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Jim Faas en Rens Koenraad*

Bestuursorganen en bestuursrechters weten niet
wat zij niet weten
Een pleidooi voor het verkrijgen van meer inzicht in de visie van deskundigen
op de onderwerpen waarover zij adviseren aan bestuursorganen en
bestuursrechters

1. Inleiding
Het bestuursorgaan wil met het nemen van een besluit
de rechtspositie van een of meer burgers wijzigen.
Daarom ligt het op zijn weg om feiten te verzamelen die
voor de inhoud van het te nemen besluit relevant zijn
en om de verzamelde feiten te waarderen, ook als het
besluit is aangevraagd door een burger. Die eis (art. 3:2
Awb) vloeit voort uit de algemene rechtsregel dat de
persoon of instantie die zich beroept op een rechtsge-
volg, de voor dit gevolg relevante feiten moet stellen.
Bij voldoende betwisting moet dit ook worden bewezen
(art. 150 Rv).1 Het gevolg daarvan is dat het bestuursor-

gaan ervoor moet zorgen dat de relevante feiten beschik-
baar komen, met behulp van onderzoek door toezicht-
houders (titel 5.2 Awb), advisering door deskundigen
(afd. 3.3 Awb) en/of informatie door belanghebbende
burgers (afd. 4.1.1 Awb).

Sinds jaar en dag trekt advisering als kennisvergarings-
instrument de meeste aandacht van wetenschap en
praktijk. De aandacht voor advisering in het bestuurs-
recht is begrijpelijk en, volgens ons, ook terecht als men
bedenkt dat een externe deskundige invloed krijgt op
de inhoud van een rechtsverhouding waaraan hij zelf
niet deelneemt. De debatten over advisering aan bestuurs-
organen vonden steeds plaats in een bredere context.
Het betrof achtereenvolgens:
– de behoefte om geschillen na één rechterlijke pro-

cedure zo definitief mogelijk te beslechten (het
proefschrift van B.J. Schueler vormde een aanleiding
tot wettelijke regels over onderwerpen zoals het
toepassen van de bestuurlijke lus);

– de constatering dat partijen vaak niet weten waar-
aan zij toe zijn als het aankomt op de vraag wie wat
moet bewijzen om de beroepsprocedure te kunnen
winnen (het proefschrift van Y.E. Schuurmans gaf
de aanzet tot de ontwikkeling van een afzonderlijk
bestuursrechtelijk bewijsrecht); en

– het besef dat een burger niet altijd een eerlijke kans
krijgt om de rechtmatigheid van een overheidsbe-
sluit te betwisten, omdat hij niet in staat is tot het
produceren van bruikbaar tegenbewijs (het
Korošec-arrest lag ten grondslag aan talloze tijd-
schriftartikelen, symposia en uitspraken van Neder-
landse bestuursrechters over de vraag op welke
wijze de bestuursrechter een dreigende wapenonge-
lijkheid tussen de burger en het bestuursorgaan
kan of zou moeten opheffen).2

Wij stellen echter vast dat over de invloed van de des-
kundigen op de totstandkoming van besluiten nog niet
veel is gepubliceerd. De aandacht voor advisering con-
centreert zich namelijk op de aspecten die een rol (beho-
ren te) spelen bij het toetsen van deskundigenadviezen
tijdens de bezwaar- en beroepsfase, en in het verlengde
hiervan op:
– wat nodig is om twijfel over de bruikbaarheid (of

bewijskracht) van het door het bestuursorgaan ge-
bruikte advies te kunnen zaaien; en

– de vraag in welke gevallen de bestuursrechter een
deskundige moet benoemen om na te gaan of het
ter discussie staande advies ‘inderdaad’ (of ‘toch’
niet) aan het bestreden besluit ten grondslag mag
worden gelegd.3

Binnen die kaders bestaat weliswaar aandacht voor de
persoon van de adviseur, maar slechts rondom de vragen
of hij ter zake kundig (wat betreftover het onderwerp
dat hij moet onderzoeken), onafhankelijk (ten opzichte
van het bestuursorgaan) en onpartijdig (jegens de burger
die met de gevolgen van het te nemen besluit zal worden

Jim (W.A.) Faas is verzekeringsarts en jurist, docent bij NSPOH, SGBO en SSR en lid-beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg;
tot 2020 werkte hij bij het UWV als medisch adviseur directoraat Bezwaar en Beroep. Rens (L.M.) Koenraad is jurist, en verbonden aan de Open Universiteit
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en Tilburg University (als universitair docent bestuursrecht) en aan de rechtbank Gelderland (als rechter-plaatsvervanger). De auteurs danken mr. T.L. de Vries
(oud-raadsheer in de Centrale Raad van Beroep) voor zijn opmerkingen over een eerdere versie van deze bijdrage.

Y.E. Schuurmans, Bewijslastverdeling in het bestuursrecht (diss. Amsterdam VU), Deventer: Wolters Kluwer 2005, p. 318. Awb = Algemene wet bestuursrecht.
Rv = Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

1.

B.J. Schueler, Vernietigen en opnieuw voorzien (diss. Utrecht), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994; Schuurmans 2005 [noot 1]; EHRM 8 oktober 2015, nr. 77212/12,
AB 2016/167, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik; RSV 2016/27, m.nt. W.A. Faas (Korošec), ECLI:CE:ECHR:2015:1008JUD007721212.

2.

Bijv. de ‘deskundigentrilogie’ van L.M. Koenraad in JB 2006/1 (p. 15-33), 2007/4 (p. 202-223) en 2009/4 (p. 220-244); L.J.M. Timmermans, ‘Deskundigheid
gevraagd. De deskundige in het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht’, in: L.E. de Groot-van Leeuwen e.a. (red.), Eén procesrecht? Over conver-

3.

gentie en divergentie in het burgerlijk, straf- en bestuursprocesrecht, Deventer: Kluwer 2009, p. 157-196; D.A. Verburg, ‘Three is a crowd. Feitenvaststelling
bij rechterlijke procedures in meer-partijengedingen’, in: R.J.N. Schlössels e.a. (red.), Bestuursrechtelijk bewijsrecht: wetgever of rechter? (VAR-reeks 142),
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, p. 231-322, i.h.b. p. 302-311; W.A. Faas, Bruggen bouwen over de kenniskloof (diss. Amsterdam VU), Zutphen:
Uitgeverij Paris 2019, p. 189-197.
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geconfronteerd) is.4 Maar wat weten het bestuursorgaan,

de burger en de bestuursrechter over de manier waarop
de deskundige kijkt naar diens vakgebied in het algemeen
en naar de te onderzoeken kwestie in het bijzonder?
Meestal bitter weinig, veronderstellen wij.

Naar onze overtuiging moeten het bestuursorgaan en de
bestuursrechter in ieder geval op hoofdlijnen weten
vanuit welk perspectief de geconsulteerde deskundige
kijkt naar de aan hem toevertrouwde kwestie, om (a)
diens advies beter op waarde te kunnen schatten en (b)
te begrijpen hoe het kan dat verschillende deskundigen
over dezelfde kwestie tot uiteenlopende conclusies ko-
men.5 Zo’n besef kan bijdragen aan meer:

– rechtsgelijkheid tussen burgers, zeker als het debat
over ‘stammenoorlogen’ in het openbaar tijdens
(hoor)zittingen wordt gevoerd; en

– draagvlak voor rechterlijke uitspraken die nodeloos
van elkaar lijken te verschillen.

Die overtuiging vormt de reden voor deze bijdrage. Aan
de hand van een concreet voorbeeld betogen wij dat
uiteenlopende visies kunnen leiden tot verschillende
uitkomsten die zonder achtergrondinformatie niet goed
zijn te begrijpen voor buitenstaanders. Ons doel is nu
beperkt tot het entameren van een discussie over de
wijze waarop deskundigen het best kunnen worden
aangespoord om ‘kleur te bekennen’. Daarom bevat deze
bijdrage geen concrete suggesties. Wij willen daarmee
wel aan de slag, maar wachten eerst de reacties op deze
bijdrage af.

2. Dogmatisch voorafje: over bewijslast en
tegenbewijs

2.1. Bewijslast
Aan het begin van deze bijdrage werd reeds duidelijk
dat het bestuursorgaan de bewijslast draagt, in ieder
geval bij het waarderen van de verzamelde feiten. Daar-
om is het vragen om advies van een deskundige geen
vrijblijvende activiteit, maar een verplichting die ligt
besloten in artikel 3:2 Awb.6 Advisering kan worden

aangemerkt als een concrete uitwerking van het zorgvul-
digheidsbeginsel: het bestuursorgaan moet een deskun-
dige inschakelen als het zelf niet beschikt over de kennis
om relevante feiten te achterhalen en te duiden.

Zo wordt de deskundige een hulppersoon of -instantie
van het bestuursorgaan. Die notie maakt begrijpelijk dat
het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt voor
de kwaliteit van het op zijn verzoek uitgebrachte advies.
Dat leidt tot een lastig dilemma. Enerzijds: een serieuze
controle van een advies is slechts mogelijk als de contro-
leur (een medewerker van de rechtspersoon waartoe het
bestuursorgaan behoort) zich qua kennis, kunde en erva-
ring kan meten met de adviseur (de externe deskundige

die door het bestuursorgaan is ingeschakeld). Anderzijds:
het bestuursorgaan heeft nu juist advies gevraagd omdat
het zelf niet beschikt over de vereiste kennis, kunde en
ervaring. Het gevolg: de controle van een advies heeft
als regel een formeel-procedureel karakter. Kleeft op het
eerste oog geen gebrek aan het advies waarop het be-
stuursorgaan zich baseert, dan ontstaat het vermoeden
dat het genomen besluit voldoende zorgvuldig is voor-
bereid.

2.2. Tegenbewijs
Vervolgens is het aan de burger die het oneens is met
het besluit, om tegenbewijs te leveren, lees: twijfel te
zaaien over de bewijskracht van het advies dat aan het
besluit ten grondslag ligt.7 Daarmee is de kern van veel

bestuursrechtelijke geschillen gegeven. In bezwaar en
(hoger) beroep gaat het heel vaak over de bewijskracht
van het advies dat het bestuursorgaan aan het besluit
ten grondslag heeft gelegd. Gevolg: de bestuursrechter
wordt met grote regelmaat geroepen tot toetsing van het
advies dat aan het bestuursorgaan is uitgebracht, en van
het tegenbewijs dat de eisende partij heeft gepresen-
teerd. Die kwesties spelen meestal een doorslaggevende
rol bij de beantwoording van de vraag of het bestreden
besluit voldoende zorgvuldig is voorbereid.

Het vorenstaande laat zien dat eerst een bewijsvermoe-
den moet zijn ontstaan alvorens de tegenbewijs-vraag
mag worden gesteld. Het bestuursorgaan mag ‘zijn’
deskundigenadvies dus – anders dan nog steeds vaak
wordt beweerd – niet zonder meer volgen als de burger
geen tegenbewijs heeft gepresenteerd. Eerst moet aanne-
melijk worden dat er, op het eerste oog, geen gebrek
kleeft aan het advies waarop het bestuursorgaan zich
baseert. Hoe komen het bestuursorgaan en de bestuurs-
rechter tot die conclusie?

2.3. De bestuursrechter weet niet wat hij niet weet
Bestuursrechters weten, als het goed is, dat de deskun-
dige wel ter zake kundig en niet vooringenomen is. Ze
veronderstellen dat de door de deskundige gekozen
uitgangspunten correct of in elk geval verdedigbaar zijn.
Maar waarop is die veronderstelling gebaseerd? Eigen
overkoepelende kennis van het vakgebied kan het niet
zijn. Rechters hebben meestal niet doorgeleerd voor het
vak waarop het advies betrekking heeft. Daarom weten
bestuursrechters meestal niet wat zij niet weten, en
daarmee evenmin of het door de deskundige gekozen
perspectief verdedigbaar, gangbaar of voor de hand lig-
gend is. Sterker, vaak weten bestuursrechters niet eens
welk perspectief de deskundige heeft gekozen. Nog
sterker: weet de deskundige zelf wel precies vanuit welk
perspectief hij zijn adviezen schrijft?

Bijv. L.M. Koenraad & C.W.C.A. Bruggeman, JB select 2019, Den Haag: Sdu, nr. 10 (p. 161-181); B.J. van Ettekoven, ‘De deskundige deskundige over registers
en de “disclosure statement”’, O&A 2016/2, nr. 56, p. 82-92.

4.

Voor de goede orde en ter vermijding van misverstanden: het extra inzicht in de achtergronden van een deskundige vormt geen vrijbrief om te gaan ‘shoppen’,
lees: zich te laten adviseren door een deskundige die het bestuursorgaan of de bestuursrechter naar verwachting het meest naar de mond praat. Zie echter
hierna, par. 4.1.

5.

Lees in dit verband onder meer de studies van Schuurmans 2005 [noot 1] en Koenraad [noot 3] die eerder zijn aangehaald. Zie verder bijv. M. Schreuder-
Vlasblom, Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 675-676 en 710-711.

6.

Verburg 2009 [noot 3], p. 302-311.7.
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Wij willen dit adstrueren aan de hand van twee concrete
voorbeelden uit het sociaalzekerheidsrecht.8

3. Moeilijk te objectiveren klachten en recht op
een uitkering

3.1. Enige begrippen verklaard

WIA, IVA, WGA en Wajong

Na twee jaren – heel soms al dertien weken – ziekte
kunnen verzekerde werknemers (verzekerden) in aanmer-
king komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering
krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
(WIA). Die wet verzekert loonderving door ziekte, zij het
slechts voor werknemers die minimaal 35% loonverlies
hebben. Wie ten gevolge van beperkingen door ziekte
een loonverlies oploopt van minder dan 35%, is niet ar-
beidsongeschikt in de zin van de WIA.

De vraag of een werknemer arbeidsongeschikt is, wordt
in twee fasen beantwoord door deskundigen die werken
bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(UWV).9 Eerst onderzoekt een verzekeringsarts welke

klachten en medisch te objectiveren beperkingen de
verzekerde heeft. Daarna bekijkt een arbeidskundige
welke betaalde functies de verzekerde met die beperkin-
gen theoretisch nog kan verrichten. De rapporten van
de verzekeringsarts en de arbeidskundige zijn deskundi-
genadviezen aan het UWV. De definitieve beslissing over
het recht op een uitkering wordt genomen door de raad
van bestuur van het UWV (kortweg: het UWV).10 Die be-

slissing is vatbaar voor bezwaar bij het UWV, beroep bij
de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van
Beroep (CRvB).

De WIA maakt onderscheid tussen twee categorieën, na-
melijk Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
(WGA) en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsonge-
schikten (IVA).
Wie door ziekte en daaruit voortvloeiende beperkingen
een loonverlies heeft van meer dan 35% maar minder
dan 80%, maakt aanspraak op een WGA-uitkering. Ook
een loonverlies van 80 tot 100% geeft recht op een WGA-
uitkering, namelijk indien zowel de beperkingen als het
loonverlies nog niet als blijvend (‘duurzaam’) kunnen
worden gekwalificeerd. Een IVA-uitkering is aan de orde
bij 80 tot 100% loonverlies en blijvende beperkingen.
Wie aanspraak maakt op een IVA-uitkering, blijft gevrij-
waard van herbeoordelingen. Dit ligt anders voor verze-
kerden met een WGA-uitkering; zij worden periodiek
gezien door een verzekeringsarts (en meestal ook een

arbeidskundige), wat onder meer kan leiden tot gehele
een gedeeltelijke beëindiging van de uitkering of een
IVA-uitkering.

Verreweg de meeste geschillen over WIA-besluiten heb-
ben een medische component. Daarbij kan het gaan om
de medische objectiveerbaarheid van de klachten en
beperkingen (bestaat überhaupt recht op een uitkering?),
de ernst van de beperkingen (wat is de invloed daarvan
op het arbeidsongeschiktheidspercentage?) en de duur-
zaamheid van de beperkingen (maakt de verzekerde
aanspraak op een WGA- of een IVA-uitkering?).

Daarnaast is er de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong). Sinds 2015 geldt voor de
aanspraak op een Wajong-uitkering een nieuw beoorde-
lingscriterium, ‘arbeidsvermogen’.11 Wie arbeidsvermogen

heeft of kan ontwikkelen, komt niet in aanmerking voor
een Wajong-uitkering. Bij de Wajong is de beantwoording
van de ‘duurzaamheidsvraag’ dus doorslaggevend voor
het recht op deze uitkering.

ME/CVS

Bij myalgische encefalomyelitis (ME) annex chronisch
vermoeidheidssyndroom (CVS) is langdurig sprake van
ernstige vermoeidheid die het functioneren en de levens-
kwaliteit substantieel beperkt, welke klachten niet aan-
zienlijk verminderen door rust. De diagnose wordt ge-
steld op basis van symptomen, mede omdat over het
ontstaan van de ziekte nog onvoldoende bekend is.12

Dat verklaart mede waarom onenigheid bestaat over de
wijze waarop ME/CVS het best kan worden behandeld.
Geschat wordt dat er in Nederland ongeveer 30.000 tot
40.000 ME/CVS-patiënten zijn. Terzijde: er zijn steeds
meer indicaties dat het coronavirus kan leiden tot een
klachtenpatroon dat met ME/CVS valt te vergelijken (in-
middels aangeduid als LongCOVID).

3.2. UWV-beleid met betrekking tot ME/CVS
Aanvankelijk werkten verzekeringsartsen met het, door
de Gezondheidsraad opgestelde, verzekeringsgeneeskun-
dig Protocol CVS.13 In 2013 heeft een aantal medische

beroepsverenigingen in gezamenlijkheid de Richtlijn
CVS (hierna: Richtlijn) opgesteld.14 De Richtlijn is geac-

cordeerd door de Nederlandse Vereniging voor Verzeke-
ringsgeneeskunde (NVVG), de wetenschappelijke beroeps-
vereniging waarbij onder meer UWV-verzekeringsartsen
zijn aangesloten. De Richtlijn behandelt de diagnostiek,
behandeling en begeleiding van patiënten met ME/CVS.
Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de verzekerings-
geneeskundige beoordeling. Dat hoofdstuk behandelt in

Belangrijke delen van par. 3 zijn rechtstreeks ontleend aan: W.A. Faas, ‘Met de wensambulance naar de rechtbank’, Medisch Contact 6 augustus 2021, medisch-
contact.nl/opinie/blogs-columns/blog/met-de-wensambulance-naar-de-rechtbank-.htm?utm_source=facebook&utm_medium=Coosto.

8.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een zelfstandige rechtspersoon; zie art. 2 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (in
samenhang met art. 2:1 lid 2 BW).

9.

De raad van bestuur is een bestuursorgaan i.d.z.v. art. 1:1 lid 1 Awb.10.
In het kort: arbeidsvermogen ontbreekt als zich een van de volgende vier situaties voordoet: a. geen taak kunnen uitvoeren in een arbeidsorganisatie; b. niet
over basale werknemersvaardigheden beschikken; c. niet aaneengesloten kunnen werken gedurende ten minste een periode van een uur; of d. niet ten minste
vier uur per dag belastbaar zijn.

11.

Zie verder: Gezondheidsraad, ME/CVS. Den Haag, 2018, publicatie 2018/07.12.
Verzekeringsgeneeskundig Protocol CVS, Gezondheidsraad 2007/12.13.
CBO Richtlijn Diagnose, behandeling, begeleiding en beoordeling van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), februari 2013. Deze richtlijn
is geautoriseerd door de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, de Nederlandse Vereniging voor Kindergenees-

14.

kunde, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Mandaterende verenigingen zijn o.a. de Nederlandse
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Vereniging voor Gedrags-
therapie en Cognitieve Therapie.
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globale termen aandachtspunten bij de beoordeling van
de belastbaarheid.

Over de behandeling en begeleiding vermeldt de Richtlijn
het volgende:

‘De verzekeringsarts is terughoudend met een eindoordeel
over functionele mogelijkheden zolang bewezen werkzame
therapieën niet zijn toegepast. Wanneer in een individuele
situatie voldoende kan worden onderbouwd dat er goede
redenen zijn om af te zien van bewezen werkzame thera-
pieën, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. De
verzekeringsarts zal een afweging maken tussen zwaarte
van belemmeringen van de client en reeds gevolgde the-
rapie enerzijds versus de verplichting tot participatie
anderzijds.’

In de Richtlijn is ook te lezen dat aan patiënten cognitie-
ve gedragstherapie (CGT) en graded exercise therapie
(GET) als mogelijk werkzame therapieën van eerste en
tweede keus dienen te worden aangeboden.15

Verzekeringsartsen achten zich gebonden aan de Richt-
lijn, die immers is geaccordeerd door ‘hun’ beroepsver-
eniging. In de praktijk blijken zij echter verschillend om
te gaan met de in de Richtlijn opgenomen aanbevelingen,
bij zowel de beoordeling van zwaarte van de arbeidsbe-
perkingen als de vraag welke behandeling moet worden
gevolgd.

Het advies van de Gezondheidsraad met betrekking tot
ME/CVS uit 2018 (hierna: Advies) gaf meer richting aan
verzekeringsartsen over hoe om te gaan met genoemde
behandelingen:

‘CGT en GET zijn bij ME/CVS niet te beschouwen als naar
algemeen medische maatstaven adequate behandelingen
waartoe patiënten verplicht kunnen worden. De keuze
om af te zien van CGT of GET mag niet leiden tot het
oordeel dat de patiënt zijn kans op herstel mist, niet
meewerkt aan zijn of haar herstel of verwijtbaar han-
delt’.16

Het UWV omarmde het standpunt van de Gezondheids-
raad over de effectiviteit van de behandelingen in een
beleidsnotitie (hierna: Notitie).17 De NVVG distantieerde

zich echter van het Advies.18 Zij verklaarde aanvullend:

‘de aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn

ME/CVS uit 2013, zoals door ons geautoriseerd, (blijven)
onveranderd, en enkel van kracht’.19 Na een periode van

strubbelingen werken de bij de richtlijn van 2013 betrok-
ken beroepsverenigingen nu mee aan een actualisering
van de richtlijn uit 2013.20

Daarmee is de verwarring niet opgelost. Nemen verzeke-
ringsartsen de Richtlijn (2013) of het Advies (2018) als
uitgangspunt? Hoe verhouden die deskundigen zich tot
de Notitie? In dit kader: kan de Notitie worden aange-
merkt als een beleidsregel in de zin van artikel 4:81 lid 1
Awb? Zo ja, welke ruimte biedt de Notitie aan verzeke-
ringsartsen bij de uitleg van de Notitie (art. 4:84 Awb).
Doet dit afbreuk aan de onafhankelijkheid en autonomie
van verzekeringsartsen? Hoe zit het trouwens als de
Richtlijn, het Advies en/of de Notitie op gespannen voet
staan met eisen die liggen besloten in uitspraken van
het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg?
Allemaal relevante vragen waarop wij (nog) geen concrete
antwoorden kunnen formuleren. Waar het ons hier om
gaat, is dat verzekeringsartsen ME/CVS onverminderd
vanuit diverse perspectieven benaderen, ondanks pogin-
gen van het UWV om hierin meer uniformiteit te bewerk-
stelligen.

3.3. Gert-Jan: aan bed gekluisterd
De 58-jarige Gert-Jan is aan bed gekluisterd door ME/CVS.
Zijn aanvraag om toekenning van een vervroegde WIA-
uitkering werd afgewezen.21 Het UWV meende namelijk

dat Gert-Jan niet voldoet aan de strikte voorwaarden
voor toekenning van zo’n uitkering. Die beslissing heeft
de publiciteit gehaald: Gert-Jan kwam met een wensam-
bulance naar het gerechtsgebouw in Zwolle om de rechter
tijdens een openbare zitting – ter behandeling van zijn
beroep tegen (de beslissing op bezwaar inzake) de afwij-
zing – te confronteren met zijn situatie.22 Kort daarna

kreeg Gert-Jan een IVA-uitkering na de gangbare twee-
jaarsperiode, wat betekent dat hij volgens het UWV
blijvend geheel arbeidsongeschikt is. De rechtbank
Overijssel verklaarde uiteindelijk het beroep van Gert-
Jan ongegrond.23 Reden: ten tijde van de vervroegde

aanvraag waren herstelmogelijkheden nog niet uitgeslo-
ten. Een multidisciplinaire behandeling ‘kon (nog) resul-
taat opleveren welke mogelijk tot verbetering van func-
tionele mogelijkheden zou kunnen leiden’. In hoger beroep
oordeelde de CRvB daar op zijn beurt geheel anders
over.24

Dit zijn vormen van gedrags- en bewegingstherapie die bij ME/CVS lange tijd als de mogelijk werkzame behandelingen werden beschouwd. CGT (‘praten’) en
GET (‘bewegen’) zijn gebaseerd op een hypothesemodel dat aanneemt dat de klachten en symptomen in stand worden gehouden door verkeerde overtuigingen
en een gebrek aan activiteit of bewegingsangst.

15.

Zie hiervoor, noot 12.16.
‘De beoordeling van cliënten met ME/CVS bij UWV’, beleidsstuk UWV Sociaal Medische Zaken, juli 2018. Terug te vinden in Kamerstukken II 2018/19, 34170,
nr. 4 (officielebekendmakingen.nl) en voorzien van een nadere uitleg voor de patiëntenorganisaties: steungroep.nl/images/her_keuring_WIA_of_WAO/Her_keu-
ringen_algemeen/De%20beoordeling%20van%20ME%20CVS%20UWV%202018%20met%20toelichting.pdf.

17.

Standpunt NVVG en GAV: GR-advies ME/CVS niet werkbaar in praktijk, nvvg.nl/nieuws/nieuws-nvvg/standpunt-nvvg-en-gav-gr-advies-mecvs-niet-werkbaar-
in-praktijk/.

18.

Aanvulling op het standpunt van de NVVG en GAV over het GR-advies ME/CVS, nvvg.nl/nieuws/nieuws-nvvg/aanvulling-op-het-standpunt-van-de-nvvg-en-
gav-over-het-gr-advies-mecvs/.

19.

De richtlijn uit 2013 heeft een zelfverklaarde geldigheidsduur tot 2017. Eind 2020 heeft het Zorginstituut Nederland de taak op zich genomen de nieuwe
richtlijn te ontwikkelen. Dat was op aandringen van de patiëntenverenigingen en van VWS omdat geen van de artsenorganisaties die eerder bij de Richtlijn
CVS betrokken waren het voortouw wilde nemen bij de herziening.

20.

Voor het vroeger ingaan van de WIA – dat kan al na dertien weken arbeidsverzuim in plaats van na de gangbare twee jaar – gelden strikte criteria.21.
tubantia.nl/almelo/doodzieke-almeloer-gert-jan-58-wil-per-se-bij-gevecht-om-uitkering-aanwezig-zijn-en-wordt-per-brancard-rechtszaal-ingereden~a2298534/.22.
Rb. Overijssel 1 september 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3338. Persbericht: rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Over-
ijssel/Nieuws/Paginas/UWV-wees-versnelde-aanvraag-CVS-ME-patient-uit-Almelo-terecht-af.aspx.

23.

Gert-Jan kreeg in hoger beroep alsnog gelijk. Opmerkelijk is dat de CRvB in dit medisch geschil uitspraak deed zonder zelf een deskundige in te schakelen.
Hierover meer in onze annotatie onder CRvB 21 april 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1010, USZ 2022/260.

24.
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De handelwijze van het UWV zorgde in de pers voor ge-
fronste wenkbrauwen. Een selectie van de opmerkingen
die ons ter ore kwamen: als je de middelen en puf hebt
om te protesteren, is dat jouw enige kans in het huidige
systeem; alleen wie hard schreeuwt, kan winnen van de
overheid; er is geen touw vast te knopen aan die UWV-
beoordelingen; zieke en hulpbehoevende mensen delven
steeds weer het onderspit; het toeslagenschandaal is
geen incident; het UWV gedraagt zich geen haar beter
dan de Belastingdienst.

In dit rumoer was geen plaats voor een discussie over
de vraag of voor de schijnbaar onderling tegenstrijdige
medische adviezen een plausibele verklaring kan worden
gevonden. Die vraag raakt aan de kern van deze bijdrage:
we zien dat het advies van een deskundige een doorslag-
gevende invloed op de einduitkomst van de besluitvor-
mingsprocedure kan hebben, en daarom bestaat behoefte
aan zoveel mogelijk inzicht in de gedachtegang van de
geconsulteerde deskundige. Ontbreekt zo’n inzicht, dan
dreigt het gevaar van willekeur of in ieder geval de ver-
denking op dat gevaar. Waartegen dan niets kan worden
ondernomen. Dat draagt allemaal bij aan het wantrouwen
tegen ‘de overheid’.

3.4. Marjolein: van de regen in de drup
Marjolein lijdt aan ME/CVS. Haar aanvraag om toekenning
van een WIA-uitkering werd gedeeltelijk toegewezen
(WGA, gebaseerd op een loonverlies van 39,1%). Bezwaar
en beroep tegen die beslissing haalden niets uit. Nadien
verslechterde haar fysieke toestand; Marjolein werd
bedlegerig. Daarom verzocht zij om een herbeoordeling.
Dat verzoek leidde, na onderzoek door een verzekerings-
arts en een arbeidskundige, tot de conclusie dat het
loonverlies van Marjolein 33,5% bedraagt. Gevolg: het
UWV beëindigde de WIA-uitkering geheel.

Marjolein maakte bezwaar tegen de nieuwe beslissing,
en startte tegelijkertijd een bestuursrechtelijke spoed-
procedure om het bestreden besluit – de beëindiging van
de WIA-uitkering – te schorsen.25 Marjolein en haar man

Rob dreigden in grote financiële problemen te raken. De
voorzieningenrechter oordeelde dat het bestreden besluit
onvoldoende zorgvuldig was voorbereid. Tijdens de be-
handeling van het schorsingsverzoek bleek dat het me-
disch onderzoek van Marjolein – wegens de coronamaat-
regelen – op basis van een telefonisch consult had
plaatsgevonden, en dat de verzekeringsarts geen reden
had gezien om nadere informatie te vragen aan de spe-
cialist die Marjolein behandelde. Gevolg: het bestreden
besluit werd geschorst, en het UWV moest zijn medische
huiswerk overdoen. Marjolein werd opnieuw onderzocht
door een andere verzekeringsarts, met als resultaat:
volledig maar nog niet blijvend arbeidsongeschikt (WGA).
Marjolein ging in bezwaar tegen deze beslissing en ver-
volgens in beroep, omdat zij meent recht te hebben op
een IVA-uitkering. Zonder succes.26

Ook hier zien we dat de journalistieke beeldvorming
– bestuursorganen trekken zich het lot van burgers pas
aan als door perspublicaties maatschappelijke heibel
over individueel leed ontstaat – in de weg staat aan een
stevig debat over de betekenis van deskundigenadviezen
voor de inhoud van overheidsbesluiten. Dat valt te be-
treuren, want zo’n debat kan helpen om grip te krijgen
op het probleem dat ogenschijnlijk gelijke gevallen door
de overheid ongelijk lijken te worden behandeld.

3.5. Drie perspectieven
Zijn de zaken van Gert-Jan en Marjolein uniek, of geven
zij zicht op een pijnlijk structureel probleem? Rommelt
het UWV maar wat aan? Schiet het UWV een burger in
nood pas te hulp als over zijn besluiten maatschappelijke
reuring ontstaat? Of bestaat voor de handelwijze van het
UWV een goede reden? Hoe kan het UWV rechtsgelijkheid
tussen burgers zoveel mogelijk waarborgen bij het be-
handelen van zaken waar deskundigen noodzakelijker-
wijs een grote rol spelen?

Terug naar de discussie over ME/CVS, in een poging om
antwoorden op deze vragen te krijgen. Een medicus kan
de aan ME/CVS toegeschreven klachten op verschillende
manieren benaderen. De drie dominante perspectieven
op dit moment:
– benadering 1: ME/CVS is psychisch – de betrokkene

kan wat doen om zijn klachten te verminderen, en
dat wordt dan ook van hem verwacht;

– benadering 2: ME/CVS is een containerbegrip
– achter de klachten van de betrokkene kan van alles
schuilgaan, en daarom moeten medici breed kijken
naar behandelopties, om te bezien of iets aan de
klachten kan worden gedaan;

– benadering 3: ME/CVS is een multisysteemziekte
– er bestaat nog geen behandeloptie die tot herstel
leidt.27

De benadering die de verzekeringsarts kiest, is beslis-
send voor zowel zijn waardering van de ernst van de
beperkingen die de verzekerde ondervindt, als voor zijn
standpunt over het duurzame karakter van deze beper-
kingen.

In arbeidsongeschiktheidsdossiers komen de drie per-
spectieven allemaal voor, im- of expliciet.28 Een greep

uit het repertoire. Verzekeringsartsen die uitgaan van
het ontbreken van ‘een pathologisch substraat’ en ‘objec-
tiveerbare beperkingen’, zien daarin geen aanleiding om
meer dan lichte beperkingen aan te nemen. Hoe inactief
of bedlegerig iemand is, doet er dan niet toe. De ene keer
wordt deconditionering (conditieverlies) feitelijk geaccep-
teerd en vertaald naar de beperkingen; de andere keer
is het een fenomeen waarmee je geen rekening hoeft te
houden, want dat is ‘gedrag’ (en gedrag is een keuze).
Adviezen van gespecialiseerde ME/CVS-behandelcentra
worden nu eens overgenomen, dan weer resoluut bestre-
den: ‘de geadviseerde rustmomenten zijn niet weten-

Verzoek om voorlopige voorziening a.b.i. art. 8:81 lid 1 Awb.25.
Rb. Amsterdam 8 juni 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3162.26.
Dit is de korte versie van de fraaie poging om de dominante debatten in de zorg over ME/CVS te ontrafelen van onderzoekers K. Waaijer & B. Pluut, ‘Eindrapport
Onbegrepen ziek’, december 2020 (onderzoek in opdracht VWS), regelhulp.nl/opaz/documenten/publicaties/opaz/rapporten/1/eindrapport-onbegrepen-ziek.

27.

Dit is een compilatie van in dossiers aangetroffen argumenten uit de periode van na het advies van de Gezondheidsraad uit 2018 [noot 12].28.
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schappelijk onderbouwd’. Sommige verzekeringsartsen
schuiven alle informatie van deze behandelaars terzijde.
Nog een stap verder en men spreekt van onverantwoorde
zorg, waar liefst een stevige stok voor moet worden ge-
stoken.29 Samengevat is hier sprake van een gevarieerd

palet van onderling niet verenigbare argumentaties.

Waarom is dit van belang? De verschillende perspectie-
ven pakken in de praktijk wezenlijk anders uit.

Een verzekeringsarts met benadering 1 kwalificeert de
beperkingen veelal als licht van aard. Daardoor zal er
ofwel helemaal geen sprake zijn van arbeidsongeschikt-
heid in het kader van de WIA ofwel van gedeeltelijke ar-
beidsongeschiktheid (WGA).30 Bij de Wajong zal minder

snel worden aangenomen dat er geen arbeidsvermogen
is of het ontbreken van arbeidsvermogen zal nog niet
als blijvend worden gezien.

Een verzekeringsarts met benadering 3 zal de beperkin-
gen meer waarderen in de lijn die de verzekerde zelf
aangeeft. Dat zal eerder leiden tot gedeeltelijke of volle-
dige arbeidsongeschiktheid. Omdat in deze benadering
nog geen behandeloptie bestaat die tot herstel leidt, zal
hier veel eerder de conclusie volgen dat de beperkingen
duurzaam zijn (IVA). Voor de Wajong zijn bij deze bena-
dering de redeneringen vergelijkbaar, waardoor de kans
op toekenning van de uitkering beduidend hoger is.
Benadering 2 zit tussen benaderingen 1 en 3 in.

3.6. Aantasting van het vertrouwen in en op de
overheid

Komt het tot een beroepszaak, dan neemt de bestuurs-
rechter de argumentatie van het UWV (lees: de verzeke-
ringsarts) at face value over. Tot inschakeling van een
eigen deskundige komt de bestuursrechter bij voorkeur
niet.31 En als dat wel gebeurt, herhaalt zich het patroon:

ook de door de bestuursrechter benoemde deskundige
krijgt geen kritische vragen over diens bredere kijk op
het klachtenpatroon en de beperkingen die aan ME/CVS
worden toegeschreven. Dat is merkwaardig, als je beseft
dat het hier gaat om verschillende visies op een aandoe-
ning die op voorhand zullen resulteren in totaal andere
beoordelingsuitkomsten op grond van die verschillende
visies.

Overigens is het gebrek aan transparantie sowieso heel
naar voor de burger die meent dat het UWV zijn klachten
en beperkingen onderschat, met andere woorden: dat
hij meer beperkingen ondervindt dan door de verzeke-
ringsarts wordt aangenomen. Als de burger niet weet
vanuit welk perspectief de verzekeringsarts zijn klachten
heeft benaderd, valt voor hem niet te begrijpen waarom

hij volgens het UWV ‘gewoon’ betaalde arbeid kan ver-
richten. Het onbegrip wordt nog groter als de door de
bestuursrechter benoemde deskundige concludeert dat
de burger – eiser tijdens de beroepsprocedure – ‘toch’
geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is of arbeidsver-
mogen heeft. En het onbegrip ontaardt in woede zodra
de burger ontdekt dat andere mensen met ME/CVS wel,
ogenschijnlijk zonder enig probleem, een IVA- of Wajong-
uitkering hebben gekregen. De ene krijgt niets en de
ander voor onbepaalde termijn alles; die indruk knaagt
als je de verschillen op geen enkele wijze kunt verklaren.

Het acceptatieprobleem verdwijnt niet als het UWV kritiek
op de verschillen tussen de einduitkomsten wegwimpelt
met de dooddoener dat ieder geval anders is en op
zichzelf staat. Integendeel, de acceptatie neemt er verder
door af. Bovendien kan een verzekerde niet kiezen welke
arts zijn medische situatie gaat onderzoeken, en gaat
het om besteding van ‘publiek geld’ dat is vergaard door
verplichte afdrachten van burgers. Bij beslissingen over
het recht op een WIA-of Wajong-uitkering behoren
rechtsgelijkheid (gelijkheidsbeginsel) en voorspelbaar-
heid (rechtszekerheidsbeginsel) uiteindelijk toch centraal
te staan, alle aandacht voor maatwerk (evenredigheids-
beginsel) ten spijt.

4. De deskundige moet kleur bekennen

4.1. Het probleem is wijdverbreid
Het zojuist gegeven voorbeeld staat niet op zichzelf.32

In alle niet-juridische takken van sport speelt het bredere
perspectief een rol. Een willekeurig ander voorbeeld:
adviezen ter beantwoording van de vraag of een gebouw
voldoet aan redelijke eisen van welstand.33 Het college

van burgemeester en wethouders (college) dat moet be-
slissen op een aanvraag om verlening van een omgevings-
vergunning voor het gebouw, behoort zich hierover te
laten adviseren door een commissie.34 Die commissie is

gebonden aan de uitgangspunten die zijn geformuleerd
in de plaatselijke welstandsnota, en moet zich richten
naar de bouwmogelijkheden die het toepasselijke bestem-
mingsplan biedt.35 Daarmee schept de gemeenteraad,

die bij uitsluiting bevoegd is tot vaststelling van zowel
welstandsnota’s als bestemmingsplannen, kaders waar-
binnen de welstandscommissie moet adviseren.

Desondanks beschikken dergelijke commissies over veel
ruimte bij de uitleg van vage begrippen zoals een ‘aan-
vaardbaar straatbeeld’. En zo kan het gebeuren dat
commissie A een glazen blokkendoos (ten behoeve van
een winkelcentrum) in een oude dorpskern met laagbouw
kwalificeert als ‘detonerend’ (ter motivering van een ne-
gatief welstandsadvies), terwijl commissie B hetzelfde

Bijv. CRvB 30 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1570: ‘de methode van cognitieve gedragstherapie (is) door appellante nog niet beproefd’. De opvatting dat
cognitieve gedragstherapie (CGT) op zijn minst kan worden uitgeprobeerd, is springlevend.

29.

Een belangrijke discriminerende factor voor recht op WIA is de toekenning van een zogenaamde urenbeperking. Deze beperking is dan ook de inzet van veel
geschillen over arbeidsongeschiktheid. Bij de ME/CVS-zaken speelt dit in belangrijke mate.

30.

Lees in dit verband onze annotatie onder CRvB 29 april 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:988, USZ 2021/260 en de daar aangehaalde literatuur.31.
Nader bijv. L.M. Koenraad, ‘Deskundigen in het Nederlands bestuursrecht’, in: Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België
en Nederland 2017, Den Haag: Boom juridisch 2017, p. 69-127.

32.

Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo (omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk); art. 2.10 lid 1 onder d Wabo (de vergunning moet worden geweigerd
als het bouwwerk niet voldoet aan redelijke eisen van welstand).

33.

Art. 12 Woningwet.34.
Welstandsnota: art. 12a Woningwet. Zich richten naar de bouwmogelijkheden: dit is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak; zie haar uit-
spraken van onder meer 4 augustus 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1728), 21 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1605) en 26 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1099). Zie ook
P.J.J. van Buuren e.a., Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 168-170.

35.
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gebouw bestempelt als ‘een spannende toevoeging’ (ter
motivering van een positief welstandsadvies).36

Beide adviezen zijn juridisch aanvaardbaar, mits deze
passen binnen de welstandsnota en geen onoverkomelij-
ke belemmering vormen voor de realisering van een ge-
bouw dat volgens het bestemmingsplan is toegestaan.
Sterker, het college mag op zichzelf ‘shoppen’, dit wil
zeggen: zoeken naar een commissie met een visie die
leidt tot een advies dat het college graag wil horen.37 In

dit kader overweegt de bestuursrechter met enige
regelmaat dat het begrip ‘redelijke eisen van welstand’
slechts ’tot op zekere hoogte objectiveerbaar’ is. Hetzelf-
de geldt voor kwesties bij de advisering over subsidies
ten behoeve van ‘experimentele muziek’ of ‘innovatieve
werkgelegenheidsprojecten’.

Vervolgens moet worden vastgesteld dat concrete gedach-
ten over redelijke eisen van welstand, experimentele
muziek en innovatieve werkgelegenheidsprojecten
voortvloeien uit onder- en achterliggende visies op pla-
nologie (welstand), kunst (muziek) en economie (werkge-
legenheid). Die meer abstracte noties komen echter niet
aan bod tijdens discussies over de bruikbaarheid van
het aan het bestuursorgaan gegeven advies, mede omdat
zowel de bestuurlijke controle als de rechterlijke toetsing
van zo’n advies vooral een procedureel karakter heeft.
En die terughoudendheid hangt rechtstreeks samen met
het gegeven dat ambtenaren, bestuurders en rechters
meestal niet weten wat zij niet weten.

4.2. Het probleem wordt in de sociale wetenschap
erkend

Het zojuist geschetste fenomeen is onlangs indringend
beschreven door de psycholoog Kahneman, de gedrags-
deskundige Sibony en de jurist Sunstein. Zij gebruiken
in hun boek de term ruis (noise) voor variabiliteit in
oordelen die, idealiter, gelijk zouden moeten zijn.38 Wie

minder tijd heeft, kan terecht bij een handzame samen-
vatting van R.M. Hermans in een artikel over de aanspra-
kelijkheid van beroepsbeoefenaren.39 Het heeft weinig

zin om zijn samenvatting in dit artikel te herhalen. Waar
het ons hier om gaat: de ruis wordt niet alleen veroor-
zaakt door uiteenlopende kennisniveaus van de diverse
deskundigen, maar ook – en waarschijnlijk vooral – door
de wijze waarop zij naar hun vak kijken.

De inzichten van Kahneman e.a. kunnen worden gebruikt
bij het, volgens ons, broodnodige debat over het dilemma
tussen:
– de wenselijke autonomie van deskundigen; en
– de noodzakelijke rechtsgelijkheid tussen burgers

die worden geconfronteerd met de gevolgen van
adviezen die door deskundigen aan rechters worden
gegeven.

Laten wij dat dilemma eens nader belichten.

4.3. Tussen autonomie en rechtsgelijkheid
Duidelijk is dat een deskundige vaak een grote en meer
dan incidenteel doorslaggevende invloed heeft op de
einduitkomst van besluitvormings- en beroepsprocedu-
res. Die notie verklaart de behoefte aan het scheppen
van kaders waarbinnen de deskundige zich moet bewe-
gen.

Dergelijke kaders hebben echter twee belangrijke nade-
len. Ten eerste: ook een gedetailleerd kader geeft geen
garantie op rechtsgelijkheid, aangezien uiteindelijk toch
moet worden gewerkt met vage begrippen die vanuit
verschillende perspectieven op uiteenlopende wijzen
kunnen worden ingevuld. Ten tweede: hoe gedetailleer-
der het kader, des te geringer de autonomie van de des-
kundige. En de burger wantrouwt de deskundige (die
over ‘zijn’ zaak moet adviseren) meer naarmate de des-
kundige zich strakker moet houden aan kaders die zijn
opgesteld door het bestuursorgaan (dat in ‘zijn’ zaak een
beslissing moet nemen).

Dit laat zien dat aan een deskundige altijd een zekere
mate van autonomie moet worden gelaten, zelfs als de
deskundige werkt onder de verantwoordelijkheid van
een bestuursorgaan (zoals verzekeringsartsen, die in
dienst zijn van het UWV). Het betekent dat burgers en
rechters genoegen moeten nemen met een zekere mate
van rechtsongelijkheid. Ja, het maakt verschil door welke
verzekeringsarts een verzekerde wordt onderzocht, en
ook welke commissie kijkt naar een gebouw, een ballet-
voorstelling of een werkgelegenheidsproject. En nee, het
feit dat een door de burger ingeschakelde deskundige
tot een andere conclusie komt dan de deskundige waarop
het bestuursorgaan zich baseert, betekent niet dat het
bestreden besluit – de weigering tot verstrekking van
een WIA-uitkering, omgevingsvergunning of kunstsubsi-
die – ‘dus’ onrechtmatig is.

4.4. Debat over het dilemma
En ja, het schipperen tussen het geven van autonomie
en streven naar rechtsgelijkheid schuurt. Daarom bestaat
behoefte aan meer inzicht in de bredere perspectieven
die ten grondslag liggen aan de concrete keuzen die
deskundigen maken bij het formuleren van uitgangspun-
ten en het stellen van vragen, en daarmee uiteindelijk
bij het trekken van potentieel richtinggevende conclu-
sies. Sterker, wat ons betreft maken rechtzoekende bur-
gers aanspraak op meer grip op de ‘perspectievenkwes-
tie’. Hetzelfde geldt voor bestuursorganen en rechters.
Niet alleen omdat materiële waarheidsvinding nog steeds
een belangrijk uitgangspunt van overheidsbesluitvorming
en het bestuursprocesrecht is, maar ook omdat de kans
op het leveren van zinvol tegenbewijs daalt naarmate

Zie ook ABRvS 15 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1659, AB 2020/299, m.nt. A.G.A. Nijmeijer; TBR 2020/110, m.nt. P.M.J. de Haan; een inwoonster van Den
Helder geeft de gevels van haar woning een appelgroene kleur, wat leidt tot onmin met omwonenden en een aanschrijving van het gemeentebestuur (art. 12
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Woningwet). De kwestie heeft het nieuws gehaald; zie bijv. volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/na-slepende-juridische-strijd-moet-felgroen-huis-in-den-helder-
worden-overgeschilderd~b44fea5c7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
Bijv. ABRvS 25 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:553. Zie Koenraad 2017 [noot 32], p. 90-91; hier wordt het ‘shopgedrag’ in een breder kader geplaatst. Zie
overigens ook hiervoor, noot 5.
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D. Kahneman, O. Sibony & C.R. Sunstein, Noise. A Flaw in Human Judgment, New York: Hachette Book Group Inc. 2021. De Nederlandse vertaling is verschenen
bij uitgeverij Nieuw Amsterdam, onder de titel Ruis. Waarom we zo vaak verkeerde beslissingen nemen, en hoe we dat kunnen voorkomen.
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R.M. Hermans, ‘Ruis in de toetsing van de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren’, in: R.J.B. Schutgens e.a. (red.), Toetsingsintensiteit. Een vergelijkende
studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 599-611, i.h.b. p. 603-606.
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meer onduidelijkheid over het achterliggende perspectief
van de deskundige bestaat. Wij leggen een verband tus-
sen inzicht in de gedachtevorming van deskundigen en
artikel 6 EVRM, waaruit grof gezegd kan worden afgeleid
dat elke burger een eerlijke kans moet krijgen om de
rechtmatigheid van een overheidsoptreden bij een onaf-
hankelijke en onpartijdige rechter te betwisten.

5. Uitleiding
Aan de hand van concrete voorbeelden wilden wij het
volgende duidelijk maken. Ten eerste: het maakt vaak
veel uit welk breder perspectief een deskundige hanteert
bij advisering over een concrete kwestie aan het bestuur
of de rechter.
Ten tweede: de bij een geschil betrokken personen
– belanghebbenden, hun gemachtigden, vertegenwoordi-
gers van bestuursorganen en rechters – weten meestal
bitter weinig over het perspectief dat mede ten grondslag
ligt aan een advies waarover wordt gedebatteerd.
Ten derde: dat gebrek aan inzicht leidt tot communica-
tieve misverstanden bij het waarderen van het advies
waarop het bestreden besluit is gebaseerd, zodra de
conclusies van dit advies worden betwist door een andere
deskundige in diens contra-expertise of bericht aan de
bestuursrechter.
Ten vierde: het wordt tijd dat tijdens bezwaar- en be-
roepsprocedures ruimte ontstaat voor debat over de
kwestie tot welke ‘school’ de bij het geschil betrokken
deskundigen behoren.

Vervolgens is het de vraag hoe een fundamenteel
grondslagendebat van de grond kan komen als bestuurs-
organen en -rechters niet weten wat zij niet weten. En
dus ook niet welke ‘stammenoorlogen’, ‘scholen’, ‘richtin-
genstrijden’ en uiteenlopende visies in specifieke weten-
schappelijke disciplines woeden. Daardoor kunnen zij
ook niet op gelijkwaardig niveau meepraten met de
deskundigen die betrokken zijn geweest bij het opstellen
van adviezen en contra-expertises.

Hoe kan men bereiken dat de zojuist bedoelde deskun-
digen met werkelijk kritische inhoudelijke vragen kunnen
worden bestookt? De beantwoording van die vraag – door
het bespreken, en met elkaar vergelijken, van diverse
instrumenten – vergt een afzonderlijk onderzoek.
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