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Bert Marseille1

Het bestrijden van (de gevolgen van) corona als 
publieke waarde
Bespreking van het preadvies van Martijn van der Steen: ‘Overheidssturing 
in de coronacrisis: perspectieven, praktijken en dilemma’s’

NTB 2021/248

1. Inleiding

Martijn van der Steen heeft een uiterst leesbaar, boeiend en 
informatief preadvies geschreven over de manier waarop de 
overheid de afgelopen anderhalf jaar heeft geprobeerd de 
coronacrisis te bezweren. Van der Steen beschrijft het han-
delen van de overheid met behulp van bestuurskundig be-
grippenkader. Het bestuursrecht komt pas aan het eind van 
zijn verhaal kort nadrukkelijk aan bod.

Centraal in zijn preadvies staan de begrippen publieke 
waarde en overheidssturing. Overheidssturing omschrijft 
Van der Steen als de gerichte interventies van de overheid 
om het maatschappelijk handelen te beïnvloeden. Doel van 
die sturing is het vergroten van publieke waarde, dat wil 
zeggen: waarde die het samenleven ten goede komt.

Wat publieke waarde is, kan verschillen per tijdsperiode 
en samenleving. Gezien de activiteiten van de overheid de 
afgelopen anderhalf jaar vertegenwoordigt het bestrijden 
van de coronapandemie zeker publieke waarde. Maar, zo 
stelt Van der Steen, vanzelfsprekend is dat allerminst: “Co-
rona vormt een groot gezondheidsrisico, maar roken, alco-
hol en obesitas vormen dat ook. De gezondheidsrisico’s van 
obesitas zijn op langer termijn wellicht zelfs groter dan die 
van corona. De overheid treedt ten aanzien van die vraag-
stukken veel meer terughoudend op.” De overweldigende 
aandacht voor corona in het overheidsbeleid is het gevolg 
van een politieke keuze, die ook anders had kunnen worden 
gemaakt.

In mijn bespreking volg ik de opbouw van het preadvies van 
Van der Steen. Die gaat allereerst in op de drie manieren 
waarop publieke waarde kan worden gerealiseerd, vervol-
gens op vier manieren waarop de overheid kan proberen 
te sturen en op vijf manieren waarop overheden daartoe 
in- en extern de samenwerking zoeken. Ten slotte komen 
het bijzondere karakter van corona als sturingsprobleem en 
de betekenis van het bestuursrecht aan de orde. Omdat het 
preadvies vooral beschrijvend van karakter is, ligt de na-
druk in mijn bespreking op de weergave van wat Van der 
Steen schrijft. Maar niet helemaal, want soms vraag ik me 

1 Prof. mr. dr. A.T. Marseille is hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder 
de empirische bestudering van het bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.

iets af of vind ik iets van de tekst van Van der Steen, en dan 
meld ik dat.

2. Drie vormen van sturing om publieke 
waarde te realiseren

Er zijn verschillende manieren waarop maatschappelijke 
sturing kan plaatsvinden. Het kan gebeuren door de over-
heid, door de markt of door de gemeenschap, maar ook 
door samenwerking tussen elk van de drie: sociaal onder-
nemerschap (gemeenschap-markt), publiek-private samen-
werking (overheid-markt) en maatschappelijke zelfsturing 
(gemeenschap-overheid). Hoe realiseren overheid, markt en 
gemeenschap publieke waarde? 

2.1 Overheid
De overheid beschikt over tal van sturingsinstrumenten, 
waaronder wettelijke regels. Van der Steen noemt daarnaast 
economische prikkels, gedragspsychologische interventies 
en communicatie. Hij benadrukt dat bij sturing altijd sprake 
is van een poging. Overheidsinterventies hebben lang niet 
altijd succes, en vaak onbedoelde en/of ongewenste ge-
volgen.

Sturing is per definitie gericht op het realiseren van doelen, 
maar is ingewikkelder naarmate meer onduidelijkheid be-
staat over wat die doelen precies zijn. Bij corona was dat 
aanvankelijk het geval. De doelstelling van overheidssturing 
was vervat in vage omschrijvingen. De pandemie moest 
worden ‘aangepakt’, corona moest worden ‘bestreden’ en de 
strijd tegen het virus moest worden ‘gewonnen’. Onduide-
lijk was wat het precies betekende. Pas na enige tijd werden 
meer concrete doelen zichtbaar: het beheersbaar houden 
van de druk op de IC’s en een zo gering mogelijk aantal do-
den door corona. 

Naarmate de overheidssturing duidelijker contouren kreeg, 
werden ook de onbedoelde en ongewenste gevolgen beter 
zichtbaar. Van der Steen noemt er twee. De eerste is de in-
directe gezondheidsschade door de coronamaatregelen, 
zoals eenzaamheid en depressie en de schade vanwege uit-
gestelde niet-spoedeisende zorg. De tweede is economische 
stagnatie, haperend onderwijs en vrijheidsbeperking voor 
burgers. Al die onbedoelde en ongewenste gevolgen roepen 
de vraag op wat eigenlijk het politiek bekrachtigde doel van 
de sturing was, hoe politieke keuzes tot stand kwamen en of 
er wel voldoende ruimte was voor debat.
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2.2 Markt
In vergelijking met overheidssturing is sturing door de 
markt om maatschappelijke waarde te realiseren relatief 
eenvoudig. Ingewikkelde discussies over politieke priori-
teiten bestaan daar niet. Als zich ergens een koopkrachtige 
vraag ontwikkelt, ontstaat vanzelf een daarop toegesneden 
aanbod van goederen en diensten. Corona biedt voorbeel-
den te over, van Zoom en Teams tot borrelpakketten en 
thuisbezorgmaaltijden. De adder onder het gras zit in de 
woorden ‘koopkrachtig vraag’, want waar wel vraag is maar 
geen koopkracht, laat de markt het afweten. Eenzaamheid 
als gevolg van thuisisolatie en leerachterstanden van kin-
deren zonder eigen computer bieden voorbeelden. Een 
ander probleem is de kwaliteit die de markt levert. Als de 
vraag het aanbod overtreft, is het risico groot dat de kwali-
teit onder de maat is. Van der Steen noemt de mondkapjes 
als voorbeeld: “Ongeveer één derde van de in Nederland 
ingekochte persoonlijke beschermingsmiddelen bleek on-
deugdelijk, of werd in het geheel niet geleverd: veel dozen 
bleken leeg te zijn, terwijl er wel gewoon voor betaald was. 
In andere landen was de score niet veel beter. Op een nor-
male markt komt een aanbieder daar niet mee weg, op de 
‘cowboy-markt’ van corona kregen de Nederlandse inko-
pers die twijfelden aan de kwaliteit of überhaupt de aanwe-
zigheid van een lading simpelweg te horen dat er letterlijk 
tien anderen klaar stonden om de lading wél af te nemen.”

Met de markt als middel voor maatschappelijke sturing is 
op zichzelf niets mis, aldus Van der Steen, zo lang er maar 
oog is voor de verdelingseffecten die de keuze voor de markt 
voor het realiseren van publieke waarde teweegbrengt. Van 
der Steen constateert dat in Nederland veel aandacht is voor 
die verdelingseffecten, maar dat de solidariteit met degenen 
die geen toegang hebben tot de markt lijkt te stoppen bij de 
landsgrenzen. Voor het probleem dat een groot deel van de 
wereldbevolking ongevaccineerd blijft als we ons verlaten 
op het marktmechanisme, is weinig aandacht.

2.3 Gemeenschap 
Ook individuele personen en organisaties zonder winst-
oogmerk kunnen maatschappelijke waarde realiseren. Ze 
pakken een probleem aan omdat ze het belangrijk vinden 
en intrinsiek gemotiveerd zijn daar iets aan te doen. Ook 
hier zijn er legio voorbeelden: van applaudisseren voor ver-
pleegkundigen en artsen tot het helpen van de overheid bij 
het bemachtigen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Dat laatste voorbeeld duidt op een eerste mogelijk probleem 
bij maatschappelijke zelfsturing. Onder een vernis van al-
truïsme kan een keihard verdienmodel schuilgaan. Het 
omgekeerde verschijnsel doet zich trouwens ook voor. Van 
der Steen noemt als voorbeeld een grote distilleerder van 
jenever die tijdelijk overstapte op de productie van handgel 
en ontsmettingsmiddelen. Een tweede probleem is dat de 
maatschappelijk waarde die idealistische individuen en or-
ganisaties willen realiseren, sterk uiteen kan lopen. Behalve 
mensen die twijfelaars proberen over te halen zich te laten 
vaccineren, zijn er ook mensen die anderen ervan proberen 
te overtuigen zich juist niet te laten vaccineren. 

Maatschappelijke waarde die door zelfsturing wordt gerea-
liseerd, kan aansluiten bij het beleid van de overheid, maar 
daar ook mee in strijd zijn. Van der Steen: “Maatschappelijk 
initiatief is uit op publieke waarde, maar de definitie van die 
waarde wordt niet vanuit een formeel democratisch debat 
of een marktbeginsel geformuleerd. Die komt binnen kleine 
groepen of maatschappelijke verbanden tot stand en is bijna 
altijd strijdig met waarden en normen van andere groepen. 
Dat maakt maatschappelijk initiatief een krachtige bron van 
oplossingen voor maatschappelijke problematiek, maar óók 
lastig om mee om te gaan.” 

3. Vier perspectieven op sturing door de 
overheid

Nadat hij heeft laten zien hoe maatschappelijke waarde kan 
worden gerealiseerd door overheid, markt en gemeenschap 
en wat de problematische kanten van die drie vormen van 
sturing zijn, richt Van der Steen zijn blik nader op de sturing 
door de overheid. Die kan op vier verschillende manieren 
gebeuren. De vorm van overheidssturing wordt enerzijds 
bepaald door de vraag of die plaatsvindt ‘van binnen naar 
buiten’ of ‘van buiten naar binnen’, anderzijds door de vraag 
of de sturing ‘resultaatgericht’ of ‘waardegericht’ is. Die 
twee polen leiden tot vier soorten sturing, die ik (op een 
net iets andere manier dan Van der Steen doet) hier in beeld 
breng.

Tabel 1 Vier perspectieven op overheidssturing

Vorm

van binnen 
naar buiten

van buiten 
naar binnen

Doel resultaat New Public 
Manage-
ment

Network 
Governance

waarde Public 
Adminis-
tration

Societal 
Resilience

3.1 Public Administration
In dit perspectief is het recht de basis voor het overheids-
handelen. De rechtsstatelijkheid van de sturing moet in 
orde zijn. Het is cruciaal dat beslissingen zorgvuldig worden 
voorbereid, dat de voorgeschreven procedures worden ge-
volgd en dat de sturing rechtmatig plaatsvindt. Dat is be-
langrijker dan de resultaten van de sturing, aldus Van der 
Steen. Een groot deel van het coronabeleid vond via deze 
vorm van sturing plaats. Van der Steen noemt allerlei ver-
plichtingen die door de overheid aan burgers werden op-
gelegd (van het sluiten van winkels tot het instellen van 
de avondklok), eerst in de vorm van adviezen, daarna ook 
met toepassing van noodrecht en weer later op basis van 
door middel van reguliere procedures tot stand gebrachte 
wetten. Overigens betekent sturing op basis van formele 
regels niet dat er geen aandacht is voor de maatschappe-
lijke haalbaarheid. Van der Steen noemt het uitlekken van 
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de kabinetsmaatregel, de ochtend voor de persconferen-
tie: “Alsof – en misschien was het wel zo – ze dan nog even 
konden peilen hoe maatregelen zouden vallen om de uitein-
delijke werkelijke maatregelen daar eventueel nog op aan te 
passen. Zo was de burger, in lijn met dit perspectief, dus ‘on-
derdaan’, maar ook een onmisbare ‘co-producent’ van suc-
cesvolle sturing.” Maar de aandacht voor haalbaarheid en 
het zoeken naar steun voor het in regel gevatte beleid was 
niet absoluut. Van der Steen: “De slogan was ‘samen houden 
we corona er onder’, maar de invulling was in belangrijke 
mate ‘de staat houdt de burger eronder’.” Overigens is deze 
vorm van sturing breder dan Van der Steen doet voorkomen, 
want behalve het opleggen van verplichtingen omvatte ze 
ook het verschaffen van aanspraken, zoals blijkt uit de tal-
loze steunregelingen voor het bedrijfsleven die de overheid 
binnen kort tijd optuigde.

Kritiek op deze vorm van sturing was tweeledig, aldus Van 
der Steen. De juridische grondslag van de maatregelen zou 
gebrekkig zijn en ze zouden te diep ingrijpen in de persoon-
lijke vrijheid van de Nederlanders. Dat tweede punt van 
kritiek zag in het begin van de pandemie op de beperkende 
maatregelen zoals het bezoekverbod bij verzorgingshuizen, 
inmiddels betreft het de vraag in hoeverre onderscheid 
mag worden gemaakt tussen personen die zich wel en niet 
hebben laten vaccineren.

3.2 New Public Management
In het New Public Management perspectief staat de ge-
dachte centraal dat de overheid mag worden afgerekend 
op het behalen van haar sturingsdoelen. De overheid moet 
presteren. Wetten en regels zijn een van de instrumenten 
die de overheid daarvoor kan gebruiken. Rechtsstatelijkheid 
is niet irrelevant, maar er zijn ook andere factoren waar de 
overheid rekening mee moet houden bij het realiseren van 
haar ambities. Het New Public Management perspectief is 
volgens Van der Steen vooral zichtbaar waar de overheid 
zelf handelt in plaats van anderen verplichtingen oplegt: bij 
het inkopen van beschermingsmiddelen, testcapaciteit en 
vaccins, en bij het opzetten en uitvoeren van het vaccinatie-
programma. Kenmerkend voor het New Public Management 
perspectief is het belang dat wordt gehecht aan het meet-
baar maken van de prestaties van de overheid en het ver-
gelijken van Nederland met andere landen. Hoe goed doet 
Nederland het qua besmettingen, tests en vaccinaties?

Van der Steen is positief over de prestaties van de Neder-
landse overheid en beschrijft uitvoerig hoe het Landelijk 
Consortium Hulpmiddelen probeerde zo snel mogelijk zo 
veel mogelijk hulpmiddelen voor zorgverleners in te kopen. 
Aan het begin van de pandemie handelden zorginstellin-
gen in hun pogingen beschermingsmiddelen te verkrijgen, 
onder het motto ‘ieder voor zich’, maar zonder veel resul-
taat. Daarom werd besloten om de overheid de inkoop te 
laten coördineren. Zo ontstond het Landelijk Consortium 
Hulpmiddelen. Dat zorgde snel voor een voldoende voor-
raad aan hulpmiddelen. Keerzijde van het doortastende 
optreden van het Consortium was dat veel van wat werd 

ingekocht, uiteindelijk niet werd gebruikt, en dat de admi-
nistratie van de ingekochte beschermingsmiddelen lang 
niet altijd klopte. Dat toont de spanning tussen het Public 
Administration en het New Public Management perspectief, 
aldus Van der Steen. De inkoop was wel effectief, maar ging 
niet altijd volgens de regels. Maar misschien, dacht ik toen 
ik het las, is die spanning toch iets minder groot dan Van 
der Steen suggereert, want hij schrijft ook dat de ambte-
naren die de beslissingen over de inkoop van hulpmiddelen 
namen, vonden dat ze door de omstandigheden gedwongen 
waren de bestaande regels niet volledig te volgen en te han-
delen volgens een alternatieve verantwoordingssystema-
tiek, die het mogelijk maakte te voldoen aan de wens van de 
politiek: kopen, kopen, kopen. Daaruit blijkt dat die ambte-
naren zich ervan bewust waren dat ze zich aan de regels 
moesten houden, constateerden dat de bestaande regels 
niet pasten, en vanuit de bedoeling van de regels zelf een 
alternatief ontwikkelden.

3.3 Network Governance
In het Network Governance perspectief staat het bereiken 
van beleidsdoelen in samenwerking met anderen centraal. 
Om haar beleidsdoelen te realiseren, gaat de overheid op 
zoek naar partners buiten de overheid. Veel van de sturing 
om corona er onder te krijgen vond plaats door samenwer-
king tussen overheid en private instellingen. De reden is dat 
de zorg in Nederland – in ieder geval formeel – in handen is 
van onafhankelijk van de overheid opererende instellingen. 
De minister van VWS is ‘slechts’ systeemverantwoordelijk. 
Een cruciale beslissing in die rol was: zorginstellingen ga-
randeren dat de verleende zorg vergoed zou worden en dat 
ook de door corona niet verleende zorg vergoed zou worden. 
Zo hoefden zorginstellingen niet te vrezen dat hun finan-
ciering in gevaar zou komen. Op die manier hielp de over-
heid de zorg om hun taak ten behoeve van de bestrijding 
van corona zo goed mogelijk uit te voeren. Onder de noemer 
‘Network Governance’ brengt Van der Steen ook de samen-
werking tussen ziekenhuizen onderling, gericht op het effi-
ciënt verdelen van de beschikbare IC-capaciteit. Over de rol 
van de overheid daarin schrijft hij: “Het ministerie was in 
die samenwerkingsprocessen niet de trekkende partij, maar 
raakte er wel steeds meer in betrokken. Soms op eigen aan-
drang, soms op verzoek van partijen: ‘neem regie’.”

Dat de overheid niet meer dan een van de spelers in het zorg-
stelsel is, had ook nadelen. Die bleken duidelijk bij de vac-
cinatiestrategie. Wie zijn het eerst aan de beurt? Nadat de 
Gezondheidsraad had geadviseerd om van oud naar jong te 
vaccineren, probeerden allerlei belangengroepen in overleg 
met de minister een uitzondering voor hun achterban te 
bedingen. Dat roept de vraag op wat het democratische ge-
halte is van die besluitvorming. Van der Steen laat heel mooi 
zien dat, omdat de overheid is aangewezen op medewerking 
van externe partners ter verwezenlijking van haar beleid, de 
verhouding tussen overheid en externen er een van geven 
en nemen is. De welwillende opstelling van ziekenhuizen 
bij het zo efficiënt mogelijk benutten van de IC-capaciteit 
maakte het moeilijk voor de minister om niet te voldoen 
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aan hun wens om een plek voor in de rij bij het vaccineren. 
Van der Steen: “Zo ontstaan bij sturen in netwerken al snel 
onontwarbare kluwen van posities, belangenafwegingen en 
onderhandelingen aan ‘tafels’, die geen democratische legi-
timatie of controle kennen.” 

3.4 Societal Resilience 
In het Societal Resilience perspectief komt publieke waarde 
tot stand door inzet van anderen dan de overheid, en zoekt 
de overheid aansluiting bij die maatschappelijke dyna-
miek. Voor mij als lezer was het moeilijk vat te krijgen op 
dit perspectief. Als ik het goed zie, moet de overheid steeds 
beslissen hoe zij zich verhoudt tot maatschappelijke initi-
atieven. Als dergelijke initiatieven aansluiten bij wat de 
overheid zelf ook wil, dan is de keuze: welwillend maar pas-
sief toekijken, of actief ondersteunen. Gaan de initiatieven 
tegen het beleid of de regels van de overheid in, dan is de 
vraag: negeren of ontmoedigen? Wat ik aan de bespreking 
van dit perspectief door Van der Steen verwarrend vond, is 
dat het soms lijkt dat het toch weer gaat over de overheid 
die iets initieert en anderen daarbij probeert te betrekken. 
Dat is het geval als hij het heeft over de sturingsvragen waar 
de overheid zich in dit perspectief voor gesteld ziet: “Wat 
kan de overheid doen om mensen tot spontane naleving en 
‘spontane’ eigen initiatieven te brengen?” Als de overheid 
daarover nadenkt, zit ze volgens mij niet rechtsonder (So-
cietal Resilience) maar rechtsboven (Network Governance) 
in het schema, waar de overheid volgens Van der Steen pro-
beert “anderen te vinden die kunnen bijdragen aan het doel 
waarop de overheid uit is”.

Al met al maakt de vierdeling van Van der Steen duidelijk 
dat de overheid verschillende rollen moet spelen om haar 
sturingsambities te realiseren. Met de klok mee, en in het 
schema van linksonder naar rechtsonder, zo begrijp ik het: 
regels stellen, presteren, de samenwerking zoeken met 
maatschappelijke instellingen en reageren op initiatieven 
uit de samenleving. Afhankelijk van de rol die ze speelt is 
er het gevaar dat bepaalde kernwaarden van overheidshan-
delen onder druk komen, zoals efficiëntie (als het Public Go-
vernance perspectief voorop staat), rechtmatigheid (als het 
Public Management perspectief overheerst) en democrati-
sche legitimatie (als het Network Governance perspectief 
dominant is). 

4. Vijf vormen van samenwerking tussen 
overheden

Na een driedeling en een vierdeling behandelt Van der Steen 
ten slotte nog een vijfdeling. Die betreft de samenwer-
king binnen de overheid. De vier perspectieven op sturing 
door de overheid kunnen ook worden toegepast op de ver-
schillende manieren waarop overheden onderling samen-
werken. Ze vertalen zich dan in respectievelijk meerlaags 
bestuur, meerlaags management, meerlaagse (top-down 
en bottom-up) samenwerking en maatschappelijke samen-
werking. Het meerlaagse bestuur waarin het Public Admi-
nistration perspectief zich vertaalt, houdt in dat overheden 

afspraken maken over hoe bevoegdheden worden verdeeld. 
‘Meerlaags management’ hoort bij het New Public Manage-
ment. Ook hier worden afspraken gemaakt tussen over-
heden, maar die zijn gericht op het verrichten van bepaalde 
taken, neergelegd in wat wel – enigszins misleidend, zo lijkt 
mij – prestatiecontracten worden genoemd. In plaats van 
bevoegdheden worden taken verdeeld. Aan het Network 
Governance perspectief zijn twee samenwerkingsvormen 
gekoppeld: top-down meerlaagse samenwerking en bot-
tom-up meerlaagse samenwerking. Samenwerking vindt 
plaats omdat overheden kiezen om er wel of niet aan mee 
te doen. Top-down betekent niet dat de rijksoverheid de la-
kens uitdeelt bij de samenwerking, maar dat zij het initiatief 
neemt.  Bij bottom-up meerlaagse samenwerking komt het 
initiatief juist van een of meer lagere overheden. De samen-
werkingsvorm die past bij het Societal Resilience perspec-
tief, is samenwerking die tussen overheden (of tussen over-
heden en andere partijen) die al plaatsvindt. Van der Steen: 
“Een ministerie ontdekt bijvoorbeeld dat er maatschappe-
lijke partijen actief zijn, die regionaal samenwerken met
een aantal gemeenten en de provincie, het waterschap blijkt 
ook mee te doen, en het ministerie ziet kansen om zijn eigen 
doelen te koppelen.”

De verhouding tot het recht verschilt per samenwerkings-
vorm. Meerlaags bestuur is gestoeld op in wettelijke regels 
vastgelegde bevoegdheidsverdeling, bij meerlaags manage-
ment en meerlaagse samenwerking is dat niet het geval. 
Van der Steen benadrukt dat een op papier duidelijke be-
voegdheidsverdeling geen garantie is voor een vlekkeloos 
verlopende samenwerking – en andersom. Over de inkoop 
van beschermingsmiddelen en het op peil houden van de 
IC-capaciteit schrijft hij: “Daar werkten partijen over de 
grenzen van hun eigen organisatie heen samen, vaak zonder 
heldere afspraken hoe het nu precies formeel zat, vanuit het 
vertrouwen dat partijen er goed uit zouden komen.” Hij con-
trasteert dat met de samenwerking in de veiligheidsregio’s, 
waar vaak verwarring bestond over de precieze rolverdeling 
en ongenoegen over de dominante positie van de regiobur-
gemeester. Kort maar goed: er is geen eenduidig verband 
tussen hoe precies de taakverdeling op papier is vastgelegd 
en de kwaliteit van de samenwerking. Duidelijke kaders 
kunnen knellen, het ontbreken ervan biedt ruimte voor im-
provisatie. Wat het beste is, hangt ook af van het perspec-
tief van waaruit de samenwerking wordt beoordeeld. Van 
der Steen: “Moet het vooral kloppen, of moet het vooral 
werken? Moet het vooraf geregeld zijn, of mag het ook
achter af?” Tussen de regels door is duidelijk waar de voor-
keur van de preadviseur ligt.

5. Is corona een gewoon of een bijzonder 
sturingsprobleem voor de overheid?

Van der Steen karakteriseert corona als een wicked problem. 
Kenmerkend daarvoor is dat sprake is van botsende waarden 
en dat er maar beperkte kennis is over hoe het probleem kan 
worden opgelost. Mij lijkt het feit dat sprake is van botsende 
waarden, corona niet een bijzonder sturingsprobleem voor 
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de overheid maakt. Politiek gaat per definitie over de bot-
sing van uiteenlopende waarden en belangen. De beperkte 
kennis maakt corona wel een (relatief) bijzonder sturings-
probleem. Niet alleen omdat het daardoor moeilijker is om 
vast te stellen welke maatregelen kunnen bijdragen aan de 
oplossing ervan, maar ook omdat niet alle betrokkenen het 
kennisprobleem herkennen. Juist een gebrek aan kennis 
biedt ruimte aan allerlei personen die denken de waarheid 
in pacht te hebben. Corona biedt daarvan bij uitstek een 
voorbeeld, zij het dat de groei van kennis hoe het probleem 
op te lossen (zoals: vaccinatie werkt) er niet voor zorgt dat de 
alternatieve waarheden als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
Is corona een uitzonderlijk sturingsprobleem voor de over-
heid? Ik zou denken: in het begin wel, inmiddels niet meer.

6. Tot slot: het bestuursrecht 

Aan het slot van zijn preadvies stipt Van der Steen nog 
kort het bestuursrecht aan, dat hij omschrijft als het vehi-
kel waarlangs sturing door en instrumentarium van de 
overheid concreet vorm krijgen. Over het doel van (be-
stuursrechtelijke) rechtsregels en de wijze van uitvoering 
ervan maakt hij twee behartigenswaardige opmerkingen. 
De eerste is dat het recht mede gaat “over het stellen van 
grenzen aan wat in de praktijk voor een deel van de mensen 
goed werkt, maar wat ook de positie van bepaalde betrok-
kenen schaadt”. Het recht als bescherming van kwetsbare 
belangen derhalve. De tweede opmerking betreft de toepas-
sing van rechtsregels in de praktijk. Hier komt het aan op 
ambachtelijkheid en lenigheid, aldus Van der Steen, zodat 
het bestuursrecht geen recht sta-in-de-weg is voor doortas-
tend en rechtvaardig overheidsoptreden maar daar juist aan 
bijdraagt. 

Als ik een kritische kanttekening bij het preadvies zou 
moeten plaatsen, betreft dat precies die twee opmerkingen 
over wat het bestuursrecht zou moeten zijn. Waar ik be-
nieuwd naar ben, en waar ik in het preadvies weinig over 
lees, is hoe Van der Steen aankijkt tegen de rol die het be-
stuursrecht feitelijk heeft gespeeld bij het overheidshande-
len in de coronacrisis. In hoeverre vervulde het bestuurs-
recht daar zijn functie van beschermer van kwetsbare 
belangen, en in hoeverre wist de overheid te voorkomen dat 
het recht, door tekortschietende ambachtelijkheid en een 
gebrek aan lenigheid in de toepassing, een sta-in-de-weg 
vormde voor effectieve sturing? Ik weet bijna zeker dat Van 
der Steen daar van alles over vindt en ik verheug me erop 
hem daar tijdens de komende VAR-jaarvergadering over te 
horen.
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