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Een rode geschiedenis van de Awb

(met zevenmijlslaarzen)

Mevrouw mr. E.C. Drexhage
Sector Staatsinrichting en Bestuursrecht

Over rode en groene verhalen

Een idee of een voorstel voor beleid of wetgeving kan nog zo goed zijn - en in de
ogen van de bedenker is het dat natuurlijk altijd - maar als Ket geen steun krijgt
(of althans getolereerd wordt), komt er niets van terecht. De totstandkoming van
elk product van beleid of wetgeving kan altijd ook op twee heel verschillende
manieren beschreven worden.

! \ Het eerste verhaal is het rationele verhaal. Dat begint met "er was een probleem",
waarna om verschillende redenen de oplossingen voor de hand bleken te liggen,
en die zijn dan ook met veel ijver en daadkracht uiteindelijk verwerkelijkt,
waarna de wereld er weer een stukje beter is gaan uitzien. Dat is de verhaaltrant
die je in beleidsnota's en memories van toelichting tegenkomt.
Het tweede verhaal is het politieke verhaal. Dat begint met "er was een idee",
waarna meestal bleek dat de bedenker ervan met dat idee eerst weinig weerklank
vond, omdat anderen het probleem niet zagen waarvoor het een oplossing zou
kunnen zijn, waarna het veel later ineens door hemzelf of door heel iemand
anders opnieuw gelanceerd werd, en toen wel medestanders vond, zodat het
alsnog verwezenlijkt kon worden, zij het soms in wat andere gedaante of zelfs
als oplossing voor een heel ander probleem.

Beide verhalen zijn op hun eigen manier 'waar*. Het eerste verhaal bevat de
motivering waarom iets gedaan werd of wordt. Die motivering legitimeert en het
is die motivering die achteraf 'geldig1 blijft. Er kan naar verwezen worden. Het
geeft richting aan het vervolg. Maar zonder het tweede verhaal kan niemand echt
begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen. Veel mensen hebben een sterke
voorkeur voor het eerste of het tweede type verhaal. Ze vinden dat andere verhaal
en de verteller daarvan dan naïef (eerste verhaal) of cynisch (tweede verhaal),
maar dat is eenzijdig. Een voorstel kan $m eenmaal niets worden zonder
voldoende steun - en dat vaak uit uiteenlopende hoek - maar het kan niet
gemotiveerd worden met alleen een opsomming van die steun. Daarvoor is een
samenhangend verhaal nodig dat - als verhaal - ook weer gedragen wordt door
voldoende consensus (althans tolerantie).



In het boek 'De WRO in de steigers'1 beschrijven De Ridder en Schut de
geschiedenis van opeenvolgende wijzigingen van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening met behulp van beide verhaallijnen. Zij noemen dat de 'groene lijn' en
de 'rode lijn'. In deze bijdrage wil ik een (niet 'de') geschiedenis beschrijven van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met het accent op die 'rode lijn' (het
tweede verhaal). Ik kies voor deze eenzijdigheid, niet alleen omdat ik denk dat de
'groene geschiedenis' voldoende beschreven is, maar bovenal omdat ik wel zeker
weet dat 'groene geschiedenissen' Jit Peters niet lang kunnen boeien. Wil ik met
een verhaal over de Awb een kans maken, dan moet ik dus kiezen voor deze rode
invalshoek.
Met zevenmijlslaarzen!

Een valse start in 1948
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Mijn 'rode' geschiedenis van de Awb begint kort na de Tweede Wereldoorlog.
In die dagen van optimisme vonden velen in Nederland dat men niet moest
terugkeren naar de vooroorlogse maatschappelijke en politieke verhoudingen. De
wederopbouw zou niet alleen in fysieke zin ter hand genomen worden. Het was
dus een mooie tijd voor nieuwe initiatieven, ook op het terrein van het recht. Al
gelijk in 1946 kondigde Koningin Wilhelmina in haar troonrede de spoedige
instelling aan van een Staatscommissie tot algehele herziening van de Grondwet
(de latere Staatscommissie-Van Schaik). In dat klimaat kon bij voorbeeld ook de
gedachte van een nieuwe codificatie van het Burgerlijk Wetboek gemakkelijk
steun vinden en in 1947 kreeg prof. E.M. Meijers bij koninklijk besluit de
opdracht een nieuw burgerlijk wetboek te maken. In beide gevallen was de
ergernis in juridische vakkringen over de in het verleden op onsystematische
wijze opgehoopte wijzigingen een belangrijke motor achter het streven naar
vernieuwing2.
Zou zoiets voor het bestuursrecht ook niet mooi zijn? Als er één rechtsgebied
toen onsystematisch was, dan was het immers wel het bestuursrecht. In 1948
vergaderde de nog jonge VAR (toen nog gewoon Vereniging voor Administratief
Recht geheten) over de vraag of een codificatie van algemene regels van
administratief recht gewenst was. Ik weet niet of er toen over het antwoord op
die vraag gestemd is, maar bekend is dat het er nog niet van kwam. Het bleek
een valse start.

Toch zag A.M. Donner, een van de preadviseurs, wel degelijk een groot probleem
dat dringend om een oplossing vroeg. "De 'veelvormigheid' van ons bestuur (...)
heeft vormen aangenomen, die bestuurder en bestuurde tot wanhoop drijven"
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stelde hij vast en hij meende dat "een naar voren halen van de gemeenschap-
pelijke grondslagen en beginselen door middel van codificatie" een belangrijke
bijdrage zou kunnen leveren tot "verbetering en vereenvoudiging van de
administratie" (al mag men het niet als panacee beschouwen, voegde hij daar aan
toe). Maar helaas, het ging hier om "een vraagstuk (..) dat door de Nederlandse
jurist nog weinig als een probleem, laat staan als een brandende quaestie is
gevoeld", stelde hij spijtig vast Zelf achtte hij de tijd overigens nog niet rijp:
"Wanneer men zich realiseert hoeveel terreinen er nog zijn waar wij weinig of
niets van weten, waar geen rechter komt, waar geen openbaarheid bestaat, en
men ziet hoever het met de administratieve rechtspraak nog maar gekomen is
en hoezeer de wetenschap van het administratief recht nog in de kinderschoenen
staat, zal men nolens volens moeten toegeven dat codificatie een ideaal blijft,
dat nog niet verwezenlijkt kan worden."^
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In het begin van zijn preadvies noemt Donner een aantal landen waar men al
wel tot codificatie was overgegaan. Hij doet dat om te adstrueren dat de behoefte
aan codificatie een 'vrij algemeen gevoelde behoefte' is. Het aardige is, dat uit
zijn nogal summiere weergaven daarvan juist valt af te leiden, dat er in al die
landen nog wel wat anders had meegespeeld dan dat men het in de juristen-
wereld een 'brandende quaestie' had gevonden. Er moest telkens ook dringend
iets veranderd worden. Dat kon de organisatie van een nieuwe staat zijn
(Oostenrijk 1925, Thüringen 1926) of een hervorming van het politierecht
(Pruisen 1931), of het paal en perk stellen aan al te royale bevoegdheden (VS
1946 ten aanzien van de tijdens de New Deal opgerichte agencies). De enige echte
codificatiepoging die Donner noemt (Württemberg) had het nu juist niet gehaald.
Wat hiervan te leren valt, is dat het er ook zonder al dat wetenschappelijk en
rechterlijk voorwerk dat Donner zo nodig vond, in 1948 best van had kunnen
komen, als maar - en dan vooral ook buiten die juridische kring - de noodzaak
was gevoeld"*. Maar kennelijk was dat niet het geval, want de verspreide
gedachten over zo'n wet en de door Donner zelf in zijn preadvies gegeven
'proeve' werden in de politieke discussies niet opgepikt. Ze werden daar dus ook
niet (door een handige 'beleidsondernemer1 zou de bestuurskundige zeggen) aan
andere problemen of ambities gekoppeld waardoor er voldoende draagvlak voor
zou hebben kunnen ontstaan. Geschikte problemen daarvoor waren er misschien
ook wel niet. De nationale eenheid wa§vniet bedreigd, en de vaderlandse crisis-
wetgeving had kennelijk niet of niet genoeg tot 'Amerikaanse toestanden' geleid.

Dat het onderwerp ook binnen de juridische wereld niet als een brandende
kwestie werd gezien, valt te begrijpen. Het bestuursrecht bestond amper als



zelfstandig rechtsgebied, stevig ingeklemd als het nog zat tussen het staatsrecht
en het privaatrecht. Leerstellig stond de ontwikkeling ervan nog sterk onder de
gecombineerde invloed van Struycken (administratie of rechter) en Scholten
(gemene-rechtsleer).5 Die combinatie verschafte het bestuur aanzienlijke
vrijheden en het morde daarover uit de aard der zaak niet. Dat veel bestuurs-
rechtelijke auteurs een bestuurlijke of ambtelijke achtergrond hadden, zal
geholpen hebben deze situatie te bestendigen. Een uitgesproken ambtelijke
achtergrond had bij voorbeeld de mede-preadviseur van Donner, G.A. van Poelje.
Hij interesseerde zich vooral voor organisatievraagstukken en zag het bestuurs-
recht daarbij als een 'hulpwetenschap'. In een codificatie zag hij geen heil: het
zou weinig meer nut hebben "dan dat het de studenten in de rechtswetenschap
hielp om gemakkelijk wat schijnwetenschap te verzamelen."

Een grondwettelijke voorzet in 1966

De algehele grondwetsherziening raakte al gauw in het slop en ook met het
nieuwe Burgerlijk Wetboek ging het niet zo vlot als was bedoeld. De
vernieuwingsdrang van de eerste naoorlogse jaren leek al enkele jaren later
aanmerkelijk bedaard te zijn. Ook in het bestuursrecht gebeurde er in de jaren
na 1948 op het oog niet zo veel, althans geen waarneembare gedachtevorming
over codificatie. Het is het Grondwet-front waar dat idee dan in 1966 ineens
weer boven water komt.

Artikel 68 van de Proeve van een nieuwe Grondwet bepaalde "De wet regelt het
burgerlijk recht, het strafrecht en de rechtspleging; zij stelt algemene bepalingen
van bestuursrecht vast." Volgens de daarbij gegeven toelichting achtten de
opstellers van de Proeve deze opdracht aan de wetgever "gerechtvaardigd en
ook geboden" en zij repten in dat verband van "de snelle ontwikkeling van het
administratief recht", een daarmee gepaard gaande "groei van de bestuurs-
rechtwetenschap", een "dringender naar voren komen" ("met name na 1945")
van "de vraag naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een codificatie" en
een sterk gegroeide overtuiging dat die wenselijkheid en ook die mogelijkheid
- "zij het aanvankelijk wellicht broksgewijs" - aanwezig zijn. Zo'n codificatie
zou "een technisch goede wetgeving bevorderen" en "tevens de rechtsgelijkheid
en rechtszekerheid dienen", voegden zij er nog aan toe. Tot zover het 'groene
verhaal'.

Zoals wel vaker in toelichtingen gebeurt, praatten de auteurs zichzelf of hun
publiek die 'sterk gegroeide overtuiging' vermoedelijk maar wat aan, want dat het



nog steeds niet om een zaak ging die breed werd gezien als een 'brandende
quaestie' - noch maatschappelijk, noch in vakkringen - blijkt als we de goed
gedocumenteerde reacties op de Proeve bekijken. Onder het zeer grote aantal
maatschappelijke groeperingen en adviesraden dat op de Proeve reageerde,
was er welgeteld één die er iets over zei: de Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman-
stichting, die alle artikelen van de Proeve afzonderlijk van een reactie voorzag
(en daarnaast een warm pleidooi hield voor invoering van het instituut
'volkstribuurf). Men vond het wel een goed idee.
In de tijdschriften7 werd er iets meer aandacht aan besteed, al stond dat in geen
verhouding tot de aandacht voor andere onderwerpen (o.a. sociale grondrechten,
kiesstelsel). Burkens, die zelf aan de Proeve had meegewerkt, vermeldde het
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voorschrift wel . Hij vond het een interessante vernieuwing, "niet alleen van
belang als erkenning van de eigen status van het bestuursrecht, maar ook - en
juist - omdat het de stoot wil geven tot de vaststelling van een coherent stelsel
van wettelijke bestuursregels." J.M. Polak vond dat de bepaling getuigde van visie
en durf. 9 Brasz,10 Somer11 en Wessel12 hadden in plaats ervan liever iets anders
gezien: Brasz een regeling voor de eenheid van organisatie van het openbaar
bestuur (alles onder de minister-president!), Somer een inhoudelijke normering
van het bestuursoptreden, waartoe enkele algemene beginselen zouden moeten
worden opgenomen onder de grondrechten, en Wessel een regeling voor een
periodiek staatkundig structuurplan. Ook G.A. van Poelje wijdde een stukje
aan de Proeve waarin hij het nieuwe codificatievoorschrift vermeldt13. Hij
schampert wat over het apodictisch karakter van de toelichting ("Quod erat
demonstrandum") en vervolgt dan: "Wij ontmoeten hier de preadviseur voor de
VAR uit 1948, professor Donner." Van Poelje vreest "een ontijdige codificatie van
wat levend en groeiend blijven moet" en hij verwijt Donner dat hij niet meer
weet hoe het bestuursrecht zich in Nederland heeft ontwikkeld (Donner was
sinds 1958 rechter in het Hof te Luxemburg).

Was Donner inderdaad de aanstichter van het codificatievoorschrift? Dat zou best
zo kunnen zijn, want hij maakte inderdaad deel uit van de kring van personen
die nauw bij de opstelling van de Proeve betrokken was geweest. De Proeve
was gemaakt door de nieuwe afdeling Grondwetszaken van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, waarvan Van Maarseveen het hoofd was, dezelfde dus die
later (1969-1974) voor de VAR een heAise poging zou doen om ook voor een
Awb (toen nog niet zo genoemd) een 'Proeve' te maken. De ambtenaren van
Grondwetszaken werden bijgestaan door een commissie van vijf hoogleraren
(politiek evenwichtig verdeeld) waar Donner er dus één van was, maar ook prof.
J. van der Hoeven die, afgaande op zijn publicaties, het idee vermoedelijk wel



gesteund zal hebben. Of dat ook geldt voor de andere drie (Jeukens, Rijpperda
Wierdsma en P.J. Oud), weet ik niet, maar kennelijk hebben zij zich niet verzet.
Opmerkelijk is dat wel, omdat de Proeve een tot het bot uitgeklede grondwet was,
waarin in beginsel geen plaats meer was voor programmatische voorschriften.
Dat juist het codificatieartikel gehandhaafd bleef en zelfs nog werd uitgebreid
met een programmatische opdracht, doet vermoeden dat men hieraan bijzondere
waarde hechtte.

Kennelijk werd de tijd hiervoor nu wel rijp bevonden door de opstellers van de
Proeve. Daar viel ook wel wat voor te zeggen. In de periode 1950-1990 heeft het
bestuursrecht zich - in de woorden van Van der Hoeven - ontwikkeld tot een
'zelfstandig rechtsgebied'14 en halverwege die periode was dat proces een eind op
streek. Daarbij had de VAR een belangrijke rol gespeeld,15 Gehoor gevend aan de
oproep van Donner in zijn preadvies van 1948 stelde de VAR al spoedig daarna
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een commissie in die "algemene bepalingen van administratief recht"
destilleerde uit de wetgeving en uit de jurisprudentie van rechters en Kroon, en
die daarmee een begin maakte met het door Donner zo gemiste 'voorwerk.
Donner was vice-voorzitter van die commissie en G.A. van Poelje was voorzitter.
Dat eerste rapport ABAR (1953) kreeg al snel een tweede en een derde
uitgebreide druk (Donner zat toen al in Luxemburg). In haar jaarvergaderingen
behandelde de VAR - waarvan Donner in de jaren 50 voorzitter was - een groot
aantal onderwerpen op het terrein van het algemeen bestuursrecht. Er kwamen
verder nogal wat nieuwe bestuursrechtelijke handboeken op de markt en nieuwe
drukken van de paar oudere handboeken (o.a. het Algemeen Deel van
'Nederlands bestuursrecht7, bewerkt door Donner).
Maar hoewel ook het aantal beoefenaren van het bestuursrecht sterk was
gestegen, viel er - zoals we zagen - toch nog niet zo veel te bespeuren van die
door de Proeve-makers waargenomen 'sterk gegroeide overtuiging' dat een
codificatie wenselijk en ook mogelijk was. Voor het vervolg was vermoedelijk het
belangrijkste dat een paar sleutelfiguren het idee consequent steunden en dat er
verder geen echte tegenstand was.

Een grondwettelijke opdracht in 1980

De volgende stap werd gezet door de in 1967 ingestelde Staatscommissie van
advies inzake de Grondwet en de Kieswet, waarvan Donner een van de
voorzitters was (de Commissie Cals-Donner). Die commissie adviseerde het
voorschrift in de Grondwet op te nemen en in 1978 nam de regering het
inderdaad op in een van de voorstellen die tot de Grondwetsherziening van 1983



hebben geleid, als afzonderlijk tweede lid van het codificatieartikel (nu artikel
107, tweede lid).17 De toelichting bij dat tweede lid vangt aan met een bijna
letterlijke herhaling van de toelichting zoals die twaalf jaar daarvoor bij de Proeve
was gegeven. Voor ogen stond een "wet houdende algemene beginselen en
vormen van het administratief recht" die de rechtsgelijkheid en de rechtszeker-
heid zou dienen en in het algemeen een goede bestuurspraktijk zou bevorderen.
Juist nu de 'openheid' van bestuur van velerlei zijde wordt bepleit, zal deze
grondwettelijke opdracht (...) weerklank vinden, zo veronderstelde de regering.
Ze verwees daarbij naar het in 1974 gepubliceerde wetsontwerp van de hand
van een VAR-commissie (Commissie-Van Maarseveen).
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De Raad van State besteedde geen enkele aandacht aan dit nieuwe voorschrift. In
de Tweede Kamer was er wat meer aandacht voor. De D66-fractie was onverdeeld
positief "niet alleen omdat daarmee de administratieve rechtspraak zal worden
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bevorderd, maar omdat tevens de loskoppeling tussen bestuursrecht en
privaatrecht zal worden bevorderd". Daardoor zouden de waarborgen voor de
burger toenemen. Andere fracties gingen vooral in op het niet vermelden van
het administratief procesrecht (PvdA), de redactie van het artikel (CDA) en de
onbepaaldheid van de inhoud van de opdracht (WD). Met de strekking van de
bepaling kon men zich verenigen (ook de PPR, die het bij deze opmerking laat).
Tijdens de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer (we zijn dan al in
1980) diende mevrouw Korte-van Hemel een motie in waarin de regering
verzocht werd spoed te betrachten bij het indienen van de beoogde wetgeving.
De motie werd door alle grotere partijen gesteund. De regering beschouwde de
motie - bij monde van minister Wiegel - als een steun en desgevraagd later zelfs
als een 'duwtje' in de rug.

Veel duidelijkheid over de beoogde inhoud van het te codificeren bestuursrecht
werd noch in de Kamerstukken noch tijdens de Kamerbehandeling geschapen.
Ook werd niet goed duidelijk langs welke weg die codificatie nu meer precies zou
kunnen bijdragen aan de genoemde doelen (rechtsgelijkheid, rechtszekerheid,
goede bestuurspraktijk, openheid).
Er werd wel enkele malen verwezen naar het ABAR-rapport van de VAR (dat in
1972 een vierde druk had beleefd) en ook naar het gelijknamige wetsontwerp van
de Commissie-Van Maarseveen uit 1974. Oe positieve toon in de beide Kamers
werd vermoedelijk mede gezet door de discussies die inmiddels op gang waren
gekomen over de 'versnipperdheid' en 'verbrokkeldheid' van bestuur en
wetgeving (de veertien wetsfamilies) en over de bedreigde rol van de wetgever
en de formele wet ('regeren per nota'; pseudo-wetgeving). Oplossingen werden
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- zoals met deze probleemstellingen al is geïmpliceerd - merendeels gezocht
in meer harmonisatie en coördinatie van wetgeving en beleidsvoering (o.a. de
Commissie-Vonhofï) en in versterking van de rol van de formele wetgever (o.a.
de Commissie Wetgevingsvraagstukken). In dat klimaat kon een voorstel dat
meer eenheid via wetgeving beloofde, niet anders dan gunstig worden ontvangen.
Verschillende Kamerleden legden met zoveel woorden een verband tussen deze
discussies en het codificatievoorstel.

Intussen had Scheltema in 1979 een preadvies geschreven voor de NJV over de
vraag of er verandering moest komen in het proces van wetgeving.1 Daarin
besteedde hij ook een paragraaf aan de codificatiegedachte. Hij zette de voor-
delen ervan op een rij (wetgevingskwaliteit, systematiek, toegankelijkheid) en hij
juichte het grondwetsvoorstel toe, maar vroeg zich wel af waarom de regering
niet allang met de codificatie begonnen was, nu immers de Proeve het belang
daarvan al had onderkend, en het ook best zonder grondwettelijke opdracht zou
hebben gekund. Dat laatste lijkt me een 'groene' opmerking. Het hele idee was
door de voorstanders ervan weliswaar telkens als 'dringend' gepresenteerd, maar
het leefde al die jaren - zoals we zagen - slechts in een betrekkelijk kleine kring
van bestuursrechtbeoefenaren. Politiek werd het niet echt opgepikt. Het was juist
dóór de verankering in de Grondwet dat dit - uit de aard der zaak - wel anders
moest worden.

De echte start in 1983

Onmiddellijk na de stemmingen over opname van het codificatieartikel in de
Grondwet (eerste lezing), begon het overleg tussen Binnenlandse Zaken en
Justitie over de aanpak van de opdracht aan de wetgever die was vervat in het
tweede lid van artikel 107 Grondwet. Toen er in september 1981 een nieuw
kabinet aantrad, kwam het onderwerp bij Justitie in de portefeuille van de nieuwe
staatssecretaris Scheltema. Die maakte er gelijk veel werk van. Op 19 mei 1982
werd door de beide betrokken ministers een 'startwerkgroep' ingesteld die een
plan van aanpak moest maken, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De
staatssecretaris werd zelf voorzitter van de werkgroep.
Tien dagen na de instelling van de startwerkgroep viel het nog jonge kabinet
alweer uit elkaar en ging het - in afwachting ^a.n de verkiezingen - zonder de
PvdA verder als rompkabinet. De startwerkgroep slaagde erin al op 4 november
1982 te rapporteren, vlak voor het aftreden van zijn voorzitter.19
Het nieuwe kabinet stemde met de meeste voorstellen van de startwerkgroep in
en zo gebeurde het dat Scheltema opnieuw werd aangetrokken, maar nu als
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regeringscommissaris. Voor het voorbereidende werk werd een commissie
ingesteld van gemengde ambtelijke/niet-ambtelijke samenstelling, die zelf
wetsvoorstellen zou moeten ontwerpen. Andere departementen dan Justitie
en BiZa maakten geen deel uit van de commissie. Een en ander werd op
23 augustus 1983 bij Koninklijk Besluit bezegeld.20

In haar rapport had de startwerkgroep ook de doelen van de Awb geformuleerd
en een overzicht gegeven van de in de Awb te regelen onderwerpen. De nieuwe
commissie nam dit als uitgangspunt voor het vele werk dat haar wachtte.

De verdere geschiedenis is bekend en wat de parlementaire kant betreft ook
goed gedocumenteerd. Het is merendeels een geschiedenis van hoogstaand
juridisch werk, soms taai en technisch ook (de aanpassingswetten); de grote
politieke discussies - over bijvoorbeeld openheid, openbaarheid, inspraak, en
Kroonberoep - waren of werden elders beslecht. De volgorde van de te
behandelen onderwerpen werd pragmatisch bepaald en over de verschillende
tranches en losse wetsvoorstellen verdeeld. Het procesrecht kreeg toch nog een
regeling en de commissie bleek - dat viel te verwachten - ook handig om er
politieke wetgevingswensen naar door te verwijzen, bij voorbeeld uit het
regeerakkoord. De door de commissie gemaakte voorontwerpen werden over
het algemeen gevolgd.

Alles overziend ....

... wat zien we dan? Een project van zeer lange adem waarvoor bij de aanvang
eigenlijk weinig actieve steun bestond, dat weinig maatschappelijke belang-
stelling genoot, maar dat wel grote gevolgen had voor wetgeving en praktijk
en dat desalniettemin in een betrekkelijke luwte kon worden uitgevoerd. De
belangrijkste factoren die hieraan hebben bijgedragen, lijken mij de volgende.
De rol die enkele sleutelfiguren vanuit wisselende posities op cruciale momenten
hebben gespeeld. In de eerste plaats A.M. Donner, maar zeker ook J.M. Polak
en Van Maarseveen. In de latere fasen ook Scheltema.
De institutionele verankering van het project door middel van de grondwettelijke
bepaling, de opdracht aan een regeringscommissaris plus (kleine) commissie,
en de aan de Kamers gezonden voortgangsoverzichten en planningen. Hierdoor
werd het project relatief onafhankelijk van actieve steun ('gedepolitiseerd') en
kon het in hoge mate zelfstandig zijn werk organiseren.
De wisselwerking met de professionalisering in de bestuursrechtelijke wereld.
De algemene positieve houding in de Kamers tegenover voorstellen die meer
eenheid, harmonisatie en coördinatie beloven.
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Met de inwerkingtreding van de Awb-als-wet is het krachtenveld onvermijdelijk
wat veranderd. De 'harde kern' van de wet (eerste en tweede tranche) is nu bijna
10 jaar in werking en de Awb is daarmee enerzijds stevig geworteld geraakt (veel
mensen leven er letterlijk van) en is anderzijds ook bron geworden van periodiek
oplaaiende ongenoegens (bij voorbeeld in de juridiseringsdiscussie) en van
wetenschappelijke kritiek. Dit heeft de Awb-als-wetgevingsprogramma tot op
heden niet in gevaar gebracht.
Intussen - maar we zijn dan ook bijna 20 jaar verder! - lijkt de afronding van
het oorspronkelijke programma, voor zover nog actueel, binnen handbereik.
Daarmee raken ook de effecten van de institutionalisering van het project
uitgewerkt, evenals de steun die het gevolg was van de harmohisatiesleutel
waarin dat programma stond. De vraag dient zich dan aan of er - na een
eventuele vijfde tranche21 - redenen zijn voor verdere veranderingen (anders
dan het normale 'onderhoud') van de Awb^en of daarvoor opnieuw voldoende
steun (althans tolerantie) zal kunnen worden verworven.

Bij het gestalte geven aan dat vervolg zal Jit Peters niet meer vanuit 'BZK'
betrokken zijn. Maar er is nog hoop. Wat dit verhaal namelijk ook leert, is dat
wie de ambtelijke dienst verlaat, nog volop mogelijkheden heeft om mee te doen
als zelfstandig 'beleidsondernemer', en die rol is hem op het lijf geschreven.
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