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27 mei 2020. Na het afstuderen aan de universiteit 
heeft een student vele opties op de banenmarkt. Een 
carrièremogelijkheid die wat verder in de toekomst 
ligt, is om bestuursrechter te worden. Maar hoe word 
je nou bestuursrechter? Over welke kwaliteiten moet 
je beschikken? En als je bestuursrechter wilt worden, 
waar zou je dan idealiter je loopbaan moeten 
beginnen? In deze editie van Hemd van het Lijf 
spraken wij met mr. J.D. (David) Streefkerk, 
bestuursrechter bij de Rechtbank Oost-Brabant. 
 
Waar heeft u gestudeerd, welke master heeft 
u gevolgd en hoe heeft u uw studententijd 
beleefd? 
“Ik heb gestudeerd in Utrecht en heb daar mijn 
studentenleven als zeer aangenaam ervaren. Het was 
– in vergelijking met vandaag de dag – een hele andere 
tijd om in te studeren. Ik heb zes jaar gestudeerd en 
die gehele tijd studiefinanciering mogen ontvangen! 
En dat was ook echt een gift van de overheid. Tijdens 
mijn studentenjaren heb ik één jaar met veel plezier in 
het bestuur gezeten van de Juridische Studenten 
Vereniging te Utrecht (JSVU). Toentertijd bestond de 
bachelor-master-structuur nog niet. Ik ben mij gaan 
specialiseren in het civiel recht, dat was immers iets 
wat iedereen deed, en strafrecht, want dat vond ik het 
leukst. In strafrecht is echter geen droog brood te 
verdienen. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is 
ingevoerd in 1994; ik heb die wet dus niet open gehad 
tijdens mijn studie!” 
 
Wat heeft u na uw studie gedaan? 
“Na de studie heb ik direct gesolliciteerd voor de 
RAIO-opleiding (Red.: de voormalige opleiding tot 
rechter of raadsheer. Voordat de nieuwe opleiding - 
de RIO - ingevoerd werd, was het nog niet vereist om 
vooraf buitenervaring op te doen). Ik was toentertijd 
23 jaar en werd afgewezen omdat ik nog te jong was. 
Daarna heb ik gewerkt in verschillende juridische 
werkkringen. Zo heb ik gewerkt bij de rechtsbij-
standsverzekeraar DAS en het Utrechtse juridisch 
detacheringsbedrijf USG-People. Daarna ben ik bij de  

 

Centrale Raad van Beroep gaan werken als 
gerechtssecretaris. Dat was mijn eerste kennismaking 
met het werkveld van het bestuursrecht. Vanuit daar 
ben ik het rechterschap ingerold. Vanwege mijn 
inmiddels opgedane ervaring bedroeg de opleiding 
toen nog één jaar.” 
 
Waarom heeft u gekozen voor het 
rechterschap? 
“Tijdens mijn studie heb ik twee stages gelopen 
binnen de advocatuur. Een op strafrechtelijk gebied 
en een op civielrechtelijk gebied. Daar merkte ik dat 
als ik argumenten bedacht, ik ze evengoed weer 
onderuit kon halen. Daar zeiden ze tegen mij: dan is 
of beleidswerk of het rechterschap iets voor jou. Ik 
heb geen zin om eenzijdig te roepen dat ik gelijk heb. 
Ik vind het fijn om van beide partijen argumenten 
aangeboden te krijgen, bij voorkeur gebaseerd op wet 
en jurisprudentie. Je hoeft als rechter niet geheel voor 
één partij te gaan, maar je kunt - binnen de kaders die 
de wet biedt - komen tot een redelijke uitkomst voor 
beide partijen.” 
 
Wat vindt u ervan als de Raad van State in 
hoger beroep uw uitspraak vernietigt?  
“In sommige zaken sta je voor moeilijke keuzes, die 
verschillende kanten op kunnen vallen. Het is dan in 
hoger beroep soms een kwestie van de knoop 
doorhakken. Soms krijg je een uitspraak terug en denk 
je: dit had ik toch net wat anders gedaan! Maar als 
rechter is het nu eenmaal zo dat je het systeem 
respecteert. In de meeste gevallen krijg je echter de 
mededeling dat het goed is gegaan en wordt je 
uitspraak gewoon bevestigt. De uitspraak in hoger 
beroep wordt altijd toegestuurd naar de rechtbank.” 
 
Hoe ziet er een typische werkdag er voor u 
uit? Hoe is dat veranderd door de Corona-
maatregelen? 
“Een standaard werkdag is wat minder dynamisch dan 
het werk van advocaten. Het merendeel van de tijd zit 
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je achter je bureau en bereid je zaken voor. Daar gaat 
zeker drie en een halve dag per week in zitten. Ik 
woon in Utrecht, maar werk in Den Bosch. Vanwege 
de coronamaatregelen werk ik nu vooral thuis. Er zijn 
nog wel fysieke zittingen, dan zit je tussen schotten. 
Andere zittingen vinden plaats via verbindingen zoals 
Skype.” 
 
Wat vindt u het leukste aan uw werk? 
“De (fysieke) zittingen! Van zittingen via Skype word 
ik iets minder gelukkig, want die zijn zeer inspannend. 
Je kunt tijdens een zitting hardop filosoferen welke 
kant het op kan gaan. Het is niet al te formeel, maar 
ook geen gezellig groepsgesprek. Op zitting kun je 
achter de beweegredenen van bepaalde argumenten 
komen bij partijen. Dat kan heel verrassend en 
verhelderend zijn.” 
 
Wat is het meest uitdagende aan uw werk? 
“De hoeveelheid werk! Er moet veel gewerkt worden 
en het is bepaald geen monotoon werk. Je hersenen 
staan eigenlijk nooit uit en je denkt constant na over 
de zaken. Zo krijg je soms de beste ideeën onder de 
douche. De grootste uitdaging is om alles wat je 
geacht wordt te doen bij te houden en in een 
werkweek gepropt te krijgen. Zo moet bijvoorbeeld 
ook nieuwe wetgeving en jurisprudentie bijgehouden 
worden. Dat wil soms nog wel eens onder het tapijt 
worden geschoven. In een gemiddelde week word ik 
geacht zes dossiers weg te werken. Daar komt er nog 
een andere belangrijke eis bij: je moet beschikken over 
goed zitvlees. Je moet gewoon kunnen zitten, lezen en 
continu met je hoofd werken. Dat is niet iedereen 
gegeven. Mocht je ADHD hebben, dan moet je zeker 
niet bij de rechtbank aan de slag gaan. Ik heb er zelf 
veel behoefte aan om na een werkdag mijn zinnen te 
verzetten. Het half uur dat ik vanuit werk naar huis 
reis met de trein vind ik dan ook heerlijk. Het is 
precies voldoende afstand en tijd om even wezenloos 
over niets na te hoeven denken. ’s-Avonds werk ik 
dan vaak nog een paar uur door.” 
 
In hoeverre maakt u gebruik van 
deskundige-advies? 
“Daarvoor maken we gebruik van de Stichting 
Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). We gebrui-
ken hun adviezen vooral in het omgevingsrecht. We 
kunnen deskundigen van het STAB optrommelen 

voor adviezen op het gebied van milieu, geluid, geur 
en hinder. Vaak bespreken we met partijen of het 
nodig is om een deskundige aan te schrijven. Die 
neemt vervolgens contact op met partijen en gaat vaak 
ook ter plaatse kijken. De deskundigen zijn immers 
professionals die goed zijn in het rekenwerk; dat 
kunnen wij juristen niet! Dat festivals zoals Pinkpop, 
Paaspop en Lowlands een hoop lawaai veroorzaken, 
dat geloof ik wel, maar of je daar nog last van 
ondervindt op 5 kilometer afstand – hetgeen 
overigens subjectief is, en ook nog eens niet hetzelfde 
is als een wettelijke norm -, dat laat ik over aan de 
deskundigen!” 
 
Momenteel is er een trend van maatwerk 
zichtbaar, waarbij rechters open normen van 
de wetgever in dienen te vullen. Is dat 
volgens u een goede of slechte ontwikkeling? 
“Om de koe bij de horens te vatten: bijvoorbeeld 
Thierry Baudet stelt dat de rechters daarmee de macht 
grijpen. Maar dat is wat mij betreft niet waar. Er is 
sprake van een wisselwerking tussen de staats-
machten. Als de wetgever zijn kans om concrete 
normen te stellen voorbij laat gaan en open normen 
maakt, dan moet de rechter deze gaan interpreteren. 
Dat maakt het werk echter niet eenvoudiger, maar je 
komt wel dicht bij een redelijkheidsoordeel.” 
 

“Een rechter is nu eenmaal 
geen stempelmachine.” 

 
“Dat kwam ook naar voren in het jaarverslag van de 
Raad van State van Thom de Graaf. We zagen het 
afgelopen jaar met de PAS-uitspraak en de Urgenda-
zaak. Als de rechter de ruimte krijgt, dan moet zij die 
soms ook nemen.” 
 
Wat is uw rol in de behandeling van een 
zaak? 
“Op het moment dat het beroepschrift binnenkomt, 
heb ik er nog weinig mee te maken, daar ligt namelijk 
een belangrijke rol voor griffiemedewerkers: zij 
vragen de stukken op en zorgen ervoor dat het dossier 
op orde is. Wij streven ernaar om de zaak binnen vier 
maanden op zitting te hebben. De eerste drie 
maanden zie ik het hele dossier niet en weet ik ook 
niet van het bestaan af. Vier tot zes weken voor de 
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zitting komt het dossier bij de gerechtssecretaris, ook 
wel een juridisch medewerker, die de zaak voorbereidt 
en op zitting tevens de taak van griffier vervult. 
Juridisch medewerkers bereiden de zaak voor en doen 
ook in de raadkamer hun zegje. Zij schrijven ook het 
grootste deel van de uitspraken, in zo ongeveer 
driekwart van de zaken op zitting.  
 

Uiterlijk een week voor de zitting komt het dossier 
naar de behandelend rechter met het voorwerk (de 
“instructie”) van de juridisch medewerker erbij. In de 
week voor de zitting lees ik de zaak, vorm ik mijn 
eigen gedachten erover en lees ik wat de juridisch 
medewerker erover heeft gezegd. Dan gaat de zaak 
naar de zitting en worden de standpunten uitgewisseld 
en eventueel een poging gedaan om tot een schikking 
te komen. Als partijen weg zijn, volgt de raadkamer. 
Daar wordt de beslissing genomen. Dan zet één van 
de deelnemers aan de raadkamer de zaak op schrift, 
dat duurt ongeveer twee à drie weken. Tot slot wordt 
het concept door iedereen nagelezen en moet men het 
eens worden over eventuele inhoudelijke of tekstuele 
wijzigingen. De zaak is klaar als de handtekeningen 
eronder worden gezet.” 
 
Wat zorgt ervoor dat zaken u bijblijven? 
“Er zijn altijd wel zaken die je bijblijven, maar dat kan 
met meerdere factoren te maken hebben. Dat kan te 
maken hebben met de procederende partijen of met 
de standpunten die zij aanvoeren. Soms gebeuren er 
ook dingen op zitting, in de vorm van een bepaalde 
opmerking, die je die niet zo snel zal vergeten.” 
 
Wat maakt een goede rechter? 
“Voor een rechtbankjurist is van belang dat je lang 
achter je bureau kunt zitten en goed bent in 
begrijpend lezen.” 
 

“Voor rechters is het ook van 
belang dat je geduld hebt.” 

 
“Je moet geduld hebben om het standpunt aan te 
horen. Je moet ook het geduld en de nieuwsgierigheid 
hebben om je te kunnen verplaatsen in het bestuurs-
orgaan of de burger, om te kunnen achterhalen 
waarom de partijen nou bepaalde standpunten 
innemen. Verder moet je geduld hebben tijdens het 
voorbereiden van de zitting: een dossier laat zich over 

het algemeen niet in een half uur lezen. Ik ben daar al 
snel twee uur mee bezig, waarbij niet altijd alles even 
interessant is.”  
 
Is de rechtbank nou een goede plek om te 
beginnen als beginnend jurist? 
“Er zijn bijzonder interessante bestuursrechtelijke 
werkplekken. De rechtbank is goede plek om te 
beginnen in de juridische ondersteuning. Alleen is het 
dan nog geen plek om te blijven, want als je de 
rechterlijke macht in wil, dan moet je ten minste twee 
jaar buiten de rechtbank hebben gewerkt. Elke plek 
waar je juridisch inhoudelijk werk doet, is een goede 
plek om te beginnen. Daarbij heb ik ervaren dat het 
erg prettig is om te beginnen binnen een club die 
zowel ervaren juristen in dienst heeft, als een groepje 
“beginners” dat op jouw niveau zit. De allerbeste 
leerschool om in het bestuursrecht te beginnen is wat 
mij betreft als jurist bij de Raad van State. Niet alleen 
is de opleiding en de coaching daar om je vingers bij 
af te likken, maar doordat de Raad van State onder het 
ministerie van BZK valt en niet, zoals de rechtbank, 
onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, geldt 
dit ook als buitenervaring als je later het rechterschap 
instapt.” 
 
Tot slot, wat wilt u meegeven aan 
toekomstige bestuursrechtjuristen? 
“Probeer jezelf niet te veel neer te zetten als een 
bepaald soort jurist. Laat je niet leiden door de te 
specifieke kaders die je zijn geschetst tijdens je studie. 
Zo had bestuursrecht niet mijn voorkeur tijdens mijn 
studie, waardoor ik de afstudeerrichtingen civiel- en 
strafrecht ben gaan doen. Toch ben ik het bestuurs-
recht ingerold, waar ik al 20 jaar plezier in heb en waar 
ik mij, als ik niet oppas, nog 20 jaar in zal vermaken. 
Dus laat jezelf niet te veel oormerken als een bepaald 
type jurist.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


