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Op 22 augustus 2013 heeft het MNR een bezoek gebracht aan de Raad van 

State op de Kneuterdijk in Den Haag.  Een leerzame, informatieve en plezierig 

werkbezoek waarin iedereen op een ontspannen manier de Raad van State als 

organisatie en elkaar kon leren kennen. Daarnaast heeft iedereen kennis 

gemaakt met Wendy van der Sluijs, persvoorlichter van de Raad van State en 

Leatitia Griffith, Staatsraad bij afdeling Advisering. Het bezoek stond in het 

teken van informatieverschaffing over de Raad van State als organisatie, de 

afdelingen Bestuursrechtspraak en afdeling Advisering van de Raad van State 

en een beademende  rondleiding door het prachtige gebouw.  Het gebouw van 

de Raad van State geeft aan de buitenkant niets prijs van de prachtige 

binnenkant.  Onze gastvrouw Wendy van der Sluijs,  heeft ons gedurende de 

gehele werkbezoek rondgeleid.  

De opbouw van het programma zag er als 

volgt uit: De ochtend is geopend door de 

persvoorlichter. Zij heeft ons meer verteld 

over de afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. Na het informatieve deel 

mochten wij als gast aanschuiven (op de 

tribune) bij een echte hoorzitting van de 

afdeling Bestuursrechtspraak. In deze 

hoorzitting stond een gemeente en een 

private organisatie tegenover elkaar. De 

ochtend wordt afgesloten met een 

interactieve sessie met Leatitia Griffith. Zij heeft ons meer verteld over de staatsraden 

en afdeling Advisering van de Raad van State.  Het programma wordt afgesloten met 

een rondleiding door het authentieke, mooie pand en daarna kon iedereen genieten van 

een lunch, hierbij kreeg men de gelegenheid elkaar beter te leren kennen en na te 

praten.  

De gastvrouw heeft in een van de prachtige vergaderzalen meer verteld over de Raad 

van State als organisatie. De Raad van State als hoogste college van Staat. Een instituut 

die onafhankelijk van de regering zijn taak 

uitvoert en adviseur is van de regering en het 

parlement voor wetgeving en bestuur. De afdeling 

Bestuursrecht behandelt bestuursrechtelijke 

zaken zoals hoger beroepen, 

bestemmingsplannen en exploitatie- en 

bouwvergunningen. Gedurende een hoorzitting 

mogen beide partijen hun bezwaren uiten. Op 

basis daarvan neemt de voorzitter een besluit 

over het al dan niet honoreren van de bezwaren.  

Een hoorzitting kent drie opeenvolgende fases: 

vijf minuten pleiten, de vragenronde en de mogelijkheid tot het maken van een 

slotopmerking. Een proces dat zich in iedere hoorzitting herhaalt. 



 

Na de uitleg over de werkwijze in een hoorzitting, neemt de gastvrouw ons mee naar de 

volgende zaal waar de hoorzitting plaatsvindt. We zijn als gast getuige geweest van deze 

hoorzitting. De hoorzitting wordt geleid door de voorzitter mevrouw Mondt. Mevrouw 

Mondt neemt de zaak in behandeling en komt binnen een week tot een besluit. Het 

besluit stelt een van de partijen in het gelijk.  

De tijd vliegt. Er vindt vervolgens een i gesprek 

plaats met Staatsraad, Leatitia Griffith. Zij heeft 

ons meer verteld over staatsraden, de afdeling 

Advisering van de Raad van State en haar 

loopbaan. De afdeling Advisering geeft advies 

over alle wetgeving, verdragen en alle initiatief 

wetsvoorstellen van Kamerleden. Eerste- en 

Tweede Kamerleden kunnen gebruik maken van 

de afdeling Advisering om informatie te vragen 

over wetgeving en bestuur.  De vicepresident 

van de Raad van State is tevens voorzitter van 

de Afdeling Advisering. Een benoemingswaardig feit is het deelnemen van onze Koning 

Willem Alexander, toenmalige prins aan vergaderingen van de Raad van State. Nu is het 

wachten op de kroonprinses. Mevrouw Griffith heeft ons meer verteld over het 

toetsingskader waarmee de Raad van State werkt. Het toetsingskader bestaat uit drie 

onderdelen: Beleid analytische, Juridisch en Wetstechnische toets. Tot slot komt de 

afdeling Advisering met een eindoordeel over het wetsvoorstel. Afhankelijk van de 

uitkomsten doorloopt het wetsvoorstel een ander proces. Voordat een wetsvoorstel van 

de minister naar de Tweede Kamer gaat, moet deze eerst langs de Raad van State. Het 

gesprek met Leatitia Griffith wordt afgesloten met een vragenronde over uiteenlopende 

zaken. Vragen over de verhouding tussen de Raad van State en Brussel, de 

nevenfuncties van de Raadsleden, de internationale uitwerking van de Nederlandse 

wetgeving op de BES-eilanden hebben allemaal de revue gepasseerd. De interactieve 

sessie bleek veel te kort voor het aantal vragen dat leeft bij de aanwezigen.   

Rond 12:00 uur is het inhoudelijk programma afgesloten. Het is tijd voor de rondleiding 

door het gebouw van Raad van State. Zoals eerder benoemd geeft het gebouw van de 

Raad van State aan de buitenkant niets prijs 

van de prachtige en beademende 

binnenkant. Van de ene prachtige eetzaal 

kwamen wij in de chique balzaal. Om dit 

memorabele moment te vereeuwigen is het 

tijd voor de groepsfoto. Na de rondleiding 

neemt de persvoorlichter ons mee naar de 

lunchzaal. Daar geniet iedereen van een 

lunch. Hiermee wordt het bezoek aan de 

Raad van State afgesloten. 

Tot slot, dit werkbezoek past in de reeks succesvolle bijeenkomsten/werkbezoeken van 

de MNR. Iedereen is te spreken over het bezoek. Een super werkbezoek. 


