
WAT ALEX BRENNINKMEIJER VOOR MIJ 
BETEKENT 
Bert Marseille*

Op 14 april 2022 overleed Alex Brenninkmeijer op zeventigjarige leeftijd. In deze 
bijdrage blikt de auteur terug op leven en werk van Brenninkmeijer en bespreekt 
hij vier publicaties uit het brede en omvangrijke oeuvre van Brenninkmeijer die veel 
indruk op hem hebben gemaakt. Met het overlijden van Brenninkmeijer is een jurist 
heengegaan die in woord en geschrift, keer op keer in alle rust zaken op scherp (en 
soms op heel scherp) zette en daarmee bijna altijd het debat verder hielp.

Inleiding
Begin januari 1994 zat ik in de trein van Groningen 
naar Assen, op weg naar mijn eerste werkdag als se-
cretaris bij de sector bestuursrecht van de rechtbank 
Assen. Het was vroeg, koud en donker. Wat moest 
ik daar eigenlijk, in Assen,1 na vier prachtige jaren 
bij de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde in 
Groningen?

Ik had nog nooit van Alex 
Brenninkmeijer gehoord, 
maar na lezing van ‘Spannend 
bestuursprocesrecht’ – waardoor 
ik op die koude, donkere 
januariochtend 1994 bijna vergat 
in Assen uit te stappen – raakte 
ik geïnteresseerd en gefascineerd 
door wat hij te vertellen had

Net toen mijn treinreis een treurige toestand dreigde 
te worden, werd ik gered door Alex Brenninkmeijer. 
Want in mijn tas zat een exemplaar van aflevering 
1 van jaargang 69 (1994) van het Nederlands 
Juristenblad (NJB), een special ter gelegenheid van 
de invoering van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) per 1 januari 1994, met daarin een artikel van 
Brenninkmeijer, getiteld ‘Spannend bestuursproces-

recht’.2 Omdat ik niets beters te doen had (en omdat 
ik mij in mijn nieuwe baan met bestuursprocesrecht 
zou gaan bezighouden), begon ik het te lezen. Alles 
aan het artikel sprak mij aan: de vrolijk, vriendelijk en 
enthousiast in de camera kijkende man op de foto,3 
de toon van het artikel (licht polemisch en op zijn 
tijd scherp, maar nergens zuur of verongelijkt) en 
de inhoud (informatief, breed en diep, en op allerlei 
plaatsten tot nadenken stemmend). Ik had nog nooit 
van Alex Brenninkmeijer gehoord, maar na lezing van 
‘Spannend bestuursprocesrecht’ – waardoor ik op 
die koude, donkere januariochtend bijna vergat in 
Assen uit te stappen – raakte ik geïnteresseerd en 
gefascineerd door wat hij te vertellen had.

Op het moment dat ik die NJB-bijdrage las, 
was Brenninkmeijer rechter in de Centrale Raad 
van Beroep, hoogleraar burgerlijk procesrecht aan 
de Universiteit van Amsterdam en redacteur van 
het NJB. Hij werd geboren in 1951, groeide op 
in Amsterdam, studeerde in Groningen en werkte 
daarna bij de Radboud Universiteit Nijmegen en de 
Universiteit van Tilburg, waar hij in 1987 bij Ernst 
Hirsch Ballin promoveerde op een proefschrift met 
als titel De toegang tot de rechter. Een onderzoek 
naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak 
in een democratische rechtsstaat.4 Inmiddels was 
hij gaan werken als rechter, vanaf 1984 bij de Raad 
van Beroep Arnhem en van 1988 tot 2002 bij de 
Centrale Raad van Beroep. Van 1992 tot 1996 was 
hij, zoals gezegd, hoogleraar burgerlijk procesrecht 
aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1996 tot 
2005 was hij hoogleraar staats- en bestuursrecht 
aan de Universiteit Leiden. In 2005 werd hij Natio-
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1 Dat wist ik toen uiteraard 
nog niet, maar nu wel: ik heb 
ook daar een geweldige tijd 
gehad.

2 A.F.M. Brenninkmeijer, ‘Span-
nend bestuursprocesrecht’, 
NJB 1994, afl. 1, p. 12-18.

3 In 1994 plaatste het NJB 
nog een foto van de auteur(s) 
bij artikelen.

4 A.F.M. Brenninkmeijer, De 
toegang tot de rechter. 
Een onderzoek naar de 
betekenis van onafhan-
kelijke rechtspraak in een 
democratische rechtsstaat 
(diss. Tilburg), Zwolle: W.E.J. 
Tjeenk Willink 1987. In 2019 
analyseert Brenninkmeijer 
in de Ars Aequi-rubriek 
‘Voortschrijdend inzicht’ de 
ontwikkeling van het recht op 
toegang tot de rechter in de 
Nederlandse rechtsorde in de 
ruim 30 jaar die sinds het ver-
schijnen van zijn proefschrift 
zijn verstreken. Zie: A.F.M. 
Brenninkmeijer, ‘Het recht op 
toegang tot de rechter’, AA 
2019, afl. 12, p. 1034-1041 
(AA20191034).

5 De Europese Rekenkamer 
is de instantie die de EU-
financiën controleert. 

6 A.F.M. Brenninkmeijer e.a. 
(red.), De taakopvatting van 
de rechter, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers 2003.

7 A.F.M. Brenninkmeijer & 
A.T. Marseille, ‘Een dialoog 
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nale ombudsman, wat hij bleef tot 2014, toen hij lid 
werd van de Europese Rekenkamer.5 In datzelfde jaar 
werd hij ook hoogleraar institu tionele aspecten van 
de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht. Redacteur 
van het NJB was hij van 1991 tot 2010. Hij overleed 
op 14 april van dit jaar.

De ‘publieke’ Alex Brenninkmeijer 
bewonderde ik omdat hij, in woord 
en geschrift, keer op keer in alle 
rust zaken op scherp (en soms 
op heel scherp) zette en daarmee 
bijna altijd het debat verder 
hielp. Toch koester ik de ‘private’ 
Alex Brenninkmeijer nog meer

Alex Brenninkmeijer was iemand voor wie ik veel 
bewondering had. Ik leerde hem kennen in 2001 en 
sindsdien hadden we bij tijd en wijle contact, voor 
het laatst eind maart van dit jaar. Vanaf 2005, toen 
hij Natio nale ombudsman werd, werd hij steeds 
meer een publiek persoon. De ‘publieke’ Alex Bren-
ninkmeijer bewonderde ik omdat hij, in woord en 
geschrift, keer op keer in alle rust zaken op scherp 
(en soms op heel scherp) zette en daarmee bijna 
altijd het debat verder hielp. Toch koester ik de ‘pri-
vate’ Alex Brenninkmeijer nog meer. Ons contact was 

weliswaar onregelmatig, maar als we elkaar spraken, 
was hij altijd even geïnteresseerd, uitnodigend, gene-
reus en vol aandacht en warmte. Ik voelde me door 
hem gesteund in dingen waar ik mee bezig was. Zijn 
waardering maakte hij expliciet, scepsis verpakte hij 
in vriendelijkheid. Samenwerken met hem was bijna 
altijd een feest, altijd een lonend avontuur. Hij heeft 
mij kansen geboden, van het Leidse congres over de 
taakopvatting van de rechter in 2002,6 tot aan onze 
publicatie vorig jaar in het NJB, over reflectie door de 
Raad van State, waarvoor geldt dat ik me de waarde 
van zijn inbreng steeds beter realiseer.7 Op 2 maart 
dit jaar leidde hij nog een bijeenkomst van de VAR 
Vereniging voor bestuursrecht, waar werd gedis-
cussieerd over een Charter bestuursrecht – dat is 
bedoeld als belofte van de overheid aan haar burgers 
over de dienstverlening en zorg die zij van de over-
heid kunnen verwachten. Hij deed dat even meester-
lijk als ik had verwacht. Dat Charter wordt vast heel 
erg mooi, mede dankzij zijn rol die middag. 

In deze bijdrage richt ik me op een beperkt aantal 
van zijn publicaties. Brenninkmeijer heeft ontzettend 
veel geschreven, en al helemaal als je alle uitspra-
ken die hij als rechter (mede) heeft gedaan en alle 
jaarverslagen die zijn verschenen toen hij Natio nale 
ombudsman was, meerekent. Zijn oeuvre is daar-
naast ontzettend breed.8 Vier thema’s springen er wat 
mij betreft uit: de toegang tot het recht en de rechter, 
het func tio neren van de trias politica, conflictoplos-
sing en de verhouding tussen overheid en burger. 
Over een viertal publicaties schrijf ik iets meer. Of dat 
zijn meest bijzondere en waardevolle publicaties zijn, 
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met de Raad van State na 
de toeslagenaffaire’, NJB 
2021/575.

8 Illustratief zijn de bijdragen 
van Brenninkmeijer aan Ars 
Aequi. Zo publiceerde hij 
daarin onder meer, naast de 
al genoemde bijdrage over 
het recht op toegang tot 
de rechter (AA20191034): 
‘Het primaat van de politiek 
bestaat niet meer’, AA 
1992, afl. 11, p. 680-697 
(AA19920680); ‘De derde 
in het recht’, AA 1997, afl. 5, 
p. 267-278 (AA19970267); 
‘Pretenties en prestaties van 
de rechtsstaat anno 2000’, 
AA 1999, afl. 12, p. 885-894 
(AA19990885); ‘Behoor-
lijke financiering van de 
rechtspraak’, AA 2004, afl. 3, 
p. 165-168 (AA20040165); 
‘Op de grens van rechts-
orde en rechtschaos’, AA 
2005, afl. 7/8, p. 533-543 
(AA20050533); ‘Rechtsze-
kerheid’, AA 2012, afl. 11, 
p. 879-883 (AA20120879); 
en ‘De Veteranenombuds-
man’, AA 2014, afl. 2, p. 151-
154 (AA20140151). Zie ook 
de interviewbijdrage ‘“Het 
beginsel van de rechtseen-
voud”’ (AA19960245).
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weet ik niet zeker, want ik heb bij lange na niet alles 
gelezen wat Brenninkmeijer heeft geschreven. Maar 
ze hebben alle vier op mij veel indruk gemaakt. Ik 
begin – onvermijdelijk – met de publicatie waardoor 
ik Brenninkmeijer leerde kennen. 

In deze bijdrage richt ik me 
op een viertal publicaties 
van Brenninkmeijer die 
veel indruk op mij  
hebben gemaakt

Spannend bestuursprocesrecht
Het eerste wat in die NJB-bijdrage ‘Spannend be-
stuursprocesrecht’ uit 1994 mijn bewondering wekte, 
was de toonzetting: onbevangen, optimistisch,9 kri-
tisch, zonder ontzag voor wie dan ook en met kenne-
lijk plezier de vinger op vele zere plekken leggend. Zo 
schrijft hij over het feit dat de in hoofdstuk 7 van de 
Awb verplicht gestelde bezwaarprocedure voorlopig 
nog niet geldt voor de door de toenmalige bedrijfs-
verenigingen uitgevoerde socialeverzekeringswetten 
(‘Behoorlijk bestuur vormt kennelijk geen huisstijl van 
bedrijfsverenigingen’), over het feit dat het nieuwe 
bestuursprocesrecht voorlopig nog niet voor belas-
tingzaken zou gelden (‘Het Ministerie van Financiën 
verdient het eremetaal in verband met onbehoorlijke 
wetgeving inzake de Awb. Met grote vasthoudend-
heid is de invoering van de Awb tegengehouden’) en 
over de vele uitzonderingen die in hoofdstuk 8 van 
de Awb zijn te vinden op de hoofdregel dat bij de 
bestuursrechter beroep kan worden ingesteld tegen 
besluiten (‘Het begin van hoofdstuk acht geeft de 
aanblik van een slagveld waarop verschillende depar-
tementen elkaar in de haren zijn gevlogen’).10

Maar onder die losjes geformuleerde kritiek ligt 
een gedegen beschouwing over de sterke en zwakke 
kanten van het met de invoering van hoofdstuk 8 
Awb tot stand gebrachte uniforme bestuursproces-
recht. Brenninkmeijer toont daarin een vooruitziende 
blik door veel aandacht te besteden aan de omvang 
van de bevoegdheid van de bestuursrechter, de 
mogelijkheid van de bestuursrechter om als hij een 
besluit vernietigt, zelf de rechtsverhouding tussen 
partijen vast te stellen (‘zelf in de zaak voorzien’), en 
de positie van de Raad van State als bestuursrechter. 
Alle drie de punten zijn anno 2022 nog even ac tueel 
als in 1994.11

Over de reikwijdte van de bevoegdheid van de 
bestuursrechter is hij kritisch. Er zijn te veel uitzon-
deringen op de toegang tot de rechter in de Awb, 
die ‘slechts tot gevolg hebben dat een verschui-
ving plaatsvindt van de rechtbank als administratief 
rechter naar de rechtbank als burgerlijke rechter, van 
de Awb als procesregeling naar het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering’.12

Over de mogelijkheid van het zelf in de zaak 
voorzien door de bestuursrechter is Brenninkmeijer 
positief. Hij verwacht weliswaar dat de bestuursrech-
ter die bevoegdheid aanvankelijk terughoudend zal 
gebruiken, maar op den duur royaler zal toepassen. 
Dat is precies wat er is gebeurd.13 Dat de rechter de 
rechtsverhouding tussen partijen dan ex nunc vast-
stelt, in plaats van ex tunc, vindt hij geen probleem, 

ondanks het feit dat de rechter zodoende de taak-
uitoefening van het bestuur benadert. In ‘Spannend 
bestuursprocesrecht’ voorziet hij al een discussie die 
de eerste vijftien jaar na invoering van de Awb in het 
bestuursrecht zou gaan woeden. Die betrof de vraag 
wat de rechter moet doen als in de procedure feiten 
bekend worden die het bestuursorgaan bij het nemen 
van het besluit nog niet kon kennen, maar waaruit wel 
blijkt dat de feitelijke grondslag van diens besluit niet 
klopt. Impliceert de ex-tunc-toetsing in dat geval dat 
de rechter een besluit van het bestuursorgaan niet 
mag vernietigen, omdat van een onzorgvuldige voor-
bereiding van het besluit geen sprake is? Of moet de 
rechter dat juist wel doen, omdat gebleken is dat, in 
het licht van de inmiddels bekend geworden feiten, 
het bestuursorgaan niet het juiste besluit heeft ge-
nomen? Brenninkmeijer zegt: dat laatste. Het duurde 
nog een decennium voordat de Raad van State, als 
hoogste bestuursrechter, hem daarin zou volgen.14

Over de positie van de Raad van State als een 
van de hoogste bestuursrechters is Brenninkmeijer 
kritisch. Hij schrijft: ‘Er is nog één puzzel onopgelost: 
de rechtsprekende taak van de Raad van State. De 
Raad van State heeft zich hard gemaakt voor het 
behoud van haar rechtsprekende taak.’ Hij vervolgt, 
scherp: ‘In die strijd is en wordt achter de schermen 
veel politieke macht gebruikt en is zelfs een respecta-
bel redacteur van NRC-handelsblad “ingepakt” door 
staatsraden […].’15 Brenninkmeijer betwijfelt of het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
de Afdeling bestuursrechtspraak zal aanvaarden als 
onafhankelijke rechterlijke instantie: 

‘De Raad van State bevindt zich om meerdere redenen in 
de gevarenzone. De recrutering van staatsraden heeft mede 
gelet op de adviserende taak bij wetgeving een politieke 
grondslag. Ook worden personen benoemd die niet zo 
zeer geschikt zijn als rechter, bijvoorbeeld alleen al omdat 
zij geen jurist zijn. De inhoudelijk-juridische inbreng van de 
ondersteuning is zowel kwantitatief als kwalitatief groter dan 
bij rechterlijke colleges gebruikelijk is.’ 

Brenninkmeijer concludeert: ‘Gelet op de jurispru-
dentie van het EHRM zijn de waarborgen voor de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Raad van 
State moeilijk uit te leggen.’16 

Bijna dertig jaar later is de discussie over de 
formele onafhankelijkheid van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State weliswaar 
geluwd, met name doordat de Afdeling advisering 
en de Afdeling bestuursrechtspraak meer los van 
elkaar opereren, maar speelt nog steeds de vraag 
of de getalsmatige verhouding tussen staatsraden 
en ondersteunde juristen er niet voor zorgt dat de 
invloed van die laatste groep op de jurisprudentie van 
de Afdeling sterker is dan gewenst.17

Mijn onbegrijpelijke overheid 
Als Natio nale ombudsman is Brenninkmeijer voort-
durend opgekomen voor de positie van de burger in 
diens verhouding tot de overheid. Zijn belangrijkste 
wapenfeit in die hoedanigheid is wat mij betreft echter 
dat hij de wijze van klachtbehandeling door de Natio-
nale ombudsman radicaal heeft veranderd. Tot aan het 
aantreden van Brenninkmeijer leek de werkwijze van 
de Natio nale ombudsman sterk op die van de rechter. 
De klachtbehandeling resulteerde bijna zonder 
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9 Blijkens zijn bijdrage aan 
de bundel ter gelegen-
heid van de vijfentwintigste 
verjaardag van de Awb is van 
dat optimisme niet heel erg 
veel meer over. Zie A.F.M. 
Brenninkmeijer, ‘De burger 
tussen de ambities en de 
doelstellingen van de Awb’, 
in: T. Barkhuysen e.a. (red.), 
25 jaar Awb. In eenheid en 
verscheidenheid, Deventer: 
Wolters Kluwer 2019, p. 39-
48.

10 Brenninkmeijer 1994, p. 12.
11 Voor wat betreft dat eerste 

punt: op dit moment is een 
commissie van de VAR, ver-
eniging voor bestuursrecht, 
bezig met het opstellen van 
een rapport over de reikwijdte 
van de bevoegdheid van de 
bestuursrechter. Zie over 
het tweede punt bijv. D.A. 
Verburg, Bestuursrechtspraak 
in Balans. Bejegening, 
beslechting en bewijs (diss. 
Utrecht), Den Haag: Boom 
juridisch 2019. Zie over het 
laatste punt met name de dis-
cussie die begin 2021 in de 
kolommen van het NJB werd 
gevoerd over de consequen-
ties van de toeslagenaffaire 
voor de positie van de Raad 
van State als rechterlijke 
instantie.

12 Brenninkmeijer 1994, p. 14.
13 A.T. Marseille & M. Wever, 

‘Snelheid, maatwerk en 
finaliteit in bestuursrechtelijke 
procedures bij de rechtbank’, 
NJB 2019/2552.

14 Zie ABRvS 12 januari 2005, 
ECLI: NL: RVS: 2005: AS2145, 
AB 2005/75, m.nt. Widders-
hoven.

15 Brenninkmeijer 1994, p. 17. 
Die opmerking leidde tot een 
reactie van de desbetref-
fende redacteur en een 
naschrift van Brenninkmeijer, 
zie NJB 1994, afl. 7, p. 227-
228. Overigens leidden de 
NJB-bijdragen van Bren-
ninkmeijer in dat jaar met 
grote regelmaat tot reacties, 
zie bijv. NJB 1994, afl. 11, 
p. 372-373; afl. 25, p. 850-
851; afl. 40, p. 1381-1383; 
en afl. 46, p. 1541-1542.

16 Brenninkmeijer 1994, p. 17-
18.

17 K. Geertsema e.a., ‘Ongezien 
onrecht in het vreemdelingen-
recht’, NJB 2021/979.
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uitzondering in een schriftelijk oordeel over de vraag 
of het handelen van de overheid al dan niet behoorlijk 
was. Sinds het aantreden van Brenninkmeijer pakken 
de medewerkers van de Natio nale ombudsman in 
reactie op elke binnengekomen klacht de telefoon om 
met de klager en de betreffende overheidsinstantie te 
bespreken hoe het probleem dat aanleiding was voor 
de klacht, kan worden opgelost. Nog maar een klein 
deel van de klachten resulteert in een schriftelijke rap-
portage met een formeel oordeel.  

Dat er een ‘interface’ nodig 
is tussen overheid en burger, 
in de vorm van persoonlijk 
contact, is in de post-
toeslagenaffairewereld waarin 
we inmiddels verkeren, 
een bekend geluid, maar 
Brenninkmeijer schreef 
het al in 2012

Van de jaarverslagen die Brenninkmeijer als Natio nale 
ombudsman uitbracht, is dat van 2012, met als titel 
‘Mijn onbegrijpelijke overheid’,18 bij mij favoriet. Zoals 
gebruikelijk bevat het een algemene beschouwing 
over de verhouding tussen overheid en burger, in dat 
jaar mede gebaseerd op een enquête onder ruim 
2000 professionals die voor hun cliënten veelvuldig 
contact hebben met overheidsorganisaties. 

Brenninkmeijer start het jaarverslag met de 
observatie dat tussen de overheid en burgers 
‘een voortdurende spanning [bestaat] die door de 
overheid vaak miskend wordt’. Hij vervolgt: ‘Deze 
spanning wordt veroorzaakt doordat de overheid 
voor een belangrijk deel van andere waarden uitgaat 
dan burgers. Voor de overheid staan systeemwaar-
den voorop, terwijl voor burgers menselijke waarden 
vaak zwaarder wegen.’19 Wat betekent dat verschil 
concreet? Brenninkmeijer noemt als voorbeeld een 
late reactie door de overheid op een vraag van een 
burger: 

‘Voor een overheid vormt een laat antwoord op een verzoek 
van een burger een managementprobleem: een probleem 
van een niet optimaal werkende bureaucratie. […] Voor 
burgers vormt een laat antwoord een bron van zorg, van 
ergernis en uiteindelijk een teken van onachtzaamheid van 
de kant van de overheid.’20

Het jaarverslag bevat tal van voorbeelden die het 
verschil in beleving tussen overheid en burger scherp 
illustreren. Een geënquêteerde hulpverlener merkte 
het volgende op over de onvrede van burgers over 
hun contact met de overheid: 

‘Een belangrijke oorzaak is de ambtelijke organisatie waar 
niemand verantwoordelijk is voor het geheel, niemand zich 
ook verantwoordelijk voelt om namens de eigen organisatie 
klanten goed te helpen en antwoorden te geven, ieder-
een een stukje doet en vervolgens weer verwijst naar een 
volgende collega, initiatief niet wordt gestimuleerd, maar 
beheersbaarheid en controle uitgangspunt zijn.’21

Het helpt niet dat wetgeving complex is en dat juist 
kwetsbare burgers met veel verschillende instanties 
en met heel veel verschillende wettelijke regelin-
gen te maken hebben. Zo is het geen uitzondering 
dat het inkomen bestaat uit veertien verschillende 
bestanddelen.22 Het helpt evenmin dat bij veel van de 
regels die de overheid uitvoert, niet vertrouwen, maar 
wantrouwen het uitgangspunt is. Veelzeggend zijn de 
hoge boetes die burgers kunnen worden opgelegd, 
met name bij socialezekerheidsfraude. Brennink-
meijer:

‘Probleem is echter de vraag wat als fraude wordt aan-
gemerkt. Het niet volledig, niet juist of in het geheel niet 
voldoen aan administratieve verplichtingen valt onder fraude 
[…]. De veronderstelling daarbij is dat burgers volledig en 
op juist wijze zelf aan hun verplichtingen voldoen óf zich van 
hulpverlening voorzien. Anders gezegd, er is geen excuus 
voor administratieve fouten of nalatigheden. Het valt te 
betwijfelen of met deze sancties echt de kwaadwilligen ge-
troffen worden of vooral degene die op administratief gebied 
onvoldoende sterk is.’23

Brenninkmeijer benadrukt dat de meeste conflic-
ten tussen overheid en burger niet voortkomen uit 
onenigheid over een juiste toepassing van de regels, 
maar uit een gebrek aan vertrouwen, de overschat-
ting van de vaardigheden van burgers om altijd en op 
tijd te voldoen aan alle formele en procedurele eisen 
die zijn verbonden aan het verkrijgen van uitkeringen 
en voorzieningen, en een gebrek aan contact tussen 
overheid en burger.

De oplossing zou moeten liggen in een ‘interface’ 
tussen overheid en burger: 

‘Zoals de microprocessor een waardevolle rol in ons leven 
vervult door de interface tussen de […] processor en de 
gebruiker (via touchscreen en apps bijvoorbeeld), zo zijn er 
ook waardevolle interfaces tussen de overheid en de burger, 
tussen de systeemwereld van de overheid en de leefwereld 
van de mensen. Die waardevolle verbinding bestaat uit 
persoonlijk contact.’24 

Dit is in de post-toeslagenaffairewereld waarin we 
inmiddels verkeren, een bekend geluid, maar Bren-
ninkmeijer schreef het al in 2012.

Het procesrecht als proces
Mijn favoriete publicatie van Brenninkmeijer was tot 
enkele weken geleden het preadvies dat hij in 1991 
voor de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) 
schreef.25 Dat betreft de vraag naar de wenselijk-
heid van harmonisatie van verschillende stelsels van 
procesrecht.26 Wat mij betreft een retorische vraag, al 
was het maar omdat elke straf-, civiel- en bestuurs-
rechtelijke procedure uiteindelijk valt terug te voeren 
op een verzoek aan de rechter waarvoor, ongeacht 
de aard van dat verzoek, steeds dezelfde verzameling 
processuele regels zouden kunnen gelden.27 In zijn 
preadvies analyseert Brenninkmeijer op superieure 
wijze de (on)zin van het naast elkaar bestaan van 
burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht.

Het begint al met de toelichting op de vraagstelling: 

‘Waarom zouden rechters in rechtbanken zich moeten ver-
moeien met tradi tioneel bepaalde, doch overigens weinig ra-
tioneel bepaalde verschillen tussen burgerlijk procesrecht en 
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18 ‘Mijn onbegrijpelijke overheid. 
Jaarverslag Natio nale om-
budsman 2012’, Kamerstuk-
ken II 2012/13, 33539, nr. 2.

19 Kamerstukken II 2012/13, 
33539, nr. 2, p. 6.

20 Kamerstukken II 2012/13, 
33539, nr. 2, p. 6.

21 Kamerstukken II 2012/13, 
33539, nr. 2, p. 12.

22 Het jaarverslag vermeldt 
over die bestanddelen: 
‘Het inkomen van een al-
leenstaande ouder (twee 
kinderen, van 9 en 16 jaar) 
met een deeltijdbaan en een 
aanvullende uitkering (WWB) 
kan er als volgt uitzien […]: 
loon; WWB; voorlopige 
teruggave heffingskortingen; 
huurtoeslag; zorgtoeslag; 
kinderbijslag; kindgebonden 
budget; belastingteruggave 
naar aanleiding van aangifte; 
studiekosten; kwijtschelding; 
sportbijdrage en langdurig-
heidstoeslag.’ Zie Kamerstuk-
ken II 2012/13, 33539, nr. 2, 
p. 8.

23 Kamerstukken II 2012/13, 
33539, nr. 2, p. 21.

24 Kamerstukken II 2012/13, 
33539, nr. 2, p. 19.

25 A.F.M. Brenninkmeijer, Het 
procesrecht als proces. Pre-
advies NJV, Zwolle: W.E.J. 
Tjeenk Willink 1991.

26 Brenninkmeijer 1991, p. 5.
27 A.T. Marseille, ‘Geschilbe-

slechting door de bestuurs-
rechter over mijnbouwschade 
in Groningen’, AA 2020, 
afl. 12, p. 1107-1115 
(AA20201107).
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bestuursprocesrecht en waarom zou degene die een geding 
aanhangig maakt zich verzekerd moeten weten van grote 
deskundigheid teneinde niet in de vele voetangels en klem-
men te stappen die de verdeling van de rechtsmacht en de 
inrichting van de verschillende procesgangen kenmerken?’28 

Dat het om twee verschillende rechtsgebieden gaat, 
is niet een voldoende argument: ‘Het huidige recht 
leert dat er niet alleen grote verschillen zijn tussen 
beide procesvormen, maar tevens dat binnen het 
bestuursprocesrecht en het burgerlijk procesrecht 
grote verschillen bestaan.’29

Verschillen zijn er, maar ze zijn minder groot dan 
vaak wordt aangenomen. Zo is er weliswaar een 
verschil tussen de wijze waarop de rechtsvaststel-
ling in het civiele en het bestuursprocesrecht is 
genormeerd, maar dat neemt niet weg dat voor een 
aanzienlijk deel van het burgerlijk recht geldt dat 
het overheidsrecht steeds meer voorschrijft wat de 
inhoud van de rechtsbetrekking is.30 Ook wat betreft 
de taak van de rechter verdienen de verschillen relati-
vering. Brenninkmeijer: ‘Gaat het om een eenvoudige 
civiele vordering gebaseerd op contrac tuele wan-
prestatie, of om een procedure tegen een te hoge 
belastingaanslag, dan is er op de keeper beschouwd 
geen verschil in de taak van de rechter.’31

Een groter verschil lijkt het voorwerp van geschil: 
‘Voor het civiele geding kan niet gesproken worden 
van een uniform “voorwerp van geschil” zoals dat 
in het bestuursprocesrecht voorkomt. De rechter 
beoordeelt de vraag of de insteller van de rechtsvor-
dering op goede gronden iets van de andere partij 
vordert.’ Brenninkmeijer vervolgt: ‘Hetgeen gevorderd 
kan worden is volledig onbepaald en kan daarmee 
naadloos aansluiten op de maatschappelijke realiteit 
(“Alstublieft edelachtbare, een straatverbod voor de 
pitbullterriër van mijn buurvrouw graag”).’32

In een procedure bij de bestuursrechter is dat – op 
het eerste gezicht – anders. Daar is de vordering 
per definitie de vernietiging van een besluit. Maar, 
zo laat Brenninkmeijer zien, dat betreft alleen maar 
de vorm. Als iemand zich keert tegen een besluit 
om hem niet een bepaalde voorziening toe te ken-
nen (Brenninkmeijer noemt als voorbeeld de afgifte 
van een bruikleenauto op grond van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet33), dan is de ‘formele’ 
vordering de vernietiging van het afwijzende besluit, 
maar de mate riële vordering dat de rechter bepaalt 
dat de bruikleenauto wordt verstrekt, of in ieder geval 
dat het bestuursorgaan zijn beslissing om dat niet te 
doen, heroverweegt.34

Veel verschillen tussen de beide procedures acht 
Brenninkmeijer ongerechtvaardigd, of kleiner dan ze 
lijken. De korte beroepstermijn in het bestuursrecht 
acht hij een ‘onevenredige beklemtoning van de 
rechtszekerheid voor het bestuursorgaan’,35 bezwaar-
schrift en ingebrekestelling hebben maatschappelijk 
gezien dezelfde betekenis,36 en aan de verplichte 
procesvertegenwoordiging (hoofdregel in civiele pro-
cedures, niet van toepassing bij de bestuursrechter) 
valt geen princi pieel element te onderkennen: ‘Het 
“beginsel van verplichte procesvertegenwoordiging” 
is grote onzin.’37

Volgens Brenninkmeijer bestaat de basisvorm van 
het proces in het burgerlijk recht en het bestuurs-
recht uit precies dezelfde elementen: vordering, 
partijstelling, ontvankelijkheidsoordeel, standpunt-
bepaling van partijen ten aanzien van het recht en 

de feiten, instructie, comparitie, bewijs, onderzoek, 
openbare behandeling, vonnis en executie.38 Er zijn 
geen princi piële of praktische redenen om ze voor 
bestuursrechtelijke geschillen anders te regelen dan 
voor civielrechtelijke geschillen. Brenninkmeijer: 

‘Uitgaande van de functie van het proces bij het uit de weg 
ruimen van stagnaties bij de doorwerking van rechtsbetrek-
kingen in de werkelijkheid, dient het uitgangspunt van het 
procesrecht niet een “voorwerp van geschil” te zijn en zeker 
niet een “voorwerp van geschil” dat beslissend zou moeten 
zijn voor het antwoord op de vraag welke rechter bevoegd is 
kennis te nemen van een geschil. Van doorslaggevend be-
lang is de vraag of het ene rechtssubject op goede gronden 
iets van een ander rechtssubject vordert.’39

Tussen het burgerlijk procesrecht en het bestuurs-
procesrecht hoeft dan ook geen princi piële scheids-
lijn te worden getrokken. De functie van de rechter 
is voor beide soorten geschillen dezelfde: ‘[H]et 
verlenen van een effectieve toegang tot de rechter, 
opdat de rechter een uitspraak doet over de vorde-
ring van een partij die recht doet aan en aansluit bij 
de maatschappelijke werkelijkheid.’40 

Omdat het betoog van Brenninkmeijer zo briljant 
is, zou je bijna vergeten waar het hem om te doen is: 
het vergemakkelijken en vergroten van de toegang 
tot de rechter. Ik zou het geweldig vinden als het 
NJV-preadvies verplichte literatuur zou zijn voor al 
het onderwijs in het burgerlijk procesrecht en het 
bestuursprocesrecht aan alle Nederlandse universi-
teiten. Mijn voorspelling is dat we dan binnen tien jaar 
een geïntegreerde verzoekschriftprocedure heb-
ben voor alle bestuursrechtelijke en civielrechtelijke 
geschillen. De term ‘rechtsmachtverdelingsperikelen’ 
kan dan eindelijk in de mottenballen.

Omdat het betoog van 
Brenninkmeijer zo briljant is, zou je 
bijna vergeten waar het hem om 
te doen is: het vergemakkelijken 
en vergroten van de toegang tot 
de rechter. Ik zou het geweldig 
vinden als zijn NJV-preadvies 
verplichte literatuur zou zijn 
voor al het onderwijs in het 
burgerlijk procesrecht en het 
bestuursprocesrecht aan alle 
Nederlandse universiteiten

Moreel leiderschap
Een laatste publicatie die ik kort wil noemen, is het 
boek Moreel leiderschap uit 2019.41 Toen dat ver-
scheen, heb ik het links laten liggen, waarschijnlijk – 
denk ik achteraf – vanwege de titel. Met het concept 
‘leiderschap’ kan ik niet zo veel en het begrip ‘moreel’ 
klinkt mij al snel te pretentieus in de oren. Maar toen 
ik het boek begin mei van dit jaar alsnog las, was 
ik onder de indruk. In Moreel leiderschap vertaalt 
Brenninkmeijer alle ervaringen en inzichten die hij 
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28 Brenninkmeijer 1991, p. 5.
29 Brenninkmeijer 1991, p. 61.
30 Brenninkmeijer 1991, p. 64.
31 Brenninkmeijer 1991, p. 65.
32 Brenninkmeijer 1991, p. 89-

90.
33 Een vroege voorganger van 

de huidige Wet maatschap-
pelijke ondersteuning.

34 Brenninkmeijer 1991, p. 90.
35 Brenninkmeijer 1991, p. 80.
36 Brenninkmeijer 1991, p. 83.
37 Brenninkmeijer 1991, p. 84-

85. Ter toelichting schrijft 
Brenninkmeijer op p. 85 van 
het preadvies onder meer: 
‘Het probleem is dat over 
procesvertegenwoordiging 
niet generaliserend kan wor-
den gesproken. De huidige 
grens is: voor de dagvaar-
dingsprocedure verplichte 
procesvertegenwoordiging, 
voor verzoekschriftpro-
cedures soms en voor 
bestuursrechtelijke geschillen 
geen verplichte proces-
vertegenwoordiging. Deze 
grensbepalingen zijn in geen 
enkel opzicht van princi piële 
aard.’

38 Brenninkmeijer 1991, p. 70.
39 Brenninkmeijer 1991, p. 92. 

Op p. 77 formuleert hij het 
in iets ander bewoordingen, 
door te stellen dat de groot-
ste gemene deler van de 
beide procedures is dat de 
insteller van de rechtsvor-
dering kenbaar moet maken 
‘welke rechtsvaststelling (in 
de zin van vorming, wijziging 
of executie van een rechts-
betrekking, dan wel verlening 
of wijziging van een status) 
gevraagd wordt’.

40 Brenninkmeijer 1991, p. 103.
41 A.F.M. Brenninkmeijer, Moreel 

leiderschap, Amsterdam: 
Prometheus 2019.
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in zijn werkzame leven heeft opgedaan in een soort 
handleiding voor de overheid en overheidsdienaren. 
Zijn visie op hoe de overheid en degenen die daar 
werken, zouden moeten handelen, illustreert met wat 
hij zelf, met name als Natio nale ombudsman, heeft 
meegemaakt en ondernomen.

Het begrip ‘moreel leiderschap’ spreekt bij mij, 
ook na lezing van Moreel leiderschap, nog steeds 
niet heel sterk tot de verbeelding, maar de drieslag 
logos-pathos-ethos, die op vele plaatsen in het 
boek voorkomt, des te meer.42 Brenninkmeijer maakt 
duidelijk dat in ons handelen en in het waarderen 
van het handelen van anderen rationaliteit (logos) 
een belangrijke waarde is, maar dat het minstens zo 
belangrijk is om oog te hebben voor emotie en gevoel 
(pathos) en dat uiteindelijk morele beginselen (ethos) 
in ons handelen de doorslag zouden moeten geven. 
Daarnaast laat Brenninkmeijer overtuigend zien hoe 
groot voor de overheid het belang is van communi-
catie en feedback,43 en van een betere benutting van 
wetenschappelijke kennis over conflicten.44 

Het trof mij dat Brenninkmeijer aan het eind van 
zijn boek de waarde van humor noemt: ‘Humor is een 
belangrijk middel, niet alleen om te relativeren, maar 
ook om inzichten te delen die soms moeilijk onder 
woorden te brengen zijn.’ Hij schrijft dat humor in 
een persoonlijk optreden een belangrijk deel van de 
boodschap vormt, maar dat het moeilijk is humor vast 
te leggen in woorden en dat hij humor al schrijvend 
mist.45 Het klopt dat Brenninkmeijer in zijn openbare 

optredens ontzettend ad rem en humoristisch kon 
zijn, en ik geloof direct dat hij humor al schrijvend 
miste, maar in Moreel leiderschap is de humor op 
veel plaatsen aanwezig. Veelzeggend is de anekdote 
over een gesprekje dat hij als Natio nale ombudsman 
had met een Tweede Kamerlid naar aanleiding van 
de presentatie van zijn jaarverslag, waarin hij stelde 
dat er vanuit de Kamer te weinig aandacht is voor 
de haalbaarheid van wetgeving en de kwaliteit van 
de uitvoering. Hij schrijft: ‘Het is gebruikelijk dat 
aansluitend aan het formele deel alle Kamerleden de 
Natio nale ombudsman een hand schudden. Kamerlid 
Mei Li Vos keek me daarbij vrolijk aan en zei: “Wat 
verwacht u dan van ons, dat we op onze handen 
gaan zitten?” Daar kon ik alleen maar met een lach 
op reageren met: “Dat zou wel helpen!”’46 

Betrokken, vriendelijk, 
direct, scherp, humoristisch 
en ontwapenend. Het is 
een enorm verlies dat Alex 
Brenninkmeijer er niet meer is

Dat is wat mij betreft Alex Brennninkmeijer ten voeten 
uit: betrokken, vriendelijk, direct, scherp, humoristisch 
en ontwapenend. Het is een enorm verlies dat hij er 
niet meer is.
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42 Brenninkmeijer 2019, zie bijv. 
p. 68-72.

43 Een publicatie waarin Bren-
ninkmeijer ingaat op het 
belang van communicatie 
door de overheid, is het 
jaarverslag van de Natio nale 
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over het belang van feedback 
A.F.M. Brenninkmeijer, ‘“De 
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als “verschrikkelijk ongeluk”’, 
NJB 2021/2. 
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