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Stellingen
1. De in de afgelopen 25 jaar in de literatuur geuite kritiek op het functioneren van de
bezwaarprocedure is nauwelijks empirisch gefundeerd.
2. De slechte reputatie van externe bezwaaradviescommissies is onterecht, datzelfde geldt voor
de goede reputatie van informele procedures.
3. Om de kwaliteit van bezwaarbehandeling te vergroten, moeten bestuursorganen inzetten op
een verandering in de opstelling van de personen die bij de behandeling van bezwaren zijn
betrokken.
4. De betrokkenheid van een professionele rechtshulpverlener bij een bezwaarzaak, mag geen
reden zijn om af te zien van een oplossingsgerichte werkwijze bij de behandeling van het
bezwaar.
5. De opdracht voor bestuursorganen om bij de behandeling van bezwaren oplossingsgericht te
werk te gaan, verdient een plek in de Algemene wet bestuursrecht.
6. Voor het ideaal van de responsieve overheid is een goed functionerende bezwaarprocedure
onontbeerlijk.

