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ArTIKEl

20. De menselijke maat past in 
rechtmatige rechtsvinding
MR. J.D. BARON EN DR. E. POELMANN 

 

Recent hebben wij in het Tijdschrift voor Formeel Belas-
tingrecht een beschouwing1 gepubliceerd waarin is 
gepoogd het begrip menselijke maat nader te duiden. In het 
slotwoord vatten wij samen:2

‘De menselijke maat, burgerperspectief, maatwerk en prak-
tische rechtsbescherming moeten worden gevonden in de 
Awb en in algemene rechtsbeginselen. Daarvoor hoeft geen 
letter in de wet te worden gewijzigd. Rechtsbedeling raakt 
de zorg en het besef van de toezichthoudende bestuursor-
ganen om burgers tot hun recht te laten komen en te willen 
laten komen. Juist deze wil om recht te doen, moet onzes 
inziens op rechtstatelijke wijze tot uitdrukking komen in 
de concrete rechtsvinding. Rechtsstatelijkheid is voor ons 
aldus in de praktijk het overkoepelende begrip. Uit de 
rechtsstatelijkheid volgt de gewenste behoorlijke en proac-
tieve houding, waarbij recht geen wiskunde is.3 De mense-
lijke maat houdt dan ook voor ons in dat het bestuursor-
gaan (neutraal) de redelijkheid en billijkheid omarmt en het 
uitgangspunt hanteert om zich niet als procestijger (tegen 
beter weten in) op te stellen. Oplossingsgericht betekent 
ook de feiten op een redelijke wijze wegen. Recht doen.’ 

Kort daarna pleitte Gribnau kernachtig voor een ruimere 
duiding van de menselijke maat: 4 

‘Mijns inziens kan die menselijke maat niet beperkt worden 
tot ‘een rechtsbedeling die recht doet aan de wet en algemene 
rechtsbeginselen’. Het zou – vanuit een burgerperspectief – 
(ten minste) moeten gaan om het ruimere normenkader dat 
door de Nationale ombudsman is ontwikkeld.’

1 E. Poelmann & j.D. Baron, ‘Principles always ring twice: de menselijke 
maat is willen en doen’, TFB 2020/2.

2 E. Poelmann & j.D. Baron, ‘Principles always ring twice: de menselijke 
maat is willen en doen’, TFB 2020/2, slotwoord.

3 B.f.A. van Huijgevoort & A.S.G. Kamminga, ‘Scheidend vice-president Hr, 
mr. r.j.j. jansen: recht is geen wiskunde’, WFR 2001/415.

4 j.l.m. Gribnau, ‘Tax governance; op weg naar duurzaamheid’, NTFR 
2020/1038.

Omdat wij menen dat hiermee wellicht een misverstand 
kan ontstaan over de wijze waarop wij rechtsvinding 
duiden, willen wij in deze bijdrage kort ingaan op onze 
duiding van het begrip rechtmatigheid. 

Kort gesteld menen wij het volgende.
 – Rechtsvinding waarbij geen aandacht wordt gegeven 

aan onder andere fundamentele rechten, internationaal 
recht, algemene rechtsbeginselen en algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur, en zodoende erkende rechts-
bronnen buiten de oordeelsvorming worden gelaten, is 
onder de maat.5

 – Verder delen wij een uitleg die inhoudt dat de behoor-
lijkheidswijzer van de Nationale ombudsman meer 
rechtsbescherming zou bieden dan wet- en regelgeving, 
incluis met name fundamentele grondrechten, algemene 
rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, niet. Wij menen – ervan afgezien dat oordelen 
van de Nationale ombudsman niet bindend zijn – der-
halve dat de huidige rechtsbescherming, die op basis 
van met name wet- en regelgeving, incluis met name 
fundamentele grondrechten, algemene rechtsbeginselen 
en algemene beginselen behoorlijk bestuur moet wor-
den geboden, een ruimere en concretere rechtsbescher-
ming biedt dan de behoorlijkheidswijzer van de Natio-
nale ombudsman.6

 – Het onderliggende debat, dat in het verleden is gevoerd 
en fraai is weergegeven in het proefschrift van Van der 
Vlugt,7 ziet op de vraag wat (toetsing aan) de behoor-
lijkheidsnorm van de Nationale ombudsman inhoudt. 
Wij menen dat de wetgever niet heeft bedoeld de be-
hoorlijkheidstoetsing te beperken tot ‘fatsoensnormen’8 

5 r.E.c.m. Niessen, Rechtsvinding in belastingzaken, Sdu Uitgevers: Amers-
foort 2009.

6 https://www.nationaleombudsman.nl/folders-en-brochures/behoorlijk-
heidswijzer.

7 Y.m. van der Vlugt, De Nationale ombudsman en behoorlijk politieoptreden, 
Boom lemma Uitgevers: Amsterdam 2011.

8 Kamerstukken II 1979/80, 14178, nr. 4 (VV), p. 12.

In een vorig nummer van dit tijdschrift gingen Baron en Poelmann in op de menselijke maat in de (juridische) 
omgang tussen overheid en burger. Dit naar aanleiding van wat inmiddels de toeslagenaffaire is gaan heten. 
In dit artikel specificeren zij het begrip ‘rechtmatige rechtsvinding’ bij het betrachten van de menselijke maat 
verder. \ 
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en, met Van der Vlugt, dat de behoorlijkheidsnorm mede 
toetsing aan rechtmatigheid en doelmatigheid omvat.9 
Met de behoorlijkheidsnorm is door de wetgever ook 
expliciet beoogd algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, of andersoortige maatstaven, in de toetsing te 
kunnen betrekken.10 Moge de vraag of er licht zit tussen 
behoorlijkheid en rechtmatigheid voor inwerkingtre-
ding van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) actueel 
zijn geweest, na inwerkingtreding van de Awb doet het 
onderscheid tussen behoorlijkheid en rechtmatigheid 
voor ons gekunsteld aan.11 Zie bijvoorbeeld de opmer-
king van Ten Berge in 1991 dat behoorlijkheid meer is 
dan rechtmatigheid omdat dit om gedragingen gaat in 
een bepaalde situatie met een burger.12

Overigens zijn wij het eens met Gribnau wanneer hij 
spreekt over de vereisten van good governance in relatie 
tot goed bestuur.13 Goed bestuur hoort zeker ‘responsief’ 
te zijn. Een bestuursorgaan dient derhalve naast zijn doel-
stellingen ook oog te hebben voor de belangen van burgers, 
bedrijven, organisaties en instellingen. Rechtsbescherming 
mag niet ondergeschikt zijn aan rechtshandhaving. Ook 
kunnen wij ons volledig vinden in het door Gribnau aange-
haalde kader voor goed bestuur van Addink14, inclusief 
de toevoeging van Gribnau15 zelf. Echter, zoals wij eerder 
uiteen hebben gezet, komt de menselijke maat alsmede 
burgerperspectief, maatwerk en praktische rechtsbescher-
ming min of meer neer op een behoorlijke en proactieve 
houding van het bestuursorgaan jegens belanghebbenden.16 
Deze aspecten beïnvloeden de inhoud en werking van alle 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hierdoor 
maken de menselijke maat, burgerperspectief, maatwerk en 

9 Kamerstukken II 1979/80, 14178, nr. 5 (mvA), p. 23-33.
10 Kamerstukken II 1968/69, 9925, nr. 2, p. 7-9.
11 Zie r.j.N. Schlössels, ‘Kroniek beginselen van behoorlijk bestuur’, NTB 

2005/7, p. 252-263. 
12 j.B.j.m. ten Berge, ‘De betekenis van de Nationale ombudsman voor het 

bestuursrecht’, in: j.B.j.m. ten Berge, E.j. Daalder & j. Naeyé, De Nationale 
ombudsman (VAr-reeks 106), Alphen aan den rijn: Samson 1991, p. 11-
88.

13 j.l.m. Gribnau, ‘Tax governance; op weg naar duurzaamheid’, NTFR 
2020/1038, onderdeel Good (public) governance en goed bestuur.

14 G.H. Addink, Goed bestuur, Kluwer: Deventer 2010, p. 28-30. Addink 
onderscheidt bij ‘goed bestuur’ de beginselen: behoorlijk, transparant, 
participatief, effectief en efficiënt, verantwoordend bestuur en mensen-
rechten.

15 j.l.m. Gribnau, ‘Belastingen en de burger. Over het burgerperspectief in 
het belastingrecht’, TFB 2018/42. Gribnau zou aan het kader van Addink 
het overkoepelende beginsel van de dienende overheid toevoegen.

16 E. Poelmann & j.D. Baron, ‘Principles always ring twice: de menselijke 
maat is willen en doen’, TFB 2020/2, onderdeel 3.

praktische rechtsbescherming onderdeel uit van het toet-
singskader dat wij voor ogen hebben, namelijk de wet en de 
algemene rechtsbeginselen (waaronder ook de fundamen-
tele grondrechten en de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur). Om te spreken met de woorden van Gribnau: 

 ‘… in onze rechtsstaat [vormt] het recht het fundament en 
de kaders voor het handelen van het openbaar bestuur.’17

Ten aanzien van toeslagen vindt in het bestuursrecht 
–  volgens Rechtbank Rotterdam  – ‘een verschuiving van 
formalisme van een systeemwerkelijkheid naar realiteit’ 
plaats.18 Wat ons betreft betekent dit niet dat er geen kaders 
meer gelden, c.q. dat de menselijke maat een ruimer kader 
biedt dan wet- en regelgeving. Wij menen dat dit kader van 
wet- en regelgeving veel ruimer is dan menigeen denkt. 
Daarvoor moet men de inhoud van de algemene rechts-
beginselen, de fundamentele grondrechten en de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur kennen19 en toepassen. 
Maar wellicht zijn wij te veel gewend aan de fiscale rechter 
die niet marginaal toetst.
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