeenten los te 
laten, en twee extra ingangen te hanteren: de agenda's voor de vergaderingen van 
de gemeenteraad en de besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van 
burgemeester en wethouders (beide voor het jaar 2000).' Onderzocht is of deze 
raadsagenda's en besluitenlijsten van het college gewag maken van (mogelijke) 
beleidsregels. Ook langs deze weg zijn echter heel weinig beleidsregels naar 
voren gekomen. Wel werden diverse beleidsnota's en -notities geregistreerd die 
een of meer op beleidsregels lijkende beslissingen bevatten. 
Uit het voorgaande vloeit reeds een opmerkelijke onderzoeksbevinding voorts, 
namelijk dat de onderzochte gemeenten zeer weinig werken met beleidsregels. 

De zojuist beschreven aanpak heeft meer in het bijzonder voor de gemeente 
Grootstad (met meer dan ioo.000 inwoners) het volgende opgeleverd. Het zoe-
ken via internet had voor de periode waarover het onderzoek zich uitstrekt een 
beleidsregel als resultaat. 2  De raadsagenda's en de besluitenlijsten van de verga- 

1. Aldus vielen voor wat betreft de gemeenten de in 1.5 beschreven twee onderzoelcsfasen groten-
deels samen. 

2. Het bracht verder aan het licht dat het college van burgemeester en wethouders in de uitgave van 
het gemeenteblad 3 januari 2001 op drie beleidsterreinen beleidsregels had vastgesteld. Deze val-
len echter buiten de periode waarover het onderzoek gaat. 
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deringen van het college van burgemeester en wethouders hebben wat meer 
beleidsregels aan het licht gebracht. Verder zijn bij de gemeente Grootstad veel 
nota's en beleidsplannen gevonden, waarbij het vermoeden bestaat dat zij 
beleidsregelachtige uitspraken bevatten. 3  
Hieronder worden voor de gemeente Grootstad de in hoofdstuk a geformuleerde 
vragen beantwoord. 4  

6.2 	BELEIDSREGELS IN RELATIE TOT ANDER BELEID 

i. In hoeverre worden andere vormen van beleid gehanteerd? 

De geInterviewde medewerker juridische zaken merkte op dat haar eigen afde-
ling, juridische zaken en veiligheid, vrij veel met beleidsregels werkt; de desbe-
treffende beleidsregels liggen vooral op het terrein van de openbare orde. De rest 
van de organisatie werkt nauwelijks met beleidsregels, maar des te meer met 
beleidsnota's. Volgens de geinterviewde medewerker zou dat te maken kunnen 
hebben met onbekendheid met de figuur beleidsregel. 
Andere beleidsvormen dan beleidsregels waarmee binnen de organisatie wordt 
gewerkt, zijn naast de beleidsnota's: plannen (maar dan gaat het vooral om alge-
meen verbindende voorschriften), richtlijnen en circulaires van andere overhe-
den, vNG-modellen en model-beschildcingen. Verder is er veel voorlichtingsmate-
riaal (folders en dergelijke; intemet). 
Voor extern gericht beleid — en de gemeente is een zeer extern gerichte organisa-
tie, aldus de geinterviewde medewerker — worden verordeningen, beleidsregels 
en beleidsnota's gebruikt. Volgens de gelnterviewde medewerker komt het weinig 
voor dat beleid uit een niet-schriftelijke vaste pralctijk moet worden afgeleid: de 
aandrang tot schriftelijke vastlegging is groot. 

2. Is sprake van omzetten (opwaarderen) van beleidsregels? 

Len dergelijke omzetting komt eigenlijk niet voor. Len enkele keer is het gebeurd 
dat bij wijziging van beleid het nieuwe beleid in de vorm van een beleidsregel is 
gegoten. 

3. Voorbeelden zijn: de nota Veiligheid ligt op straat, het beleidsplan Maatschappelijke- en vrou-
wenopvang, de notitie Het vrijwilligersbeleid Grootstad en het beleidsplan Werk en Inkomen, 
Beleidsplan z000. 

4. In het kader van het onderzoek bij de gemeente Grootstad is een medewerker juridische zaken, 
werlczaam bij de afdeling juridische zaken en veiligheid, geinterviewd. Voorts is een arrondisse-
mentsrechter geinterviewd die veel ervaring heeft met gemeentelijke beschikkingen en beleids-
vormen. 
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6.3 	TOTSTANDKOMING, BEKENDMAKING EN MOTIVERING VAN DE 

BELEIDSREGELS 

1. Langs welke interne procedure zijn de beleidsregels totstandgekomen? 

Er zijn weinig beleidsregels. De beleidsregels die er zijn, worden vastgesteld door 
het bevoegde bestuursorgaan. Voor de beleidsregels in het kader van de openbare 
orde is dat de burgemeester. 
Het komt niet voor dat beleidsregels in mandaat worden vastgesteld. Dat is een 
bevvuste keuze: er is wel mandaatverlening met betrekking tot vergunningverle-
ning, maar het (algemene) beleid moet worden vastgesteld door het bestuursor-
gaan zelf. Ook eventuele afwijking van het beleid moet plaatsvinden op het 
niveau van het bestuursorgaan zelf. 

2. Langs welke externe procedure zijn de beleidsregels totstandgekomen? 

De beleidsregels die er zijn, zijn doorgaans langs de weg van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht totstandgekomen. Bij een zwaar onderwerp is wel 
eens voor afdeling 3.5 gekozen. 
De gemeente kent geen beleidsregels die aan goedkeuring zijn onderworpen. 

3. Zijn de beleidsregels bekendgemaakt, en zo ja op welke wijze? 

De beleidsregels worden bekendgemaakt in een huis-aan-huis-blad. Zij worden 
voorts ter inzage gelegd. De bekendmaking betreft een korte omschrijving van de 
beleidsregels, en de mededeling dat de gehele tekst kan worden ingezien. De 
motivering van de beleidsregels wordt niet bekendgemaakt. Direct-belangheb-
benden krijgen doorgaans de complete beleidsregels plus de motivering toege-
zonden. 
Hiernaast wordt het in de beleidsregels vervatte beleid uiteengezet in folders. 
Ook komt het voor dat bepaalde doelgroepen per brief van de inhoud van de 
beleidsregels op de hoogte worden gesteld. 

4. Zijn de beleidsregels voorzien van een deugdelijke motivering? 

Vrijwel alle onderzochte beleidsregels worden onderbouwd door een toelichting 
in plaats van een motivering. 
Zie bijvoorbeeld de volgende onderbouwing, die wordt gegeven bij de beleidsre-
gels ten aanzien van evangelisatiebijeenkomsten met geluidsversterking: "Dit 
beleid is in 1993 vastgesteld en gepubliceerd naar aanleiding van lclachten ten 
aanzien van overlast door evangelisatiebijeenkomsten met geluidsversterking 
door de Deur. Uw college heeft toen het aantal toe te stane evangelisatiebijeen-
komsten in de binnenstad van Grootstad naar tijd, locatie, maximale geluidbelas-
ting en maximum aantal per evangelisatiegemeente beperkt. Dit beleid is niet in 
strijd met de Grondwet en gesanctioneerd door de Raad van State. Evangelisatie- 



bijeenkomsten met geluidsversterking buiten de binnenstad en evangelisatie-bij-
eenkomsten zonder geluidsversterking worden niet beperkt." 
In de beleidsregels worden de keuzen van het college met betrelcking tot de tijd, 
locatie, maximale geluidbelasting, maximaal aantal keren per jaar en maximaal 
aantal toestemmingen per locatie geformuleerd. Waarom bijvoorbeeld voor maxi-
maal vijf ontheffingen per jaar is gekozen en niet voor twee of tien wordt niet 
onderbouwd. Waarom er alleen op donderdag tussen 16.00 uur en 19.30 uur en 
op zaterdag tussen 10.00 uur en 1400 uur een bijeenkomst mag worden gehou-
den en bijvoorbeeld niet op woensdag om 12.00 wordt ook niet onderbouwd. 
Kortom, het college geeft niet aan waarom het bepaalde keuzen heeft gemaakt. 
Derhalve kan men beter spreken over een toelichting van de beleidsregels dan 
over een motivering van deze regels. 
Een ander voorbeeld is de onderbouwing van de beleidsregels omtrent het 
kledinginzamelingsbeleid van de gemeente Grootstad. De onderbouwing luidt: 
"Dit beleid wordt al jaren gevoerd, maar is nog niet eerder formeel vastgelegd. 5  
Voorgesteld wordt om aan maximaal drie instellingen verdeeld over perioden van 
het jaar een vergunning te verlenen voor het huis-aan-huis inzamelen van kle-
ding. Er zijn criteria opgenomen om een eerlijke verdeling te krijgen zodat niet 
jaar in jaar uit dezelfde instelling een vergunning krijgt. De geformuleerde crite-
ria zijn conform het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Naast dit 
beleid heeft de stichting Humana een vergunning voor onbepaalde tijd voor het 
inzamelen van kleding door middel van containers bij winkelcentra." 
De beleidsregels geven bijvoorbeeld uitsluitsel over het maximaal aantal te verle-
nen vergunningen om kleding in te zamelen. jaarlijks wordt aan maximaal drie 
landelijke en een plaatselijke organisatie een vergunning verleend. Maar waarom 
maximaal drie landelijke en een plaatselijke organisatie en niet vier en twee? Ook 
bier is geen sprake van een motivering, man van een toelichting: in de onderbou-
wing van de beleidsregels komt niet naar voren waarom het college van burge-
meester en wethouders bepaalde keuzen heeft gemaalct. 

Een enkele keer is er niet of nauwelijks sprake van onderbouwing van de beleids-
regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de beleidsregels omtrent ontheffingen 
voor het organiseren van een paasvuur. De summiere onderbouwing luidt: "Op 
grond van artikel E27 van de Algemene Politie Verordening Grootstad is het ver-
boden in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. In bepaalde 
gevallen kan echter ontheffing worden verleend, bijvoorbeeld als u een paasvuur 
wilt organiseren. Aan een ontheffing voor een paasvuur zijn tien voorschriften 
verbonden om gevaar, emstige hinder of schade aan het milieu te voorkomen of 
te beperken." 

5. 	In deze onderbouwing lijkt ir worden geduid op een vaste gedragspraktijk bij de gemeente Groot- 
stad: en beleid dat al jaren worth gevoerd, maar nog nooit forrneel is vastgesteld. Niet is duidelijk 
!airmen worden waarom nu is besloten om de vaste gedragspraktijk te transformeren in beleids-
regels. 
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6.4 	TOEPASSING VAN DE BELEIDSREGELS 

1. Worden de beleidsregels veel toegepast? 

De gemeente Grootstad kent weinig beleidsregels. De beleidsregels die er zijn, 
worden regelmatig toegepast, aldus de geinterviewde medewerker juridische 
zaken, onder verwijzing naar beleidsregels op het terrein van de openbare orde. 

2. Hoe wordt het motiveringsvoordeel van het gebruik van beleidsregels beoor-
deeld? 

De geinterviewde medewerker juridische zaken vertelde dat de eigen afdeling het 
handig vindt in de motivering van vergunningen naar de beleidsregels te lcunnen 
verwijzen. 

3. Wat is de praktische betekenis van de inherente afwijkingsbevoegdheid? 

De geinterviewde medewerker juridische zaken merkte op dat het overgrote deel 
van de gevallen gewoon onder de beleidsregels valt. Volgens haar inschatting is 
de verhouding tussen gewone en bijzondere gevallen ongeveer 80:20. 
De geinterviewde medewerker merkte op dat niet alleen op instigatie van de aan-
vrager maar ook ambtshalve wordt nagegaan of sprake is van bijzondere omstan-
digheden die afwijlcing van de beleidsregels kunnen rechtvaardigen. 
Het besluit waarbij van de beleidsregels wordt afgeweken, wordt altijd genomen 
door het bevoegde bestuursorgaan zelf. 
Volgens de geinterviewde medewerker betekent het bestaan van een inherente 
afwijkingsbevoegdheid bij beleidsregels niet dat het bestuur een duidelijk ver-
schil tussen dit type regels en algemeen verbindende voorschriften ervaart. 
Volgens de geinterviewde medewerker komt het bij de gemeente Grootstad niet 
voor dat ten nadele van de burger van de beleidsregels wordt afgeweken. 

6.5 	BESLUITKENMERKEN VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

1. Is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

De als beleidsregels gepresenteerde beslissingen van de gemeente Grootstad zijn 
allemaal te lcwalificeren als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb: 
steeds is sprake van een schriftelijke beslissing aflcomstig van een bestuurs-
orgaan (de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders), 
met beoogde publiekrechtelijke rechtsgevolgen. 

2. Is sprake van een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

Bijna alle als beleidsregels gepresenteerde beslissingen zijn te lcwalificeren als 
beleidsregels in de zin van artikel 1:3, vierde lid, Awb. Een uitzondering is aanwe- 
zig waar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootstad 
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beleidsregels formuleert ten aanzien van het kledinginzamelingsbeleid van de 
gemeente. Dit doet het college met betrekking tot artikel 5.2.1 Plaatselijke Veror-
dening (APv) gemeente Grootstad, dat luidt: 
"1. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders hetzij 

langs de huizen, hetzij op of aan de weg, hetzij op een voor het publiek toe-
gankelijke plaats een openbare inzameling van geld of goederen te houden of 
daartoe een intekenlijst aan te bieden. 

2. Onder inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan het bij het aan-
bieden van goederen, waartoe ook geschreven of gedrukte stuldcen wordt gere-
kend, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of 
goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt 
dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideeel doel is 
bestemd. 

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor een inzameling die in 
besloten kring gehouden wordt. 

4. Burgemeester en Wethouders kunnen onder door hen te stellen voorschriften 
vrijstelling verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod voor inzamelin- 
gen die gehouden worden door daarbij aangewezen instellingen." 

Het college formuleert op basis van dit artikel onder andere de volgende beleids-
regel: 
"Jaarlijks wordt aan maximaal 3 landelijke en i plaatselijke organisatie een ver-
gunning voor kleding-inzamelingen verleend. Daarnaast heeft de stichting 
Humana een vergunning voor onbepaalde tijd ten behoeve van kledinginzame-
ling met containers bij winkelcentra." 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootstad geeft 
aan de stichting Humana een vrijstelling van de vergunningplicht zoals geformu-
leerd in het eerste en vierde lid van artikel 5.2.1 APV. Dit is echter niet te Icwalifice-
ren als een beleidsregel, maar als een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede 
lid, Awb (er is geen sprake van een algemene regel, maar van rechtsvaststelling in 
een concreet geval). 

Verder werden regels aangetroffen die het beste zijn te kwalificeren als organisa-
torische of administratieve regels. Een voorbeeld van dergelijke regels is te vin-
den in de beleidsregels die het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Grootstad heeft vastgesteld met betrekking tot het verlenen van een 
ontheffing voor paasvuren. Daarin stelt het college: "Voor een aanvraag om ont-
heffing kunt u terecht bij de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid van de 
Bestuursdienst, Grote Kerkplein 26, 4509 KP Grootstad." 

Fen enkele keer wordt een beleidsregel als spiegelbeeld van een wettekst gepre-
senteerd. Fen voorbeeld is de beleidsregel met betrekking tot het hondenbeleid 
van het college van burgemeester en wethouders, waarin het college stelt: "Het is 
de eigenaar of houder van een bond toegestaan die bond binnen de bebouwde 
kom onaangelijnd te laten verblijven of te laten lopen op de hondenlosloopterrei-
nen zoals bedoeld in lid 1" (er is een bord dat een hondenlosloopterrein aan-
duidt). 
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In artikel 2.4.16, sub a, APV Grootstad staat eigenlijk hetzelfde, maar dan negatief 
geforrnuleerd: "Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te 
laten verblijven of te laten lopen: a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder 
dat die hond aangelijnd is, tenzij door burgemeester en wethouders middels bor-
den is aangeduid dat loslopen ter plaatse wel geoorloofd is". 

Overigens is ook een beleidsregel aangetroffen die in strijd is met wat in de veror-
dening is bepaald. In artikel E27, vierde lid, APV Grootstad, dat betreldcing heeft 
op het verbod om in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, 
staat: "De ontheffing dient ten minste 14 dagen voor het aanleggen, het stoken of 
het hebben van een vuur bij burgemeester en wethouders te worden aange-
vraagd." In een van de beleidsregels over het lcrijgen van een ontheffing voor het 
organiseren van een paasvuur staat: "Uw aanvraag voor het houden van een paas-
vuur dient uiterlijk io maart bij ons binnen te zijn." 
Pasen viel in het betrokken jaar op 15 en 16 april. Volgens artikel E27, vierde lid, 
APV Grootstad moet de aanvraag voor ontheffing ten minste 14 dagen voor het 
houden van een paasvuur worden aangevraagd. Dit zou betekenen dat 26 maart 
de ontheffing moet zijn aangevraagd. De beleidsregels zeggen echter dat uiterlijk 
io maart de aanvraag binnen moet zijn; dat is vijf weken voor Pasen.' 

De geinterviewde medewerker juridische zaken gaf in dit verband nog aan hoe 
binnen de gemeentelijke organisatie vaak tegen de verhouding tussen algemeen 
verbindende voorschriften en beleidsregels wordt aangekeken: "Algemeen verbin-
dende voorschiften worden in verordeningen neergelegd, beleidsregels niet: dat 
zijn uitvoeringsregels." 

3. Zijn de beleidsregels als zodanig herkenbaar? 

In de meeste gevallen zijn de beleidsregels als zodanig herkenbaar. Dit komt 
omdat in de meeste gevallen in het opschrift van de beleidsregel staat dat het een 
beleidsregel betreft en omdat in de meeste gevallen de beleidsregels goed zijn 
gescheiden van de onderbouwing van de beleidsregels. 

4. Wie is/zijn de geadresseerde(n) van de beleidsregels? 

In veruit de meeste gevallen richten de beleidsregels zich tot het college van bur- 
gemeester en wethouders van de gemeente Grootstad. Slechts een enkele keer 
richten de beleidsregels zich tot de burgemeester van de gemeente Grootstad. 

6. 	Het is opvallend dat in de beleidsregels een verplichting is opgenomen. Een van de kenmerkende 
verschillen tussen een algemeen verbindend voorschrift en een beleidsregel is immers dat een 
algemeen verbindend voorschrift de burger eenzijdig kan binden terwijl een beleidsregel dat niet 
kan. Het opnemen van de verpliduing is dus niet correct. Overigens is dit niet de enige keer dat 
een dergelijke verplichting is opgenomen in de beleidsregels van de gemeente Grootstad. Ook de 
beleidsregels omtrent het kledinginzamelingsbeleid bevatten een dergelijke verplichting: "De aan-
vraag voor een inzamelingsvergunning moet uiterlijk voor i december voor het aangevraagde 
kalenderjaar binnen zijn." 
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Een enkele keer zijn de beleidsregels gericht tot de burgemeester en het college 
van burgemeester en wethouders tezamen. In alle gevallen gaat het om een situa-
tie als bedoeld in artikel 4:81, eerste lid, Awb. 

5. Voor wie zijn de beleidsregels volgens het bestuursorgaan bedoeld? 

Naar de indruk van de geinterviewde medewerker juridische zaken kan dat ver-
schillen. Maar in het algemeen wordt ten opzichte van burgers liever met voor-
lichtingsmateriaal zoals folders gewerkt dan met beleidsregels. Beleidsregels heb-
ben een interne functie en geven in het externe perspectief het officiele beleid 
weer. 

6. Wat is de opzet van de beleidsregels? 

In veruit de meeste gevallen zijn de beleidsregels genummerd weergegeven. 
Deze vorm van het opschrift stellen van beleidsregels komt dicht in de buurt van 
de artikelvorm. Slechts een enkele keer wordt de artikelvorm of de betoogvorm 
gebruikt bij het op schrift stellen van de beleidsregels. Uit de weergave van de 
beleidsregels kan geen vaste opzet van beleidsregels worden afgeleid. 

6.6 	INHOUD VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

i. Hebben de beleidsregels vooral betrekking op afweging van belangen, vast-
stelling van feiten of uitleg van wettelijke voorschriften? 

De onderzochte beleidsregels hebben in de meeste gevallen betrelcking op de 
afweging van belangen. In beperlcte mate komen ook andersoortige beleidsregels 
voor. Zie bijvoorbeeld de beleidsregels omtrent het kledinginzamelingsbeleid van 
de gemeente Grootstad. Deze hebben overwegend betrekking op de afweging van 
belangen. Maar de volgende beleidsregel kan worden gelcwalfficeerd als een 
beleidsregel omtrent de vaststelling van feiten: 
"Vereisten voor aanvraag. Bij de aanvraag dient te worden vermeld: 
a. Welke organisatie inzamelt; 
b. Voor welk charitatief doel wordt er ingezameld; 
d. Voor welke periode wenst men in aanmerking te komen." 

Sommige beleidsregels van de gemeente Grootstad zijn moeilijk in te passen in 
de Awb-driedeling afweging van belangen, vaststelling van feiten en uitleg van 
wettelijke voorschriften. Zie bijvoorbeeld in het geval waarin het college van 
burgemeester en wethouders beleidsregels heeft vastgesteld ten aanzien van de 
verkoop en het bezigen van vuurwerk. Deze beleidsregels hebben betrekking op 
de artikelen 2.6.2 en 2.6.3 APV Grootstad. 
Artikel 2.6.2 luidt: 
"I. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf vuurwerk af 

te leveren, dan wel ter aflevering aanwezig te houden, zonder vergunning van 
burgemeester en wethouders van de gemeente waar het bedrijf is of zal wor- 
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den gevestigd. 
2. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd in het 

belang van de openbare orde en in het belang van het voorkomen of beperken 
van overlast." 

Artikel 2.6.3 luidt: 
"1. Het is verboden vuurwerk te bezigen op een door burgemeester en wethou-

ders in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewe-
zen plaats. 

2. Het is verboden vuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toeganke-
lijke plaats te bezigen indien zulks gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. 

3. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover artikel 
429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht van toepassing is. 

4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in het eer-
ste lid gestelde verbod." 

De desbetreffende beleidsregels gaan over drie onderwerpen, te weten het aantal 
verkooppunten van vuurwerk, de weigeringsgronden voor een verkoopvergun-
ning voor vuurwerk en het verbod voor het afsteken van vuurwerk. De eerste twee 
onderwerpen betreffen artikel 2.6.2 APV Grootstad, het derde onderwerp betreft 
artikel 2.6.3 APV Grootstad. De beleidsregels luiden als volgt: 
"1. Aantal verkooppunten van vuurwerk 

Het mwdmaalaantal verkooppunten voor vuurwerk is gemwdmaliseerd op 20. 

Dit zijn voor 2000 15 huidige verkooppunten en 5 reserve (...). 
2. Weigeringsgronden verkoopvergunning 

a. Indien het maximumaantal is bereilct; 
b. Indien er sprake is van een concentratie van verkooppunten; 
c. Bij locaties waar veel mensen van verkocht vuurwerk overlast kunnen on-

dervinden zoals: 
— binnenstad binnen het voetgangersgebied; 
— winkelcentra met een voetgangersgebied en overdekte winkelcentra; 
— binnen een straal van mo meter rondom ziekenhuizen; 
— binnen een straal van mo meter rondom verpleeghuizen; 
— binnen een straal van RD° meter rondom bejaardencentra. 

Verbod voor het afsteken van vuurwerk 3. 
a.  

b.  

C. 

Binnen een straal van mo meter rondom bejaardencentra, verpleeghuizen 
en ziekenhuizen; 
Binnen een straal van mo meter rond kerken waar op dat moment een 
dienst of mis gehouden wordt; 
In de voor autoverkeer (met uitzondering van bezorgend verkeer) afgeslo-
ten winkelgebieden (binnenstad en winkelcentra) gedurende de tijden 
waarop de vvinkels ingevolge de Winkeltijdenwet geopend mogen zijn." 

De beleidsregels zouden kunnen worden gelcwalificeerd als beleidsregels 
omtrent de afweging van belangen, maar ook als beleidsregels omtrent de uitleg 
van wettelijke voorschriften. Vage wettelijke normen zoals "in het belang van de 
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openbare orde" en "in het belang van het voorkomen of beperken van overlast" 
worden bier nader ingevuld. 

Zoals reeds in S 6.5 werd gesignaleerd, zijn verder beleidsregels waargenomen 
die het beste zijn te kwalificeren als regels van organisatorische of administra-
tieve aard. 

De geinterviewde rechter heeft amper met gemeentelijke beleidsregels te maken: 
vrijwel uitsluitend met beleidsregels in het kader van de Algemene bijstandswet 
en de Wet voorzieningen gehandicapten. Naar zijn indruk gaat het dan vooral om 
beleidsregels omtrent de uitleg van wettelijke voorschriften. 

2. Wordt het onderscheid in afweging van belangen, vaststelling van feiten en 
uitleg van wettelijke voorschriften expliciet in de beleidsregels aangegeven? 

In geen enkel besluit houdende beleidsregels wordt het onderscheid in afweging 
van belangen, vaststelling van feiten en uitleg van wettelijke voorschriften expli-
ciet in de beleidsregels aangegeven. Volgens de geinterviewde medewerker juridi-
sche zaken wordt het onderscheid niet zinvol gevonden: "De verfijning is ergens 
verzonnen, maar in de pralctijk is niemand ermee gebaat." 
Ook de geinterviewde rechter hecht eigenlijk geen betekenis aan het onderscheid 
tussen beleidsregels omtrent afweging van belangen, omtrent feitenvaststelling 
en uitleg van wettelijke voorschriften. 

3. In hoeverre wordt met de beleidsregels invulling gegeven aan de open 
bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid? 

In de meeste gevallen geven de beleidsregels gedeeltelijk invulling aan de open 
bestanddelen van de desbetreffende uitvoeringsbevoegdheid. Een voorbeeld zijn 
de beleidsregels omtrent het kledinginzamelingsbeleid van de gemeente Groot-
stad. In artikel eerste lid, APV Grootstad staat: "Het is verboden zonder ver-
gunning van burgemeester en wethouders hetzij langs huizen, hetzij op of aan de 
weg, hetzij op een voor publiek toegankelijke plaats een openbare inzameling van 
geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden." De beleids-
regels hebben alleen betrekking op het inzamelen van goederen, en dan alleen 
kleding. Er zijn geen beleidsregels die gaan over het inzamelen van geld, of die 
uitleggen wat een voor publiek toegankelijke plaats is, of wat een openbare inza-
meling is. De beleidsregels geven dus gedeeltelijk invulling aan de open bestand-
delen van de uitvoeringsbevoegdheid. 

4. In hoeverre bevatten de beleidsregels zelf open bestanddelen? 

In veruit de meeste gevallen bevatten de beleidsregels zelf open bestanddelen: 
veruit de meeste beleidsregels laten het bestuursorgaan nog ruimte. Zie bijvoor-
beeld enkele beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders over 
de verkoop en het bezigen van vuurwerk, waarin het college stelt: "Het maximaal 
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aantal verkooppunten voor vuurwerk is gemaximaliseerd op 2.3.' 7  En verderop, 
als het gaat om weigeringsgronden voor een verkoopvergunning: "bij locaties 
waar veel mensen van verkocht vuurwerk overlast kunnen ondervinden zoals 

In beide gevallen heeft het college nog ruimte die nader moet worden inge- 
v-uld. 
Een ander voorbeeld zijn enkele beleidsregels met betrekking tot evangelisatie-
bijeenkomsten: "Per evangelisatiegemeente worden maximaal vijf ontheffingen 
per jaar verleend." 9  Verderop wordt vermeld dat per dag aan maximaal een evan-
gelisatiegemeente een ontheffing wordt verleend.' Ook bier is sprake van 
ruimte. 
Als laatste voorbeeld de beleidsregels inzake hondenbeleid. In dit besluit stelt het 
college van burgemeester en wethouders: "Het verbod in artikel 3 geldt niet voor: 
— een in de in artikel 3 aangewezen gebieden wonende eigenaar of houder van 

de bond; 
— een eigenaar of houder van een geleidehond als die bond met de geleidetaak 

is belast; 
— een eigenaar of houder van een bond in het geval die bond met opsporings-

taken is belast; 
— een eigenaar of houder van een bond die tijdens zijn verblijf in de in artikel 3 

aangewezen gebieden zijn bond dragend of rijdend vervoert." 
Maar wanneer is er sprake van een bond die met zijn geleidetaak is belast? En 
wanneer is een bond met opsporingstaken belast? Dit vergt enige interpretatie 
door het betrokken bestuursorgaan. Dus ook bier resteert enige ruimte. 

6.7 	VORMGEVING VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

1. Komt in het opschrift van het besluit expliciet naar voren dat het om beleids-
regels gaat? 

In veruit de meeste gevallen komt in het opschrift expliciet naar voren dat het om 
beleidsregels gaat. Slechts een heel enkele keer is niet aan het opschrift af te 
lezen dat het gaat om beleidsregels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de beleidsre-
gels omtrent ontheffingen van het verbod in de openlucht vuur aan te leggen, te 
stoken of te hebben, waarvan het opschrift luidt: "Burgemeester en wethouders 
van Grootstad maken het volgende bekend: organisatie van paasvuur kan onthef-
fing lcrijgen." 

2. In hoeverre zijn de beleidsregels te onderscheiden van de motivering, toelich-
ting, et cetera? 

In de meeste gevallen zijn de beleidsregels goed te onderscheiden van de bijbeho- 
rende toelichting (meestal ontbreekt een motivering; zie 6.3). Dit komt omdat 

7. Curs. schr. 
8. Curs. schr. 
9. Curs. S C.ht 

I o. Curs. schr. 
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de toelichting in de meeste gevallen apart is opgenomen. Een enkele keer is de 
toelichting slecht te onderscheiden van de bijbehorende toelichting. In dat geval 
gaat de toelichting zonder onderbreking over in de beleidsregels zell 

3. Hebben de beleidsregels betrekking op meerdere uitvoeringsbevoegdheden? 

Veel van de onderzochte beleidsregels hebben betrekking op meerdere uitvoe-
ringsbevoegdheden. De beleidsregel hondenbeleid van het college van burge-
meester en wethouders, bijvoorbeeld, gaat over de artikelen 2.4.16 en 2.4.17 APV 

Grootstad. Artikel 2.4.16 heeft betreklcing op loslopende honden, verboden plaat-
sen en bevat twee bevoegdheden voor het college, namelijk de bevoegdheid van 
het college om plaatsen binnen de bebouwde kom aan te wijzen waar loslopen 
met een bond is toegestaan en de bevoegdheid van het college om andere plaat-
sen aan te wijzen (clan genoemd in art. 2.4.16, sub lo) waar het verboden is een 
bond te laten verblijven of te laten lopen. Artikel 2.4.17 heeft betrekking op ver-
ontreiniging door honden en bevat een bevoegdheid voor het college van burge-
meester en wethouders, te weten de bevoegdheid plaatsen aan te wijzen waar de 
eigenaar of houder van een bond verplicht is ervoor te zorgen dat die hond zich 
niet van uitwerpselen ontdoet. De beleidsregels hebben al met al betrekking op 
de drie bevoegdheden die voortvloeien uit de artikelen 2.4.16 en 2.4.17 APV Groot-
stad: de bevoegdheid om hondenlosloopterreinen vast te stellen, de bevoegdheid 
om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om een bond te laten verblijven of 
te laten lopen (genoemd wordt bijvoorbeeld "een voor voetgangers toegankelijke 
winkelpromenade in de binnenstad, begrensd door de buitenste grachtengor-
dell, en de bevoegdheid om plaatsen aan te wijzen waar de eigenaar of houder 
van een bond verplicht is ervoor te zorgen dat die bond zich niet van uitwerpse-
len ontdoet (genoemd wordt bijvoorbeeld "de kennelijk daarvoor ingerichte ter-
reinen voor dagrecreatie"). 
Fen ander voorbeeld betreft de beleidsregels omtrent evangelisatie-bijeenkom-
sten. Deze beleidsregels slaan op de artikelen 2.1.2.2 en 4.1.5 ApV Grootstad. Arti-
kel eerste lid, luidt: "Degene die het voomemen heeft op een openbare 
plaats een betoging, een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levens-
overtuiging of een vergadering te houden, moet daarvan voor de openbare aan-
kondiging ervan en tenminste 48 uur voordat deze gehouden zal worden, schrif 
telijke kennis geven aan de burgemeester, met inachtneming van hetgeen in 
artikel 2.1.2.4, eerste lid hierover is bepaald." Artikel eerste en tweede lid, 
luidt: "1. Het is verboden toestellen of geluidsapparatuur in werking te hebben of 
handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of ove-
rigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. 2. Burgemeester en 
wethouders kunnen van het in het eerste lid bepaalde ontheffing verlenen." De 
beleidsregels geven een maximaal aantal, door de burgemeester te verlenen, toe-
stemmingen per locatie aan voor het houden van een evangelisatiebijeenkomst, 
voortvloeiend uit artikel 2.1.2.4 APV Grootstad. De beleidsregels geven ook aan 
hoe vaak het college van burgemeester en wethouders een ontheffing in zin van 
artikel 4.4 APV Grootstad kan verlenen. 
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4. Wordt in geval de beleidsregels op meerdere bevoegdheden betrelddng heb-
ben duidelijk aangegeven welke beleidsregel op welke uitvoeringsbevoegd-
held betreldcing heeft? 

Het komt vaker voor dat niet wordt aangegeven welke beleidsregel op welke uit-
voeringsbevoegdheid betreklcing heeft dan dat dit wel wordt aangegeven. 

5. Wordt de wettelijke grondslag van de uitvoeringsbevoegdheid vermeld? 

In veruit de meeste gevallen wordt de wettelijke grondslag van de uitvoeringsbe-
voegdheid bij de bekendmaldng van de beleidsregels genoemd. Slechts in een 
enkel geval ontbreelct de wettelijke grondslag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 
beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders voor het gebruik 
van de verkeersluis in de Werkerlaan van de gemeente Grootstad. Hier wordt niet 
duidelijk voor welke uitvoeringsbevoegdheid van het college de beleidsregels zijn 
gegeven. 

6.8 	OVERIG 

De invoering van de Algemene wet bestuursrecht op i januari 1994 heeft de 
schriftelijke vastlegging van beleid versterkt, aldus de geinterviewde medewerker 
juridische zaken. De invoering van titel 4.3 op I januari 1998 heeft weinig veran-
dering gebracht. De noodzakelijke aanpassingen zijn doorgevoerd. Wat betreft 
beleidsregelgeving is er geen impuls geweest: er werd en wordt in de gemeente 
Grootstad erg weinig gebruik gemaakt van de figuur beleidsregel. In dit verband 
is bij de aanpassing van organisatie en beleid aan de derde tranche van enige 
prioritering van de deelonderwerpen van deze derde tranche bij de gemeente 
Grootstad geen sprake geweest. Knelpunten met betrekking tot titel 4.3 zijn bij de 
gemeente Grootstad niet geconstateerd, aldus de geinterviewde medewerker juri-
dische zaken. 

Ook volgens de geinterviewde rechter maken gemeenten heel weinig gebruik van 
beleidsregels. Naar zijn ervaring komen beleidsregels wel voor in het kader van 
de Algemene bijstandswet en de Wet voorzieningen gehandicapten, maar daar-
buiten nauwelijks. Op dit punt is er naar zijn idee geen verschil tussen grote, 
middelgrote en kleine gemeenten. De rechter merkte verder op: "De gemeenten 
kennen het instrument beleidsregels nauwelijks. Ook speelt een rol dat het voor 
een heleboel zaken waarmee gemeenten te maken hebben buitengewoon moei-
lijk is om beleidsregels vast te stellen. Denk aan het terrein van de ruimtelijke 
ordening." 

De rechterlijke toetsing is door de invoering van titel 4.3 niet wezenlijk veran-
derd, aldus de geinterviewde rechter, ook niet op het punt van de bestuurlijke toe-
passing van de inherente afwijkingsbevoegdheid. In dit kader merkte hij verder 
op dat als een gemeentelijk orgaan refereert aan een vaste gedragslijn en de bur-
ger het bestaan van deze gedragslijn niet tegenspreekt, met deze gedragslijn net 
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zoveel rekening wordt gehouden als met een bekendgemaakte beleidsregel. Hij 
merkte in dit kader voorts op dat soms sprake is van de zogenoemde twee fasen-
toetsing, met name op het terrein van de sociale zekerheid. 

De geinterviewde rechter bevestigde dat gemeenten, zowel grote, middelgrote als 
kleine, vooral werken met beleidsnota's. Volgens hem gaan rechters met deze 
beleidsnota's vaak wat anders om dan met beleidsregels. Met name aan ambte-
lijke nota's wordt, anders dan aan beleidsregels, weinig gewicht gehecht. Aan 
door het college van burgemeester en wethouders of door de gemeenteraad vast-
gestelde nota's wordt meer betekenis toegekend. Soms net zoveel als aan gepubli-
ceerde beleidsregels. 

Oat gemeenten met het onderscheid tussen beleidsregels en algemeen verbin-
dende voorschriften worstelen, is de geinterviewde rechter niet opgevallen. Wel is 
het onderscheid tussen besluiten van algemene streklcing en beschilckigen soms 
lastig, aldus de rechter. 

Naar het oordeel van de geinterviewde rechter heeft titel 4.3 niet bijgedragen aan 
geschillenreductie: beleidsregels worden door gemeenten veel te weinig gebruilct 
om daaraan te kunnen bijdragen. 

6.9 	SAMENVATTING VAN DE ONDERZOEKSBEVINDINGEN 

Hieronder volgt een samenvatting van de onderzoeksbevindingen. Daarmee wor-
den de in het analysekader (hoofdstuk 2) geformuleerde vraagpunten in het kort 
beantwoord. 

De beleidsregels in relatie tot ander beleid (If 6.2) 

— De gemeente Grootstad werkt met verordeningen (algemeen verbindende 
voorschriften) en de volgende andere beleidsvormen dan beleidsregels: 
beleidsnota's, plannen (die vaak algemeen verbindende voorschriften bevat-
ten), richtlijnen en circulaires van andere overheden, vNG-modellen en 
model-beschikkingen. 

— Tezamen met verordeningen geven beleidsregels en beleidsnota's het exteme 
gemeentelijke beleid weer. 

— Vergeleken met de verordeningen en beleidsnota's vormen de beleidsregels 
een lcleine groep. 

— Omzetting (opwaardering) van andere beleidsvormen in beleidsregels komt 
vrijwel nooit voor. 

Totstandkoming, bekendmaking en motivering van de beleidsre gels (i 6.3) 

— De beleidsregels worden, afhankelijk van de uitvoeringsbevoegdheid, vastge-
steld door het college van burgemeester en wethouders of door de burgemees-
ter. 
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— De bevoegdheid tot beleidsregelgeving is niet gemandateerd. 
— Beleidsregels komen meestal langs de weg van afdeling 3.4, een enkele keer 

langs de weg van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot stand. 
— De bekendmaking van de beleidsregels vindt plaats in een huis-aan-huis-blad, 

en beperkt zich tot een verkorte weergave van de inhoud van de regels. 
— De beleidsregels gaan doorgaans vergezeld van een toelichting, niet van een 

motivering. 

Toepassing van de beleidsregels (if  6.4) 

— De beleidsregels die er zijn, worden met een zekere regelmaat toegepast. 
— De afdeling die het meest met beleidsregels werkt, ervaart een motiverings-

voordeel. 
— Ook ambtshalve wordt nagegaan of zich bijzondere omstandigheden voor-

doen. 
— In geval van afwijking van de beleidsregels wordt de desbetreffende beschik-

king niet in mandaat maar door het bestuursorgaan zelf genomen. 
— Afwijking van beleidsregels ten nadele van de burger komt bij de gemeente 

Grootstad volgens de geinterviewde medewerker juridische zaken niet voor. 

Besluitkenmerken van de gepubliceerde beleidsregels (if  6.5) 

— Alle als beleidsregels gepubliceerde beslissingen voldoen aan het besluitcrite-
rium van de Algemene wet bestuursrecht. 

— Bijna al deze beslissingen lcunnen tevens worden gelcwalificeerd als beleids-
regels in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Een enkele keer blijkt de 
beleidsregel een beschikking of (een variatie op) een wettekst weer te geven. 
In een aantal gevallen is sprake van een regel van organisatorische of admini-
stratieve aard. 

— In de meeste gevallen zijn de beleidsregels als zodanig herkenbaar. 
— In veruit de meeste gevallen zijn de beleidsregels genummerd weergegeven. 
— De beleidsregels zijn formed bestemd voor het terzake bevoegde bestuursor-

gaan, in de meeste gevallen het college van burgemeester en wethouders. Ten 
opzichte van de burgers wordt liever gewerIct met voorlichtingsmateriaal dan 
met de officiele beleidsregels, zij het dat deze beleidsregels soms wel aan 
direct-belanghebbenden wordt toegezonden. 

— Er is geen eenvormige opzet van de beleidsregels. 

Inhoud van de gepubliceerde beleidsregels (if  6.6) 

— De beleidsregels hebben overwegend betreklcing op de afweging van belan-
gen. Soms is moeilijk te bepalen in welke hoek van de driedeling (afweging 
van belangen, vaststelling van feiten en uitleg van wettelijke voorschriften) 
een bepaalde beleidsregel moet worden geplaatst. 

— In geen enkel besluit wordt het onderscheid in afweging van belangen, vast-
stelling van feiten en uitleg van wettelijke voorschriften expliciet aangegeven. 
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— De beleidsregels geven in de meeste gevallen gedeeltelijk invulling aan de 
open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid. 

— In veruit de meeste gevallen bevatten de beleidsregels zelf open bestanddelen. 
— Een enkele keer is een verplichting in de beleidsregels opgenomen. 

Vormgeving van de gepubliceerde beleidsregels (5 6.7) 

— In veruit de meeste gevallen komt in het opschrift expliciet naar voren dat het 
om beleidsregels gaat. 

— In de meeste gevallen zijn de beleidsregels goed te onderscheiden van de bij-
behorende toefichting. Gewoonlijk ontbreekt een motivering. 

— Veel van de onderzochte besluiten houdende beleidsregels hebben betrekking 
op meerdere uitvoeringsbevoegdheden. 

— Wanneer de beleidsregels op meerdere uitvoeringsbevoegdheden betrekking 
hebben, komt het vaker voor dat niet worth aangegeven welke beleidsregel op 
wellce uitvoeringsbevoegdheid betreklcing heeft dan dat wel wordt aangegeven 
welke beleidsregel op welke uitvoeringsbevoegdheid betrelcking heeft. 

— In veruit de meeste gevallen wordt de wettelijke grondslag van de uitvoerings-
bevoegdheid bij bekendmaking van de beleidsregels genoemd. 

Overig (5  6.8) 

— De invoering van titel 4.3 op i januari 1998 heeft weinig verandering 
gebracht. Net  als vroeger wordt bij de gemeente Grootstad weinig gebruik 
gemaakt van de figuur beleidsregel. 

— Bij de aanpassing van organisatie en beleid aan de derde tranche is van enige 
prioritering van de deelonderwerpen van deze derde tranche bij de gemeente 
Grootstad geen sprake geweest. 

— ICrielpunten met betrekking tot titel 4.3 zijn bij de gemeente Grootstad niet 
geconstateerd. 

— Ook volgens de geinterviewde rechter maken gemeenten heel weinig gebruik 
van beleidsregels, en werken zij des te meer met beleidsnota's. Op dit punt is 

• er naar zijn idee geen verschil tussen grote, middelgrote en kleine gemeenten. 
— Voor de rechter maakt het verschil of het om ambtelijke nota's gaat of om door 

het bestuursorgaan zelf vastgestelde nota's. In het laatste geval is volgens de 
geinterviewde rechter sprake van een juridische betekenis die sterk op die van 
beleidsregels lijkt. 

— De rechterlijke toetsing is door de invoering van titel 4.3 niet wezenlijk veran-
derd, ook niet op het punt van de bestuurlijke toepassing van de inherente 
afwijkingsbevoegdheid. 

— Of gemeenten met het onderscheid tussen beleidsregels en algemeen verbin-
dende voorschriften worstelen, is de geinterviewde rechter niet opgevallen. 
Wel blijkt het onderscheid tussen besluiten van algemene strekking en 
beschikkigen soms lastig te maken. 
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— Naar het oordeel van de geinterviewde rechter heeft titel 4.3 niet bijgedragen 
aan geschillenreductie: beleidsregels worden door gemeenten veel te weinig 
gebruikt om daaraan te lcunnen bijdragen. 
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7 	Gemeente Middelstad 

7.1 	INLEIDING 

De gemeente Middelstad heeft tussen de 50.000 en mo.000 inwoners en is te 
lcwalificeren als een middelgrote gemeente. In 1 6.1 is al aangegeven dat het lastig 
was de beleidsregels van de in het onderzoek betrokken gemeenten te achterha-
len; dit geldt inderdaad ook voor de gemeente Middelstad. Na een eerste kennis-
making met deze gemeente (zoeken op internet, orienterend gesprek) stond vast 
dat erg weinig beleidsregels onderzocht zouden kunnen worden als alleen naar 
de gepubliceerde beleidsregels gekeken zou worden. Derhalve zijn twee extra 
ingangen gebruikt om aan beleidsregels te komen, te weten de raadsagenda's van 
het jaar 2000 en de besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van 
burgemeester en wethouders over datzelfde jaar. Gezocht is naar beleidsregels 
waarbij het sterke vermoeden bestaat dat zij niet allemaal officieel zijn gepubli-
ceerd. 
Ook bij de gemeente Middelstad is een sterke notacultuur waargenomen.' En ook 
bier bestaat het vermoeden dat de nota's bier en daar beleidsregelachtige uitspra-
ken bevatten. 
In het onderstaande volgt voor de gemeente Middelstad de beantwoording van de 
in het analysekader van hoofdstuk 2 geinventariseerde vraagpunten. 2  

7.2 	BELEIDSREGELS IN RELATIE TOT ANDER BELEID 

I. In hoeverre worden andere vormen van beleid gehanteerd? 

Naast beleidsregels wordt bij de gemeente Middelstad met de volgende beleids-
vormen gewerkt: werkafspraken, ambtelijke regels, plannen, richtlijnen en circu-
laires van ministeries en de VNG (met inbegrip van vNG-modellen), nota's, vastge-
stelde maar niet gepubliceerde beleidsregels en model-beschikkingen. Verder is 
er het nodige voorlichtingsmateriaal, waaronder de internetsite. De plannen, 
nota's en beleidsregels geven tezamen met de algemeen verbindende voorschrif-
ten het externe beleid weer. De andere categorieen zijn primair intern gericht. 
Hierbij verdient aandacht, aldus de geinterviewde juridisch controller, dat veror-
deningen eveneens beleidsregels kunnen bevatten: "Ik denk dat je kunt stellen 
dat misschien de helft van onze verordeningen een beleidsregelachtig karakter 
heeft. En daarnaast zijn er nog andere beleidsregels, bijvoorbeeld ter uitvoering 

1. Voorbeelden van gevonden nota's zijn: de nota Bromfiets op de rijbaan in de gemeente Middel-
stad, de nota Welzijn is in de buurt, en de nota Samen spelen, samen scoren. 

2. Het interview bij de gemeente Middelstad werd gehouden met de juridisch controller. Zie voor de 
geinterviewde rechter de rechter die in het vorige hoofdstuk aan het woord is gelaten. 
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van een bepaald onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals op 
het punt van het standplaatsenbeleid." 
De werkafspraken liggen in de sfeer van het feitelijk handelen; denk aan de 
groenvoorziening. Ambtelijke regels zijn vooral aan te treffen in de sfeer van het 
personeelsbeleid. Bij plannen moet worden gedacht aan ruimtelijke ordening, 
maar ook aan subsidiering. Bij ministeriele richtlijnen valt te denken aan de 
stortvloed van circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties over rampenbestrijding. De vNG-modellen betreffen concept-verorde-
ningen, met bijbehorende interpretaties en toelichtingen. Op alle terreinen 
komen nota's voor. Een voorbeeld van een vastgestelde maar nog niet gepubli-
ceerde beleidsregel betreft het beleid omtrent het toestaan van bijgebouwen bij 
woningen in het buitengebied, de zogenoemde bijgebouwenregeling, die nog 
niet is verwerkt in het bestemmingsplan, maar wel altijd wordt toegepast als 
bouwvergunningaanvragen worden getoetst en artikel 19 wRo-procedures moe-
ten worden gehanteerd. Model-beschikkingen zitten in het geautomatiseerde sys-
teem. Het voorlichtingsmateriaal heeft betrekking op zeer uiteenlopende onder-
werpen; zo zijn er bijvoorbeeld brochures over de ontwildceling van een nieuw 
bestemmingsplan, en folders over de bezwaarschriftencommissie en de ombuds-
commissie. 
Nota's komen veel voor. Zij komen in principe tot stand op initiatief van de poli-
tiek. Dan gaan de ambtenaren ermee aan de slag. Zij zorgen bijvoorbeeld voor 
inspraak. Op een gegeven moment ligt er dan een nota die door het college van 
burgemeester en wethouders of door de gemeenteraad wordt vastgesteld, en die 
dan het beleid voor de komende tijd vormt. In de nota's kunnen beleidsregelach-
tige uitspraken zitten. 
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt ernaar gestreefd het beleid zoveel 
mogelijk vastgelegd te krijgen en door een bestuursorgaan officieel vastgesteld te 
lcrijgen, aldus de geinterviewde juridisch controller. In dat kader is naar zijn zeg-
gen ook een streven de in nota's vervatte beleidsregels scherper te laten uitko-
men. Evenzo wordt getracht het aantal gevallen dat beleid uit een ongeschreven 
vaste gedragslijn moet worden afgeleid, terug te dringen. 

2. Is sprake van omzetten (opwaarderen) van beleid in beleidsregels? 

Daar wordt bijvoorbeeld in geval van vaste gedragslijnen die niet op schrift zijn 
gesteld wel naar gestreefd. Ook het streven naar het herkenbaar maken van 
beleidsregels in nota's is in dit verband een aandachtspunt. Verder komt het 
soms voor dat ministeriele richtlijnen worden omgezet in eigen beleid; dan gaat 
het echter niet alleen om een omzetten in een beleidsregel maar ook om een ver-
talen in een nota. vNG-modellen worden wel omgezet in een verordening. 

3. tilt een toelichting bij en aantal concept-regelingen in verband met de opheffing van het bordeel- 
verbod: "De tin afstemming met andere gemeenten geforrnuleerde] voorstellen zijn niet in over-
eenstemming met de in [Middelstad] gebruikelijIce regelgeving. In [Middelstad] hanteren we 
doorgaans het systeem van het opnemen van de kemregeling in de vorm van een verordening met 
uitvoeringsbepalingen in de vorm van beleidsregels, waama maatwerk volgt hide vergunning." 

128 



Het omzetten in beleidsregels is naar de mening van de geinterviewde juridisch 
controller in het belang van de rechtszekerheid en de transparantie van het 
bestuur. Wel ervaart men in de praktijk dat het vaak lastig en dus tijdrovend is om 
het beleid op papier te zetten. Men moet willen aannemen dat de kosten voor de 
baat uitgaan. 

7.3 	TOTSTANDKOMING, BEKENDMAKING EN MOTIVERING VAN DE 

BELEIDSREGELS 

1. Langs welke interne procedure zijn de beleidsregels totstandgekomen? 

Dat hangt volgens de geinterviewde juridisch controller van het onderwerp af. In 
het algemeen wordt bij de totstandkoming van de beleidsregels gebruik gemaakt 
van gegevens uit de inspraakprocedure, de belangen van de burgers, jurispruden-
tie, de financiele positie van de gemeente en de ambtelijke capaciteit. 
De beleidsregels worden vastgesteld door het college van burgemeester en wet-
houders. Als dit college wenst dat de beleidsregels in de vorm van een verorde-
ning worden gegoten, laat het de vaststelling over aan de gemeenteraad. Hier-
naast kan de gemeenteraad ex artikel 148 Gemeentewet op eigen initiatief 
beleidsregels in de vorm van een verordening vaststellen. De geinterviewde juri-
disch controller merkte onder verwijzing naar subsidieverordeningen op dat dit 
laatste inderdaad voorkomt. 
Het komt volgens de geinterviewde juridisch controller bij de gemeente Middel-
stad niet voor dat beleidsregels in mandaat worden vastgesteld. Volgens hem is 
dat een bewuste keuze. Er zijn veel bevoegdheden aan ambtenaren gemanda-
teerd. Maar men wil de politiek betrokken houden bij het vaststellen van de 
hoofdlijnen van het beleid. Als een ambtenaar die een mandaat heeft van het vast-
gestelde beleid wil afwijken, vervalt ingevolge de organisatieverordening zijn 
mandaat en dient het bestuursorgaan zelf het besluit te nemen. 

2. Longs welke externe procedure zijn de beleidsregels tot stand gekomen? 

Voor een aantal beleidsregels geldt dat zij onderworpen zijn aan de procedure die 
in de inspraakverordening is vastgelegd; dit is de openbare voorbereidingsproce-
dure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een voorbeeld van 
beleidsregels waarop deze procedure niet van toepassing is, zijn de beleidsregels 
ten aanzien van de eigen ambtenaren, inzake de arbeidsvoorwaarden. Deze 
beleidsregels komen niet tot stand via een externe procedure, maar door middel 
van overleg met vakbonden en de ondernemingsraad. 
De geinterviewde juridisch controller zei geen voorbeelden te kennen van 
beleidsregels die aan goedkeuring zijn onderworpen. 

3. Zijn de beleidsregels bekendgemaakt, en zo ja op welke wijze? 

Publicatie van de beleidsregels vindt plaats via de gemeentelijke pagina's in het 
huis-aan-huis-blad. De gemeente Middelstad heeft geen gemeenteblad. Er is een 
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bundel met alle gemeentelijke verordeningen, en die wordt als een soort gemeen-
teblad gehanteerd, bijvoorbeeld in rechterlijke procedures. 
Publicatie gebeurt doorgaans in de vorm van een publieksvriendelijk berichtje, 
zonder gebruik van de term beleidsregels. De afdeling voorlichting vindt dat een 
dergelijk berichtje de voorkeur heeft boven een mededeling waar de burger geen 
koek van kan bakken, aldus de geinterviewde juridisch controller. Volgens hem is 
de inhoud belangrijker dan de vorm: "Is juristen gebruiken wij de term beleids-
regels, maar die term zegt de burger natuurlijk weinig." 
Ook in voorlichtingmateriaal voor specifieke doelgroepen wordt de inhoud van de 
beleidsregels op een begrijpelijke manier weergegeven, bijvoorbeeld op het ter-
rein van de Algemene bijstandswet. 
De gemeente Middelstad heeft eens meegemaakt dat de rechter publicatie via een 
publicatiebord eiste. Maar dat is een volstrekt achterhaalde manier, aldus de gein-
terviewde juridisch controller. 
De publicatie komt neer op een globale weergave van de inhoud van de beleids-
regels. 

4. Zijn de beleidsregels voorzien van een deugdelijke motivering? 

Veruit de meeste besluiten houdende beleidsregels worden onderbouwd door een 
toelichting. Zie bijvoorbeeld de subsidiebeleidsregels welziin, cultuur en sport 
van het college van burgemeester en wethouders. Onder het kopje "toelichting" 
wordt de volgende onderbouwing gegeven: "Op 30 maart 1995 is de Algemene 
subsidieverordening Middelstad vastgesteld. De algemene subsidie-verordening 
bevat algemene regels omtrent het verlenen, het vaststellen en het uitbetalen van 
subsidies. Ook wordt een aantal algemene weigeringsgronden genoemd, waaron-
der de situatie dat het gaat om 'activiteiten die niet zijn gericht op de gemeente 
Middelstad of aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente' 
(artikel 9, tweede lid). De Algemene subsidieverordening Middelstad geeft niet 
aan hoe de beschikbare gelden moeten worden verdeeld. Hiervoor stellen Burge-
meester en Wethouders beleidsregels vast (artikel 3, eerste lid). Aan de hand van 
deze subsidiebeleidsregels wordt bepaald voor welke activiteiten wel en voor 
welke geen subsidie wordt verleend." Een inhoudelijke onderbouwing van de 
keuzen wordt niet gegeven. Bij elke categorie subsidieregels (en dit zijn er der-
tien) wordt een aantal doelen opgesomd waar instellingen met hun activiteiten 
een bijdrage aan moeten leveren, willen zij in aanmerking komen voor subsidie. 
Er wordt in de onderbouwing niet gerept over de verschillende doelen en de 
keuze voor juist deze doelen. Er is sprake van een toelichting op het besluit 
beleidsregels, zoals het kopje al aangeeft. 
Een ander voorbeeld betreft de beleidsregels omtrent de voorwaarden bij een ver-
gunning voor paasvuren. De onderbouwing luidt: "Pasen komt dichterbij en van 
oudsher zijn er dan mensen in deze regionen die beginnen aan de voorbereiding 
voor een paasvuur. Wie daarmee aan de slag gaat, moet wel weten dat er voor het 
branden van een paasvuur een vergunning nodig is. De vergunning kan worden 
verleend door het college van burgemeester en wethouders, op grond van artikel 
62 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor de bebouwde kommen geldt 
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een verbod op paasvuren. Het college geeft in dit geval geen vergunning af van-
wege het gevaar voor de omgeving. Voor paasvuren buiten de bebouwde kom kan 
het college wel een vergunning verlenen, mits u aan de volgende voorwaarden 
voldoet: [...]." Er wordt door het college geen enkele onderbouwing van haar 
keuze voor bepaalde voorwaarden gegeven. Ook hier is sprake van een toelich-
ting. 
Een voorbeeld van een motivering als onderbouwing van beleidsregels is te vin-
den in het besluit houdende beleidsregels omtrent het persoonsgebonden karak-
ter van een standplaatsvergunning. Er worden twee uitzonderingen gemaakt op 
de regel dat een standplaatsvergunning persoonsgebonden is, namelijk voor 
standplaatshouders met historisch gegroeide rechten en voor standplaatshouders 
van ideele of non-profit organisaties. De keuze voor de eerste uitzondering wordt 
als volgt gemotiveerd: 
"Sommige standplaatsen zijn in de loop van de jaren aan een bepaalde firma 
gaan `toebehorerf, bijvoorbeeld de vergunning voor de ijscoverkopers en de olie-
bollenkraam in de Hoofdstraat. Hoewel de vergunningen jaarlijks op naam van 
de vergunninghouder worden verleend, zijn het vaak de werknemers in dienst 
van de vergunninghouder die de standplaats daadwerkelijk bezetten. [...] In 
bepaalde situaties, zoals bij de verdeling van de ijscoverkoopgebieden in Middel-
stad is, gezien de problematiek met betrekking tot de verkoopactiviteiten destijds, 
ook bewust voor een dergelijke constructie gekozen. [...] Het onvoorwaardelijk 
handhaven van het persooncriterium voor deze laatste categorie `standplaatshou-
ders met historisch gegroeide rechterf, zou na al die jaren onredelijk en onrealis-
tisch zijn." 
De keuze voor de tweede uitzondering wordt als volgt gemotiveerd: "Bij ideele of 
non-profit organisaties is het in beginsel niet van belang wie de standplaats 
inneemt. Een eventuele winst als gevolg van de verkoop van produlcten komt ten 
gunste aan het goede doel. Bovendien nemen ideele organisaties incidenteel een 
standplaats in waardoor een eerlijk en rechtvaardig gebruik van de standplaats 
niet of nauwelijks in gevaar komt." 

7.4 	TOEPASSING VAN DE BELEIDSREGELS 

1. Worden de beleidsregels veel toegepast? 

De geinterviewde juridisch controller merkte op dat de gemeente Middelstad veel 
beleidsregels heeft, bijvoorbeeld met betrelcking tot subsidies, en dat deze 
beleidsregels ook veelvuldig worden toegepast. Dat heeft volgens hem te maken 
met het grote aantal beschiklcingen en de noodzaak om op systematische wijze 
gebruik van de bevoegdheden te maken. Hetzelfde geldt voor de nota's. Het komt 
er volgens de geinterviewde juridisch controller op neer dat bij eigenlijk elke 
beschildcing wel sprake is van beleid. Hierbij speelt een rol dat de inhoud van de 
te nemen beschildcing vrijwel nooit rechtstreeks uit de wet is af te leiden. 

2. Hoe wordt het motiveringsvoordeel van het gebruik van beleidsregels beoor-
deeld? 
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De geinterviewde juridisch controller acht dit motiveringsvoordeel aanwezig. Het 
gebeurt volgens hem echter nog te weinig dat in beschikkingen naar de beleidsre-
gels wordt verwezen. Er wordt bij beschilcicingen vaak gebruik gemaakt van stan-
daard tekstblokken (model-beschikkingen). De gelnterviewde juridisch controller 
heeft meermalen ervaren dat dit niet altijd verstandig is: "De gemeente komt wel 
eens in de problemen als er een bezwaarschrift wordt ingediend. Op de zitting 
zegt de betrokken ambtenaar dan: 'We doen het altijd zo.' Maar als de commissie 
doorvraagt, blijkt er beleid te zijn dat ergens in een beleidsregel of beleidsnota is 
neergelegd. Ads gebruik is gemaalct van standaard telcstblokken die van die 
beleidsregel of beleidsnota afwijken, is er een probleem." 

3. Wat is de praktische betekenis van de inherente afwfilcingsbevoegdheid? 

Volgens de geInterviewde juridisch controller wordt vrij strikt aan het beleid vast-
gehouden. Er moet naar zijn indruk echt sprake zijn van bijzondere omstandig-
heden, wil worden afgeweken. Volgens hem vindt afwijking dan ook maar in een 
heel klein percentage van de gevallen plaats. 
De bijzondere omstandigheden die afwijking kunnen rechtvaardigen, dienen te 
worden aangedragen door de aanvrager, aldus de geinterviewde juridisch control-
ler. Op dit punt vindt dus geen ambtshalve toetsing plaats. 
Er wordt volgens de geinterviewde juridisch controller nooit ten nadele van de 
burger van de beleidsregels afgeweken. Volgens hem zou een dergelijke afwij-
king in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel. 

7.5 	BESLUITKENMERKEN VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

1. Is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

Alle onderzochte beslissingen voldoen aan het besluitcriterium van de Algemene 
wet bestuursrecht: het gaat steeds om schriftelijke beslissingen van een bestuurs-
orgaan (meestal het college van burgemeester en wethouders), inhoudende een 
publiekrechtelijke rechtshandeling. De grondslag is in alle aangetroffen gevallen 
artikel 4:81, eerste lid, Awb. 

2. Is sprake van een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? 

Bijna alle geanalyseerde besluiten zijn inderdaad te lcwalificeren als beleidsregels 
in de zin van artikel 1:3, vierde lid, Awb. In een Hein aantal gevallen gaat het 
(mogelijkerwijs) om iets anders. 
De subsidiebeleidsregels welzijn, cultuur en sport van het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Middelstad betreffen regels omtrent de 
verdeling van beschikbare subsidiegelden. Fen van die regels is de volgende: "Er 
wordt subsidie gegeven aan de Stichting Sportstimulering Middelstad e.o. ter 
bevordering van sportdeelname in het algemeen." Deze uitspraak van het college 
is niet te Icwalificeren als een beleidsregel in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht, maar als een beschilcking in de zin van artikel 1:3, tweede lid, Awb. 
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In dezelfde beleidsregels geeft het college een aantal algemene bepalingen en 
voorwaarden. Als eerste zegt het college: "De hiernavolgende subsidiebeleidsregels 
zijn alle geformuleerd onder de vigeur van de Algemene Subsidieverordening." 4  
De vraag is of het college alle regels onder deze regel bedoelt met "hiernavolgend" 
of pas vanaf het volgende kopje. Onder het kopje "Algemene bepalingen en voor-
waarden" formuleert het college een verplichting voor de subsidieaanvrager, 
namelijk: "De subsidie wordt na afloop van de activiteiten waarvoor de subsidie is 
verleend definitief vastgesteld. De instelling waaraan de subsidie is verleend dient 
uiterlijk zes weken na beeindiging van de activiteiten een aanvraag tot subsidie-
vaststelling in." En verderop: "Om pralctische redenen lcunnen aanvragers van 
bepaalde activiteiten worden vrijgesteld van de verplichting in lid 1.6." Een ken-
merkend verschil tussen een algemeen verbindend voorschrift en een beleidsre-
gel is dat een algemeen verbindend voorschrift de burger eenzijdig kan binnen, 
terwijl een beleidsregel . dat niet kan. Voor het onderhavige geval is verdedigbaar 
dat geen sprake is van een rechtsgeldige beleidsregel. Aangezien het om subsidie-
ring gaat, kan echter ook een ander standpunt worden ingenomen. 
Enkele regels onder het kopje "Algemene bepalingen en voorwaarderf zouden 
gekwalificeerd kunnen woren als regels van organisatorische of administratieve 
aard. Zo bijvoorbeeld de regel: "Voor het aanvragen van subsidie dient gebruik 
gemaakt te worden van een bij de gemeente verkrijgbaar subsidie-aanvraagfor-
mulier." Of: "Om in aanmerlcing te komen voor subsidieverlening dient het in 
lid 1.2 genoemde subsidie-aanvraagformulier te worden ingediend op uiterlijk 
31 maart van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aan-
gevraagd." 

Op basis van de artikelen 3ok en 3og, onder d en e, APV Middelstad hebben de 
burgemeester en het college van burgemeester en wethouders regels vastgesteld 
met betrelcking tot de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de gezondheids-
zorg bij prostitutiebedrijven. 
Artikel 3ok APV luidt: 
"Met het oog op de in artikel 3og en artikel 30j genoemde belangen, kan het 
bevoegde bestuursorgaan over de uitoefening van zijn bevoegdheid als genoemd 
in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen." 
Het bepaalde in artikel 3og, onder d en e, APV luidt: 
"De exploitant en de beheerder zijn verplicht er voortdurend op toe te zien dat in 
de inrichting: 
d. een bedrijfsbeleid wordt gevoerd waarin de toepassing van veilige sekstech-

nieken en het zelfbeschilckingrecht van de prostituees bevorderd worden; 
e. een bedrijfsbeleid wordt gevoerd waarbij medewerking wordt verleend aan op 

preventie gerichte gezondheidsprojecten." 
Het stellen van nadere regels zoals dat in artikel 3ok is aangegeven, duidt op het 
vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en niet op het vaststellen van 
beleidsregels. Dit kan ook worden afgeleid uit het feit dat de nadere regels over de 
arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de gezondheidszorg bij prostitutie- 

4. 	Curs. schr. 
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bedrijven allerlei verplichtingen bevatten voor de eigenaar en/of beheerder van 
een prostitutiebedrijf. In casu zijn beleidsregels dus niet geoorloofd. 5  In de aan-
hef van de regels zelf wordt gesproken van "nadere regels." Volgens een aanbie-
dingsbrief gaat het echter wel degelijk om "beleidsregels". Kortom, het wordt niet 
duidelijk of het gaat om beleidsregels dan wel om nadere regels met de status van 
algemeen verbindende voorschriften. 

Opvallend is verder dat in de subsidiebeleidsregels welzijn, cultuur en sport van 
het college van burgemeester en wethouders bij bepaalde categorieen subsidiere-
gels door het college het voorbehoud wordt gemaakt dat het een voorlopige tekst 
betreft in afwachting van de vaststelling van een bepaalde nota. Aldus bijvoor-
beeld bij de subsidieregels buurt- en dorpshuiswerk, waarbij wordt vermeld: 
"Voorlopige tekst in afwachting van de vaststelling van de nieuwe buurtaccomo-
datie-nota Welzijn is in de buurt!" Ten eerste kan men zich afvragen of bier 
sprake is van een beslissing in de zin van een definitieve keuze; zo neen, dan is 
geen sprake van een besluit en dus evenmin van een beleidsregel. Ten tweede 
lijkt het erop dat de genoemde nota wel beleidsregelachtige uitspraken zal bevat-
ten, maar niet als beleidsregels vastgestelde beslissingen. Ten derde lijkt het erop 
dat deze uitspraken wel zullen worden opgewaardeerd tot beleidsregels. 

Binnen de gemeentelijke organisatie van Middelstad vindt men het onderscheid 
tussen beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften soms lastig. Duide-
lijk is dat een algemeen verbindend voorschrift ten opzichte van de burger recht-
streeks werkt; denk in dit verband ook aan de strafbepalingen die in de verorde-
ningen zijn opgenomen. Het soms wat lastige punt is, aldus de geinterviewde 
juridisch controller, dat beleidsregels ook in verordeningen kunnen staan. In dit 
verband, zo vervolgde hij, komt het aan op de inhoud van de regel: geeft de regel 
een nadere inlcadering van een bevoegdheid dan gaat het om een beleidsregel; 
worden aan de burger rechtstreeks rechten en verplichtingen opgelegd, dan gaat 
het om een algemeen verbindend voorschrift. 

3. Zijn de beleidsregels als zodanig herkenbaar? 

In veel gevallen zijn de beleidsregels moeilijk als zodanig te herkennen. Dit komt 
grotendeels doordat het merendeel van de onderzochte beleidsregels in betoog- 
vorm op schrift is gesteld. Een voorbeeld zijn de beleidsregels met betreklcing tot 

5. 	De term beleidsregels is opgenomen in het voorblad bij de nadere regels over de arbeidsomstan. 
digheden, de veiligheid en de gezondheidszorg bij prostitutiebedrijven. Gevraagd wordt aan het 
college om in te stemmen met de beleicLsregels met betrelckirtg tot de arbeidsomstandigheden, de 
veiligheid en de gezondheidszorg bij prostitutiebedrijven. Het opschrift van het besktit spreelct 
van "nadere regels". 
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het persoonsgebonden karakter van een standplaatsvergunning. De beleidsregels 
vormen bier een onderdeel van het betoog. 6  

4. Wie is/zijn de geadresseerde(n) van de beleidsregels? 

In veruit de meeste gevallen richten de beleidsregels zich tot het college van bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Middelstad. Een enkele keer zijn de 
beleidsregels tot de burgemeester van de gemeente Middelstad gericht. Ook komt 
het een enkele keer voor dat de beleidsregels zich richten tot de burgemeester en 
het college van burgemeester en wethouders gezamenlijk. In alle gevallen gaat 
het om een situatie als bedoeld in artikel 4:81, eerste lid, Awb. 

5. Voor wie zijn de beleidsregels volgens het bestuursorgaan bedoeld? 

Volgens de geinterviewde juridisch controller is er een duidelijke interne functie, 
maar wordt bij de manier van bekendmaken vooral gelet op de aard van de doel-
groep van burgers en bedrijven. 

6. Wat is de opzet van de beleidsregels? 

Uit de geanalyseerde beleidsregels kan geen duidelijke opzet worden afgeleid. 
Opvallend is dat sommige beleidsregels zijn neergelegd in notitievorm. Zie bij-
voorbeeld de beleidsregels voor speelautomaten die de burgemeester van Middel-
stad heeft geformuleerd ter uitvoering van artikel 3ob Wet op de kansspelen. In 
de inleiding bij deze beleidsregels stelt de burgemeester: "In hoofdstuk 3 van 
deze notitie wordt deze benadering [de uniforme benadering van ambtenaren van 
twaalf gemeenten met betrekking tot de problematiek op het gebied van de Wet 
op de kansspelen] in de vorm van beleidsregels uiteengezet." 7  

7.6 	INHOUD VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

1. Hebben de beleidsregels vooral betrekking op afweging van belangen, vast-
stelling van feiten of uitleg van wettelijke voorschriften? 

Veruit de meeste beleidsregels hebben betrekking op de afweging van belangen. 
Zo bijvoorbeeld de subsidiebeleidsregels welzijn, cultuur en sport. Een ander 
voorbeeld zijn de beleidsregels omtrent het persoonsgebonden karakter van een 

6. Opvallend is dat enkele besluiten houdende beleidsregels in combinatie met andere besluiten zijn 
vastgesteld. Zo ook in het geval van de beleidsregels omtrent het persoonsgebonden karakter van 
een standplaatsverg-unning. Dit besluit is onder andere samen met een afwijzing van een verzoek 
tot het innemen van een standplaats vastgesteld. 

7. Ook de beleidsregels met betreldcing tot de verkoop van kerstbomen en het verlenen van subsidies 
op het gebied van ontwilckelingssamenwerking zijn, respectievelijk door het college van burge-
meester en wethouders en de gemeenteraad, in notifies vastgelegd. Deze notifies dateren uit 1994 
en 1995 en worden nog steeds gebruilct. 
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standplaatsvergunning. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op de artikelen 3 en 
19c APV Middelstad. 
Artikel 3, eerste lid, APV luidt: 
"Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning kunnen voorschrif-
ten en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen 
mogen slechts strelcken ter bescherming van het belang of de belangen in ver-
band waarmee de vergunning is verleend." 
Artikel 19c, eerste lid, APV luidt: 
"Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders op of aan 
de weg standplaats in te nemen met koopwaren, manden, tafels of dergelijke 
voorwerpen of met voertuigen ingericht of gebezigd om van daaruit zaken of 
waren aan het publiek te koop aan te bieden of te verkopen, of daar koopwaren of 
andere zaken uit te stallen, uit te spreiden of op te slaan." 
De beleidsregel die wordt voorgesteld en wordt vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders is de volgende: "Ik stel uw college voor om het per-
soonsgebonden karakter van een standplaatsvergunning overeenkomstig het 
vaste standplaatsenbeleid voor commerciele standplaatshouders te handhaven 
met uitzondering van de hiervoor genoemde `standplaats-houders met historisch 
gegroeide rechteri, en het persoonsgebonden criterium niet van toepassing laten 
zijn op standplaatsvergunningen aan organisaties met een algemeen maatschap-
pelijk belang of met een godsdienstig, cultureel of weldadig doel." 

Sommige besluiten houdende beleidsregels bevatten meerdere categorieen 
beleidsregels. Zie bijvoorbeeld de beleidsregels voor speelautomaten afkomstig 
van de burgemeester. Deze beleidsregels zijn gegeven ter uitvoering van artikel 
3ob Wet op de kansspelen. Lid I van artikel 3ob van deze wet luidt: "Het is verbo-
den, behoudens het in deze Titel bepaalde, zonder vergunning van de burge-
meester een of meer speelautomaten aanwezig te hebben 
a. op of aan de openbare weg; 
b. op voor het publiek toegankelijke plaatsen; 
c. in niet voor het publiek toegankelijke inrichtingen, waarvoor ingevolge artikel 

3 van de Drank-en Horecawet een vergunning voor de uitoefening van het 
horecabedrijf is vereist of waarvan de ondernemer inschrijfplichtig is bij het 
Bedrijfschap Horeca." 

Essentieel bij de vergunningverlening zijn de, in artikel 3o Wet op de kansspelen 
omschreven, begrippen "hoogdrempelige inrichting" en "laagdrempelige inrich- 
ting". De omschrijving van een hoogdrempelige inrichting luidt: "een inrichting 

8. 	Het college van burgemeester en wethouders wijkt met deze beIeidsregels in meerdere, gelijklig- 
gende gevallen af van de beleidsregel dat een standplaatsvergunning een persoonsgebonden 
lcarakter heeft. Er worden twee ttitzonderingen op deze regel gemaalct, namelijk voor standplaats-
houders met historisch gegroeide rechten en voor standplaatshouders van ideele of non-profit 
organisaties. De afwijkingsbevoegdheid zoals deze in artikel 4:84 Awb is geformuleerd, is hier 
Met van toepassing omdat het Met gaat om incidentele gevallen. Ms het bestuursorgaan in meer-
dere, gelijkliggende gevallen gaat afwijken van de beIeidsregel omdat het een vasthouden daaraan 
niet van een redelijke en billijke belangenafweging vindt getuigen, komt dat in feite neer op het 
wijzigen van de algemene criteria. In een dergelijk geval zou de beleidsregel zelf moeten worden 
aangepast. 
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als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet, waarin rechtmatig 
het horecabedrijf als bedoeld in dat artikellid wordt uitgeoefend: 
1. waar het café- en het restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere 

activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toe-
gekend en 

2. waarvan de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 
18 jaar en ouder." 

De beleidsregels bevatten onder andere een wetsinterpreterende beleidsregel met 
betreldcing tot de zinsnede "een zelfstandige betekenis" in de definitie van een 
hoogdrempelige inrichting. Deze beleidsregel luidt: "Zelfstandige betekenis 
houdt in dat de activiteit niet uitsluitend ter ondersteuning van de hoogdrempe-
lige activiteiten dient en een zelfstandige stroom van bezoekers trekt." 
De beleidsregels betreffen deels ook de afweging van belangen. Bijvoorbeeld 
inzake de voorwaarden die op grond van artikel 3od Wet op de kansspelen aan 
een vergunning kunnen worden verbonden. Lid i van artikel 3od luidt: "Aan de 
vergunning [ex artikel 30 b] lcunnen voorschriften en beperkingen verbonden 
worden, die zo nodig kunnen worden gewijzigd, aangevuld of ingetrolcken. Aan 
de vergunning wordt in ieder geval het voorschrift verbonden dat alleen speelau-
tomaten mogen worden opgesteld, welke in eigendom toebehoren aan personen 
die in het bezit zijn van de in artikel 3oh, eerste lid, bedoelde vergunning. Indien 
de omstandigheden ter plaatse daartoe aanleiding geven, worden aan de vergun-
ning voorts voorschriften verbonden ten aanzien van de wijze van werving en 
reclame, gericht tot de speler." De beleidsregel op basis van dit artikel luidt: "Op 
grond van artikel 3od worden aan de vergunning de volgende voorschriften ver-
bonden. 
1. De vergunninghouder dient op de speelautomaat, duidelijk zichtbaar voor de 

bespeler, de volgende tekst aan te brengen: 'het bespelen van deze automaat 
kan leiden tot gokverslaving% 

2. De speelautomaten dienen zodanig in de inrichting te worden opgesteld dat 
de beheerder van achter de bar, tap of toonbank rechtstreeks zicht heeft op de 
speelautomaten." 9  

Een en ander berust op een afweging van betroldcen belangen. 

2. Wordt het onderscheid in afweging van belangen, vaststelling van feiten en 
uitleg van wettelijke voorschriften expliciet in de beleidsregels aangegeven? 

Bij geen enkele beleidsregel wordt het onderscheid in afweging van belangen, 
vaststelling van feiten en uitleg van wettelijke voorschriften expliciet aangegeven. 

3. In hoeverre wordt met de beleidsregels invulling gegeven aan de open 
bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid? 

9. 	Bij deze beleidsregels valt op dat verkeerde (oude?) wetgeving is gebruilct. Het besluit dateert uit 
juni 2000 en wordt nog steeds gebruikt. 
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Het merendeel van de beleidsregels heeft betrelcking op het verbinden van voor-
schriften of beperkingen aan een vergunning in de zin van artikel 3 APV: "Aan een 
krachtens deze verordening verleende vergunning kunnen voorschriften en 
beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen mogen 
slechts streklcen ter bescherming van het belang of de belangen in verband waar-
mee de vergunning is verleend."' De APV bevat veel bevoegdheden tot vergun-
ningverlening, zowel voor de burgemeester als voor het college van burgemeester 
en wethouders. De beleidsregels geven geen invulling aan alle open bestanddelen 
van een dergelijke achterliggende uitvoeringsbevoegdheid. 

4. In hoeverre bevatten de beleidsregels zelf open bestanddelen? 

In veruit de meeste gevallen is in de beleidsregels ruimte gelaten voor het betref-
fende bestuursorgaan, dus: veruit de meeste beleidsregels bevatten zelf open 
bestanddelen. Zie als voorbeeld weer de subsidiebeleidsregels welzijn, cultuur en 
sport van het college van burgemeester en wethouders. In het besluit is onder-
scheid gemaakt in bepaalde categorieen subsidieregels. In de subsidieregels min-
derhedenbeleid staat onder meer: 
"In aanmerking voor subsidie komen activiteiten die een bijdrage leveren aan het 
realiseren van de volgende doelstellingen: 
Bevorderen van een volwaardige en gelijkwaardige deelname van alle etnische 
groepen aan het maatschappelijk verkeer. 
Het wegnemen van obstakels voor de sociale, sociaal-economische en sociaal-cul-
turele participatie en ontwiklceling van alle etniciteiten, met name die groepen 
die zich in een achterstandspositie bevinden." 
Deze doelstellingen vergen een interpretatie van het college. Wat is bijvoorbeeld 
"volwaardige en gelijkwaardig deelname"? Wat zijn "obstakels voor de sociale, 
sociaal-economische en sociaal-culturele participatie en ontwikkeling van alle 
etniciteiterf ? De beleidsregels laten het college erg veel ruimte. 
Een ander voorbeeld zijn de beleidsregels voor de verkoop van oliebollen. In dit 
besluit stelt het college van burgemeester en wethouders: "De vergunning kan 
wel worden geweigerd indien er openbare orde en/of verkeersproblemen te ver-
wachten vallen." Ook in dit geval is er ruimte voor het college: het kan een ver-
gunning weigeren indien er openbare orde en/of verkeersproblemen te verwach-
ten zijn (wanneer is dat het geval?), maar het hoeft dit niet te doen. 
Zie voorts de beleidsregels met betrekking tot het houden van paasvuren. Aan de 
vergunningverlening op grond van artikel 62 APV Middelstad worden ingevolge 
deze beleidsregels voorwaarden gesteld. Een van deze voorwaarden luidt: "Het 
paasvuur levert geen gevaar op voor de overige belendingen in de omgeving." Het 
college moet bepalen wanneer er sprake is van gevaar; er is wederom ruimte voor 
het college. En wat zijn trouwens "de overige belendingern 
Een laatste voorbeeld zijn de beleidsregels omtrent het persoonsgebonden karak- 
ter van een standplaatsvergunning. Een van deze beleidsregels luidt dat het per- 

ro. De laatste volzin lijkt in het licht van artikel 3:3 en artikel 3:4, eerste lid, Awb, respectievelijk van 
het specialiteitsbeginsel overbodig. 
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soonsgebonden karakter van een standplaatsvergunning niet van toepassing is op 
het verlenen van standplaatsvergunningen aan organisaties met een algemeen 
maatschappelijk belang of met een godsdienstig, cultureel of weldadig doel. Maar 
wanneer is sprake van een organisatie "met een algemeen maatschappelijk 
belang of met een godsdienstig, cultureel of weldadig doer? Wederom is sprake 
van ruimte voor het bestuursorgaan, in casu het college van burgemeester en wet-
houders. 

7.7 VORMGEVING VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

1. Komt in het opschrift expliciet naar voren dat het om beleidsregels gaat? 

In de meeste gevallen komt in het opschrift expliciet naar voren dat het om 
beleidsregels gaat. Een enkele keer wordt in de motivering of toelichting duidelijk 
gemaakt dat het beleidsregels betreft. Een heel enkele keer is nergens uit op te 
maken dat het beleidsregels betreft. Dit is met name het geval als de beleidsregels 
bij bun bekendmaldng zijn getransformeerd in publieksvriendelijke kranten-
berichten. 

2. In hoeverre zijn de beleidsregels te onderscheiden van de motivering, toelich-
ting, et cetera? 

In de meeste gevallen zijn de beleidsregels in betoogvorm op schrift gesteld. Een 
enkele keer is gebruik gemaakt van een puntsgewijze weergave van de beleids-
regels. Zeer zelden is de artikelvorm gehanteerd. Tegen deze achtergrond zijn in 
ongeveer even veel gevallen de beleidsregels goed te onderscheiden van de moti-
vering, toelichting, et cetera, als daarvan slecht te onderscheiden. 

3. Hebben de beleidsregels betreldcing op meerdere uitvoeringsbevoegdheden? 

In weinig gevallen hebben de beleidsregels betrekking op meerdere uitvoerings-
bevoegdheden. Een voorbeeld van beleidsregels die op meerdere uitvoeringsbe-
voegdheden zien, zijn de beleidsregels inzake speelautomaten. Deze beleidsre-
gels hebben betrelddng op de bevoegdheid tot vergunningverlening van de 
burgemeester (art. 30 APV en art. 30b Wet op de kansspelen) en op de bevoegd-
heid van de burgemeester om voorschriften aan de vergunning te verbinden (arti-
kel 3od Wet op de kansspelen). 

4. Wordt in geval de beleidsregels op meerdere bevoegdheden betrelcldng heb-
ben duidelijk aangegeven welke beleidsregel op welke uitvoeringsbevoegd-
held betreldcing heeft? 

Het komt vaker voor dat niet wordt aangegeven welke beleidsregel op welke uit- 
voeringsbevoegdheid betrelddng heeft dan dat dit wel wordt gedaan. De zojuist 
genoemde beleidsregels inzake speelautomaten vormen een voorbeeld van 
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beleidsregels waarbij wel wordt aangegeven wellce beleidsregel op welke uitvoe-
ringsbevoegdheid betrekking heeft. 

5. Wordt de wettelijke grondslag van de uitvoeringsbevoegdheid vermeld? 

In veruit de meeste gevallen wordt de wettelijke grondslag van de uitvoerings-
bevoegdheid genoemd bij de bekendmaking van de beleidsregels. In de meeste 
gevallen wordt de wettelijk grondslag in het opschrift bij het besluit houdende 
beleidsregels vermeld. In sommige gevallen zit de wettelijke grondslag verscho-
len in de onderbouwing van de beleidsregels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 
beleidsregels omtrent het persoonsgebonden karakter van een standplaatsver-
gunning en de subsidiebeleidsregels welzijn, cultuur en sport. In een enkel geval 
ontbreekt de wettelijke grondslag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de beleids-
regels omtrent oliebollenverkoop. Fen enkele keer wordt het juiste artikelnum-
mer maar dan met een verkeerde inhoud vermeld. 

7.8  OVER IC 

De geinterviewde juridisch controller heeft de indruk dat de invoering van titel 
4.3 van de Algemene wet bestuursrecht de gemeentelijke organisatie wat bewus-
ter heeft gemaakt van de figuur beleidsregel en de wenselijkheid om beleid 
bekend te maken. Het is volgens hem niet zo dat sedert de invoering van titel 4.3 
veel meer beleid in beleidsregels wordt neergelegd dan vroeger. 

De geinterviewde juridisch controller is van opvatting dat de verschillende deel-
onderwerpen van de derde tranche even belangrijk zijn. Van echte prioritering bij 
de aanpassing van organisatie en beleid aan de derde tranche is naar zijn idee 
geen sprake geweest. Wel merIcte hij op dat een onderwerp als mandaat en dele-
gatie voor de organisatie wat sneller voordelen oplevert dan beleidsregels, en in 
die zin ook wat aantrekkelijker voor de organisatie is om aan te werken. De Awb-
subsidiebepalingen hebben volgens hem weinig verandering gebracht. Voor 
bestuursdwang en dwangsom is meer aandacht dan voor beleidsregels. Dat ligt 
echter niet aan de Algemene wet bestuursrecht, maar aan maatschappelijke ont-
wikkehngen. 

De geinterviewde juridisch controller ziet met betrelcking tot de Awb-bepalingen 
over beleidsregels weinig Icnelpunten. In dit kader vormt naar zijn ervaring wel 
een aandachtspunt dat een verordening zowel algemeen verbindende voorschrif-
ten als beleidsregels kan bevatten. Volgens hem loopt het soms door elkaar, en 
kunnen niet alleen burgers maar ook ambtenaren een en ander dan moeilijk uit 
elkaar houden. Naar zijn ervaring heeft ook de rechter onvoldoende in de gaten 
dat de verordeningen veel beleidsregels bevatten. 

(Zie voor de opmerldngen van de geinterviewde rechter met betreklcing tot 
gemeenten vooral § 6.8.) 
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7.9 SAMENVATTING VAN DE ONDERZOEKSBEVINDINGEN 

Hieronder worden de antwoorden op de in hoofdstuk 2 geformuleerde vragen in 
samengevatte vorm weergegeven. 

De beleidsregels in relatie tot ander beleid (§* 7.2) 

— Naast beleidsregels wordt in de gemeente Middelstad gewerkt met werkaf-
spraken, ambtelijke regels, plannen, richtlijnen en circulaires van ministeries 
en de VNG (met inbegrip van vNG-modellen), nota's, vastgestelde rnaar niet 
gepubliceerde beleidsregels en model-beschikkingen; er is allerlei voorlich-
tingsmateriaal. 

— De plannen, nota's en beleidsregels geven tezamen met de algemeen verbin-
dende voorschriften het externe beleid weer. De verordeningen bevatten niet 
alleen algemeen verbindende voorschriften, maar vaak ook beleidsregels, 
aldus de geinterviewde juridisch controller. 

— De gemeente werkt veel met nota's. Deze komen meestal voort uit een politiek 
initiatief. 

— Beleidsnota's bevatten soms beleidsregelachtige uitspraken. 
— Gestreefd wordt al het beleid op schrift te hebben. Dit kan resulteren in het 

omzetten van beleid in beleidsregels. 

Totstandkoming, bekendmaking en motivering van de beleidsregels 7.3) 

— In het algemeen wordt bij de totstandkoming van de beleidsregels gebruik 
gemaakt van gegevens uit de inspraakprocedure, de belangen van de burgers, 
jurisprudentie, de financiele positie van de gemeente en de ambtelijke capaci-
teit. 

— De meeste beleidsregels worden vastgesteld door het college van burgemees-
ter en wethouders, andere door de burgemeester en weer andere door de 
gemeenteraad (als de beleidsregels in de vorm van een verordening worden 
gegoten). 

— Beleidsregels worden niet in mandaat maar door het bevoegde bestuursor-
gaan vastgesteld. In geval van afwijking van het beleid wordt het besluit door 
dit orgaan genomen. 

— De meeste beleidsregels komen tot stand via de procedure van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht, enkele via de afdeling 3.5-procedure. 

— Publicatie gebeurt doorgaans in de vorm van een publieksvriendelijk berichtje 
in een huis-aan-huis-blad, zonder gebruik van de term beleidsregels. De 
publicatie komt neer op een globale weergave van de inhoud van de beleidsre-
gels. Sommige beleidsregels worden uitgelegd in voorlichtingmateriaal voor 
specifieke doelgroepen. 

— Veruit de meeste beleidsregels worden onderbouwd door een toelichting. 
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Toepassing van de beleidsregels 7.4) 

— Volgens de geinterviewde juridisch controller heeft de gemeente Middelstad 
veel beleidsregels, die vaak worden toegepast. 

— De geinterviewde juridisch controller acht een motiveringsvoordeel aanwezig. 
In plaats van naar de beleidsregels te verwijzen, wordt echter nog vaak 
gebruikgemaakt van standaard tekstblokken. In rechtsbeschermingsprocedu-
res komt soms naar voren dat dit laatste tot fouten leidt. 

— Afwijking van de beleidsregels vindt maar in een heel klein percentage van de 
gevallen plaats. 

— Er wordt niet ambtshalve nagegaan of sprake is van bijzondere omstandig-
heden. 

— Afwijking ten nadele van de burger vindt volgens de geinterviewde juridisch 
controller niet plaats. 

Besluitkenmerken van de gepubliceerde beleidsre gels (1'7.5) 

— Alle onderzochte beslissingen houdende beleidsregels voldoen aan het 
besluitcriterium van artikel 	eerste lid, Awb. 

— Bijna alle geanalyseerde beslissingen kunnen gelcwalificeerd worden als 
beleidsregels in de zin van artikel 	vierde lid, Awb. Fen enkele keer blijkt 
het te gaan om een beschikking in de zin van artikel 	tweede lid, Awb, of 
hadden in plaats van beleidsregels algemeen verbindende voorschriften moe-
ten worden vastgesteld. 

— In een aantal gevallen zijn regels van organisatorische of administratieve aard 
in geding. 

— In veel gevallen zijn de beleidsregels moeilijk als zodanig te herkennen. 

Inhoud van de gepubliceerde beleidsregels (fj 7.6) 

— De beleidsregels hebben met name betreldcing op de afweging van belangen. 
— Bij geen enkele beleidsregel wordt het onderscheid in afweging van belangen, 

vaststelling van feiten en uitleg van wettelijke voorschriften expliciet aangege-
yen. 

— In veruit de meeste gevallen richten de beleidsregels zich tot het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Middelstad. 

— De beleidsregels geven geen invulling aan alle open bestanddelen van de uit-
voeringsbevoegdheid. 

— De beleidsregels bevatten in veruit de meeste gevallen open bestanddelen. 

Vormgeving van gepubliceerde beleidsre gels (II 7.7) 

— In de meeste gevallen komt in het opschrift expliciet naar voren dat het om 
beleidsregels gaat. 

— In ongeveer evenveel gevallen zijn de beleidsregels goed te onderscheiden van 
de motivering, toelichting, et cetera, als daarvan slecht te onderscheiden. 
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— In de meeste gevallen zijn de beleidsregels in betoogvorm op schrift gesteld. 
— Weinig beleidsregels hebben betrekking op meerdere uitvoeringsbevoegd-

heden. 
— Het komt in geval van meerdere bevoegdheden vaker voor dat niet wordt aan-

gegeven welke beleidsregel op welke uitvoeringsbevoegdheid betrelddng heeft 
dan dat dit wel wordt gedaan. 

— In veruit de meeste gevallen wordt de wettelijke grondslag van de uitvoerings-
bevoegdheid genoemd bij de bekendmaldng van de beleidsregels. 

Overig (rj 7.8) 

— Volgens de geinterviewde juridisch controller heeft de invoering van titel 4.3 
van de Algemene wet bestuursrecht de gemeentelijke organisatie wat bewus-
ter heeft gemaakt van de figuur beleidsregel en de wenselijkheid om beleid 
bekend te maken. Sinds de invoering van titel 4.3 wordt echter niet veel meer 
beleid in beleidsregels vastgelegd dan voorheen. 

— Van echte prioritering bij de aanpassing van organisatie en beleid aan de 
derde tranche is geen sprake geweest. 

— Volgens de geinterviewde juridisch controller is een aandachtspunt dat een 
verordening zowel algemeen verbindende voorschriften als beleidsregels kan 
bevatten. Niet alleen burgers, maar ook ambtenaren, en zelfs rechters, lijken 
dit volgens hem niet goed in de gaten te hebben. 
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8 	Gemeente Kleinstad 

8.1 	INLEIDING 

De derde in het onderzoek betrokken gemeente, de gemeente Kleinstad, telt min-
der dan 50.000 inwoners, namelijk ruim 13.000. De gemeente Kleinstad heeft 
geen gemeenteblad, maar wel een internetsite en publicatieruimte in een (huis-
aan-huis-)weekblad. Noch op de internet site, noch in het weekblad (jaar 2000) 
zijn beleidsregels van de gemeente Kleinstad aangetroffen: er kwamen slechts 
een aantal verordeningen en een tweetal nota's aan het daglicht, zonder dat in 
deze stukken uitdrukkelijk van beleidsregels wordt gesproken.' Vervolgens is 
nagegaan of in de raadsagenda's en de besluitenlijsten van het college van burge-
meester en wethouders (beide eveneens over het jaar 2000) van beleidsregels 
melding wordt gemaakt. Dit heeft alleen wat extra nota's en notities opgeleverd, 
maar geen als zodanig vastgestelde beleidsregels. Na enkele gesprekken bij de 
gemeente Kleinstad is het zoeken naar als beleidsregel vastgestelde (eventueel 
ook gepubliceerde) beslissingen van een orgaan van de gemeente Kleinstad 
gestaakt. 
Conclusie moet zijn dat de gemeente Kleinstad geen enkele als zodanig vastge-
stelde (eventueel ook gepubliceerde) beleidsregel heeft. 
Dit betekent dat in het onderstaande diverse van de in hoofdstuk 2 geformuleerde 
vraagpunten voor de gemeente Kleinstad niet beantwoord lcunnen worden. Het 
betekent voorts dat het onderstaande vrijwel uitsluitend berust op het bij de 
gemeente Kleinstad gehouden interview.' In verband met een en ander vindt de 
beantwoording van de in hoofdstuk 2 onderscheiden vraagpunten voor een deel 
per aspect, dus geclusterd, plaats. 

8.2 	DE BELEIDSREGELS IN RELATIE TOT ANDER BELEID 

1. In hoeverre worden andere vormen van beleid gehanteerd? 

Volgens de geinterviewde consultant kent de gemeente Kleinstad wel degelijk 
beleidsregels, van de meest uiteenlopende aard, dus zowel meer en minder als 

1. Het gaat om de nota Armoedebeleid en de nota Prostitutiebeleid. Eerstgenoemde nota "moet wor-
den gezien als discussiestuk". Op p. 4 vermeldt de nota evenwel drie randvoorwaarden die als 
beleidsregels gehanteerd zouden kurmen worden. Laatstgenoemde nota lijkt op enkele punten 
eveneens het karalcter van beleidsregels te hebben. Zie bijvoorbeeld p. 25 van de nota: "In de Nota 
is de beleidskeuze gemaakt voor het toelaten van maximaal een seksinrichting in de gemeente." 

2. Dit interview is gehouden met een interim-manager. een consultant, die voor een aantal dagen per 
week door de gemeente Kleinstad is ingehuurd ten behoeve van werkzaamheden op juridisch en 
bestuurlijk gebied en ten behoeve van een aantal projecten. Zie voor de geinterviewde rechter de 
rechter die in hoofdstuk 6 aan het woord is gelaten. 
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absoluut niet geformaliseerde beleidsregels: ze varieren van formele beleidsre-
gels tot gedragsregels. Andere beleidsvormen die volgens hem bij de gemeente 
Kleinstad voorkomen, zijn werkafspraken (bijvoorbeeld over incasso), ambtelijke 
regels (bijvoorbeeld omtrent kapvergunningen), plannen (ruimtelijke ordening, 
subsidiering), richtlijnen (inzake bijzondere bijstand), circulaires (over de ver-
houding tussen overheden), vNG-modellen (diverse), nota's (diverse) en model-
beschiklcingen (bijvoorbeeld in het kader van de Drank- en Horecawet, en voor 
Icansspeelautomaten). Voorts is er voorlichtingsmateriaal. 
Naar de indruk van de gelnterviewde consultant wordt het meeste beleid weerge-
geven in de vorm van plannen, richtlijnen en vastgestelde maar niet bekendge-
maakte beleidsregels. Deze beleidsregels komen vooral voor op het gebied van de 
bijstand en de subsidies. Zij bestaan ook elders. Denk bijvoorbeeld aan de kwijt-
scheldingsregels op het terrein van de belastingen, en aan de bijgebouwenrege-
ling op het terrein van de ruimtelijke ordening. Een laatste door de consultant 
gegeven voorbeeld zijn de interne instructies die bij de motivering van kapver-
gunningen worden gebruilct. 
Het interne beleid is vooral aan te treffen in werkafspraken en ambtelijke regels. 
Verder zal het volgens de consultant nogal eens voorkomen dat het beleid uit een 
vaste gedragslijn moet worden afgeleid. 

2. Is sprake van omzetten (opwaarderen) van beleid in beleidsregels? 

De geinterviewde consultant merkte op daar geen zicht op te hebben. Hij ziet wel 
voordelen van opwaardering, namelijk het bevorderen van transparantie van 
beleid en het waarborgen van continuiteit van beleid (schriftelijke regels zijn ban-
dig wanneer er nieuwe mensen komen). Een nadeel is zijns inziens dat men de 
neiging krijgt de beleidsregel tot absolute norm te verheffen, waardoor men te 
weinig naar het individuele geval kijkt. 

8.3 	TOTSTANDKOMING, BEKENDMAKING EN MOTIVERING VAN DE 

BELEIDSREGELS 

i. Langs welke interne procedure zijn de beleidsregels totstandgekomen? 

Volgens de geinterviewde consultant vangt de procedure aan bij het desbetref-
fende bureau, en lopen de regels vervolgens via de afdelingsmanager naar het 
managementteam, en dan hangt het van de politiek-bestuurlijke relevantie af of 
de regels naar het bestuur gaan. 
Factoren die worden meegewogen zijn: adviezen, zienswijzen en/of bedenkin-
gen, ambtelijke capaciteit, financiele positie en de vraag welke beleidskwaliteit te 
bereiken is. 
De beleidsregels worden in de meeste gevallen vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders; aanvankelijk vooral door de gemeenteraad, maar 
dat is onder invloed van de Commissie Elzinga veranderd, aldus de gelnterviewde 
consultant. 
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Het is een bewuste keuze dat beleidsregels nooit in mandaat worden vastgesteld, 
aldus de consultant, die verder opmerkte geen idee te hebben of er ook beleidsre-
gels voorkomen die aan goedkeuring zijn onderworpen. 

2. Langs welke externe procedure zijn de beleidsregels totstandgekomen? 

Volgens de geinterviewde consultant gaat het afhankelijk van het onderwerp om 
een afdeling 3.4- of een afdeling 3.5-procedure. 

3. Zijn de beleidsregels ook bekendgemaalct, en zo ja op welke vvijze? 

Er zijn in het onderzoek geen als zodanig vastgestelde en gepubliceerde beleids-
regels aangetroffen. Volgens de geinterviewde consultant zijn er echter wel dege-
lijk beleidsregels, en wordt de meerderheid daarvan ook bekendgemaakt, en wel 
op de gemeentelijke pagina van het huis-aan-huis-blad. 
Naar zijn zeggen wordt daarbij ook de motivering van de beleidsregels bekendge-
maakt. Verder wees hij op de bekendmaking van beleidsregels en de bijbeho-
rende motivering in divers voorlichtingsmateriaal. 

4. Zijn de beleidsregels voorzien van een deugdelijke motivering? 

Er zijn geen beleidsregels gevonden, zodat deze vraag niet kan worden beant-
woord. 

8.4 TOEPASSING VAN DE BELEIDSREGELS 

1. Worden de beleidsregels veel toegepast? 

Naar de ervaring van de geinterviewde consultant worden de beleidsregels in het 
algemeen vrij vaak toegepast. 

2. Hoe wordt het motiveringsvoordeel van het gebruik van beleidsregels beoor-
deeld? 

Volgens de geinterviewde consultant wordt er bij beschilckingen wel naar de toe-
passelijke beleidsregels verwezen, maar wordt er ook nog eens expliciet gemoti-
veerd. Er wordt niet gauw gezegd: "dit is de regel en zo zit het." 

3. Wat is de pralctische betekenis van de inherente afwijkingsbevoegdheid? 

De geinterviewde consultant gaf op grond van ervaringen bij de gemeente Klein-
stad en elders als schatting dat in ongeveer een vijfde van de gevallen de inhe-
rente afwijkingsbevoegdheid aan de orde is. 
De bijzondere omstandigheden komen naar zijn idee niet alleen naar voren door- 
dat de aanvrager ze uitdrulckelijk onder de aandacht brengt, maar ook naar aan- 
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leiding van ambtshalve onderzoek. Hij zei geen voorbeeld te kunnen geven van 
een situatie waarin ambtshalve van de betroldcen beleidsregels is afgeweken. 
Hij merkte op nog nooit te hebben meegemaakt dat ten nadele van de aanvrager 
van beleidsregels is afgeweken. 

8.5 	BESLUITKENMERKEN VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

Omdat geen (gepubliceerde) beleidsregels zijn gevonden, zijn de onderhavige 
vraagpunten amper te beantwoorden. Interessant in het kader van het tweede 
vraagpunt — Is sprake van beleidsregels in de zin van de Algemene wet bestuurs-
recht? — is de opmerking van de geinterviewde consultant dat hij het begrip 
beleidsregels als een heel algemeen begrip beschouwt. Het kan volgens hem 
gaan om een interne richtlijn, een — al dan niet schriftelijke — regel die een 
bestendige praktijk weergeeft of een gepubliceerde regel. In samenhang daarmee 
is naar zijn opvatting het verschil tussen algemeen verbindende voorschriften en 
beleidsregels niet steeds hetzelfde. Aan de andere kant ervaart het bestuur naar 
zijn indruk geen verschil in binding tussen beide soorten regels. 

8.6 	IN HOUD VAN DE GEPUBLICEERDE BELE1DSREGELS 

Omdat er geen (gepubliceerde) beleidsregels zijn gevonden, zijn de onderhavige 
vraagpunten niet te beantwoorden. 

	

8.7 	VORMGEV1NG VAN DE GEPUBLICEERDE BELEIDSREGELS 

Idem. 

	

8.8 	OVERIG 

Volgens de geinterviewde consultant heeft de invoering van titel 4.3 van de Alge-
mene wet bestuursrecht er niet toe geleid dat de gemeente Kleinstad vaker de 
figuur beleidsregel is gaan gebruiken. Wel is er naar zijn indruk onder invloed 
van de jurisprudentie en om efficienter te werken een tendens om deze figuur 
vaker te hanteren. Dat efficienter werken betreft vooral de motiveringsplicht De 
consulent betwijfelt of het zo werkt: de burger wil uiteindelijk graag een op zijn 
individuele zaak toegesneden motivering. 

Bij de aanpassing van organisatie en beleid aan de derde tranche is bij de 
gemeente Kleinstad sprake geweest van enige prioritering: men heeft met name 
de eigen mandaatregeling aangepalct. 

Volgens de geinterviewde consultant kan het met deze prioritering te maken heb-
ben dat de onderzoekers over de achterliggende periode geen beleidsregels heb-
ben aangetroffen: "De gemeente heeft zich geconcentreerd op een andere organi-
satie-aanpak, terwfil daarnaast de dagelijkse behoeften van de burgers alle 
aandacht hebben opgedist. Dan is er beleidsmatig even enige tijd een windstilte." 
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De geinterviewde consultant heeft geen lcnelpunten met betreldcing tot de Awb-
bepalingen omtrent beleidsregels ervaren. Wel verdient naar zijn mening aan-
dacht dat sommige bestuurders beleidsregels gebruiken om zich achter te ver-
schuilen, om zich aldus te ontslaan van enige motiveringsplicht. 

8.9 	SAMENVATTING VAN DE ONDERZOEKSBEVINDINGEN 

Hierna volg in samengevatte vorm voor de gemeente Kleinstad het antwoord op 
de in hoofdstuk 2 geformuleerde vraagpunten. Vanwege het geheel ontbreken 
van herkenbare beleidsregels blijft een deel van deze vraagpunten onbeantwoord. 

De beleidsregels in relatie tot ander beleid (ff 8.2) 

— Er is bij de gemeente Kleinstad geen enkele als zodanig vastgestelde beleidsre-
gel aangetroffen. 

— Volgens de geinterviewde consultant kent de gemeente Kleinstad wel degelijk 
beleidsregels, en wel van de meest uiteenlopende aard, dus zowel meer en 
minder als absoluut niet geformaliseerde beleidsregels: het varieert van for-
mele beleidsregels tot gedragsregels. 

— Volgens hem werkt de gemeente Kleinstad naast beleidsregels met werkaf-
spraken, ambtelijke regels, plannen, richtlijnen, circulaires, vNG-modellen, 
nota's en model-beschikkingen; tevens is er voorlichtingsmateriaal. 

— Volgens hem wordt het meeste beleid weergegeven in de vorm van plannen, 
richtlijnen en vastgestelde maar niet bekendgemaalcte beleidsregels. 

— Hij weet niet of het gebeurt dat beleid wordt opgewaardeerd tot beleidsregels. 

Totstandkoming, bekendmaking en motivering van de beleidsregels (ff 8.3) 

— De beleidsregels komen volgens de geinterviewde consultant tot stand langs 
de route van het desbetreffende bureau via de afdelingsmanager naar het 
managementteam. Afhankelijk van de politiek-bestuurlijke relevantie komen 
de regels uiteindelijk terecht bij het bestuur. 

— Meegewogen worden adviezen, zienswijzen en/of bedenkingen, ambtelijke 
capaciteit, financiele positie en de vraag welke beleidskwaliteit te bereiken is. 

— De meeste beleidsregels worden vastgesteld door het college van burgemees-
ter en wethouders; aanvankelijk vooral door de gemeenteraad, maar onder 
invloed van de Commissie Elzinga is dat veranderd, aldus de geinterviewde 
consultant. 

— Beleidsregels worden nooit in mandaat vastgesteld, aldus de geinterviewde 
consultant. 

— De consultant gaf aan niet te weten of er beleidsregels zijn die aan goedkeu-
ring zijn onderworpen. 

— Volgens hem worden de beleidsregels afhankelijk van het onderwerp voorbe-
reid in een afdeling 3.4- of een afdeling 3.5-procedure. 

— Volgens hem wordt de meerderheid van de beleidsregels bekendgemaakt op 
de gemeentelijke pagina van het huis-aan-huis-blad. 
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Volgens zijn informatie wordt daarbij ook de motivering van de beleidsregels 
bekendgemaakt. 
Volgens deze informatie is tevens sprake van bekendmaking van beleidsregels 
en de bijbehorende motivering in voorlichtingsmateriaal. 

Toepassing van de beleidsregets 8.4 

— Naar de ervaring van de geinterviewde consultant worden de beleidsregels in 
het algemeen vrij vaak toegepast. 

— Volgens de geinterviewde consultant wordt er bij beschikkingen naar de toe-
passelijke beleidsregels verwezen, maar wordt er ook nog eens expliciet gemo-
tiveerd. 

— Volgens hem is in ongeveer een vijfde van de gevallen de inherente afwij-
kingsbevoegdheid aan de orde. 

— Volgens zijn informatie wordt ook ambtshalve onderzocht of er bijzondere 
omstandigheden spelen. 

— Volgens deze informatie is afwijking van de beleidsregels ten nadele van de 
aanvrager bij de gemeente Kleinstad nog nooit voorgekomen. 

Besluitkenmerken van de gepbliceerde beleidsregets (5-  8.5) 

— De geinterviewde consultant vertelde dat hij het begrip beleidsregels als een 
heel algemeen begrip beschouwt. Het kan daarom volgens hem gaan om een 
interne richtlijn, een ongeschreven of schriftelijke regel die een bestendige 
praktijk weergeeft dan wel een gepubliceerde regel. 

— In samenhang daarmee is naar zijn opvatting het verschil tussen algemeen 
verbindende voorschriften en beleidsregels niet steeds hetzelfde. 

— Aan de andere kant heeft hij de indruk dat het bestuur geen verschil in bin-
ding tussen beide soorten regels ervaart. 

— (Verder geen antwoorden mogelijk) 

• Inhoud van de gepubliceerde beleidsregets (ff 8.6) 

Omdat er geen (gepubliceerde) beleidsregels zijn gevonden, in dit kader geen ant-
woorden. 

Vormgeving van de gepubliceerde beleidsregels (If 8.7) 

'dem. 

Overig 

— Volgens de geinterviewde consultant heeft de invoering van titel 43 van de 
Algemene wet bestuursrecht er niet toe geleid dat de gemeente Kleinstad 
vaker de figuur beleidsregel is gaan gebruiken. Volgens hem is er wel onder 



invloed van de jurisprudentie en om efficienter te werken (voldoen aan de 
motiveringsplicht) een tendens om deze figuur vaker te hanteren. 

— Bij de aanpassing van organisatie en beleid aan de derde tranche is bij de 
gemeente Kleinstad prioriteit gegeven aan het onderwerp mandaat. 

— De geinterviewde consultant over het gegeven dat de onderzoekers bij de 
gemeente Kleinstad geen• enkele beleidsregel hebben gevonden: "De ge-
meente heeft zich geconcentreerd op een andere organisatie-aanpak, terwijl 
daarnaast de dagelijkse behoeften van de burgers alle aandacht hebben 
opgeeist. Dan is er beleidsmatig even enige tijd een windstilte." 

— De geinterviewde consultant heeft geen lcnelpunten met betrekking tot de 
Awb-bepalingen omtrent beleidsregels ervaren. Wel vraagt hij aandacht voor 
het feit dat sommige bestuurders beleidsregels gebruiken om zich achter te 
verschuilen, om zich aldus te ontslaan van enige motiveringsplicht. 
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9 	Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

9.1 	INLEIDING 

Dit boek is het verslag van een evaluatie-onderzoek in opdracht van het woDc/ 
EWB naar de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, onderdeel 
beleidsregels. Onderzoeksdoel is het verkrijgen van meer inzicht in de ervaringen 
in de bestuurspraktijk met artikel 1:3, vierde lid, en titel 4.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht en in de knelpunten die in deze praktijk optreden, alsmede in de 
verhouding van een en ander tot de doelstellingen van de wetgever (S 1.3). Kern 
van de Awb-regeling van de figuur beleidsregel is de lcwalificatie van beleidsregels 
als een besluit. Aan deze kwalificatie zijn diverse gevolgen verbonden, bijvoor-
beeld voor de totstandkoming, de bekendmalcing en de motivering van de 
beleidsregels (S Li en S 1.2). De doelstellingen van de Awb-wetgever met zijn 
regeling van beleidsregels zijn een beter gebruik van de figuur beleidsregel, ver-
eenvoudiging in de soorten regelgeving en het terugbrengen van het aantal en/of 
de omvang van geschillen (S 1.4). In het licht van deze drie doelstellingen ligt aan 
het onderzoek de volgende probleemstelling ten grondslag (S 1.4): 

1. Op welke wijze wordt door bestuursorganen toepassing gegeven aan de Awb-bepalin-
gen over beleidsregels? Welke ervaringen hebben bestuursorganen met de Awb-bepa-
lingen over beleidsregels? Welke knelpunten zijn daarbij gebleken? 

2. Zijn beleidsregels duidelijk te onderscheiden van andere vormen van beleid? 
3. Wordt door de wettelijke regeling van het instrument beleidsregels een bijdrage gele-

verd aan het terugbrengen van het aantal en/of de omvang van geschillen? 

Deze probleemstelling is in hoofdstuk 2 uitgewerIct in een analysekader, waarin 
een zevental aspecten is geinventariseerd: 

• de beleidsregels in relatie tot ander beleid (S x.2); 
• totstandkoming, bekendmaking en motivering van de beleidsregels (S x.3); 
• toepassing van de beleidsregels x.4); 
• besluitkenmerken van de gepubliceerde beleidsregels (S x.5); 
• inhoud van de gepubliceerde beleidsregels (S x.6); 
• vormgeving van de gepubliceerde beleidsregels x.7); 
• overig(x.8). 

Deze zeven aspecten zijn in hoofdstuk 2 uitgewerkt in diverse aandachtspunten. 
Op deze punten is onderzoek verricht bij een aantal bestuursinstanties, te weten: 

• ministeries, in het bijzonder Economische Zaken (hoofdstuk 3); 
• de Sociale Verzekeringsbank, een zelfstandig bestuursorgaan (hoofdstuk 4); 
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• de Informatie Beheer Groep, een zelfstandig bestuursorgaan (hoofdstuk 5); 
• Grootstad, een grote gemeente (hoofdstuk 6); 
• Middelstad, een middelgrote gemeente (hoofdstuk 7); 
• Kkinstad, een kleine gemeente (hoofdstuk 8). 

In de paragrafen x.9 van deze hoofdstukken is per in het onderzoek betrokken 
bestuursinstantie een samenvattend antwoord op de in hoofdstuk 2 geformu-
leerde vraagpunten gegeven. Hieronder volgt aan de hand van deze onderzoelcs-
bevindingen het antwoord op de drie vragen uit de probleemstelling van het 
onderzoek. Daartoe volgt eerst een nadere samenvatting van de onderzoeksresul-
taten voor respectievelijk de ministeries, met name Economische Zaken (5 9.2), 
de zelfstandige bestuursorganen (5 9.3) en de gemeenten (5 9.4). Daarna worden 
per onderzoeksvraag de hoofdconclusies weergegeven, gevolgd door enkele aan-
bevelingen (5 9.5). 

Ten behoeve van de beantwoording van de probleemstelling is het onderzoek in 
twee fasen opgezet (5 1.5), waarbij verschillende onderzoelcsmethoden zijn gehan-
teerd. 
In de eerste fase, die van het vooronderzoek, is allereerst studie gemaalct van de 
wetsgeschiedenis en, in beperkte mate, literatuur en jurisprudentie. Op basis 
daarvan kon de probleemstelling van het onderzoek worden uitgewerkt (hoofd-
stuk 2, analysekader). Tevens is in de eerste fase van het onderzoek een documen-
tenstudie verricht, dat wil zeggen een analyse van gepubliceerde beleidsregels 
van geselecteerde bestuursorganen gemaakt. Wat betreft de totstandkoming en 
toepassing van beleidsregels en de verhouding tussen deze beleidsregels en 
andere, eventueel interne vormen van beleid is vooreerst volstaan met een orien-
terend onderzoek. 
In de tweede fase is naast de totstandkoming en toepassing van (gepubliceerde) 
beleidsregels, nadere aandacht besteed aan de andere, eventueel interne beleids-
categorieen (waaronder ongepubliceerde beleidsregels), en hun verhouding tot de 
gepubliceerde beleidsregels. Daartoe is onder medewerkers van de betrokken 
bestuursorganen een interviewronde gehouden. Voorts is in dit kader een inter-
viewronde onder rechters gehouden. Bij dit alles is uiteraard gebruik gemaalct 
van de bevindindingen uit de eerste fase van het onderzoek. 
De zojuist beschreven aanpak komt erop neer dat in het onderzoek als het ware 
van buiten naar binnen is gewerkt: eerst is gekeken naar de als zodanig bekend-
gemaakte beleidsregels; daama naar andere vormen van bekendgemaakt beleid 
en naar interne beleidsstukken (en eventueel zelfs naar vaste gedragslijnen die 
niet op schrift zijn gesteld). 

Wat de gehanteerde onderzoeksmethoden aangaat, verdient voorts aandacht dat 
voor de aspecten de beleidsregels in relatie tot ander beleid (5 L2), totstandko-
ming, bekendmaking en motivering van de beleidsregels (5 x.3), toepassing van 
de beleidsregels (5 x.4) en overig (5 x.8) hoofdzakelijk gebruik is gemaakt van 
interviews. Onderkend moet worden dat de kwaliteit van de uit deze interviews 
voortkomende informatie in belangrijke mate afhangt van de kennis en deskun- 
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digheid van de geinterviewden, niet alleen wat betreft het verschijnsel beleidsre-
gels en de betekenis van de Awb-bepalingen daaromtrent, maar ook wat betreft 
de betrokken bestuurlijke organisatie, respectievelijk het gebruik van beleidsre-
gels door de diverse afdelingen binnen deze organisatie. Meerdere respondenten 
uit de lcring van het bestuur hebben deze inherente beperkingen terecht onder de 
aandacht gebracht. Voor de aspecten besluitkenmerken van de gepubliceerde 
beleidsregels ( x.5), inhoud van de gepubliceerde beleidsregels (S x.6) en vormge-
ving van de gepubliceerde beleidsregels (S x.7) is in hoofdzaak gebruikgemaalct 
van de methode van de documentenstudie: voor deze aspecten is een analyse van 
de gepubliceerde beleidsregels gemaakt, terwijl dat voor de andere aspecten maar 
in beperkte mate mogelijk was. Het spreekt dat de uit de documentenanalyse 
voortgekomen gegevens een 'harder' karakter hebben dan die uit de interview-
ronde. 
Het `zachter' karalcter van de gegevens uit de interviewronde en de combinatie 
van deze methode met die van de documentenstudie maken onvermijdelijk dat 
sommige gegevens elkaar kunnen tegenspreken. Verder is aan de interviewme-
thode inherent dat de diverse aandachtspunten per betroldcen bestuursinstantie 
niet steeds dezelfde aandacht hebben gekregen: vaak werden in de verschillende 
gespreldcen verschillende accenten gelegd. Dit is bij de verslaglegging in dit boek 
gerespecteerd. 
Naast het gebruik van interviews is een beperlcing van het onderzoek dat het 
betrelckelijk kort na de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene 
wet bestuursrecht is verricht. Zoals door meerdere geinterviewde personen is 
benadrukt, kwam het onderzoek eigenlijk te vroeg. Dit geldt in het bijzonder voor 
de derde onderzoeksvraag, inzake geschillenreductie. In het licht van dit tijds-
aspect is het onderzoek verkennend en kwalitatief van aard (S 1.5). 

Gelet op dit laatste, worden in dit boek in beginsel geen stellige kwantitatieve uit-
spraken gedaan. Reeds kan echter worden opgemerkt dat niettegenstaande zijn 
kwalitatieve karalcter op basis van het onderzoek een heldere uitspraak over de 
omvang van het gebruik van beleidsregels in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht kan worden gedaan: dit gebruik is, gelet op de talrijke bestuurs-
bevoegdheden voor de uitoefening waarvan beleidsregels zouden kunnen worden 
vastgesteld, in het algemeen vrij gering. 
Men kan zich afvragen of deze bevinding rechtstreeks te maken heeft met het 
betreklcelijk vroegtijdige karakter van het onderzoek. Reeds kan echter worden 
opgemerkt dat de onderzoeksbevindingen niet indiceren dat binnen afzienbare 
tijd de omvang van het gebruik van de figuur beleidsregel aanmerkelijk zal toene-
men. Los van die bevindingen kan zelfs de vraag rijzen of de belangstelling voor 
de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, althans wat betreft titel 4.3, 
inmiddels niet is weggezakt. 
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9.2 	MINISTERIES, MET NAME ECONOMISCHE ZAKEN 

Toepassing, ervaring en knelpunten (onderzoeksvraag 1) 

Opmerkelijk is dat er op het niveau van de ministeries, in verhouding tot het 
enorme aantal uitvoeringsbevoegdheden, weinig beleidsregels in de Staatscou-
rant worden gepubliceerd: het gaat over de jaren 1998, 1999 en zoo° om in 
totaal 49 besluiten houdende beleidsregels. Dit beeld is enigszins misleidend, in 
aanmerlcing genomen dat bepaalde categorieen beleidsregels, met name die van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsomstandighe-
den (te weten to besluiten houdende beleidsregels), een onevenredig grote plaats 
innemen. Aan de andere kant zijn bepaalde beleidsregels waarvan de onderzoe-
kers het bestaan bekend is maar die in de betrolcken periode niet zelf in de Staats-
courant zijn bekendgemaalct (waaronder beleidsregels in het kader van het 
vreemdelingenrecht) vanwege hun specifieke — complexe — aard niet in het 
onderzoek betrolcken. Eveneens zijn, gelet op art. 1:6, onder a, Awb, de regels van 
het openbaar ministerie omtrent de opsporing en vervolging van strafbare feiten 
buiten beschouwing gelaten. Meer in het algemeen moet in aanmerking geno-
men worden dat niet alle gepubliceerde beleidsregels in de Staatscourant worden 
bekendgemaakt. De Staatscourant als publicatiemiddel heeft echter zeer sterk de 
overhand. Zo worden alle beleidsregels van het ministerie van Economische 
Zaken in de Staatscourant bekendgemaalct, eventueel in combinatie met een 
ander publicatiemiddel. 

De in het onderzoek geanalyseerde ministeriele beleidsregels zijn alle vastgesteld 
door de minister of staatssecretaris. Bij EZ en andere ministeries komt het voor 
dat een externe — afdeling 3.4 of 3.5 Awb-procedure — wordt gevolgd, maar hoe 
vaak dat gebeurt, is onduidelijk. Fen enkele keer is bij EZ met (potentiele) belang-
hebbenden via intern& over concept-beleidregels gecommuniceerd. De gepubli-
ceerde beleidsregels zijn doorgaans voorzien van een heldere toelichting of moti-
vering (inderdaad vaak slechts een van beide: ten onrechte, gelet op art. 3:46 en 
art. 3:47, eerste lid, Awb, ontbreekt in veel gevallen een motivering), met een 
hoge inhoudelijke kwaliteit. Zij plegen in artikelvorm te worden weergegeven, en 
zijn doorgaans goed van de toelichting en/of motivering te onderscheiden. Uit 
hun opschrift komt vrijwel altijd naar voren dat het om beleidsregels gaat. In het 
gros van de gevallen wordt bij de bekendmalcing van de beleidsregels de wette-
lijke grondslag van de uitvoeringsbevoegdheid genoemd. Verder kan gesproken 
worden van een soort standaard opzet van de ministeriele beleidsregels. Het 
enige knelpunt (naast het vaak ontbreken van een motivering) lijkt te zijn dat veel 
beleidsregels betrekking hebben op meerdere uitvoeringsbevoegdheden, terwij1 
het dan vaker voorkomt dat niet wordt aangegeven welke beleidsregel op welke 
uitvoeringsbevoegdheid betrekking heeft dan dat dit wel geschiedt. Verder is een 
aandachtspunt dat de doelgroep van de beleidsregels — de interne en de externe 
bestemming — sterk uiteenloopt. 
Per saldo is het oordeel 'fraaie' beleidsregels op zijn plaats. Het lijkt erop dat de 
prima kwaliteit van de gepubliceerde beleidsregels het resultaat is van een inacht- 
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nemen van de Aanwijzingen voor de regelgeving, die als bekend voor een deel 
tevens op beleidsregels van toepassing zijn. 

Wat betreft de inhoud van de beleidsregels is opgevallen dat de gepubliceerde 
beleidsregels vaak betrekking hebben op de afweging van belangen. Een niet te 
verwaarlozen deel van de beleidsregels is moeilijk onder te brengen bij de door de 
wetgever aangebrachte driedeling in beleidsregels omtrent de afweging van 
belangen, de vaststelling van feiten en de uitleg van wettelijke voorschriften. Te 
denken valt aan beleidsregels omtrent de feitenlcwalificatie, alsook aan procedu-
rele beleidsregels, bijvoorbeeld inzake de toepassing van de Algemene wet 
bestuursrecht (al zal het dan vaak om een belangenafweging gaan). Kennelijk is 
het gesignaleerde lcnelpunt uitsluitend theoretisch van aard, want het blijkt noch 
bij het bestuur noch door de rechter als lcnelpunt te worden ervaren. Wat betreft 
de inhoud van de beleidsregels is verder opgevallen dat de meeste beleidsregels 
niet alle open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid structureren. Voorzo-
ver zij wel op open bestanddelen betrelcicing hebben, bevatten zij zelf vaak ook 
open bestanddelen. De beleidsregels plegen de uitvoeringsbevoegdheid dus niet 
Vicht te timmeren'. 

Op basis van informatie uit de interviewronde kan worden opgemerkt .dat de 
beleidsregels die er zijn in voorkomende gevallen ook daadwerkelijk worden 
gehanteerd. Bij besluiten die met behulp van beleidsregels zijn genomen, wordt 
bij EZ in de motivering van het besluit ook altijd naar de beleidsregel verwezen. 
Bij EZ wordt echter geen motiveringsvoordeel van het gebruik van de beleidsre-
gels ervaren. Wat betreft het gebruik van de aan beleidsregels inherente afwij-
kingsbevoegdheid kan worden geconcludeerd dat bij EZ een ambtshalve onder-
zoek naar eventueel aanwezige bijzondere omstandigheden niet plaatsvindt. 
Afwijking van de beleidsregels ten nadele van de aanvrager vindt bij EZ evenmin 
plaats. 

Beleidsregels en andere vonnen van beleid (onderzoeksvraag 2) 

Bij het ministerie van Economische Zaken is het gebruik van beleidsregels, met 
name vanwege de inherente afwijkingsbevoegdheid, ongeveer een laatste optie. 
Zo er beleidsregels zijn, maken zij vaak deel uit van een totaalpaldcet aan maatre-
gelen. Bij het ministerie wordt veel gebruik gemaakt van beleidsnota's en, als het 
om extern gericht beleid gaat, algemeen verbindende voorschriften. Naast het 
ontbreken van een inherente afwijlcingsbevoegdheid wordt bij EZ aan algemeen 
verbindende voorschriften de voorkeur boven beleidsregels geven omdat het de 
bedoeling is dat er voor burgers rechten en verplichtingen ontstaan (deze voor-
keur komt onder meer tot uiting in de Kaderwet Ez-subsidies: deze wet vraagt om 
algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen). 
De invoering van titel 4.3 heeft er bij EZ niet toe geleid dat meer beleidsregels 
worden vastgesteld dan vroeger, ook niet in de zin van een transformeren van 
andere beleidsvormen in beleidsregels. Bij dit ministerie is bij het doorvoeren 
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van de verschillende deelonderwerpen van de derde tranche van enige priorite-
ring geen sprake geweest. 

Geschillenreductie (onderzoeksvraag 3) 

Van reductie van het aantal en/of de omvang van geschillen door de invoering 
van titel 4.3 is op het niveau van de ministeries niet gebleken. In dit verband sloot 
de geinterviewde rechter evenwel niet uit dat titel 4.3 een impuls aan het gebruik 
van beleidsregels heeft gegeven. Volgens haar lcwam het onderzoek echter te 
vmeg om jets zinnigs over de betekenis van titel 4.3 voor de geschillenreductie te 
kunnen zeggen. 

9-3 	ZELFSTAN DICE BESTUURSORGAN EN: SOCIALE VERZEKERINGSBANK 

EN I N FOR MATIE BEHEER GROEP 

Toepassing, ervaring en knelpunten (onderzoeksvraag i) 

Bij de twee in het onderzoek betrokken zelfstandige bestuursorganen, de SVB en 
de m-croep, komen beleidsregels betrekkelijk veel voor. De verklaring hiervoor 
ligt voor de hand: beide organisaties nemen jaarlijks miljoenen beschildcingen, 
waardoor de behoefte aan algemene regels groot is. Bij het goeddeels ontbreken 
van bevoegdheden tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften 
kunnen beleidsregels dan uitkomst bieden. Tussen de beleidsregels van de slim en 
die van de m-croep bestaan overeenkomsten. Zo wordt in het kader van de tot-
standkoming van deze regels geen afdeling 3.4 of 3.5 Awb-procedure gevolgd. 
Tussen de SVB en de 18-croep zijn echter ook enkele opmerkelijke verschillen 
omtrent het onderwerp beleidsregels geconstateerd, zodat beide instanties hier-
onder gedeeltelijk afzonderlijk aan de orde komen. 

De gepubliceerde beleidsregels van de SVB zijn neergelegd in de bundel SVB 

Beleidsregels 2000 & Algemeen verbindende voorschriften. De beleidsregels zijn 
vastgesteld door het bestuur, waarbij opmerkelijk is dat het besluit tot vaststelling 
van de beleidsregels en de beleidsregels zelf uit elkaar zijn gehaald. Dit is 
gebeurd uit pragmatische overwegingen. Het is tegelijkertijd in overeenstem-
ming met de tekst van artikel 1:3, vierde lid, Awb, waarin beleidsregels worden 
gedefinieerd als "bij besluit vastgestelde" algemene regels. De bundel wordt een 
keer per jaar vastgesteld. Tussendoor vastgestelde beleidsregels worden soms 
afzonderlijk in de Staatscourant gepubliceerd, en binden anders in afwachting 
van publicatie van de nieuwe versie van de bundel als vaste gedragslijn, aldus de 
SVB (het ctsv acht deze laatste gang van zaken onjuist). Verreweg de meeste 
beleidsregels van de SVB zijn in de bundel opgenomen, en dus gepubliceerd. De 
bundel bevat tevens de motivering van beleidsregels. De bundel wordt door de 
medewerkers van de SVB beschouwd als het totale normatieve kader voor het 
nemen van beschikkingen. Uit het opschrift van de bundel blijkt expliciet dat het 
(mede) om beleidsregels gaat. In de inleiding bij de bundel wordt een heldere 
opzet met betrekking tot de weergave en explicitering van de beleidsregels aange- 
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kondigd, maar die opzet wordt niet consequent doorgevoerd. Bij de weergave 
wordt gebruik gemaakt van aandachtsstreepjes en van de betoogvorm. Maar vaak 
lopen motivering, toelichting, beleidsregel, wettekst en jurisprudentie door 
ellcaar. Wel heel consequent wordt aangegeven op welke uitvoeringsbevoegdheid 
of -bevoegdheden de beleidsregels betreklcing hebben. Wanneer beleidsregels op 
meerdere bevoegdheden betrekking hebben, is doorgaans duidelijk waarom dat 
het geval is (de beleidsregel geeft bijvoorbeeld uitleg aan een begrip dat in meer-
dere bevoegdheden voorkomt). In de svB-bundel wordt opgemerk dat deze 
bedoeld is voor huidige en toekomstige clienten van de SVB. Volgens het interview 
met het hoofd juridische zaken is de bundel vooral bedoeld voor de relatie van de 
SVB met de rechter. In het perspectief van de geinterviewde rechter wordt dit niet 
zo ervaren: hij neemt alleen kennis van de bundel als er een beroep op wordt 
gedaan. 
Ook de IB-Groep kent betrekkelijk veel beleidsregels, al worden deze lang niet 
allemaal gepubliceerd. De meeste beleidsregels worden door de IB-Groep zelf 
geinitieerd; in een aantal gevallen berust het initiatief bij het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur enWetenschappen. Ook de door de IB-Groep zelf geiniteerde 
beleidsregels worden vaak voor commentaar aan dit ministerie voorgelegd. 
Beleidsregels worden uit naam van de hoofddirecteur officieel in het `Gele Katerd 
van het ministerie gepubliceerd. Betwijfeld kan worden of op het punt van de 
bevoegdheid tot vaststellen, ondertekenen en doen publiceren van de beleidsre-
gels bij de organisatie geen misverstand bestaat: er lijkt geen mandaatbesluit te 
zijn op grond waarvan de hoofddirecteur tot een en ander bevoegd is. Voorzover 
hier iets juridisch mis mocht zijn (het bevoegdheidsprobleem is niet volstrekt 
helder geworden), wordt dat bij de organisatie echter niet als knelpunt ervaren. In 
dit verband is voorts opmerkelijk dat in een aantal gevallen de suggestie wordt 
gewekt dat de minister bevoegd is tot het vaststellen (verlengen) van beleidsre-
gels. De beleidsregels zijn doorgaans voorzien van een deugdelijke motivering. 
Beleidsregels en motivering worden doorgaans goed uit elkaar gehouden. Dit 
wordt bevorderd door een heldere — min of meer standaard — opzet, waarbij in het 
gros van de gevallen de artikelvorm wordt gebruikt. Uit het opschrift van de gepu-
bliceerde beleidsregels komt goed tot uitdruldcing dat het om beleidsregels gaat. 
Vrijwel altijd wordt aangegeven op welke uitvoeringsbevoegdheid de beleidsregel 
betreldcing heeft (soms wordt bij juridische grondslag vermeld: "niet van toepas-
sing", wat verwarring kan scheppen). Een heel groot deel van de beleidsregels 
heeft betreklcing op een hardheidsclausule. In dat geval plegen tevens een of 
meer andere relevante bepalingen te worden vermeld. De gepubliceerde beleids-
regels van de IB-Groep zijn bedoeld voor diverse doelgroepen, zoals (aanstaande) 
belanghebbenden, decanen, hogescholen, universiteiten, et cetera. 
Uit het voorgaande komen ten minste de volgende drie verschillen tussen de SVB 

en de IB-Groep naar voren. Het eerste punt van verschil is dat de de IB-Groep 
anders dan de SVB een nauwe band met een ministerie onderhoudt: de (histo-
risch bepaalde) invloed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen op de beleidsregels van de IB-Groep is bepaald niet te verwaarlozen; iets 
dergelijks ontbreekt in de relatie tussen de SVB en het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Het tweede punt van verschil is dat de SVB haar 

161 



beleidsregels in een bundel bijeen en naar buiten brengt (jaarlijkse activiteit), ter-
will die van de 1B-Groep in principe afzonderlijk worden vastgesteld en (even-
tueel) gepubliceerd. Het derde punt van verschil is dat de beleidsregels van de SVB 

op diverse bevoegdheden betrelcking hebben, terwfil het gros van die van de IB-

Groep primair op een hardheidsclausule slaat. 

In aansluiting op dit laatste punt is vastgesteld dat de meeste beleidsregels van de 
SVB op gebonden bevoegdheden betreldcing hebben, en derhalve vooral beleids-
regels zijn omtrent de uitleg van wettelijke voorschriften. De SVB maalct geen 
onderscheid tussen beleidsregels omtrent de belangenafweging, de vaststelling 
van feiten en de uitleg van wettelijke voorschriften: men ziet het nut van een der-
gelijk onderscheid niet in. Ook de geinterviewde rechter bleek zich over dit 
onderscheid niet druk te maken (wel signaleerde hij dat de SVB soms moeite heeft 
met het onderscheid tussen algemeen verbindende voorschriften en beleidsre-
gels). Aandacht trekt dat sommige van de svs-beleidsregels niet goed in evenge-
noemde driedeling passen. Dit geldt voor procedurele beleidsregels (die vooral 
zijn aan te treffen in een apart deel van de svB-bundel waarin aandacht wordt 
besteed aan de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht), beleidsregels 
omtrent de feitenkwalificatie en beleidsregels in het belang van een uniforme uit-
leg van jurisprudentie. De beleidsregels dekken vrij goed de open bestanddelen 
van de uitvoeringsbevoegdheden, al kennen zij ook zelf veelal open bestanddelen. 
In veruit de meeste gevallen geven de gepubliceerde beleidsregels van de 1B-
creep invulling aan een hardheidsclausule. Gezien de formulering van de hard-
heidsclausules lijkt het te gaan om wetsinterpretatie, maar feitelijk gaat het om 
afweging van belangen. De geinterviewde rechter vond dat de 1B-Groep nogal 
eens met een hardheidsdausule aan de haal pat: de dausule vormt als het ware 
de grond voor een heel systeem van schaduwwetgeving. Hij bleek daar echter 
geen gevolgen aan te verbinden. In de beleidsregels van de 1B-Groep wordt het 
onderscheid in beleidsregels omtrent de belangenafweging, omtrent de feiten-
vaststelling en omtrent de wetsuitleg evenmin gemaakt. De beleidsregels die op 
een hardheidsdausule betrekking hebben (het gros), geven per definitie maar in 
beperkte mate invulling aan de uitvoeringsbevoegdheid. De beleidsregels zelf 
bevatten doorgaans maar weinig open bestanddelen. 
Het belangrijkste verschil in dit kader tussen de gepubliceerde beleidsregels van 
de SVB en die van de 1B-Groep werd hierboven al aangeduid: de beleidsregels van 
de SVB geven vooral invulling aan vage wettelijke begrippen in diverse uitvoe-
ringsbevoegdheden, die van de 1B-Groep gaan heel vaak over het gebruik van een 
hardheidsdausule, waarbij het in essentie gaat om belangenafweging. 

De bundel met beleidsregels wordt binnen de SVB veel gebruilct. Er is weliswaar 
naast deze bundel nog een handleiding. Maar deze wordt door de svfi-medewer-
kers te gedetailleerd gevonden. Opmerkelijk is dat de bundel verhoudingsgewijs 
verreweg het meest wordt gebruikt door de medewerkers bezwaar en beroep. In 
de primaire beschikkingen wordt in de motivering niet naar beleidsregels verwe-
zen, omdat deze beschilckingen in hoge mate geautomatiseerd worden genomen. 
Verwijzing naar beleidsregels wordt vooral zinvol geacht in de verhouding tot de 
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rechter. Het motiveringsvoordeel van het gebruik van beleidsregels wordt door de 
organisatie dan ook alleen in deze laatste context ervaren. Dit werd intussen niet 
herkend door de geinterviewde rechter (zoals beaamd door het geinterviewde 
hoofd juridische zaken van de svB). 
Ook bij de IB-Groep worden de beleidsregels veel gebruikt, met name op het ter-
rein van de `grote' wetten: de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoet-
koming onderwijsbijdrage en schoolkosten (de opvolgster van de Wet tegemoet-
koming studiekosten). Dit betreft niet alleen de gepubliceerde, maar ook en 
vooral de ongepubliceerde beleidsregels (neergelegd in leidraden). De gepubli-
ceerde beleidsregels worden door de IB-Groep als het ware geformuleerd en toege-
past als betrof het algemeen verbindende voorschriften, aldus de geinterviewde 
rechter, die verder opmerkte met deze benadering geen moeite te hebben. Het 
motiveringsvoordeel van het gebruik van beleidsregels wordt bij de IB-Groep niet 
ervaren. Dit heeft weer te maken met het in hoge mate geautomatiseerd nemen 
van de beschilckingen. 
Bij de SVB en de IB-Groep werden overeenkomstige knelpunten met betrelcking 
tot (het gebruik van) beleidsregels waargenomen. Bij beide organisaties worden 
beleidsregels af en toe namelijk als een keurslijf ervaren: men mist soms vol-
doende flexibiliteit. Bovendien kost het (vaak in verband met ingrijpende wetswij-
zigingen) vaststellen en bekendmaken en het vervolgens onderhouden van 
beleidsregels veel tijd en geld, zo werd van de kant van de IB-Groep gesteld (soms 
is sprake van achterstallig onderhoud; dit geldt trouwens ook voor sommige 
beleidsregels van andere bestuursinstanties). Anders dan bij de SVB, heeft men 
bij de IB-Groep aan een en ander bewust de consequentie verbonden terughou-
dendheid te betrachten bij het publiceren van beleidsregels. 
In verband met de geautomatiseerde primaire beschikkingverlening wordt in de 
primaire fase noch bij de SVB noch bij de IB-Groep aandacht aan de inherente 
afwijkingsbevoegdheid besteed, tenzij de aanvrager reeds in zijn aanvraag van 
bijzondere omstandigheden melding maakt. Bij de SVB blijkt de inherente afwij - 
kingsbevoegdheid lastig te worden gevonden. Noch bij de SVB noch bij de IB-

Groep is ooit ten nadele van de burger van de beleidsregels afgeweken. 

Beleidsregels en andere vormen van beleid (onderzoeksvraag 2) 

De SVB maalct weliswaar veelvuldig gebruik van beleidsregels, maar ook van 
andere beleidsvormen, zoals instructies, werkafspraken en nota's. Het overgrote 
deel van de beleidsregels is door de SVB bekendgemaakt. Een klein deel niet, bij-
voorbeeld omdat het beleid nog niet is uitgekristalliseerd, omdat de SVB twijfelt of 
het de rechterlijke toets kan doorstaan of omdat de organisatie er nog niet klaar 
voor is. Van de kant van de SVB werd benadrulct dat inzet is de beleidsregels 
zoveel mogelijk formeel vast te stellen en te publiceren. Op dit punt heeft de 
invoering van titel 4.3 een belangrijke impuls betekend: gebroken is met de tradi-
tie van geheimhouden van beleid. De geinterviewde rechter heeft van de omslag 
in benadering van de figuur beleidsregel bij de SVB weinig gemerkt. Volgens hem 
kent de SVB al een vrij lange traditie van werken met beleidsregels. Dit vindt 
steun in het gegeven dat de bundel SVB Beleidsregels 2000 & en Algemeen ver- 
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bindende voorschriften voorlopers heeft die in ieder geval teruggaan tot het begin 
van de jaren negentig (anderzijds is duidelijk dat de huidige bundel aanzienlijk 
uitgebreider is dan vroegere uitgaven met beleidsregels). Omdat inmiddels veel 
beleid in gepubficeerde beleidsregels is neergelegd, komt het bij de SVB met veel 
meer voor dat bepaald beleid in beleidsregels wordt getransformeerd. De inhaal-
slag is gemaakt. Opmerkelijk is dat veel beleidsregels van de SVB niet de neerslag 
zijn van beleid, maar van jurisprudentie. 
De IB-Groep werkt veel met gepubliceerde, maar meer nog met ongepubliceerde 
beleidsregels; ook wordt gebruik gemaakt van andere beleidsvormen als instruc-
ties, werkafspraken en nota's. Fen en ander is neergelegd in het leidradenboek, 
dat ook casuistiek en regels voor de omgang met dienten bevat. Dit leidraden-
boek stemt qua type informatie overeen met het handboek van de SVB, dat veel 
uitgebreider is dan de bundel SVB Beleidsregels z000 & Algemeen verbindende 
voorschriften. Anders dan naar eigen zeggen bij de SVB het geval is geweest, heeft 
de invoering van titel 4.3 bij de 1B-Groep geen belangrijke impuls gegeven aan het 
gebruik van de figuur beleidsregel: volgens de ge1nterviewde beleidsmedewerker 
liep de 1B-Groep bij het werken met beleidsregels altijd al voorop. Eveneens 
anders dan bij de SVB, komt het bij de 1E-Groep nog steeds met een zekere regel-
maat voor dat beleid wordt getransformeerd in beleidsregels. Reden daarvoor is 
de behoefte aan duidelijkheid voor de eigen medewerkers. Dit wil niet zeggen dat 
de beleidsregels ook meteen worden gepubliceerd; dat gebeurt bijvoorbeeld pas 
onder druk van de rechter. Noch bij de SVB noch bij de u3-Groep is prioritering 
aangebracht in de deelonderwerpen van de derde tranche bij het aanpassen van 
organisatie en beleid aan deze tranche. 

Geschillenreductie onderzoeksvraag 3) 

In dit kader trekt aandacht dat de met betrekking tot de zelfstandige bestuursor-
ganen geinterviewde rechters unaniem van oordeel zijn dat het meestal niet 
zoveel uitmaakt of een beschikking aan beleidsregels dan wel aan andere vormen 
van beleid wordt getoetst: of de toetsing nu loopt via de desbetreffende Awb-bepa-
lingen (beleidsregels) dan wel via de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
(andere beleidsvormen), volgens hen is het resultaat eigenlijk altijd hetzelfde 
(daarbij geldt dat een beschilcking gebaseerd op een onrechtmatig bevonden 
beleidsregel niet reeds uit dien hoofde wordt vernietigd). Wel kan de rechter naar 
hun ervaring in geval van een beschikbare beleidsregel 'korter door de bocht' toet-
sen. Zo komt de rechter zonder omwegen tot vernietiging van een beschikking 
die niet met de toepasselijke beleidsregel correspondeert. Sprake is van een 
directe toetsing aan de beleidsregel, in plaats van via de omweg van de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur. De geinterviewde rechters hebben wel het idee 
dat een beter bestuurlijk gebruik van de figuur beleidsregel kan helpen bij het 
terugbrengen van het aantal geschillen. 
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94 GEM EENTEN 

Toepassing, ervaring en knelpunten (onderzoeksvraag 1) 

Op gemeentelijk niveau komen beleidsregels heel weinig voor. Bij de in het 
onderzoek betrokken kleine gemeente, Kleinstad, is zelfs geen enkele gepubli-
ceerde beleidsregel aangetroffen. Anderzijds is door geinterviewde personen 
opgemerkt dat hun gemeenten wel degelijk veel met beleidsregels werken. Dit 
verschil in waarneming zou ermee te maken lcunnen hebben dat gemeenten een 
groot gedeelte van hun beleidsregels niet publiceren. Het onderzoek was echter 
zodanig ingericht dat ook de niet-gepubliceerde beleidsregels aan het licht had-
den moeten komen. Tevens is namelijk gekeken naar raadsagenda's en besluiten-
lijsten van vergaderingen van de colleges van burgemeester en wethouders. Ook 
langs deze weg zijn echter maar weinig beleidsregels boven water gekomen. 
Een mogelijke verklaring is gelegen in onduidelijkheden omtrent de in verorde-
ningen aangetroffen bevoegdheden voor colleges van burgemeester en wethou-
ders tot het geven van "nadere regels": gaat het bier om de bevoegdheid tot het 
vaststellen van algemeen verbindende voorschriften of om die tot het vaststellen 
van beleidsregels? Deze vraag bleek voor de geInterviewde personen geen aan-
dachtspunt (laat staan knelpunt) te vormen. Het antwoord blijkt voor het bestuur 
echter niet altijd evident te zijn (of voor het bestuur wel evident, maar dan nog 
niet altijd juist te zijn). Zo zijn gemeentelijke regels aangetroffen die expliciet als 
beleidsregels worden aangekondigd, maar bij nader inzien beter als "nadere 
regels" in de zin van algemeen verbindende voorschriften kunnen worden gekwa-
lificeerd (waarmee strookt dat de burgers verplichtingen worden opgelegd). 
Door de geinterviewde juridisch controller bij de middelgrote gemeente, Middel-
stad, werd benadrukt dat veel beleidsregels in verordeningen staan. Ofschoon dit 
in theorie goed mogelijk is, is daarvan bij de bestudering van verordeningen van 
de gemeente Middelstad niet gebleken: zo in de verordeningen al beleidsregels 
staan, is dat impliciet (misschien speelt hier ook onduidelijkheid over het onder-
scheid tussen beleidsregels en "nadere regels" parten). 
Een andere verklaring voor het verschil in waarneming van de omvang van het 
gebruik van de figuur beleidsregel, die deels met de vorige samenhangt, betreft 
een verschil in opvatting van het begrip beleidsregel. De bij de gemeente Klein-
stad werkzame consultant bleek een heel ruim begrip te hanteren, waardoor ook 
interne (niet-beleids)regels onder het begrip beleidsregel werden geplaatst. 
Opmerkelijk is dat door de geinterviewde medewerker juridische zaken van de 
grote gemeente, Grootstad, een heel ander beeld van het gebruik van beleids-
regels werd gegeven. In tegenstelling tot de informatie uit de interviews bij de 
twee andere gemeenten, werd door haar nadrulckelijk onderkend dat de - 
gemeente weinig met beleidstegels werkt: de eigen afdeling, juridische zaken en 
veiligheid, gebruilct betrekkelijk veel beleidsregels, maar elders in de organisatie 
gebeurt het naar haar indruk maar weinig. Zij gaf verder aan dat de verordenin-
gen van de eigen gemeente algemeen verbindende voorschriften bevatten, en 
geen beleidsregels (in tegenstelling tot hetgeen voor Middelstad werd opge-
merkt). 
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Al met al kan worden gecondudeerd dat de omvang van het gemeentelijke 
gebruik van de figuur beleidsregel ldein is. Of het bier om een Icnelpunt gaat, 
hangt als steeds af van hoe men het begrip krielpunt defmieert. Voorts kan wor-
den geconcludeerd dat het begrip beleidsregel bij gemeenten niet ondubbelzin-
nig wordt opgevat. 

De meeste gemeentelijke beleidsregels worden vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders; verhoudingsgewijs een klein aantal door de burge-
meester. Blijkens informatie uit de interviewronde zijn er tevens beleidsregels die 
aflcomstig zijn van de gemeenteraad. Zo worden, als opgemerkt bij Middelstad, 
volgens de geinterviewde juridisch controller van deze gemeente, veel beleids-
regels in verordeningen neergelegd. De desbetreffende beleidsregels slaan niet 
op een bevoegdheid van de gemeenteraad: het gaat om beleidsregels in de zin van 
artikel 148 Gemeentewet. Door de geinterviewde consultant van Kleinstad werd 
opgemerkt dat sinds de rapportage van de Commissie Elzinga minder vaak 
beleidsregels door de gemeenteraad worden vastgesteld dan vroeger het geval 
was. 
De gemeentelijke beleidsregels komen veelal tot stand langs de weg van de afde-
ling 3.4 Awb-procedure, verhoudingsgewijs duidelijk minder vaak langs de weg 
van de afdeling 3.5 Awb-procedure. Het is een bewuste keus dat gemeentelijke 
beleidsregels niet in mandaat worden vastgesteld. Niet is gebleken van gemeente-
lijke beleidsregels die aan goedkeuring onderhevig zijn. Publicatie van gemeente-
lijke beleidsregels geschiedt door publicatie op een gemeentelijke pagina in een 
huis-aan-huis-blad. Sprake is van een korte weergave van de zakelijke inhoud. 
Met name vanwege de gemeente Middelstad werd benadrukt dat men streeft naar 
een publieksvriendelijke tekst. Men werkt ten opzichte van de burgers, en dat 
geldt ook voor de andere gemeenten, liever met goed voorlichtingsmateriaal voor 
specifieke doelgroepen dan met in juridische taal geformuleerd beleid. Dit wil 
zeggen dat op gemeentelijk niveau de opvatting heerst dat de officiele beleids-
regels niet primair bedoeld zijn voor de burgers. 
De gepubliceerde gemeentelijke beleidsregels zijn doorgaans wel van een toelich-
ting, maar niet van een motivering voorzien. Van een vaste opzet van de beleids-
regels is geen sprake. Zo komen een genummerde weergave en de betoogvorm 
(doorlopende tekst in bijvoorbeeld een notitie) naast elkaar voor. In de meeste 
gevallen blijkt uit het opschrift van de gepubliceerde beleidsregels dat het om 
beleidsregels gaat. Bij de gemeente Grootstad heeft een aanzienlijk deel, bij de 
gemeente Middelstad een klein deel van de gepubliceerde beleidsregels betrek-
king op meerdere uitvoeringsbevoegdheden. Voor beide gemeenten geldt dat het 
in geval van het van toepassing zijn op meerdere bevoegdheden, vaker niet dan 
wel voorkomt dat wordt aangegeven welke beleidsregel op welke bevoegdheid 
betrelcking heeft. In veruit de meeste gevallen wordt bij de bekendmaking van de 
beleidsregels de wettelijke grondslag van de uitvoeringsbevoegdheid genoemd. 

De gemeentelijke beleidsregels zijn in overwegende mate beleidsregels omtrent 
de afweging van belangen; de aard van het gros van de gemeentelijke bevoegd- 
heden brengt dat mee. In een aantal gevallen zijn de beleidsregels moeilijk bij de 
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door de wetgever aangebrachte driedeling in te delen. In geen enkele beleidsregel 
wordt expliciet aan deze driedeling gerefereerd. De beleidsregels geven door-
gaans gedeeltelijk invulling aan de open bestanddelen van de betrokken bestuurs-
bevoegdheid. Zij bevatten doorgaans zelf ook open bestanddelen. Opmerkelijk is 
dat vele van de beleidsregels van de gemeente Middelstad uitdrulckelijk zijn gere-
lateerd aan artikel 3 APV: "Aan een krachtens deze verordening verleende vergun-
ning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschrif-
ten en beperkingen mogen slechts strekken ter bescherming van het belang of de 
belangen in verband waarmee de vergunning is verleend." Terzijde: de laatste vol-
zin is in het licht van de gelding van artikel 3:3 en artikel 3:4, tweede lid, Awb, res-
pectievelijk van het specialiteitsbeginsel, niet strikt noodzakelijk. 

Volgens de informatie uit de interviewronde worden de beleidsregels in voor-
komende gevallen ook daadwerkelijk toegepast. De geinterviewde personen werk-
zaam bij Grootstad en Middelstad merkten op bij het gebruik van beleidsregels 
een motiveringsvoordeel te ervaren. Men vindt het handig om in de motivering 
aan beleidsregels te kunnen refereren, al blijkt dit maar op bescheiden schaal te 
gebeuren. De geinterviewde juridisch controller bij de gemeente Middelstad sig-
naleerde in dit verband dat nog vaak wordt gewerkt met standaard tekstblolcken, 
maar dat men daarmee in bezwaar en beroep in de problemen kan komen. Over 
de kwantitatieve betekenis van de aan beleidsregels inherente afwijkingsbevoegd-
heid wordt verschillend geoordeeld. Volgens informatie uit de interviewronde 
komt het bij Grootstad en Kleinstad voor dat ook ambtshalve aan deze bevoegd-
held aandacht wordt besteed. Als van de beleidsregels wordt afgeweken, gebeurt 
dat bij Grootstad op het niveau van het bestuursorgaan zelf, dus niet in mandaat. 
Afwijking van de beleidsregels ten nadele van de burger vindt bij gemeenten 
nimmer plaats. 

Beleidsregels en andere vormen van beleid (onderzoeksvraag 2) 

Gemeenten werken met verordeningen, beleidsregels, beleidsnota's en plannen 
(extern gericht), alsmede met richtlijnen en circulaires, vNG-modellen, model-
beschilcldngen, werkafspraken en ambtelijke regels (intern gericht). Als reeds 
opgemerkt, nemen beleidsregels verhoudingsgevvijs duidelijk een onderge-
schikte plaats in. In plaats van met beleidsregels wordt vooral gewerkt met 
beleidsnota's. Dit werd beaamd door de geinterviewde rechter, die op dit punt 
geen verschil tussen grote, middelgrote en kleine gemeenten heeft ervaren. Wat 
betreft het gebruik van beleidsnota's kan van een typisch gemeentelijke cultuur 
worden gesproken. Analyse van enkele beleidsnota's heeft uitgewezen dat de 
beleidsnota's soms beleidsregelachtige uitspraken bevatten. Deze liggen dan 
gewoonlijk erg verscholen in de tekst van de nota, terwijl de desbetreffende nor-
matieve uitspraken dan vaak weinig scherp zijn. Vraag is of men dan wel van 
beleidsregels in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan spreken: het 
hangt ervan af of men een een ruim dan wel beperkt begrip prefereert. Hieronder 
wordt hierop nog ingegaan. 
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Het lijkt erop dat de beleidsnota-cultuur sterk te maken heeft met de politiek-
bestuurlijk functie van de nota: zoals ook in een interview naar voren Imam, ple-
gen beleidsnota's voort te komen uit politiek-bestuurlijk initiatief (discussie in de 
raadszaal). Ook bij gemeenten bestaat behoefte aan schriftelijk vastgelegd beleid. 
Transformatie van gemeentelijk beleid in beleidsregels blijkt echter weinig voor 
te komen. Als knelpunt is in dit kader door de geinterviewde juridisch controller 
van Middelstad aangevoerd dat men — ook de rechter — onvoldoende in de gaten 
heeft dat ook verordeningen beleidsregels kunnen inhouden. Volgens de geinter-
viewde rechter vormt het onderscheid tussen besluiten van algemene streldcing 
en beschikkingen een knelpunt (en niet het onderscheid tussen algemeen verbin-
dende voorschriften en beleidsregels). De invoering van titel 4.3 heeft geen veran-
dering in de omvang van het gemeentelijke gebruik van de figuur beleidsregel 
gebracht. Bij de invoering van de derde tranche heeft de gemeente Kleinstad prio-
riteit aan het deelonderwerp mandaat en delegatie gegeven. Bij de twee andere 
gemeenten is van enige prioritering geen sprake geweest. 

Geschillenreductie (onderzoeksvraag 3) 

Omdat gemeenten in het algemeen heel weinig beleidsregels gebruiken, kan niet 
worden gezegd dat beleidsregels bijdragen aan de reductie van het aantal en/of de 
omvang van geschillen. Aangezien de invoering van titel 4.3 niet tot een toename 
van het gebruik van de figuur beleidsregel heeft geleid, levert deze titel daaraan 
evenmin een bijdrage, zo kan in navolging van de geinterviewde reciter worden 
gecondudeerd. Wel wordt door deze rechter onderkend dat het voor de manier 
van toetsing kan uitmaken wat voor beleidsvorm in geding is: aan beleidsregels 
wordt rechtstreeks getoetst, wat bij beleidsnota's minder goed mogelijk is. In dit 
kader wordt onderscheid gemaakt tussen ambtelijke nota's en door het bestuurs-
orgaan zelf vastgestelde nota's: aan eerstgenoemde nota's wordt minder beteke-
nis gehecht dan aan laatstgenoemde nota's. 

9.5 	ALGEHELE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Hieronder volgen voor de drie centrale onderzoeksvragen afzonderlijk de hoofd-
conclusies uit het evaluatie-onderzoek, waar dat mogelijk en zinvol wordt geacht, 
voorzien van commentaar en een of meer aanbevelingen. 

Vraag i. Op welke tvijze wordt door bestuursorganen toepassing gegeven aan de Awb-
bepalingen over beleidsregels? Welke ervaringen hebben bestuursorganen met 
de Awb-bepalingen over beleidsregels? Welke knetpunten zijn daarbij geble-
ken? 

Zoals in § 1.3 en S i.4 is benadralct, ziet deze eerste (hoofd)vraag van het onder-
zoek primair op de betekenis van de Awb-bepalingen met betrekking tot beleids-
regels. Deze bepalingen zijn de definitiebepaling van artikel 1:3, vierde lid, Awb 
en de vier artikelen van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht: de artikelen 
4:81-4:84 Awb. Hieronder worden deze artikelen vanuit het perspectief van de 
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onderzoeksbevindingen van commentaar voorzien. Tevens komt een aantal 
andere relevante Awb-bepalingen aan de orde. In prealabele zin worden opmer-
kingen gemaakt met betreldcing tot de formulering van enkele bepalingen (het 
gaat om opmerkingen van dogmatische aard, die enigszins los staan van het ver-
richte empirische onderzoek). 

Artikel 1:3, vierde lid, Awb: 
"Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet 
zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vast-
stetting van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een 
bevoegdheid van een bestuursorgaan." 

Reeds in S 1.2 werd opgemerkt dat deze formulering niet correspondeert met het 
mime bereik van de definitie zoals de wetgever deze voor ogen heeft gehad. Vol-
gens de wetgever zijn ook beleidsregels met betrekking tot privaatrechtelijk 
rechtshandelen en met betrekking tot feitelijk handelen mogelijk. Het gebruik 
van de term bestuursorgaan in de definitie is daarmee niet in overeenstemming, 
want privaatrechtelijk rechtshandelen is geen handelen van een bestuursorgaan 
maar van de bijbehorende rechtspersoon. Het in het kader van de vierde tranche 
voorgestelde vierde lid van artikel I:I Awb — "De vermogensrechtelijke gevolgen 
van een handeling van een bestuursorgaan treffen de rechtspersoon waartoe het 
bestuursorgaan behoort." — lost dit mankement niet op. Ook het gebruik van de 
term bevoegdheid strookt niet met de beoogde mime reikwijdte. Verdedigbaar is 
ten minste dat met deze term strilct genomen beleidsregels met betreldcing tot 
feitelijk handelen buiten de boot vallen, namelijk in de opvatting dat het begrip 
bevoegdheid ziet op het vermogen om een rechtshandeling te verrichten. Voor 
feitelijk handelen is de term recht dan geeigend. In een mime opvatting kan men 
onder het begrip bevoegdheid tevens het vermogen verstaan tot het verrichten 
van feitelijke handelingen. In deze opvatting is wat betreft het gebruik in de defi-
nitiebepaling van de term bevoegdheid geen sprake van een knelpunt. De onder-
havige lcwestie van de reilcwijdte van Awb-bepalingen speelt meer in het alge-
meen. Zie bijvoorbeeld de schakelbepaling van artikel 3:1, tweede lid, Awb, 
waarin gesproken wordt van "andere handelingen van bestuursorganen dan 
besluiten", waarmee tevens privaatrechtelijke rechtshandelingen van rechtsperso-
nen worden bedoeld. Er zijn geen aanwijzingen dat de aan de orde zijnde dogma-
tische en terminologische punten in de bestuurs- en rechtspraktijk problemen 
opleveren. In zoverre is van enig knelpunt geen sprake. 
Uit een oogpunt van zuiverheid zou het echter wenselijk zijn dat de beoogde 
mime reilcwijdte van de Algemene wet bestuursrecht, niet alleen wat betreft het 
onderwerp beleidsregels maar ook meer in het algemeen, beter dan thans het 
geval is in de wettelijke formuleringen tot uitdrukking wordt gebracht. 

Beleidsregels zijn ingevolge de definitiebepaling "bij besluit vastgestelde" regels. 
Met deze omschrijving worden het besluit waarbij de beleidsregels worden vast-
gesteld en de beleidsregels zelf uit elkaar gehaald. Dit heeft als merkwaardige 
consequentie — zie reeds 1.2 - dat de vaststellingsbeslissing schriftelijk moet 
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zijn, maar dat de beleidsregels zelf eventueel ook niet-schriftelijk kunnen zijn: 
ofschoon de wetgever de niet-schriftelijke gedragslijn niet onder het begrip 
beleidsregel heeft willen vatten, wordt een dergelijke gedragslijn volgens de wet-
tekst niet van dit begrip uitgezonderd. Ook voor dit punt geldt dat het in de 
bestuurs- en rechtspraktijk geen problemen oplevert: gelet ook op de bedoeling 
van de wetgever, is duidelijk dat ook de beleidsregels zelf een schriftelijke vorm 
moeten hebben. Aileen bij de ldeine gemeente, Kleinstad, zijn op dit punt, in ver-
band met een heel ruime opvatting van het begrip beleidsregels, onduidelijk-
heden geconstateerd (het lijkt erop dat bij deze gemeente de definite uit het tijd-
perk van voor de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht wordt 
aangehouden). Opmerkelijk is dat de SVB conform de wettekst het besluit tot vast-
stelling van de beleidsregels en de beleidsregels zelf van elkaar heeft losgekop-
peld. Dit is om touter praktische redenen gebeurd (beknopt, ruim bekend te 
maken besluit, met beleidsregels als bijlage maar tegelijkertijd als hoofdmoot van 
een afzonderlijk uitgegeven buridel). 
Het geconstateerde theoretisch mogelijke misverstand zou ondervangen kunnen 
worden door in plaats van "bij besluit vastgestelde" regels te spreken van "beslui-
ten houdende beleidsregels" (vergelijk de formulering van art. 4:83 Awb). Daar-
mee wordt beter tot uitdrukking gebracht dat ook de beleidsregels zelf een 
besluitkarakter hebben (en dus ook zelf schriftelijk moeten zijn). 

Beleidsregels zijn ingevolge de definitiebepaling algemene regels "niet zijnde een 
algemeen verbindend voorschrift". In het onderzoek is niet gebleken dat de 
ministeries en de is-Groep moeite hebben met het onderscheid tussen beleidsre-
gels en algemeen verbindende voorschriften; voor de SVB lijkt dit volgens de gein-
terviewde rechter soms anders te liggen. Voor gemeenten geldt dat het onder-
scheid tussen beleidsregels en "nadere regels" een enkele keer tot verwarring 
leidt. In dit verband is voorts de stelling van de gelnterviewde juridisch controller 
van de gemeente Middelstad opmerkelijk dat de verordeningen van de eigen 
gemeente veel beleidsregels bevatten. Verder roept de mogelfilcheid van beleids-
regels in beleidsnota's een vraagteken op. Volgens een van de geinterviewde rech-
ters gaat vooral het onderscheid tussen besluiten van algemene strekking en 
beschilckingen met problemen gepaard. In het kader van de documentenstudie is 
daar evenwel man een paar keer van gebleken, waarbij zij aangetekend dat dit 
onderscheid geen aandachtspunt voor het onderzoek vormde. 
Op deze plaats nog een opmerking over de bier en daar in gemeentelijke verorde-
ningen aangetroffen bevoegdheid voor colleges van burgemeester en wethouders 
tot het stellen van "nadere regels" (zie ook 5 1.2). Ofschoon in wetshistorisch 
opzicht onjuist (indertijd werd vooral gedacht aan de bevoegdheid tot het geven 
van uitvoeringsvoorschriften, dat wil zeggen voorschriften zonder zelfstandige 
normstelling), plegen deze "nadere regels" in de jurisprudentie te worden gekwa-
lificeerd als algemeen verbindende voorschriften. Vermoedelijk is het vanwege 
deze vaste jurisprudentie dat bij gemeenten slechts bij uitzondering problemen 
op het onderhavige punt worden ervaren. 
Het zou meer recht doen aan de oorspronkelijke betekenis wanneer de betrokken 
bevoegdheid wordt aangemerkt als een bevoegdheid tot beleidsregelgeving (waar- 
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bij in plaats van de term nadere regels uitdrukkelijk de term beleidsregels dient te 
worden gehanteerd). Dit zou ook beter bij het door de Commissie Elzinga 
bepleite duale stelsel van gemeentelijk bestuur passen dan delegatie van wetge-
vende bevoegdheid aan burgemeester en wethouders (vergelijk J.G. Brouwer, 
A.E. Schilder, Delegatie van verordenende bevoegdheid in de gemeente, in: Regel-
Maat 2001, afl. 2, p. 55-65). Het opnemen in verordeningen van een bevoegdheid 
voor colleges van burgemeester en wethouders tot nadere regelgeving c.q. het 
vaststellen van beleidsregels is in relatie tot artikel 4:81 Awb niet overbodig: de 
toegevoegde waarde zou zijn dat de gemeenteraad aan het college een verplich-
ting tot het vaststellen van beleidsregels oplegt. 

Uit het onderzoek is op ondubbelzinnige wijze naar voren gekomen dat het 
bestuur zich niet dr-uk maalct over het onderscheid in de definitiebepaling tussen 
beleidsregels omtrent het afwegen van belangen, beleidsregels omtrent het vast-
stellen van de feiten en beleidsregels omtrent het uitleggen van wettelijke voor-
schriften. Tegelijkertijd is gebleken dat er regels voorkomen die soms wat moei-
lijk in deze driedeling zijn in te passen. Duidelijk is dat regels met louter interne 
werldng, zoals interne beheersregels, niet onder het begrip beleidsregel vallen, 
omdat bij gebrek aan extern rechtsgevolg geen sprake is van een besluit. 
Waar het echter gaat om regels van organisatorische, administratieve of procedu-
rele aard bestaat soms aanleiding tot twijfel. Vaak is inpassing mogelijk. Procedu-
rele regels omtrent termijnen, bijvoorbeeld, hebben veelal te maken met afwe-
ging van belangen van het bestuur en die van belanghebbenden. Administratieve 
regels omtrent de aanvraag, bijvoorbeeld, hebben veelal te maken met feitenvast-
stelling. Maar evident is het niet altijd. Zo zijn beleidsregels die jurisprudentie 
weergeven of uitleggen (svB), soms moeilijk te plaatsen (vaak gaat het om wets-
uitleg). Belangrijk is de groep van regels die gekwalificeerd kunnen worden als 
regels met betrekking tot de feitenlcwalificatie. Het gaat dan om regels met de vol-
gende structuur: als sprake is van feiten X, is sprake van voldoening aan norm Y. 
Als norm Y een wettelijke (rechts)norm is die in de regels in abstracto wordt uit-
gelegd, is sprake van een combinatie van wetsinterpreterende en feitenkwalifice-
rende beleidsregels. Als in de regels gesproken wordt van feiten X gemeten vol-
gens methode Z, is bovendien sprake van beleidsregels met betrekking tot de 
feitenvaststelling. 
De wetgever heeft met zijn driedeling met name duidelijk willen maken dat ook 
wetsinterpeterende regels beleidsregels zijn (vergeleken met vroeger een verrui-
ming; zie 1.2). De onderzoeksbevindingen tonen aan dat de achterliggende 
motieven van de wetgever praktische betekenis hebben: in de pralctijk wordt 
onderkend dat motieven als transparantie en gelijkheid in behandeling niet 
alleen opgaan voor de `Iclassieke' beleidsregels (die met betrekking tot de belan-
genafweging), maar ook voor wetsinterpreterende regels. De onderzoeksbevin-
dingen tonen bovendien aan dat een scherpe afbakening ten opzichte van wetsin-
terpreterende regels zeker op bestuurlijk niveau niet werkt. Het scharen van 
wetsinterpreterende regels onder het begrip beleidsregels is kortom een gel -uk-
kige keuze is geweest (op dit punt heeft de Nederlandse Vereniging voor Recht-
spraak terecht haar zin niet gelcregen; zie Broring, a.w., p. 30). 
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Ofschoon de door de wetgever aangebrachte driedeling niet volledig recht doet 
aan alle typen beleidsregels die in de praktijk voorkomen, is er op grond van de 
onderzoeksbevindingen geen aanleiding deze driedeling bij te stellen, in de zin 
van een nadere precisering waarmee meet tegemoet wordt gekomen aan de waar-
genomen diversiteit. Een dergelijke bijstelling zou de definitiebepaling nodeloos 
ingewilckelder maken. Vereenvoudiging lijkt juist niet uitgesloten: in combinatie 
met een kleine tekstuele aanpassing zou de passage "omtrent de afweging van 
belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften" wel-
licht in de definitiebepaling geschrapt kunnen worden (waarom hier trouwens 
gesproken van "wettelijke voorschrifted, en niet van algemeen verbindende voor-
schriften?). Het besluitkarakter van beleidsregels lijkt te garanderen dat dit inkor-
ten van de definitiebepaling geen verruiming van het begrip beleidsregels impli-
ceert. 
In theorie is het mogelijk dat beoordelingsruimte in een wettelijke bevoegdheids-
bepaling in termen van beoordelingsvrijheid en/of beleidsvrijheid wordt ingevuld 
door beleidsregels (zie I.2). Blijkens de onderzoeksresultaten komt een derge-
lijk 'van-kleur-verschieteri, waarmee het bestuursorgaan zich meet vrijheid ver-
schaft dan het op grond van de wettelijke regeling toekomt (gesproken zou kun-
nen worden van inbreuk op een publiekrechtelijke variant van de nemo plus-
regel), vrijwel niet voor. Klaarblijkelijk ligt hier dus geen knelpunt. 

In deze context resteert de vraag of in de Algemene wet bestuursrecht sprake is 
van een ruim dan wel van een beperkt begrip beleidsregels. De Awb-wetgever 
heeft als gezegd in zoverre een ruim begrip voor ogen gehad, dat ook regels met 
betreklcing tot feitenvaststelling en die met betrelcicing tot de wetsuitleg als 
beleidsregels zijn te kwalificeren. Nu gaat het evenwel om de vraag of ook 
bepaalde beleidsuitspraken in beleidsnota's, —notities en plannen (en voorlich-
tingsmateriaal op internet of in folders), zonder dat deze beleidsuitspraken expli-
ciet als beleidsregels worden gepresenteerd, als beleidsregels in de zin van artikel 
1:3, vierde lid, Awb moeten worden aangemerkt. De voorkeur moet uitgaan naar 
een ontkennend antwoord, en dus naar een beperkt begrip beleidsregels. 
Het vaststellen van een beleidsregel is het verrichten van een rechtshandeling, en 
daarmee moet duidelijk sprake zijn van het beogen van de bijbehorende rechtsge-
volgen. Daarbij past niet een vaak moeizaam achteraf construeren van bedoelin-
gen, bijvoorbeeld door na te gaan of sprake is van een afgewogen, definitieve en 
concrete beleidsuitspraak. Een dergelijke uitspraak kan rechtens wel van beteke-
nis zijn, maar daarvoor hoeft het begrip beleidsregels niet te worden opgerelct. 
Daarbij komt dat nota's, notities, plannen en voorlichtingsmateriaal, naast een 
eigen functie (politieke discussie, inventarisatie van relevante belangen, formule-
ren van beleidsuitgangspunten, informeren van de burger), een eigen structuur 
hebben. Beleidsregels zijn algemene regels, die zich derhalve voor herhaalde toe-
passing lenen, en doorgaans ten behoeve daarvan een "als X, dan Y"-structuur 
hebben. Dan gaat het om een andere vorm van beleidsarticulatie dan die in bij-
voorbeeld beleidsnota's. Fen ruim begrip beleidsregels zou kortom afbreuk doen 
aan het karakter van regelgeving van beleidsregels. 
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Het is wel goed voorstelbaar dat bijvoorbeeld een beleidsnota in beleidsregels 
resulteert, en als motivering van die beleidsregels fungeert. Dit zou zowel de kwa-
liteit van de desbetreffende beleidsregels als het nut van de figuur beleidsnota ten 
goede komen. 

Artikel 4:81 Awb: 
"1. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toeko-
mende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde 
bevoegdheid. 2. In andere gevallen kan een bestuursorgaan slechts beleidsregels vaststel-
len, voor zover dit bj wettelijk voorschrift is bepaald." 

Ook bij deze bepaling is — zie S 1.2 - onvoldoende rekening gehouden met de 
door de wetgever aanvaarde mogelijIcheid van beleidsregels met betrekking tot 
privaatrechtelijk handelen (hoezo bestuursorgaan?) en — maar dit hangt af van 
een beperkte dan wel ruime opvatting van het begrip bevoegdheid — feitelijk han-
delen (in geval van een beperkte opvatting: hoezo bevoegdheid?). In de context 
van de analyse van gepubliceerde beleidsregels zijn vrijwel alleen beleidsregels 
als bedoeld in het eerste lid van artikel 4:81 Awb aangetroffen. Blijkens de inter-
viewronde komen echter ook herhaaldelijk beleidsregels in de zin van het tweede 
lid van dit artikel voor. Het gaat naar werd gesteld om beleidsregels op basis van 
artikel 148 Gemeentewet; een bepaling waaraan in verband met de voorstellen 
van de Commissie Elzinga mogelijkerwijs een eind komt (getuige het wetsvoor-
stel dualisering gemeentebestuur, TK 2000-2001, 27 751, nrs. waarin op het 
punt van het schrappen van art. 148 Gemeentewet wordt afgeweken van het 
standpunt van de Raad van State). 
Behalve bij de m-Groep, zijn er met betreldcing tot de bevoegdheidsbepaling van 
artikel 4:81 Awb nauwelijks complicaties waargenomen. Veel beleidsregels van de 
IB-Groep worden bekendgemaakt uit naam van de hoofddirecteur, in plaats van 
door of namens de hoofddirectie, waaraan de uitvoeringsbevoegdheden zijn geat-
tribueerd en die uit dien hoofde dus ingevolge artikel 4:81, eerste lid, Awb in 
beginsel de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels toekomt. Een ade-
quaat mandaatbesluit lijkt bij de IB-Groep te ontbreken. 
Terwijl het in mandaat vaststellen van algemeen verbindende voorschriften is ver-
boden, "tenzij bij de verlening van [de bevoegdheid tot het vaststellen van alge-
meen verbindende voorschriften] in mandaatverlening is voorzien" (art. ro:3, 
tweede lid, onder a, Awb), geldt met betreldcing tot beleidsregels de algemene 
regel van artikel 10:3, eerste lid, Awb dat mandaatverlening is geoorloofd, "tenzij 
bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich 
tegen mandaatverlening verzet." Uit het onderzoek blijkt dat het, met voorbijgaan 
aan de situatie bij de IB-Groep (bevoegdheidslacune), nauwelijks voorkomt dat 
beleidsregels in mandaat worden vastgesteld: er blijkt binnen het bestuur zeer 
aan te worden gehecht dat de beleidsregels door het bestuursorgaan zelf worden 
vastgesteld. Dit stroolct met de te verdedigen opvatting dat juist in geval van 
beleidsregels, die net als algemeen verbindende voorschriften (algemene) regels 
behelzen, de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening kan verzet-
ten. 
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Belangwekkend is vervolgens de vraag of in de praktijk aan de in artikel 4:81 Awb 
neergelegde bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels ook, zoals de wetge-
ver dat gelet op de door hem veronderstelde voordelen van het gebruik van de 
figuur beleidsregel graag ziet, vaak toepassing wordt gegeven. Het antwoord is, in 
het perspectief van de wetgever, teleurstellend: in het algemeen wordt de figuur 
beleidsregel weinig gebruilct. De waardering van de omvang van het gebruik van 
de figuur beleidsregel hangt uiteraard af van hetgeen men als refentiekader 
neemt. In aanmerIcing genomen de talrijke bestuursbevoegdheden voor de uitoe-
fening waarvan beleidsregels kunnen worden vastgesteld, is dit gebruik inder-
daad nogal beperkt. Ook in het licht van de omvang van het gebruik van andere 
beleidsvormen (model-beschilckingen, nota's), is dit gebruik nogal beperkt. Op 
basis van een vergeffildng met algemeen verbindende voorschriften, waarbij men 
de nadruk legt op beleidsregels als alternatief voor zulke voorschriften, kan men 
tot een minder negatief oordeel over de omvang van het gebruik van de figuur 
beleidsregel komen. 
Zeer opmerkelijk zijn de grote verschillen tussen de onderzochte (soorten) 
bestuursinstanties, niet alleen wat betreft het vaststellen van beleidsregels, maar 
ook wat betreft het publiceren van dergelijke regels. 
Ministers maken in het algemeen weinig gebruik van de figuur beleidsregel. 
Voor het ministerie van Economische Zaken zijn beleidsregels ongeveer een laat-
ste optie, ten eerste vanwege de inherente afwhIcingsbevoegdheid en ten tweede 
omdat men burgers rechten wil toekennen en plichten wil opleggen. Een en 
ander wijst op een voorkeur voor algemeen verbindende voorschriften (zie voor 
deze voorkeur ook de Kaderwet Ez-subsidies, op basis waarvan met algemene 
maatregelen van bestuur of ministeriele regelingen wordt gewerkt; dit is in lijn 
met art. 4:23, eerste lid, Awb). De ministeriele beleidsregels die er zijn, plegen 
ook te worden bekendgemaalct (in de Staatscourant). 
De in het onderzoek betrokken zelfstandige bestuursorganen maken wel veel 
gebruik van de figuur beleidsregel. Zij hebben aan dit type regels grote behoefte, 
zij het dat er verschillend wordt geoordeeld over de wenselfficheid van publicatie 
van de beleidsregels: de is-Groep is in dit opzicht duidelijk terughoudender dan 
de SVB. Aanvankelijk had men bij de SVB het idee dat publicatie tot cakulerend 
gedrag van de burgers zou leiden, maar dit idee heeft men inmiddels laten varen. 
Bij de is-Groep wordt een groot deel van de beleidsregels niet gepubhceerd.  Blij-
kens een interviewgesprek heeft dit te maken met een ervaren gebrek aan flexibi-
liteit van de figuur beleidsregel en met het gegeven dat het maken en onderhou-
den van beleidsregels veel tijd en geld kost. Met name ingrijpende wijzigingen in 
de bijzondere wetgeving brengen in dit verband veel werk met zich. Dan zijn 
(beleidsregels neergelegd in) leidraden handiger (flexibeler) dan officieel bekend-
gemaakte beleidsregels. Dat zonder dat het tot publicatie komt, toch voor beleids-
regels wordt gekozen, heeft te maken met een behoefte aan duidelfficheid voor de 
medewerkers bij de TE-Groep (onder druk van de rechter wordt soms alsnog tot 
publicatie overgegaan). Ook bij de SVB ervaart men soms een gebrek aan flexibili-
teit van de figuur beleidsregel. Bij de SVB heeft men hierin echter geen aanleiding 
gevonden om terughoudend te zijn met publicatie. 
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Bij het ervaren gemis aan flexibiliteit past de kanttekening dat beleidsregels soms 
blijken te worden toegepast als middel om te anticiperen op nieuwe wetgeving. 
Verder is in dit kader de onderzoeksbevinding van belang dat beleidsregels uit-
voeringsbevoegdheden niet plegen 'clicht te timmeren'. Een en ander getuigt juist 
van flexibiliteit als kenmerk van (het gebruik van) de figuur beleidsregel. 
Op gemeentelijk niveau spelen beleidsregels een zeer ondergeschilcte rol, terwijl 
publicatie van de beleidsregels als zodanig op dit niveau maar in beperIcte mate 
plaatsvindt. De zeer ondergeschikte rol van beleidsregels heeft, mogelijkerwijs 
naast het alternatief voor het college van burgemeester en wethouders van het 
formuleren van "nadere regels", te maken met de traditie van het werken met 
beleidsnota's. Beleidsregels en beleidsnota's zijn evenwel geen onderling uitwis-
selbare beleidsvormen: onder meer zijn er verschillen in functie en in scherpte 
van de normstelling (zie ook hieronder). Wat betreft de publicatie van gemeente-
lijke beleidsregels is de sterke voorkeur voor publieksvriendelijke voorlichting 
opvallend. Ook hier rijzen vragen omtrent de functie van beleidsregels, in casu in 
verhouding tot voorlichting. Al met al lijkt met name op gemeentelijk niveau 
sprake te zijn van een knelpunt terzake van de omvang van het gebruik van de in 
artikel 4:81 Awb neergelegde bevoegdheid. 

Van belang is vervolgens de vraag in hoeverre de beleidsregels invulling aan de 
betrolcken uitvoeringsbevoegdheid geven. Als de beleidsregels die er zijn maar op 
een klein deel van de open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegdheid betrek-
king hebben en bovendien zelf alleen maar open bestanddelen kennen, stelt de 
aanwezigheid van de beleidsregels weinig voor. Ofschoon de beleidsregels blij-
kens het onderzoek in het algemeen niet alle open bestanddelen van de uitvoe-
ringsbevoegdheid delcken, en zelf vaak eveneens open bestanddelen kennen, kan 
op grond van het onderzoek worden geconcludeerd dat de beleidsregels duidelijk 
toegevoegde waarde hebben: zij hebben in het algemeen een serieuze norme-
rende betekenis. 

Zou men een samenvattend oordeel over de lcwaliteit van de (gepubliceerde) 
beleidsregels willen geven, dan kan worden gezegd dat de ministeriele beleidsre-
gels in het algemeen van hoge kwaliteit zijn. Naar valt aan te nemen, heeft dit te 
maken met een inachtnemen van de Aanwijzingen voor de regelgeving. In het 
algemeen hebben de beleidsregels van de in het onderzoek betroldcen zelfstan-
dige bestuursorganen een goede lcwaliteit, zij het dat de vormgeving soms te wen-
sen overlaat (de SVB zou haar desbetreffende uitgangspunten consequenter moe-
ten doorvoeren dan tot dusverre gebeurt). Bij de gemeenten is het beeld 
wisselend. 

Artikel 4:82 Awb: 
"Ter motivering van een besluit kan slechts worden volstaan met een verwijzing naar 
een vaste gedragslijn voor zover deze is neergelegd in een beleidsregel." 

De wetgever ziet in deze bepaling een aansporing voor het bestuur om tot het 
vaststellen van beleidsregels over te gaan; de bepaling zou het schrappen van de 
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verplichting om in geval van het voorhanden zijn van een vaste gedragslijn 
beleidsregels vast te stellen (art. 4.4.2 voorontwerp Awb), grotendeels ondervan-
gen (zie § 1.2). Uit het onderzoek komt echter op overtuigende wijze naar voren 
dat het door de wetgever veronderstelde motiveringsvoordeel van het gebruik van 
de figuur beleidsregel door het bestuur nauwelijks wordt ervaren. Men name bij 
de twee in het onderzoek betrokken zelfstandige bestuursorganen, maar ook bij 
de drie gemeenten, wordt in de motivering van de primaire beschikkingen veelal 
niet aan beleidsregels gerefereerd. Veel vaker wordt gebruik gemaakt van stan-
daard tekstblolcken (ofwel model-beschilcicingen). In de fases van bezwaar en 
beroep komt hierin in het algemeen verandering: in de (dreiging van) communi-
catie met de rechter wordt een refereren aan beleidsregels wel handig gevonden. 
flit zegt iets over de functie van beleidsregels: in een meer juridische context 
(bezwaar en beroep) wordt, in het belang van de verdedigbaarheid van beschik-
kingen ten overstaan van de rechter, kennelijk wel een motiveringsvoordeel in het 
gebruik van de beleidsregels ervaren. Hiermee is niet in overeenstemming het-
geen door de onderzochte bestuursinstantie als doelgroepen van de beleidsregels 
worden gepresenteerd: naast de eigen medewerkers (ook die in de primaire fase), 
met name de burgers (clienten). Met name door het geinterviewde hoofd juridi-
sche zaken van de SVB werd onder de aandacht gebracht dat de beleidsregels pri-
mair zijn geschreven als communicatiemiddel in de relatie met de rechter (door 
de geinterviewde rechter werd dit niet zo ervaren; verder is opmerkelijk dat in de 
svB-bundel met beleidsregels juist de burgers als doelgroep worden genoemd). In 
dit verband trekt voorts aandacht dat gemeenten sterk de nadruk leggen op het op 
een publieksvriendelijke manier naar buiten brengen van de beleidsregels. Ken-
nelijk lenen de beleidsregels zelf zich minder voor een publieksvriendelijke voor-
lichting van de burgers. 
De door de wetgever veronderstelde nuttige functie lijkt dus alleen in het kader 
van bezwaar en beroep van betekenis te zijn. Hiermee komt als aandachtspunt 
naar voren welke functie beleidsregels eigenlijk hebben en, in samenhang daar-
mee, voor wie deze regels eigenlijk zijn bedoeld. Het antwoord op deze vraag is 
van belang voor onder meer de gewenste manier van vormgeving en publicatie 
van de beleidsregels. 

Artikel 4:83 Awb: 
"By de bekendmaking van het besluit, inhoudende een beleidsregel, wordt zo mogelijk 
het wettelijk voorschrift vermeld waaruit de bevoegdheid waarop het bestuit, inhoudende 
een beleidsregel, betrekking heeft voortvloeit." 

Uit het onderzoek blijkt dat het in artikel 4:83 Awb neergelegde voorschrift zon-
der meer goed wordt nageleefd. Wanneer het gaat om beleidsregels ter invulling 
van een hardheidsclausule, zoals dat bij de th-Groep vaak het geval is, is het dien-
stig dat ook een of meer andere relevante wettelijke voorschriften worden ver-
meld (die waarvan op grondslag van de hardheidsclausule wordt afgeweken), 
zoals dat doorgaans ook bij de IB-Groep gebeurt. flit geldt evenzeer wanneer de 
beleidsregels betrekking hebben op een bepaalde Ani-bevoegdheid inzake het aan 
een vergunning verbinden van voorschriften of beperldngen. Vermelding van de 
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achterliggende bevoegdheid tot vergunningverlening is in dit geval evenzeer zin-
vol. Alsdan kan immers beter worden nagegaan welke belangen in geding zijn 
(specialiteitsbeginsel). 
Wanneer de beleidsregels op meerdere uitvoeringsbevoegdheden betreldcing heb-
ben, wordt vaak niet aangegeven welke beleidsregel op welke bevoegdheid slaat, 
zo blijkt tevens uit het onderzoek. Dit in strijd met artikel 4:83 Awb. Precisering 
van de bevoegdheid waarop de beleidsregel betrelcking heeft, is onder meer van 
belang uit een oogpunt van correcte belangenafweging (specialiteitsbeginsel) en 
de motivering van het resultaat van die belangenafweging. Het is kortom wense-
lijk dat bestuursorganen in geval van betrokkenheid van meerdere uitvoeringsbe-
voegdheden artikel 4:83 Awb beter naleven. 
Wanneer sprake is van een beleidsregel die uitleg geeft aan een begrip dat voor-
komt in meerdere uitvoeringsbevoegdheden, zoals dat bij de svB-beleidsregels 
herhaaldelijk het geval is, is er geen probleem. 
Strikt genomen, dient ingevolge artikel 3:47, tweede lid, Awb bij de bekend-
making van de beleidsregels overigens tevens het wettelijk voorschrift te worden 
vermeld op grond waarvan de beleidsregels zijn vastgesteld, te weten (het eerste 
of tweede lid van) artikel 4:81 Awb. Van het feit dat dit niet gebeurt, zal niemand 
waldcer liggen. 

Artikel 4:84 Awb: 
"Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer 
belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenre-
dig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen." 

In het onderzoek is om redenen van noodzakelijke inperking niet speciaal een 
documentenstudie verricht naar op beleidsregels gebaseerde beschikkingen. Op 
grond van informatie uit de interviewronde kan worden opgemaakt dat bestuurs-
organen ook overeenkomstig de beleidsregels die er zijn, plegen te handelen. 
Hierbij past een belangrijke kanttekening. Zoals hierboven met betrelcking tot 
artikel 4:82 Awb is opgemerkt, wordt in de fase van de primaire besluitvorming 
vaak gewerkt met standaard tekstblolcken (ofwel model-beschildcingen); in de sta-
dia van bezwaar en beroep worden de beleidsregels, omdat er dan veel vaker uit-
drukkelijk aan wordt gerefereerd, veel serieuzer genomen. Zoals wordt bevestigd 
door het interview met de juridisch controller van de gemeente Middelstad, is 
niet uitgesloten dat de standaard tekstblolcken afwijken van de beleidsregels. 
Voorzover dat het geval is (de omvang van dit probleem is niet duidelijk gewor-
den), wordt artikel 4:84 Awb in de fase van de primaire besluitvorming niet nage-
leefd. 
Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat de in artikel 4:84 Awb ver-
vatte inherente afwijkingsbevoegdheid behalve bij de SVB geen problemen voor 
het bestuur oplevert. In aanmerking genomen dat de inherente afwijkings-
bevoegdheid in theorie lastig is (wat zijn bijvoorbeeld "bijzondere omstandig-
heden"?), mag dit opmerkelijk worden genoemd. Wellicht heeft het te maken met 
het waarnemingsperspectief (bij de SVB wordt extra aandacht aan de inherente 
afwijkingsbevoegdheid geschonken; dan zal men problemen op dit punt ook eer- 
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der waarnemen). In samenhang daarmee zou het kunnen zijn dat de afwijkings-
clausule, althans in de fase van de primaire besluitvorming, in het geheel niet 
wordt toegepast (zie hieronder). De inschatting van respondenten hoe vaak de 
inherente afwijkingsbevoegdheid verhoudingsgewijs in geding is, loopt welis-
waar enigszins uiteen, maar in het algemeen kan worden aangenomen dat het 
om hoge uitzonderingen gaat. 
Het ministerie van Economische Zaken prefereert, zoals bevestigd in de Kader-
wet Ez-subsidies, juist in verband met het bij dit type regels ontbreken van de 
inherente afwijkingsbevoegdheid het gebruik van algemeen verbindende voor-
schriften (verder speelt een rol dat men de burger rechten wil toekennen en plich-
ten wil opleggen, wat alleen door middel van algemeen verbindende voorschrif-
ten mogelijk is). 
Op twee punten bestaat bij de onderzochte bestuursorganen (veel) eenstemmig-
heid. Het eerste punt is dat, volgens hetgeen in de interviewronde is gesteld met 
uitzondering van de gang van zaken bij twee gemeenten, in de primaire fase niet 
ambtshalve pleegt te worden nagegaan of bijzondere omstandigheden in geding 
zijn: de aanvrager dient er in zijn aanvraag zelf melding van te maken. Bij 
'beschikkingenfabrieken' met in hoge mate geautomatiseerde beschildcingverle-
ning ligt dit wellicht voor de hand. Maar ook voor het overige is het voor het 
bestuursorgaan doorgaans ondoenlijk om er zelf achter te komen of eventueel 
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, zo is de ervaring van meerdere res-
pondenten. Men kan zich evenwel afvragen of niet reeds op basis van de aan-
vraag, zonder dat daarin uitdrukkelijk is gewezen op mogelijke bijzonder 
omstandigheden die afwijking kunnen rechtvaardigen, nagegaan dient te worden 
of zulke omstandigheden aanwezig zijn. In leder geval lijkt het erop dat de afwij-
kingsclausule in het stadium van de primaire besluitvorming in het algemeen 
nauwelijks aandacht krijgt. Volstrekte unanimiteit bestaat op het punt van de 
afwijking van beleidsregels ten nadele van de burger: dit komt nooit voor. 
Verwacht zou kunnen worden dat afwijken van beleidsregels onder de vigeur van 
artikel 4:84 Awb moeilijker is geworden dan vroeger het geval was, omdat deze 
bepaling twee cumulatieve eisen stelt: er moet sprake zijn van bijzondere 
omstandigheden, en daarenboven moet het toepassing geven aan de betrokken 
beleidsregel gelet op die omstandigheden tot een onevenredig resultaat leiden 
(51.2). In het onderzoek is van een dergelijke verzwaring van de eisen niets geble-
ken. Ook de geinterviewde rechters hebben een dergelijke verzwaring niet onder 
woorden gebracht. 
Blijkens jurisprudentie komt het voor dat beleidsregels meer 'judge proof' zijn 
dan algemeen verbindende voorschriften, omdat wanneer sprake is van onrecht-
matigheid van de regels zelf in geval van beleidsregels de ontsnappingsroute van 
de inherente afwijkingsbevoegdheid kan worden gevolgd, waarmee de beleidsre-
gels zelf (ten onrechte) in stand worden gelaten; een optie die bij algemeen ver-
bindende voorschriften ontbreekt (5 1.2). In het kader van de documentenstudie 
en de interviewronde zijn hiervan geen voorbeelden aangetroffen. Het onderha-
vige punt werd evenmin door de geinterviewde rechters onderkend. Wel blijken 
beleidsregels in zoverre 'judge proof te zijn, dat een op een onrechtmatig bevon-
den beleidsregel gebaseerde beschikldng niet altijd reeds uit dien hoofde wordt 
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vernietigd: het komt voor dat beleidsregels in dit opzicht, anders dan algemeen 
verbindende voorschriften, slechts worden behandeld als hulpmiddel bij het 
nemen van beschikkingen. 

Hoofdstuk 3 Awb-eisen 

Het onderzoek is wat betreft de Awb-bepalingen niet beperkt gebleven tot de 
bepalingen die specifiek over beleidsregels gaan: in verband met het besluitkarak-
ter van beleidsregels is onder meer ook aandacht geschonken aan de vraag in 
hoeverre beleidsregels voldoen aan bepaalde hoofdstuk 3 Awb-eisen. Met name is 
gekeken naar eisen inzake de totstandkoming, bekendmaking en motivering van 
de beleidsregels. De motivering van de beleidsregels is nadrukkelijk onderschei-
den van de toelichting van deze regels: onder toelichting wordt in het onderzoek 
de uitleg verstaan van de betekenis van de beleidsregels of van de structuur van 
de regeling; de motivering ziet op de inhoudelijke onderbouwing van de keuzes 
die in de beleidsregels zijn gemaakt. 
Opvallend is dat gemeentelijke beleidsregels doorgaans totstandkomen langs de 
weg van de afdeling 3.4 (hoofdregel) of 3.5 Awb-procedure (uitzondering). Bij het 
ministerie van EZ is daarvan geen voorbeeld gevonden. Wel is bij dit ministerie 
een voorbeeld van externe communicatie (via internet) aangetroffen. Aangeno-
men kan intussen worden dat soms ook op het niveau van de ministeries gebruik 
wordt gemaakt van de (al dan niet uitgebreide) openbare voorbereidingsproce-
dure. De in het onderzoek betrokken zelfstandige bestuursorganen blijken deze 
procedure niet te hanteren. Opvallend is de grote (historisch bepaalde) invloed 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op de beleidsregels 
van de IB-Groep. Fen overeenkomstige ministeriele invloed is er niet op de 
beleidsregels van de SVB. 

De ministeriele beleidsregels plegen in de Staatscourant te worden gepubliceerd. 
De svB-beleidsregels zelf zijn neergelegd in een aparte bundel, SVB Beleidsregels 
2000 en Algemeen verbindende voorschriften, die jaarlijks wordt geactualiseerd. 
Beleidsregels van de IB-Groep worden afzonderlijk gepubliceerd in het `Gele 
Katern', een Uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen. Alle zojuist genoemde categorieen beleidsregels plegen integraal te worden 
gepubliceerd. Bij gemeenten is dat duidelijk anders. Daar pleegt te worden vol-
staan met bekendmaking van de verkorte zakelijke inhoud van de beleidsregels, 
veelal zonder dat duidelijk is dat het om beleidsregels gaat. Hiernaast wordt bij 
gemeenten veel gebruik gemaakt van publieksvriendelijke berichten op de 
gemeentelijke pagina's in een huis-aan-huis-blad. 
De verschillen zijn groot: terwijl met name de door de ministeries in de Staats-
courant gepubliceerde beleidsregels sterk lijken op algemeen verbindende voor-
schriften, geven de gemeenten de voorkeur aan een soort voorlichting via een 
huis-aan-huis-blad. Het verschil kan worden verklaard uit een verschil in opvat-
ting van de functie van de beleidsregels en, daarmee in samenhang, een verschil 
in aard van de doelgroep van deze regels. 
Evenzo is er een verschil in motivering van de beleidsregels: die van de ministe- 
riele beleidsregels is in het algemeen goed, terwijl de motivering bij gemeente- 
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lijke beleidsregels vaak ontbreekt (bij de zelfstandige bestuursorganen zit het er 
tussenin). Het komt erop neer dat de gemeentelijke beleidsregels niet van een 
motivering maar van een toelichting plegen te worden voorzien. Dit sluit aan bij 
de door de gemeenten gehanteerde vorm van bekendmaking (eerder voorlichting 
over dan publicatie van de beleidsregels). 
Een gebrek aan motivering van de beleidsregels respectievelijk aan bekend-
making van de motivering is in strijd met artikel 3:46 Awb respectievelijk artikel 
3:47, eerste lid Awb. De nadere waardering van de onderhavige tekortkoming is 
weer afhankelijk van de functie die men beleidsregels toekent. Zoals ook in de 
interviewronde van gemeentelijke zijde is opgemerkt, zou het kunnen zijn dat de 
burger meer gebaat is met goede voorlichting dan met op algemeen verbindende 
voorschriften lijkende regels (welke burger leest trouwens de Staatscourant? 
anderzijds: het een sluit het ander niet uit). 

Vraag 2. Zijn beleidsregels duidelijk te onderscheiden van andere vorrnen van beleid? 

Weinig verrassend is de conclusie dat alle bestuursorganen naast beleidsregels 
tevens andere vormen van beleid gebruiken, zoals werkafspraken, interne regels, 
richtlijnen en circulaires, model-beschikldngen, nota's, et cetera. Het gebruik van 
model-beschildcingen ligt in het computertijdperk voor de hand (al was het in 
essentie vroeger niet anders: ook toen ging men het wiel niet steeds opnieuw uit-
vinden). Dit geldt a fortiori voor de beschikkingenfabrieken, met hun vrijwel vol-
ledig geautomatiseerde beschikkingverlening in de primaire fase (die vrijwel 
geheel samenvalt met het 'primaire proces'). Zowel de SVB als de In-Groep hebben 
tevens een uitgebreid hand- of leidradenboek, met diverse voorbeelden, regels 
voor de communicatie met de client, enzovoorts. Opmerkelijk is dat deze, althans 
bij de SVB, door de medewerkers (werkzaam in het 'primaire proces') vaak te 
gedetailleerd wordt gevonden. Dit betekent niet dat de voorkeur aan beleidsregels 
wordt gegeven: die gaat uit naar de model-beschildcingen in het geautomatiseerde 
systeem. Ook gemeentelijke ambtenaren blijken veel met model-beschikkingen 
te werken. 
Bepaald opmerkelijk is de gemeentelijke traditie van het werken met beleids-
nota's (in plaats van met beleidsregels). Deze beleidsnota's bevatten soms een 
enkele beslissing die als beleidsregel zou kunnen worden gekwalificeerd. Als cri-
terium zou dan lcunnen worden gehanteerd dat sprake is van een afgewogen, 
definitieve en concrete beleidsbeslissing. Het is de vraag of een hiermee corres-
ponderend ruim begrip beleidsregels aantrekkelijk is. Hierboven, in het kader 
van de definitiebepaling van artikel 1:3, vierde lid, Awb, is deze vraag in ontken-
nende zin beantwoord. Dit wil niet zeggen dat de beleidsnota een negatief te 
waarderen verschijnsel vormt: het betekent wel dat de verhouding tussen beleids-
regel en beleidsnota nader aandacht vergt. 
Len andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat transformatie van 
andere beleidsvormen in beleidsregels over de hele linie weinig voorkomt. Len 
enkele keer gebeurt het bij de n3-Groep. De SVB heeft een inhaalslag gemaakt, 
waardoor voor het vaststellen van codificerende beleidsregels eigenlijk geen aan-
leiding meer bestaat (behalve waar het gaat om het vertalen van eventuele nieuwe 
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jurisprudentie in beleidsregels). Volgens het geinterviewde hoofd juridische 
zaken van deze organisatie heeft, behalve bij de SVB, de invoering van titel 4.3 van 
de Algemene wet bestuursrecht aan de omzetting (opwaardering) van andere 
beleidsvormen in beleidsregels nauwelijks een impuls gegeven. 
Interessant is dat bij de bestuursorganen vrij bewust onderscheid wordt gemaakt 
in intern gericht en extern gericht beleid. Extern gerichte beleidsvormen zijn, 
naast algemeen verbindende voorschriften, de beleidsregel, de beleidsnota en het 
plan; intern gerichte beleidsvormen zijn onder andere de werkinstructie, -regel 
en -afspraak, alsmede de model-beschikking. 

Bijzondere aandacht verdient dat de verhouding tussen de extern gerichte 
beleidsvormen onderling, tussen de intern gerichte beleidsvormen onderling en 
tussen de extern gerichte en de intern gerichte beleidsvormen niet altijd duidelijk 
is. 
Zo kan men zich afvragen wat precies de verhouding is tussen de gemeentelijke 
beleidsnota en de gemeentelijke beleidsregel. Hier lijkt bij de gemeenten niet 
goed over te zijn nagedacht. Verschillen in functie lijken aanwezig (beleidsnota: 
primair politiek-bestuurlijke discussie en afweging; beleidsregel: primaire norm-
stelling). Men kan zich afvragen waarom de mogelijkheid niet wordt benut om 
beleidsnota's in (expliciete) beleidsregels te laten resulteren. 
Van groot belang is de onderlinge inhoudelijke afstemming van de verschillende 
beleidsvormen. Zo impliceert het gebruik van model-beschildcingen (of van 
interne instructies, werkregels en werkafspraken) die onvoldoende op de beleids-
regels zijn afgestemd niet alleen het risico dat men bij de rechter 'int' gaat, maar 
ook — en dat is zeker zo relevant — het risico van rechtsongelijkheid. 
Al met al kan worden geconcludeerd dat de verhouding tussen de verschillende 
beleidsvormen nader aandacht behoeft. Dit betreft zowel de inhoud als de functie 
en de `werkbaarheid': waarom voor welke vorm gekozen, en voldoet de gekozen 
vorm wel aan het beoogde doel? De totstandkoming van aanwijzingen voor de 
regelgeving op gemeentelijk niveau zou in dit kader zinvol kunnen zijn. In dat 
kader zou bijzondere aandacht moeten worden besteed aan de mogelijIcheid om 
beleidsnota's te laten uitmonden in beleidsregels. 

Vraag 3. Wordt door de wettelijke regeling van het instrument beleidsregels een bijdrage 
geleverd aan het terugbrengen van het aantal en/of de omvang van geschillen? 

Ms de omvang van het gebruik van de figuur beleidsregel blijkt tegen te vallen 
(en het bovendien blijkt te schorten aan de publicatie van beleidsregels), is daar-
mee gezegd dat de bijdrage van het gebruik van beleidsregels aan het terugbren-
gen van het aantal en/of de omvang van de geschillen eveneens tegenvalt. Muta-
tis mutandis geldt hetzelfde voor de betekenis van titel 4.3 voor de 
geschillenreductie. Immers, nu is gebleken dat het gebruik van de figuur beleids-
regel door de invoering van titel 4.3 niet substantieel is toegenomen, moet wor-
den geconcludeerd dat ook de bijdrage van deze titel aan de geschillenreductie 
vrij gering is. 
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Interessant is hoe pragmatisch rechters met de toetsing van beleidsaspecten 
omgaan. Uit de interviewronde in de kring van rechters is naar voren gekomen 
dat men van mening is dat het in het algemeen weinig uitmaakt of beleidsregels 
voorhanden zijn dan wel een andere vorm van beleid. Zo wordt het niet als een 
probleem ervaren dat een bestuursorgaan ter onderbouwing van zijn beschikking 
zich in plaats van op een beleidsregel op een andere beleidvorm beroept: 
linksom, via titel 4.3 (met name art. 4:84 Awb) dan wel rechtsom, via de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur (hoofdstuk 3 Awb-eisen) komt men er 
wel uit. Benadrulct moet worden dat dit slaat op het eindresultaat (gegrond- of 
ongegrondheid van het beroep). 
Zoals namelijk tevens in het kader van de interviewronde is onderkend, hebben 
beleidsregels het voordeel van de mogelijIcheid van een rechtstreekse toetsing in 
plaats van de omweg van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit zal 
vaak impliceren dat de rechter in geval van het voorhanden zijn van toepasselijke 
beleidsregels vlotter kan werken dan wanneer gerefereerd wordt aan een andere 
beleidsvorm (inclusief de figuur van de beleidsnota). Zo vermindert de aanwezig-
heid van beleidsregels problemen omtrent het bewijs van de inhoud van het 
betroldcen beleid. Praktisch betekent dit, daargelaten de mogelijkheid van bijzon-
dere omstandigheden, dat de rechter die geconfronteerd wordt met een beschik-
king die afwijkt van (of juist overeenstemt met) de beleidsregel op eenvoudige 
wijze tot vernietiging (of juist in stand laten) van de beschilcking kan conclude-
ren. 
Het komt crop neer dat beleidsregels in het belang zijn van eenvoudige afdoe-
ning van geschillen. Maar als beleidsregels weinig worden gebruikt, blijft dit gro-
tendeels theorie. Intussen is uit de interviewronde onder rechters gebleken dat 
deze rechters met het oog op geschillenreductie wel positieve verwachtingen van 
titel 4.3 koesteren: voor de toekomst is men vrij optimistisch. 

Ten slotte 

Hoe dient het eindresultaat van het onderzoek nu te worden beoordeeld? Van een 
beter gebruik van de figuur beleidsregel ten gevolge van de invoering van titel 4.3 
is in het algemeen geen sprake. Zo wordt niet vaker dan voorheen van deze 
figuur gebruik gemaakt. Van de doelstelling van de wetgever inzake vereenvoudi-
ging in soorten regels is in het algemeen weinig terecht gekomen. In de verhou-
ding tussen de verschillende intern gerichte en extern gerichte beleidsvormen is 
geen verandering gekomen. Transformatie van andere beleidsvormen in beleids-
regels komt eigenlijk niet voor. Ook van de doelstelling inzake geschillenreductie is 
weinig terecht gekomen. Dit eindresultaat is wellicht niet teleurstellend als men 
in aanmerking neemt dat de Awb-bepalingen over beleidsregels voomamelijk 
een kwestie zijn van codificatie. In dit perspectief zijn geen belangwekkende ver-
anderingen in de bestuurs- en rechtspraktijk te verwachten. Het eindresultaat is 
echter teleurstellend wanneer men, met de wetgever, van de invoering van de 
wettelijke regeling van de figuur beleidsregel een duidelijke 'kwaliteitsimpuls' in 
het omgaan met deze figuur had verwacht. Moet nu, in dit laatste perspectief, 
met inachtneming van de deregulerings'beleidsreger worden geconcludeerd dat 

18 z 



de Awb-bepalingen maar beter geschrapt lcunnen worden? Dit eindoordeel en 
deze consequentie gaan beslist te ver. Met name zelfstandige bestuursorganen 
blijken moeilijk zonder beleidsregels te kunnen. Dit geldt, ofschoon duidelijk in 
mindere mate, ook voor ministeries. 
Geen gel -uldcige gedachte is om voorzover behoefte blijkt te bestaan aan algemene 
voorschriften, de bestuursorganen in plaats van met de bevoegdheid tot beleidsre-
gelgeving met de bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voor-
schriften te bekleden (in het belang van vereenvoudiging in de soorten regelge-
ving en van deregulering). Voor een klein aantal gevallen zijn algemeen 
verbindende voorschriften wellicht een reeel alternatief. Complicatie is echter dat 
vaak niet van tevoren is te voorzien waar algemene regels nodig en mogelijk zijn. 
De bestuurspraktijk kent, mede in de communicatie met de rechtspraak, nu een-
maal haar eigen dynamiek. Daarbij passen beleidsregels beter dan algemeen ver-
bindende voorschriften. De lcritiek van de zijde van de SVB en de IB-Groep dat de 
figuur beleidsregel soms te weinig flexibel is (volgens het ministerie van EZ is 
deze figuur juist vaak te soepel!), geldt trouwens a fortiori voor algemeen verbin-
dende voorschriften. 
Voorgesteld zou ook lcunnen worden om de Awb-bepalingen omtrent beleids-
regels te schrappen omdat de pragmatisch ingestelde rechter ook zonder deze 
bepalingen wel uit de voeten kan (eveneens in het belang van vereenvouding en 
deregulering). Op zich zelf is dat juist. Maar het schrappen van de betroldcen 
Awb-bepalingen zal lcunnen betekenen dat het gebruik van de figuur beleidsre-
gel, dat al beperkt is, afneemt, terwijl beleidsregels wel degelijk hun eigen voorde-
len hebben (bevordering rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, controleerbaarheid, et 
cetera). Openbaarheid van beleid is nu eenmaal een punt van aanhoudende zorg, 
en de wetgever dient in dit kader geen verkeerd signaal af te geven. Daarbij komt 
dat het voor de wijze van rechterlijke toetsing wel degelijk uitmaakt of een 
beleidsregel of een andere beleidsvorm in geding is. 

Is er aanleiding tot uitbreiding dan wel inperking van het aantal Awb-bepalingen 
omtrent beleidsregels? Vooropgesteld dient te worden dat de betroldcen bepalin-
gen ongeveer op de vingers van een hand zijn te tellen. Gezien het geringe aantal 
voorschriften valt er weinig te snoeien. Alleen artikel 4:82 Awb lijkt op het eerste 
gezicht geschrapt te lcunnen worden; immers, een motiveringsvoordeel van het 
gebruik van beleidsregels wordt vrijwel niet ervaren. 
Bij nader inzien moet juist worden geconcludeerd dat artikel 4:82 Awb, althans 
de strelcking van deze bepaling, beter in acht genomen dient te worden. Achter-
grond van deze stellingname is de onderzoeksbevinding dat in het kader van de 
primaire besluitvorming (met het gezicht naar de burger) vooral wordt gewerkt 
met standaard tekstblokken ofwel model-beschikkingen, en in de fases van 
bezwaar en beroep (met het gezicht naar de rechter) in sterke mate met beleidsre-
gels. Knelpunt is nu dat de model-beschikkingen niet altijd volledig overeenko-
men met de beleidsregels. Onder meer uit een oogpunt van gelijkheid in behan-
deling en het daadwerkelijk sturen van de organisatie door het bestuursorgaan 
(dat zelf doorgaans de beleidsregels heeft vastgesteld) is dit een slechte zaak. Het 
schrappen van artikel 4:82 Awb zou op dit punt een verkeerde suggestie lcunnen 
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weldcen. In plaats van deze bepaling te schrappen, zou meer recht aan haar ratio 
moeten worden gedaan, door nauwgezet na te gaan of de model-beschikkingen 
volledig met de beleidsregels overeenstemmen, en zo niet daarvoor alsnog te zor-
gen. Dit vereist een goede doorwerldng van informatie uit de afdelingen bezwaar 
en beroep in het proces van primaire besluitvorming (versterlcing leerfunctie van 
bezwaar- en beroepsprocedures). 
Artikel 4:82 Awb is in de parlementaire behandeling aangevoerd als reden om 
artikel 4.4.2 voorontwerp Awb, inhoudende de verplichting om in geval van het 
aanwezig zijn van een vaste gedragslijn beleidsregels vast te stellen, te schrappen: 
"Wij verwachten overigens dat artikel [4:82] bestuursorganen in voldoende mate 
zal aanmoedigen om beleidsregels vast te stellen en bekend te maken." Blijkens 
het onderzoek vindt deze verwachting volstrekt geen steun in de pralctijk. Daar-
mee kan men zich ernstig afvragen of de wetgever er verstandig aan heeft gedaan 
om de verplichting tot het vaststellen van beleidsregels in geval van een vaste 
gedragslijn achterwege te laten. Derhalve is er alle aanleiding de discussie 
omtrent deze verplichting opnieuw te agenderen. In zoverre gedacht wordt aan 
uitbreiding van de Awb-regeling van de figuur beleidsregel, gaat het om dit preg-
nante onderwerp. 
Is er aanleiding tot herformulering van de Awb-bepalingen omtrent beleidsre-
gels? In zoverre is daartoe aanleiding dat sommige bepalingen ongeluldcig zijn 
geformuleerd. Dit betreft in het bijzonder de geconstateerde tegenstrijdigheid 
tussen de beoogde ruime reilcwijdte van het begrip beleidsregels (ook beleidsre-
gels mogelijk terzake van privaatrechtelijk rechtshandelen en feitelijk handelen) 
en de toespitsing in de tekst op beleidsregels ten behoeve van de uitoefening van 
publiekrechtelijke bevoegdheden. In ieder geval vallen beleidsregels met betrek-
king tot privaatrechtelijk rechtshandelen daarmee buiten de boot. Het gaat bier 
om een (structurele) weeffout. Voorts is gesignaleerd dat de driedeling in artikel 
1:3, vierde lid, Awb in beleidsregels omtrent de belangenafweging, beleidsregels 
omtrent de feitenvaststelling en beleidsregels omtrent de uitleg van wettelijke 
voorschriften te rigide en te beperIct is. In het licht van hetgeen de wetgever met 
deze indeling heeft beoogd, en gelet op het feit dat men in de praktijk geen pro-
blemen met de driedeling heeft (men gaat er gewoon aan voorbij), is geen sprake 
van een wezenlijk knelpunt. Het doorhalen van de desbetreffende passage ver-
dient evenwel nadere aandacht. 
Voor enige herformulering bestaat dus we! grond. Zij zou echter, gelet op het feit 
dat zich terzake in de praktijk geen knelpunten blijken voor te doen, goeddeels 
neerkomen op een cosmetische operatie. Een dergelijke operatie geniet geen 
hoge prioriteit. Voor enige aanvulling van de Awb-regeling, namelijk met een ver-
plichting om in geval van een vaste gedragslijn beleidsregels vast te stellen (terug-
keer van het verlaten artikel 4.4.2 voorontwerp Awb), bestaat eveneens grond. 
Het gaat echter te ver om daartoe thans, uitsluitend op basis van de bevindingen 
van het — verkennende! — onderzoek, te besluiten. Daarbij is het volgende van 
betekenis. 

De grootste zorg is dat de huidige bepalingen niet volledig worden nageleefd. In 
geval beleidsregels op meerdere uitvoeringsbevoegdheden betrekking hebben, 

184 



moet beter worden aangegeven welke beleidsregel op welke bevoegdheid betrek-
king heeft. De vormgeving van beleidsregels kan vaak beter. De motivering van 
de beleidsregels kan vaak beter (op dit punt wordt in de Aanwijzingen voor de 
regelgeving ten onrechte geen onderscheid tussen motivering en toelichting aan-
gebracht). Artikel 4:84 wordt onvoldoende nageleefd. 
Bijzondere aandacht hierbij verdient de gemeentelijke praktijk. Ook in de context 
van het onderwerp beleidsregels is min of meer sprake van een kloof tussen de 
gemeentelijke wereld (traditie, cultuur) en de Awb-wereld. 
Bijzondere aandacht verdient voorts, zoals hierboven meermalen opgemerkt, de 
onderlinge verhouding tussen de verschillende beleidsvormen en het aandeel van 
de beleidsregels daarin. 
De hier genoemde knelpunten vragen niet om wetswijziging; wel om nadere 
voorlichting. Aan bestuursinstanties in het algemeen en gemeentelijke instanties 
in het bijzonder. 
Met name zou het gebruik van de Aanwijzingen voor de regelgeving met betrek-
king tot beleidsregels — die echter niet zijn geschreven voor (de zelfstandige 
bestuursorganen en) de gemeenten — bevorderd moeten worden. In dit kader 
zou, in vNG-verband, gewerkt moeten worden aan aanwijzingen voor de regelge-
ving die worden toegesneden op de gemeenten (in ruimere zin, met betrolcken-
heid van onder meer het IPO, kan tevens worden gedacht aan de gehele lagere 
overheid). Wellicht dient titel 4.3 ook meer onder de aandacht te worden gebracht 
van de rechters, die welbeschouwd nog weinig in termen van de Awb-regeling lij-
ken te denken. 

De hoofdbevindingen en aanbevelingen puntsgewijs 

Overeenkomstig hetgeen in het voorgaande meermalen over de gewenste weer-
gave van besluiten houdende beleidsregels is opgemerkt (noodzaak van articula-
tie van de beslissing zelf, bijvoorbeeld door het gebruik van de artikelvorm; 
scherp onderscheid tussen regel en motivering; et cetera), worden hierna de 
hoofdbevindingen en aanbevelingen op een rij gezet. Voor de motivering van een 
en ander zij naar het bovenstaande verwezen. 

Vooraf 

Het onderzoek kent ten minste een tweetal beperkingen. De eerste beperking is 
dat het vrij kort na de invoering van de derde tranche van de Awb is verricht. Het 
(verkennende) onderzoek kwam met name voor de derde onderzoeksvraag, 
inzake geschillenreductie, te vroeg. (Men kan zich overigens afvragen of van een 
eventuele impuls van titel 4.3 Awb nog zal blijken: evenzeer zou kunnen worden 
verondersteld dat de thausse' in de aandacht voor titel 4.3 Awb al weer is overge-
waaid..., zo die thausse' er ooit is geweest...) 
De tweede beperking van het onderzoek betreft het gebruik van interviews. Zoals 
meerdere geinterviewde personen uit de kring van het bestuur terecht onder de 
aandacht hebben gebracht, hangt de kwaliteit van de uit de interviews voortgeko-
men informatie sterk af van de kennis en deslcundigheid van de geinterviewde 
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personen. Dit geldt zowel voor de figuur beleidsregel en de Awb-regeling daar-
van, als voor het gebruik van deze figuur binnen de diverse afdelingen van de 
bestuurlijke organisatie. 

Hoofdbevindingen 

Toepassing, ervaringen en knelpunten (onderzoeksvraag ) 

r. Algemeen: door de in het onderzoek betrokken verschillende soorten 
bestuursorganen wordt zeer uiteenlopend met de figuur beleidsregel omge-
gaan. 
a. Het aantal (gepubliceerde) ministeriele beleidsregels is beperkt. De waar-

dering van de omvang van het gebruik van de figuur beleidsregel hangt af 
van het gekozen perspectief. In het perspectief van het aantal ministeriele 
(uitvoerings)bevoegdheden is de omvang klein te noemen. De ministeriele 
beleidsregels die er zijn, komen een enkele keer tot stand langs de weg van 
afdeling 3.4 of 3.5 Awb. Hun motivering is in het algemeen goed, zij het 
dat in plaats van een motivering soms wordt volstaan met een toelichting. 
De ministeriele beleidsregels plegen ook — normaliter in de Staatscourant 
— te worden gepubliceerd. Zij zijn in het algemeen van hoge Icwaliteit. 
Klaarblijkelijk wordt nauwgezet de hand gehouden aan de Aanwijzingen 
voor de regelgeving, die gedeeltelijk tevens op beleidsregels van (overeen-
komstige) toepassing zijn. 

b. De onderzochte zelfstandige bestuursorganen maken veel gebruik van de 
figuur beleidsregel. Dit houdt rechtstreeks verband met de massale be-
schildcingverlening, en het gegeven dat het alternatief van het vaststellen 
van algemeen verbindende voorschriften goeddeels ontbreekt. Voor de be-
leidsregels van de in het onderzoek betroldcen zelfstandige bestuursorga-
nen wordt de weg van afdeling 3.4 of 3.5 Awb nooit gevolgd. De meeste be-
leidsregels van deze bestuursorganen zijn voorzien van een deugdelijke 
motivering; de overige beleidsregels gaan alleen vergezeld van een toelich-
ting. Terwfil de beleidsregels van de SVB jaarlijks in een eigen bundel wor-
den bekendgemaalct, is de 1B-Groep terughoudend met publicatie van de 
beleidsregels. De beleidsregels van beide zelfstandige bestuursorganen 
zijn in het algemeen van goede kwaliteit. 

c. Op gemeentelijk niveau wordt weinig gebruik gemaakt van de figuur be-
leidsregel. Dit komt door de sterke nota-cultuur. Voorts is het alternatief 
van het geven van "nadere regels", die in de jurisprudentie doorgaans als 
algemeen verbindende voorschriften worden aangemerkt, van invloed. 
Veel gemeentelijke beleidsregels komen tot stand langs de weg van afde-
ling 3.4, bij uitzondering langs de weg van afdeling 3.5 Awb. De gemeente-
lijke beleidsregels plegen niet te zijn voorzien van een motivering, maar 
van een toelichting. Op gemeentelijk niveau plegen de beleidsregels niet 
als zodanig te worden bekendgemaakt: het accent ligt op voorlichting. De 
beleidsregels die er zijn, zijn van wisselende kwaliteit. 
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2. Overige algemene opmerlcingen: 
a. Er bestaan op het punt van het omgaan met de figuur beleidsregel niet al-

leen grote verschillen tussen de onderscheiden soorten bestuursorganen, 
maar ook tussen verschillende bestuursorganen van dezelfde soort en tus-
sen verschillende onderdelen van een en hetzelfde bestuursorgaan. 

b. In de praktijk is men zich niet bewust van het onderscheid tussen motive-
ring en toelichting van de beleidsregels, te weten dat de motivering ziet op 
de inhoudelijke onderbouwing van de in de beleidsregels gemaalcte keu-
zes, en dat de toelichting informatie betreft over de betekenis, achter-
grond, structuur, en dergelijke, van de beleidsregels. Dat in veel gevallen 
wordt volstaan met een toelichting (zie ad 1), is in strijd met artikel 3:46 en 
3:47, tweede lid, Awb. 

c. Zowel bij de SVB als bij de IB-Groep wordt met betrekking tot beleidsregels 
een gebrek aan flexibiliteit ervaren. Anders dan voor de SVB, vormt dit voor 
de IB-Groep aanleiding tot terughoudendheid op het punt van de bekend-
making van beleidsregels (zie ad lb). Het ervaren gebrek aan flexibiliteit 
ligt niet in hoofdzaak aan de Awb-regeling van de figuur beleidsregel. Voor 
wat betreft de IB-Groep heeft het vooral te maken met majeure wijzigingen 
van bijzondere wetgeving. In dit verband wordt de flexibiliteit juist ge-
diend met beleidsregels, waar met dit type regels op aanstaande wijzigin-
gen wordt geanticipeerd. Flexibiliteit is ook in zoverre aanwezig, dat de be-
leidsregels de uitvoeringsbevoegdheid doorgaans niet geheePdichttimme-
red (zie ad 4c). 

3. Speciaal met betrekking tot artikel 1:3, vierde lid, Awb (definitiebepaling): 
a. De formulering doet geen recht aan de door de wetgever voorgestane mo-

gelijkheid van beleidsregels voor het verrichten van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. Gesproken wordt van een bevoegdheid van "een be-
stuursorgaan". Privaatrechtelijk rechtshandelen betreft een bevoegdheid 
van de rechtspersoon. 

b. In de opvatting dat het begrip bevoegdheid uitsluitend ziet op het vermo-
gen tot het verrichten van rechtshandelingen, voldoet de formulering 
evenmin aan de door de wetgever voorgestane mogelijkheid van beleidsre-
gels voor het verrichten van feitelijke handelingen. Feitelijk handelen be-
treft gezien deze beperkte opvatting geen bevoegdheid maar een recht. In 
een mime opvatting van het begrip bevoegdheid, die het begrip recht om-
vat (wat aansluit bij het spraakgebruik), doet zich bier geen knelpunt voor. 

c. De formulering dat beleidsregels "bij besluit vastgestelde" regels zijn, bete-
kent een ontkoppeling van het besluit tot vaststelling van de beleidsregels 
en de beleidsregels zelf. Deze ontkoppeling impliceert de duidelijk niet 
door de wetgever bedoelde mogelijlcheid van niet-schriftelijke beleidsre-
gels. De SVB heeft om pragmatische redenen voor ontkoppeling gekozen. 
In de praktijk doen zich op het onderhavige terminologische punt geen 
problemen voor. 

d. Het onderscheid tussen beleidsregels en algemeen verbindende voor-
schriften levert doorgaans evenmin problemen op. Alleen de verhouding 
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4. Speciaal met betreldcing tot artikel 4:81 Awb (bevoegdheidsgrondslag): 
a. Ten onrechte wordt in deze bepaling uitsluitend gesproken van "een be-

stuursorgaan" en, maar dit hangt af van de vraag of men een ruim dan wel 
een beperkt begrip bevoegdheid verlciest, "bevoegdheid" (zie ad p en 313). 

b. Het komt nauwelijks voor dat beleidsregels in mandaat worden vastge-
steld. 

c. Dat beleidsregels niet alle open bestanddelen van de uitvoeringsbevoegd-
heid dekken en zelf ook vaak open bestanddelen hebben, neemt niet weg 
dat zij duidelijk een serieuze normerende betekenis, dus toegevoegde 
waarde hebben. 

5. Speciaal met betrelcicing tot artikel 482 Awb (motiveringsvoordeel): 
a. Het door de wetgever veronderstelde motiveringsvoordeel van het gebruik 

van beleidsregels heeft, met name in verband met het gebruik van model-
beschikkingen (tekstbloldcen), voor de primaire besluitvorming vrijwel 
geen betekenis. 

b. In de context van bezwaar en beroep, met het oog op de verdediging van de 
beschildcing tegenover de rechter, wordt enig motiveringsvoordeel ervaren. 

6. Speciaal met betrekking tot artikel 4:83 Awb (uitvoeringsbevoegdheid): 
a. Dit voorschrift inzake de verrnelding van de bevoegdheid waarop de be-

leidsregels betrekking hebben, wordt goed nageleefd. 
b. Het voorschrift wordt niet goed nageleefd in geval de beleidsregels betrek-

king hebben op meerdere bevoegdheden. In dit geval wordt meestal ver-
zuimd aan te geven welke beleidsregel op welke bevoegdheid betreldcing 
heeft. 

7. Speciaal met betrekking tot artikel 4:84 Awb (naleving en afwijking): 
a. Bestuursorganen lijken overeenkomstig hun beleidsregels te handelen. 

Zeker is dit niet, in aanmerking genomen dat in de fase van de primaire 
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tot de categorie "nadere regels", op basis van gemeentelijke verordeningen 
vast te stellen door burgemeester en wethouders, waagt om nadere aan-
dacht. 

e. Het onderscheid tussen beleidsregels omtrent de afweging van belangen, 
omtrent de vaststelling van feiten en omtrent de uitleg van wettelijke voor-
schriften wordt in de bestuurspraktijk als irrelevant ervaren. 

f. Bepaalde categorieen beleidsregels, zoals met name beleidsregels van ad-
ministratieve en procedurele aard, beleidsregels omtrent de feitenIcwalifi-
catie en beleidsregels ten behoeve van de uniforme uitleg van jurispruden-
tie, passen lang niet altijd in de door de wetgever aangebrachte driedeling. 

g. Niet is gebleken dat bestuursorganen beoordelingsruimte in de uitvoe-
ringsbevoegdheid met beleidsregels in termen van beoordelingsvrijheid 
(of beleidsvrijheid) invullen en zich aldus meet vrijheid toeeigenen dan 
hen rechtens toekomt. 



besluitvorming veel met model-beschikkingen (tekstblokken) wordt ge-
werkt, en er `lichf kan zitten tussen de beleidsregels en deze modellen. 

b. Het gebruik van de inherente afwijlcingsbevoegdheid krijgt in de fase van 
de primaire besluitvorming ten onrechte vrijwel geen aandacht. Gewerlct 
wordt met een `piep'-systeem (bezwaar maken). 

c. Afwijking van de beleidsregels ten nadele van de burger komt niet voor. 

Verhouding tot andere beleidsvormen (onderzoeksvraag 2) 

8. Bestuursorganen werken met diverse andere beleidsvormen dan beleidsre-
gels. Belangrijk is de rol van model-beschikkingen (zie ad 5a), handleidingen 
(met niet-bekendgemaalcte beleidsregels; IB-Groep), en beleidsnota's (met 
name gemeenten). 

9. De onderlinge verhouding en inhoudelijke afstemming tussen de verschil-
lende beleidsvormen is niet geheel duidelijk (zie ook ad 7a), al wordt door de 
betrokken bestuursorganen wel een duidelijk onderscheid tussen intern en 
extern gerichte beleidsvormen gehanteerd. 

I() Beleidsnota's bevatten hier en daar beleidsregelachtige uitspraken. 
Het begrip beleidsregels staat voor een bepaald type rechtshandeling, en dient 
in het licht van evenbedoelde (beleidsregelachtige) uitspraken beperlct te wor-
den opgevat. 

12. Transformatie van andere beleidsvormen in beleidsregels komt eigenlijk niet 
voor. 

13. De invoering van titel 4.3 heeft in het algemeen niet geleid tot een vaker vast-
stellen van (transformeren in) beleidsregels. 

Geschillenreductie (onderzoeksvraag 3) 

14. Het gestelde ad 13 impliceert dat de invoering van titel 4.3 vrijwel niet heeft 
bijgedragen aan geschillenreductie. 

15. Voor het eindresultaat van de rechterlijke toetsing (gegrond- of ongegrond-
heid van het beroep) maakt het veelal weinig of beleidsregels dan wel andere 
beleidsvormen in geding zijn. Wat betreft de wijze van toetsen is er wel ver-
schil: in geval van beleidsregels is een meer rechtstreekse toetsing mogelijk, 
hetgeen de omvang van geschillen kan inperken. 

16. Mede gelet op dit laatste kan een beter gebruik van de figuur beleidsregel aan 
de door de wetgever beoogde geschillenreductie bijdragen, zo is de verwach-
ting van de geinterviewde rechters. 

Aanbevelingen 

Voor de wetgever 

1. Algemeen. Vanwege zijn verkennend karalcter is het nog te vroeg voor wets-
wijzigingen op basis van het verrichte onderzoek. Dit neemt niet weg dat 
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Voor ha bestuur 

2. Algemeen. Het onderwerp beleidsregels verdient in het algemeen van de ver-
schillende bestuursorganen meer aandacht. Dit geldt meer specifiek de vol-
gende punten. 
a. Beleidsregels dienen in bet algemeen niet in (beslissings)mandaat te wor-

den vastgesteld: de aard van de bevoegdheid verzet zich er veelal tegen (art. 
10x3, eerste lid, Awb; vrijwel geheel conform de praktijk). 

b. Beleidsregels vragen onderhoud. Zo dienen zij tijdig te worden aangepast 
aan veranderde wetgeving. Dit wordt soms onvoldoende in de gaten ge-
houden (vergeten beleidsregels; met sommige algemeen verbindende 
voorschriften is het trouwens niet anders gesteld). 
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enkele punten nadere aandacht van de wetgever vergen. Het gaat meer speci-
fiek om de volgende punten. 
a. De formulering van definitiebepaling van artikel 1:3, vierde lid, Awb en die 

van de bevoegdheidsgrondslag van artikel 4:81 Awb dienen te worden aan-
gepast aan de beoogde mime reilcwijdte van het begrip beleidsregels, zodat 
tevens de mogelijicheid van beleidsregels met betrelcking tot privaatrechte-
lijk rechtshandelen tot uitdrulcking wordt gebracht. In een precieze opvat-
ting — die lijkt af te wijken van het spraakgebruik — geldt mutatis mutandis 
hetzelfde voor beleidsregels met betrekking tot feitelijk handelen. 

b. Het onderscheid in de definitiebepaling tussen beleidsregels omtrent de 
belangenafweging, beleidsregels omtrent de feitenvaststelling en beleids-
regels omtrent de uitleg van wettelijke voorschriften dient te worden aan-
gepast aan de complexere werkelijkheid. Nagegaan dient te worden of het 
schrappen van de desbetreffende passage in de definitiebepaling mogelijk 
is. 

c. Nu het met artikel 4:82 Awb beoogde motiveringsvoordeel geen realiteits-
gehalte blijkt te hebben, dient de wetgever hemieuwde aandacht te schen-
ken aan de vraag naar de wenselijkheid van het opnemen in titel 4.3 van 
een verplichting om in geval van het aanwezig zijn van een vaste gedrags-
lijn, beleidsregels vast te stellen (art. 4.4.2 voorontwerp Awb). Deze vraag 
heeft overigens geen dringend karakter. Met name kan worden afgewacht 
of opvolging van onderstaande maatregelen, die vooral figgen in de sfeer 
van voorlichting aan het bestuur, in het licht van de doelstellingen van de 
Awb-regeling van de figuur beleidsregel al voldoende gunstige effecten 
sorteert. 

d. Het verdient, wellicht een enkele uitzondering daargelaten, geen aanbeve-
ling de (algemene) bevoegdheid tot beleidsregelgeving te vervangen door 
(specifieke) bevoegdheden tot het vaststellen van algemeen verbindende 
voorschriften. De bestuurspralctijk is veelal te dynamisch om op voorhand 
nauwkeurig te kunnen bepalen of algemeen verbindende voorschriften 
aangewezen zijn. Ook anderszins gaat vanwege een bestuurlijke behoefte 
aan flexibiliteit de voorkeur uit naar beleidsregels. 



c. Aanvullende bekendmaking door het plaatsen van beleidsregels op inter-
net verdient aanbeveling. 

d. Beleidsregels moeten vaker en beter van een motivering worden voorzien. 
Bijzondere aandacht verdient dat een motivering niet hetzelfde is als een 
toelichting. 

e. Artikel 4:83 Awb moet in geval van beleidsregels die betrekking hebben op 
meerdere uitvoeringsbevoegdheden beter worden nageleefd: in dit geval 
moet nauwkeurig worden aangegeven welke beleidsregel op welke be-
voegdheid betreldcing heeft. 

f. Artikel 4:84 Awb moet met name in de fase van de primaire besluitvor-
ming beter worden nageleefd. Dit betreft allereerst het nemen van beslis-
singen in overeenstemming met de toepasselijke beleidsregels. Het veel-
vuldig werken met model-beschilcicingen (tekstblolcken) kan een ondermij-
ning van artikel 4:84 Awb betekenen. Bijzondere aandacht dient daarom te 
worden besteed aan een zorgvuldige inhoudelijke afstemming tussen deze 
model-beschildcingen en de beleidsregels: er mag tussen beide geen `lichf 
zitten. In dit verband kan beter worden geprofiteerd van de leermogelijk-
heden van bezwaar en beroep. Wellicht kan juridische controlling' hier be-
hulpzaam zijn. 

g. Artikel 4:84 Awb dient voorts beter te worden nageleefd waar het gaat om 
aandacht voor het gebruik van de inherente afwijkingsbevoegdheid (dit be-
treft vooral de fase van de primaire besluitvorming). 

h. De mogelijkheid van transformatie van andere beleidsvormen in beleids-
regels verdient meer aandacht. 

i. Meer aandacht verdient voor wie de beleidsregels precies zijn bedoeld. 
Fixatie op de rechter getuigt van een te beperkte benadering. 

j. In het algemeen is nadere scholing (cursussen) omtrent de figuur beleids-
regel voor medewerkers gewenst. Deze dient niet beperkt te blijven tot 
medewerkers bezwaar en beroep. 

3. Speciaal voor ministeries. 
a. Aandacht verdient of niet vaker tot het vaststellen en bekendmaken van 

beleidsregels kan worden overgegaan. 
b. In de Aanwijzingen voor de regelgeving dient voorzover deze op beleids-

regels van (overeenkomstige) toepassing zijn, onderscheid te worden aan-
gebracht tussen de motivering en de toelichting van beleidsregels. 

4. Speciaal voor zelfstandige bestuursorganen. 
a. De opzet (opbouw, structuur) van de beleidsregels verdient in het alge-

meen meer aandacht. De in dit verband gekozen uitgangspunten worden 
onvoldoende aangehouden (svB). De Aanwijzingen voor de regelgeving 
zouden door de zelfstandige bestuursorganen als richtlijn kunnen worden 
aangehouden. 

b. De beleidsregels die er zijn, behoren ook te worden bekendgemaalct (IB-
Groep). 
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c. Fen deel van de beleidsregels lijkt onbevoegd te zijn vastgesteld dan wel 
ondertekend: zo men (ondertekenings)mandaat wenst, behoort te worden 
gezorgd voor een adequaat mandaatbesluit (ft3-Groep). 

5. Speciaal voor gemeenten. 
a. Gemeentelijke organen dienen vaker beleidsregels vast te stellen. 
b. De beleidsregels dienen ook als zodanig bekend te worden gemaakt. Voor-

lichting aan burgers dient naast, en niet in plaats van, de verplichte be-
kendmalcing (art. 3:42 Awb) te geschieden. 

c. De verhouding tussen beleidsnota's en beleidsregels behoeft bijzondere 
aandacht. De beleidsregelachtige uitspraken in beleidsnota's dienen in be-
leidsregels te resulteren, en als zodanig te worden behandeld. Een beleids-
nota kan dan fungeren als motivering van de uit de nota voortvloeiende be-
leidsregels. De functie van de beleidsnota wordt daardoor versterIch de be-
doelingen van de Awb-wetgever met betrekking tot de figuur beleidsregel 
wordt daarmee recht gedaan. 

d. De verhouding tussen de in verordeningen neergelegde bevoegdheid van 
colleges van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van "nadere 
regels" vraagt in verhouding tot de figuur beleidsregel om bijzondere aan-
dacht. Overwogen moet worden deze bevoegdheid te vervangen door de 
bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen. Deze vervanging vindt steun 
in de oorspronkelijke betekenis van eerstgenoemde bevoegdheid, en sluit 
aan bij de lijn van de Commissie Elzinga. Toegevoegde waarde van op-
name van de bevoegdheid tot beleidsregelgeving in verordeningen is de 
mogelijkheid van introductie van een verplichting tot het vaststellen van 
beleidsregels. 

e. In het licht van voorgaande punten dient gewerkt te worden aan het dich-
ten van een Hoof tussen de gemeentelijke wereld (traditie, cultuur) en de 
Awb-wereld, ook op het punt van beleidsregels in relatie tot andere beleids-
vormen. 

f. Wat betreft het onderwerp beleidsregels kan daarbij de totstandkoming 
van aanwijzingen voor de regelgeving toegesneden op gemeenten behulp-
zaam zijn. Bedoelde aanwijzingen dienen in het kader van of in samen-
werking met de VNG te worden geformuleerd (uitbreiding tot de gehele 
lagere overheid is denkbaar). 

Voor de rechter 

6. Algemeen. Rechters, zeker de rechters oordelend in hoogste instantie, zijn 
nog weinig met besluiten (met name beschikkingen) geconfronteerd waarbij 
titel 43 van toepassing is. Daarom is begrijpelijk dat vertrouwde argumenta-
ties in termen van algemene beginselen van behoorlijk bestuur nog sterk 
doorIclinken, ook waar sprake is van beleidsregels. Algemene vraag is echter 
of niet meer recht gedaan moet worden aan het gegeven dat beleidsregels 
onder de vigeur van de Algemene wet bestuursrecht een afzonderlijke rechts-
figuur vormen: een benoemd besluit in de zin van een bepaald type bestuurs- 
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rechtelijke rechtshandeling. Meer specifiek wordt de rechter aandacht 
gevraagd voor de volgende punten. 
a. Voorstelbaar is een meer lcritische benadering van de verhouding tussen 

beleidsregels en andere vormen van beleid. Zo lijkt bijzondere waakzaam-
heid geboden waar beleidsregels mogelijk afwijken van model-beschikkin-
gen (vaste gedragslijn). 

b. Wanneer in het algemeen om bewijstechnische redenen eerder mag wor-
den afgegaan op (bekendgemaakte) beleidsregels, zouden prilckels kunnen 
worden overwogen om andere beleidsvorrnen ook in beleidsregels te doen 
transformeren (in een uiterste redenering door de introductie van een 
principiele verplichting tot het vaststellen van beleidsregels in geval van 
aanwezigheid van een vaste gedragslijn; vergelijk de aanbevelingen ad lc 
en ad 2f). Dit punt raakt aan artikel 4:82 Awb, en betreft in het bijzonder 
het handhaven van artikel 4:84 Awb. 

c. Aandacht verdient of aan het veelal ontbreken van een motivering van de 
betroldcen beleidsregels geen consequenties moeten worden verbonden. 
Dit punt betreft het handhaven van artikel 3:46 en 3:47, tweede lid, Awb. 

d. In geval de beleidsregels zelf onrechtmatig zijn, dient dit niet te worden 
gecamoufleerd via een toepassing geven aan de inherente afwijIdngs-
bevoegdheid. 

e. De mogelijkheden om van beleidsregels af te wijken (inherente afwijldngs-
bevoegdheid) lijken gezien de formulering van artikel 4:84 Awb vergele-
ken met de situatie van voor titel 4.3 kleiner te zijn geworden, aangezien 
thans voor afwijking aan twee cumulatieve eisen moet worden voldaan. 
Ook dit punt vraagt bijzondere aandacht van de rechter. 
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Dit boek is de neerslag van onderzoek in het kader van de tweede 

evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), onderdeel beleids-
regels. Centraal staat de vraag hoe bestuursorganen - ministers, zelf-

standige bestuursorganen en gemeentelijke bestuursorganen - omgaan 
met de figuur beleidsregel onder de vigeur van de op 1 januari 1998 in 

werking getreden derde tranche van de Awb. 

In verband met de invoering van een regeling van beleidsregels ver-
wachtte de wetgever dat bestuursorganen vergeleken met de periode 

veer 1998 een beter gebruik van de figuur beleidsregel zouden maken. 

Hoofdconclusie is dat deze verwachting vooralsnog maar in beperkte 
mate is bewaarheid. Veel beleid is niet in beleidsregels vastgelegd, en 

voorzover dat wel het geval is, worden de Awb-eisen onvolledig in acht 

genomen. Onder meer schort het aan de herkenbaarheid, motivering en 
bekendmaking van beleidsregels. flit ligt niet aan de Awb-bepalingen, 

maar aan de bestuurlfike toepassing ervan. Verder is opmerkelijk hoe 
verschillend de onderscheiden soorten bestuursorganen met de figuur 

beleidsregel omgaan. Met name de gemeentelijke praktijk blijkt, in ver-

band met de traditie van het dominante gebruik van beleidsnota's, ver 
af te staan van wat de wetgever met zijn regeling van beleidsregels voor 

ogen heeft gehad. 

Slotsom is dat aan de juridische vormgeving en toepassing van het 

beleid nog het een en ander te verbeteren valt, zodat beter van de voor-

delen van de figuur beleidsregel kan worden geprofiteerd. Dit boek 
bevat daartoe nuttige suggesties. Het wordt aanbevolen aan eenieder die 

in de bestuurs- of rechtspraktijk met de verhouding tussen recht en 
beleid in aanraking komt, of voor deze verhouding wetenschappelijke 

belangstelling heeft. 
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