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Stellingen 

1. Het is te betreuren dat de wetgever de eerder door de wetgever zelf per 1 ja
nuari 1999 voorziene invoering van beroep bij de bestuursrechter tegen alge
meen verbindende voorschriften en beleidsregels heeft uitgesteld. Bovendien 
zou uitstel ook in dit geval wel eens afstel kunnen inhouden. 
(zie II en VI) 

2. De wetgever dient de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en 
de bestuursrechter op het terrein van het schadevergoedingsrecht binnen af
zienbare termijn te regelen, waarbij het de voorkeur verdient dat de bestuurs
rechter rechtstreeks (dus niet naar aanleiding van een appellabel schadebe-
sluit) kan worden benaderd. 
(zie III.B) 

3. De doorkruisingsformule van de Hoge Raad in het Windmill-arrest (HR 26 
januari 1990, NJ 1991, 393 (M.S)) biedt de rechtspraktijk te weinig zeker
heid. 
(zie IV.C) 

4. De kritiek vanuit het openbaar bestuur op de bestuursrechtspraak als ver
woord in het rapport van de Commissie-Van Kemenade van november 1997 
vertoont verwantschap met het betoog van Struycken 'Rechter of Administra
tie' uit 1910: zulke kritiek is van alle tijden en zal er altijd blijven. 
(zie V en VI.4) 

5. Zowel de bestuursrechter als de burgerlijke rechter beoordelen het overheids
handelen in Nederland terughoudender dan de kritiek vanuit het openbaar be
stuur in de juridiseringsdiscussie veronderstelt. 
(zie V en VI.3) 

6. De wetgever doet er verstandig aan om overeenkomstig de historische ont
wikkeling van de rechtsbescherming tegen de overheid de competentie van 
de bestuursrechter stap-voor-stap uit te breiden. 
(zie VI.9) 

7. Omdat de wet niet voorziet in hoger beroep tegen uitspraken van de presiden
ten van de rechtbank, sectoren bestuursrecht, op verzoeken om een voorlopi
ge voorziening, komt aan die uitspraken in de praktijk onevenredig veel ge
wicht toe, hetgeen de betrokken partijen, waaronder het verwerende over
heidsorgaan zeer kan schaden. 

8. De presumptio innocentiae heeft aan gewicht verloren door de toename van 
het belang van de media, waarvoor het recht (nog) geen passende oplossing 
heeft gevonden en vermoedelijk ook niet zal vinden. 



9. Op grote commerciële advocatenkantoren plegen zij die zich met het be
stuursrecht bezig houden ten onrechte als specialist te worden gekwalifi
ceerd. 

10. Wie kinderen opvoedt, krijgt meer begrip voor het vaak door de overheid ge
bezigde argument van de 'precedentwerking', indien haar wordt gevraagd 
een begunstigend besluit te nemen. 

11. Promoveren op wat oudere leeftijd heeft het nadeel dat de promovendus min
der geloof hecht aan boute stellingen, maar inmiddels heeft geleerd dat de 
werkelijkheid slechts zelden zwart of wit maar veel vaker grijs is. 

12. Beter een half ei dan een lege dop, beter een kaal hoofd dan een lege kop. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van J.E.M. Polak, Burgerlijke rechter of be
stuursrechter?, Universiteit van Amsterdam, 22 april 1999 
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Voorwoord 

Bijna 20 jaar geleden studeerde ik in Leiden af met een scriptie waarin het civiel
rechtelijk begrip "misbruik van recht" en het publiekrechtelijke "détournement de 
pouvoir" werden vergeleken. Prof. mr B. de Goede vond dat ik er maar een proef
schrift van moest maken, maar na mijn studentstage bij mijn huidige compagnon Ro
bert Samkalden van het advocatenkantoor, dat toen Stibbe, Blaisse & De Jong heette, 
besloot ik niet bij de universiteit maar als stagiaire bij Stibbe te blijven hangen. In
middels ben ik daar dus nu al ruim 19 jaar advocaat, maar de wetenschappelijke be
langstelling is gebleven en ik vond ook tijd om te publiceren. 

Omdat Stibbe zijn compagnons eenmaal de mogelijkheid biedt een "sabbatical" van 
drie maanden op te nemen en ik in 1998 aan de beurt was, deed de mogelijkheid zich 
voor een aantal publicaties te bundelen, aan te vullen en in één verband te plaatsen en 
daarop te promoveren. Mijn promotor Inge van der Vlies komt de grote verdienste toe 
mij daartoe te hebben gestimuleerd. De eerlijkheid gebiedt mij daarbij op te merken, 
dat als Sven (8) en Lara (3) niet zo jong waren geweest en een wereldreis tot de mo
gelijkheden had behoord, het sabbatical vermoedelijk daaraan was besteed, al heb ik 
ook nu van het sabbatical genoten. 

Zoals gezegd heeft Inge van der Vlies mij erg gestimuleerd om op deze wijze te pro
moveren. Het Promotiereglement biedt die mogelijkheid, al wordt daarvan, in ieder 
geval door juristen, slechts een spaarzaam gebruik gemaakt. Haar begeleiding was ook 
overigens stimulerend en aangenaam en met veel begrip voor mijn wens dit "project" 
terstond na mijn sabbatical af te ronden. De beste illustratie daarvan vormt het feit dat 
toen ik het manuscript op 3 september 1998 inleverde, ik haar commentaar een tiental 
dagen daarna ontving door middel van een brief uit Ethiopië, gedateerd 6 september 
1998: zij had een lange vliegreis naar dat land gebruikt om het manuscript te lezen en 
van commentaar te voorzien. 

Bovendien bood zij mij de hulp van haar student-assistente Eva Deen, die op kundige 
wijze behulpzaam was bij het notenapparaat en de lijst van geraadpleegde literatuur en 
het jurisprudentieregister heeft vervaardigd. 

Verder dank ik de overige leden van de Promotiecommissie. Vooral de opmerkingen 
van Peter van Buuren gaven aanleiding nog enkele wijzigingen aan te brengen. 

Mijn vrouw Marjan ter Brugge was er weliswaar niet altijd blij mee, dat ik mijn theo
rietjes op haar uitprobeerde (ze is rechter te Utrecht met ervaring zowel op het terrein 
van het bestuursrecht als het privaatrecht), maar zij heeft toch steeds als eerste de ver
schillende onderdelen waaruit dit boek bestaat gelezen en van nuttig commentaar 
voorzien. 
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Tenslotte bedank ik vooral ook Jane Mulder. Zij heeft als mijn secretaresse in al die 
jaren de verschillende teksten uitgetypt en eindeloos gecorrigeerd. 

Al met al heeft het vervaardigen van dit boek althans bij mijzelf niet de stress opgele
verd waarvan andere promovendi plegen te getuigen. Alle genoemden ben ik daarvoor 
erg dankbaar. 

Abcoude, 1 januari 1999 
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Hoofdstuk I. Inleiding en verantwoording (najaar 1998) 

Dit boek heeft als centraal thema de gewenste verdeling van de rechtsmacht tussen de 
gewone rechter en de bestuursrechter1, met name op terreinen van ons recht, waar de 
rol van de gewone rechter bij de rechtsbescherming tegen de overheid nog niet is uit
gespeeld. Eerder verschenen publicaties of gedeelten daarvan die op dat thema betrek
king hebben, zijn gebundeld en thans aangevuld met nieuwe verhandelingen, met na
me om tot een sluitend geheel te komen. Daarin wordt ingegaan op drie deelterreinen 
van de rechtsbescherming tegen de overheid, te weten op de rechtsbescherming tegen 
algemeen verbindende voorschriften, op die bij schadevorderingen jegens de overheid 
en tenslotte op de rol van de regeling van de rechtsbescherming in de discussies over 
de tweewegenleerproblematiek. Zij worden alle drie in belangrijke mate beheerst door 
voor juristen relatief heftige discussies over de gewenste verdeling van de rechtsmacht 
tussen de gewone rechter en de bestuursrechter. 

Op de eerste twee deelterreinen staat met name de discussie centraal of de gewone 
rechter dan wel de bestuursrechter de betreffende geschillen dient te beslechten, terwijl 
op het terrein van de tweewegenleer de vraag aan de orde is of de overheid, wanneer 
zij gebruik maakt van het privaatrecht, niet ten onrechte de waarborgen ontduikt die de 
bestuursrechtelijke regelgeving biedt, met name voor wat betreft de rechtsbescherming 
bij de bestuursrechter. Aldus is ook daar, zij het op een wat andere wijze, de vraag aan 
de orde welke van de beide rechters het primaat dient te hebben in de verhouding tus
sen overheden enerzijds en (organisaties van) burgers en bedrijfsleven anderzijds. 

De praktische betekenis van de rechtsmachtverdeling tussen de burgerlijke rechter en 
de bestuursrechter komt in dit boek aldus ruim aan bod. Dat is ook alleszins gerecht
vaardigd, nu juristen werkzaam in de praktijk dagelijks worstelen met de vraag welke 
van de twee rechters een bepaald geschil dient te beslechten. Uiteindelijk gaat het bij 
de gewenste rechtsmachtverdeling evenwel om een wezenlijke vraag, namelijk op 
welke wijze het beste twee met elkaar samenhangende elementen van het rechts
staatideaal worden gediend: de wetmatigheid van het bestuur en rechterlijke controle 
door een onafhankelijke instantie2. Het element van de wetmatigheid van het bestuur 
zou voor burgers en bedrijven weinig betekenis hebben, indien de rechterlijke controle 
door een onafhankelijke instantie, die beoordeelt of het handelen van het bestuur 
rechtmatig is, niet adequaat zou zijn geregeld. Daaruit blijkt dat de vraag van de ge
wenste verdeling van de rechtsmacht tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrech
ter niet alleen praktisch van betekenis is, doch dat het uiteindelijk gaat om de vraag of 
de burgerlijke rechter dan wel de bestuursrechter die voor het rechtsstaatideaal wezen
lijke rechtsbescherming het meest adequaat kan bieden. Zoals bekend bood de burger
lijke rechter van oudsher rechtsbescherming tegen het bestuur, doch is die rol in toe
nemende mate door de bestuursrechter overgenomen. Daaruit kan worden afgeleid dat 
het inzicht terrein heeft gewonnen dat ter vervulling van de beschreven taak een be
langrijke rol voor de bestuursrechter is weggelegd. 

De begrippen gewone rechter en burgerlijke rechter worden door elkaar gebruikt. De term "bestuurs
rechter" is een verzamelnaam voor verschillende administratieve rechters. Zie voor een definitie 
van het begrip administratieve rechter: artikel 1:4 Awb. Zoals bekend hoeft het bij de termen burgerlijke 
rechter en bestuursrechter niet noodzakelijkerwijs om twee afzonderlijke (stelsels van) rechtscolleges te 
gaan Sommige colleges, zoals de rechtbanken, zijn zowel met burgerlijke zaken als met bestuursrecht
spraak belast. 

1 Zit bijvoorbeeld Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1997), p. 69 e.v. 



In het slot- en verbindingshoofdstuk (VI), dat aan de bundeling van eerder verschenen 
publicaties is toegevoegd, wordt -vooral op basis van de ervaringen opgedaan bij de 
eerdere, in dit boek gebundelde publicaties- getracht de belangrijkste argumenten die 
bij die keuze voor aparte bestuursrechtspraak een rol spelen, te achterhalen. Uiteenge
zet wordt dat daarbij vier hoofdargumenten centraal staan. Het eerste argument wordt 
het argument van "de cultuur van de goede toegang" genoemd. Gelet op het genoem
de rechtsstaatideaal is het wezenlijk dat de toegang tot de onafhankelijke rechter, die 
rechtsbescherming biedt tegen het bestuur, zo goed mogelijk is geregeld. De bestuurs
rechtspraak biedt in praktische zin in dat opzicht een aantal belangrijke voordelen bo
ven de rechtspraak bij de burgerlijke rechter. Er is geen verplichte rechtsbijstand, de 
griffiegelden zijn lager en er is in beginsel geen kostenveroordeling voor de eisende 
partij. Meer inhoudelijk geldt dat aan de motivering van beroepschriften in het alge
meen lagere eisen worden gesteld dan aan bijv. dagvaardingen waarmee het civiele 
proces meestal wordt ingeleid en dat de bestuursrechter, eveneens in het algemeen ge
sproken, nog altijd actiever is dan de burgerlijke rechter. Het tweede argument is dat 
van "de afweging van de verschillende deelbelangen ", waarop het bestuursproces in 
grotere mate is toegesneden dan het burgerlijk proces, een argument dat vooral prakti
sche betekenis heeft bij geschillen waarbij belangen van drie of meer partijen aan de 
orde zijn. Dat laatste is in de verhouding tussen overheid en burgers vaak het geval. 
Met de eerste twee hoofdargumenten hangt vervolgens het derde samen: "het instru
mentarium van de rechter" -te denken valt aan de mogelijkheid van schorsing en ver
nietiging van overheidsbesluiten- is bij de bestuursrechter vooral in procesrechtelijk 
opzicht meer op de toetsing van overheidsbevoegdheden toegesneden dan bij de bur
gerlijke rechter het geval is. Van andere orde maar wel belangrijk is tenslotte het "spe
cialisatie-argument": gespecialiseerde bestuursrechters hebben gemiddeld genomen 
een grotere kennis en ervaring dan de burgerlijke rechter als het gaat om rechtspreken 
in "overheidszaken", al verdient dat beeld nuancering waar het gaat om rechtsbetrek
kingen die traditioneel als privaatrechtelijk worden gekwalificeerd. 

Ervan uitgaande dat die vier argumenten wezenlijk zijn bij de keuze tussen de burger
lijke rechter en de bestuursrechter wordt in het slothoofdstuk getracht de gewenste 
rechtsmachtverdeling met betrekking tot de drie eerder in dit boek aan de orde zijnde 
deelonderwerpen te analyseren aan de hand van deze argumenten die bij de keuze tus
sen de gewone rechter en de bestuursrechter een rol (zouden behoren te) spelen. Mede 
op basis daarvan en op basis van een korte beschrijving van de gedachtenvorming in 
de laatste decennia met betrekking tot de verhouding publiek- en privaatrecht wordt 
aan het slot ervan op de gewenste verdere ontwikkeling van de verdeling van rechts
macht tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter ingegaan. Naast dit hoofd
stuk VI en de samenvatting (VII) is ook onderdeel B van hoofdstuk III nieuw, waarin 
de ontwikkeling op het terrein van het schadevergoedingsrecht sinds de inwerkingtre
ding van de Algemene wet bestuursrecht wordt beschreven. De eerder verschenen pu
blicaties zijn mede op advies van mijn promotor in tact gelaten. Voor zover dat nodig 
werd geoordeeld, heb ik nieuwe ontwikkelingen in III.B en VI verwerkt, terwijl bo
vendien meer recente publicaties (bijvoorbeeld II.B en IV.C ) nog actueel zijn Een 
enkele keer zijn -cursief gedrukt- aan eerdere publicaties enige noten toegevoegd of 
zijn noten, overigens op beperkte schaal, aangepast. Zo is daarbij soms op een ontwik
keling nadien gewezen. Het manuscript werd aanvankelijk afgesloten op 1 september 
1998. Tegelijk met de verwerking van commentaar heb ik de belangrijkste ontwikke
lingen nadien tot 1 januari 1999 in de nieuwe onderdelen alsmede in de zoeven be
doelde (cursief gedrukte) noten van eerdere publicaties verwerkt. 
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Het boek is daarmee als volgt opgezet: 
In hoofdstuk II staat het eerst genoemde deelterrein, de rechtsbescherming tegen al
gemeen verbindende voorschriften centraal. Ondanks de toename van de rechtsmacht 
van de bestuursrechter, vooral sinds 1976 met de invoering van de Wet-Arob, is de 
burgerlijke rechter toch de rechter (gebleven) die rechtsbescherming biedt, wanneer de 
rechtmatigheid van algemeen verbindende voorschriften (en beleidsregels) recht
streeks worden bestreden. In mijn preadvies voor de NJV in 1987 heb ik -evenals 
trouwens mijn mede-preadviseur P.J.J. van Buuren- op wijziging van die competentie
verdeling aangedrongen. Tezamen met vele andere geluiden die in dezelfde richting 
wezen , vormde die bestrijding van de regeling van de rechtsmacht van de gewone 
rechter aanleiding voor de Awb-wetgever te bepalen, dat vijfjaar na de inwerkingtre
ding van de Awb op 1 januari 1994 (derhalve op 1 januari 1999) beroep tegen alge
meen verbindende voorschriften en beleidsregels mogelijk zou worden. Inmiddels 
heeft de regering het Parlement evenwel voorgesteld de invoering van deze beroeps-
mogelijkheid uit te stellen. Dat voorstel is op 29 oktober 1998 door de Tweede Kamer 
en op 22 december 1998 door de Eerste Kamer aanvaard en op 24 december 1998 in 
het Staatsblad geplaatst.4 In het regeerakkoord voor het tweede paarse Kabinet hebben 
de regeringspartijen zonder meer afgesproken, dat er geen bezwaar- en beroepsmoge-
lijkheid tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels mogelijk zal wor
den gemaakt. De destijds aangevoerde argumenten hebben echter geenszins aan 
kracht verloren, zodat ik mij er niet voor schaam deze ook nu nog -via dit boek- naar 
voren te brengen. Ik heb juist die onderdelen van mijn preadvies voor de NJV. opge
nomen die de bezwaren tegen de huidige competentieverdeling op dit punt illustreren 
en de conclusie ervan, waarbij op wijziging werd aangedrongen. De uit dat preadvies 
opgenomen gedeelten vormen hoofdstuk II. A van dit boek. Hoe het sinds 1987 met het 
beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels is gegaan wordt 
vervolgens duidelijk in hoofstuk UB, dat een in oktober 1997 in Trema verschenen ar
tikel betreft, waarin wordt ingegaan op de situatie op dat moment en met name de no
titie van de regering van mei van dat jaar. In deze notitie wordt uitstel van de invoe
ring van het bestuursrechtelijk beroep tegen besluiten terzake van algemeen verbin
dende voorschriften en beleidsregels bepleit, tot welke invoering de wetgever in 1993 
met als ingangsdatum 1 januari 1999 had besloten. De notitie van mei 1997 heeft ge
leid tot het in juni 1998 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp, waarin in uit
stel is voorzien. Dat wetsvoorstel is derhalve thans tot wet verheven. Lezing van 
hoofdstuk II in zijn geheel geeft aldus een actueel beeld van de problematiek op dit 
deelterrein. In het eerst thans geschreven slothoofdstuk VI wordt de actuele situatie 
verder bezien mede tegen de achtergrond van het daarover in hoofdstuk II gestelde. 
Ligt de competentie van de gewone rechter terzake van de algemeen verbindende 
voorschriften in hoofdstuk E dus onder vuur, de problematiek van de competentiever
deling speelt ook een centrale rol in de discussie ten aanzien van de schadevorderingen 
tegen de overheid, die in hoofdstuk III aan de orde is. Bij de rechtsbescherming tegen 
algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels is thans vooral actueel de merk-

3 Zie naast Van Buuren (1987) met name Van Male (1988) en Bok (1991). In deze geschriften alsmede 
in mijn preadvies kunnen verdere verwijzingen naar vele auteurs die hetzelfde standpunt verdedigen 
worden teruggevonden. 
4 Zie de onder II.B besproken notitie van de regering van 13 mei 1997 met vervolgens ruim eenjaar la
ter de indiening van het wetsontwerp met MvT, TK 1997-1998, 26077, nrs 1 t/m 3, zie voor de interes
sante behandeling in de Eerste Kamer. Handelingen I op 15 december 1998, 13.354-13.360. Zie Stb. 
738, 24 december 1998. uitgegeven 29 december 1998. 
5 TK 1997-1998. 26024, nr. 9, p. 74. 



- 1 1 -

waardige wijze, waarop de wetgever daarmee omgaat (zie II.B), terwijl ten aanzien 
van de schadevorderingen het vooral de rechtspraak vanaf november 1996 over het 
zelfstandig schadebesluit is, die in de recente historie vele pennen in beweging heeft 
gebracht. Daarbij werd de rechtsmacht van de bestuursrechter in belangrijke mate uit
gebreid. Over de consequenties voor de rol van de burgerlijke rechter verschillen de 
meningen. In hoofdstuk III is eerst een artikel opgenomen, dat in september 1993 in 
het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht is verschenen, juist voor de inwerking
treding van de Algemene wet bestuursrecht. Dat artikel geeft niet de inmiddels vrij in
grijpend gewijzigde situatie weer, maar is toch opgenomen, omdat het de uitgangssitu
atie van de recente ontwikkelingen goed doet uitkomen. Hoewel in dat artikel de pro
blematiek van het zelfstandig schadebesluit nog niet zo centraal stond, bevatte het al 
wel kritiek op de tweeslachtigheid van de regeling in de Algemene wet bestuursrecht 
ten aanzien van de competentieverdeling op dit terrein. Het feit, dat de wetgever de 
ontwikkelingen op dit terrein aan de rechtspraak heeft overgelaten is problematisch 
gebleken. Aan dit als onderdeel III.A opgenomen artikel voeg ik, ook voor de noodza
kelijke actualisering ten behoeve van dit boek een thans geschreven onderdeel III.B 
toe, waarin wordt ingegaan op de aanvaarding door ook de Raad van State na de in
werkingtreding van de Awb van het bij de bestuursrechter appellabele zelfstandige 
schadebesluit en twee oplossingsrichtingen voor wetgeving terzake van de problema
tiek van het zelfstandig schadebesluit worden aangegeven. 

Hoofdstuk IV bevat een drietal eerder verschenen publicaties over de "tweewegen-
leerproblematiek". In de jurisprudentie over de vraag in hoeverre de overheid van het 
privaatrecht gebruik mag maken in het licht van het aan de overheid ten dienste staan
de publiekrechtelijke instrumentarium is volgens het bekende Windmill-arrest de wij
ze waarop de rechtsbescherming bij gebruikmaking van de publiekrechtelijke weg is 
geregeld, een factor. Dit onderdeel verschilt aldus van de twee eerdere onderdelen in 
zoverre, dat bij die onderdelen de vraagstelling met name is "burgerlijke rechter of be
stuursrechter?" (derhalve een vraag van procesrecht), terwijl bij de "tweewegenleer-
problematiek " het thema "burgerlijke rechter of bestuursrechter?" invloed heeft op de 
materiële vraag of de overheid wel van het privaatrecht gebruik mag maken: in geval 
een publiekrechtelijke regeling ten dienste staat met bestuursrechtelijke rechtsbe
scherming is dat een volgens de huidige jurisprudentie overigens niet beslissend ar
gument om de overheid gebruikmaking van het privaatrecht niet toe te staan. 
In hoofdstuk IV.A geheten "Rechtsbescherming", eerder verschenen als mijn bijdrage 
aan het door verschillende auteurs geschreven preadvies "Milieubescherming: Privaat
recht of publiekrecht?" in 1990, is uiteengezet dat het bestaan van bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming op zichzelf een belangrijk argument vormt dat tegen gebruikma
king van het privaatrecht pleit, ook al worden relativeringen op dat standpunt aange
bracht. Verder is in dit hoofdstuk een artikel uit het Nederlands Juristenblad van no
vember 1992 opgenomen "Privaatrecht en sancties van de zijde van de over-
heid"(IV.B). In dat artikel wordt een overzicht van de belangrijke jurisprudentie van 
de Hoge Raad van het begin van de jaren '90 op het terrein van de tweewegenleer ge
geven en van commentaar voorzien. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een meer re
cent artikel (IV.C) ten behoeve van een in januari van 1998 verschenen bundel "Over
heid en onderneming", uitgegeven door het Nijmeegse Onderzoekscentrum Onderne
ming & Recht. Die bijdrage "Tweewegenleerproblemen" is het resultaat van een wat 
verder doordenken van de vraag of het Windmill-criterium voor de beantwoording van 
de vraag of de overheid van het privaatrecht gebruik mag maken in het geval er een 
publiekrechtelijke mogelijkheid bestaat, wel bevredigend is. 
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Vóór het slothoofdstuk VI heb ik als hoofdstuk V een in mei 1997 verschenen artikel 
in het Nederlands Juristenblad "De bestuursrechtspraak en de juridisering" opgenomen 
dat niet onder de noemer van één van de drie deelterreinen hoort. Opneming ervan 
acht ik evenwel nuttig en verantwoord. De positie van de bestuursrechter staat vanuit 
het openbaar bestuur ter discussie6. In dit boek wordt juist bepleit om de rol van de be
stuursrechter in verhouding tot die van de burgerlijke rechter bij de beoordeling van 
overheidshandelen uit te breiden. Daarom is er aanleiding om dat artikel in dit boek op 
te nemen. Bovendien wordt de kritiek vanuit het openbaar bestuur belicht tegen de 
achtergrond van het alternatief van rechtsbescherming bij de burgerlijke rechter. Aldus 
is er een duidelijke samenhang met de andere hoofdstukken. 

Op het thans geschreven slot- en verbindingshoofdstuk VI ging ik reeds vrij uitvoerig 
in. Daarin wordt dus aan de hand van de vier genoemde argumenten ingegaan op de 
vraag of een keuze voor bestuursrechtspraak op de drie deelterreinen moet worden 
gemaakt. Daarbij zal ook de juridiseringsdiscussie aandacht krijgen. Die bespreking 
alsmede een beschouwing over de stand van zaken met betrekking tot het denken over 
de verhouding tussen het bestuursrecht en het privaatrecht leidt tot een slotbeschou
wing, waarin een poging wordt gedaan te schetsen hoe het met de rechtsmachtverde
ling naar mijn mening verder moet. 

Met dat slothoofdstuk VI wordt beoogd te voldoen aan de eis die artikel 24 van het 
Algemeen Promotiereglement van de Universiteit van Amsterdam stelt ten aanzien 
van het promoveren op eerder verschenen verhandelingen. Die eis houdt in, dat bij een 
proefschrift dat bestaat uit een aantal afzonderlijke wetenschappelijke verhandelingen, 
die alle, of voor een gedeelte, reeds openbaar zijn gemaakt, aan de afzonderlijke ver
handelingen een beschouwing wordt toegevoegd, "waarin hun samenhang wordt aan
getoond en hun betekenis wordt gegeven". Tenslotte geeft ook de samenvatting (VII) 
van die samenhang blijk. 

Ik ben mij er daarbij van bewust, dat aldus deelterreinen, waarbij de burgerlijke rech
ter rechtsbescherming tegen de overheid biedt, minder aan bod komen. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de rechtsbescherming ter zake van feitelijk handelen. Met name Mi-
chiels en Van der Hoeven hebben eerder aanbevolen om de eis, dat een besluit op 
rechtsgevolg gericht moet zijn om bij de bestuursrechter appellabel te zijn, te laten 
vervallen . Daarmee zou feitelijk handelen, behoudens voor zover zonder vooraf be
kend gemaakt besluit wordt gehandeld, onder de competentie van de bestuursrechter 
komen te vallen. Ik zou die voorstellen willen ondersteunen en meen, dat het mede 
daarom niet zo'n gemis is dat daaraan in dit boek niet wederom systematisch aandacht 
wordt besteed. Met betrekking tot "zuiver" privaatrechtelijk rechtshandelen, worden in 
hoofdstuk VI vooral aanbevelingen gedaan ten aanzien van het overeenkomstenrecht. 
Het privaatrechtelijk handelen komt verder aan bod, voor zover daarbij "tweewegen
leervragen" spelen (hoofdstuk IV). Deze opzet houdt aldus de beperking in dat het 
boek zich vooral richt op de rechtsbescherming ten aanzien van rechtshandelingen van 
de overheid, waarbij de rol van de burgerlijke rechter niet is uitgespeeld en de debatten 
over de gewenste verdeling van de rechtsmacht het meest indringend zijn. 

Deze kritiek is met name uitgewerkt in "Bestuur in geding'", rapport van de werkgroep inzake terug
dringing van het openbaar bestuur, november 1997, naar haar voorzitter ook als commissie-Van Keme-
nade aangeduid. In het op 21 december 1998 aan de Tweede Kamer aangeboden Kabinetsstandpunt "Ju
ridisering in het openbaar bestuur" (TK 1998-1999. 26360. nr 1) wordt evenwel geconcludeerd dat de 
rechter niet zijn taak te buiten zou gaan. doch dat de wetgever de rechter teveel ruimte heeft geboden. 
7 Van der Hoeven (1986b), en Michiels (1987). 
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Ik realiseer mij verder dat er over de verschillende (deel)terreinen al veel geschreven 
is, waaronder mooie proefschriften: op het gebied van het beroep tegen algemeen ver
bindende voorschriften die van Van Male en Bok, op het gebied van de tweewegenleer 
onder meer die van Simon en Teunissen en op die van de competentieverdeling, die 
van Van Angeren en Versteeg, terwijl men voor dat laatste meer recent bijvoor
beeld ook terecht kan bij het rechtsvergelijkende preadvies van N. Verhey8. Ook over 
de problematiek van de schadevorderingen jegens de overheid is er een overvloed aan 
literatuur9. Dit boek is ten aanzien van de drie deelonderwerpen ongetwijfeld minder 
diepgravend dan een aantal reeds verschenen publicaties. Ik troost mij met de gedachte 
dat behandeling van die onderwerpen in één boek wellicht aantrekkelijk is, waarbij 
deze aan het eind van dit boek in de sleutel van het geschetste thema in één verband 
worden geplaatst en wordt gepoogd de wetgever de door mij gewenste richting van 
nieuwe wetgeving aan te reiken. 

8 Van Male (1988) en Bok (1991). Verder Simon (1993), Teunissen (1996) (een privaatrechtelijke te
genhanger van deze twee dissertaties vormt die van Bierbooms (1997), Van Angeren (1968), Versteeg 
(1987). Verheij (1994). Van Angeren heeft inmiddels na 30 jaar over hetzelfde onderwerp een nieuw 
boek geschreven "De gewone rechter en de bestuursrechtspraak", (1998). 
De VAR vergadert op 23 april 1999, de dag na de verdediging van dit boek op 22 april 1999, over de 
rechtsmachtverdeling aan de hand van preadviezen van J.L. de Wijckerslooth. N. Verheij en A.J.C, de 
Moor-van Vught. 
9 Onder meer Van den Berk (1991). Voor de recente ontwikkelingen is instructief Schueler (1997). 



Hoofstuk II. Rechtsbescherming tegen algemeen verbindende 
voorschriften en beleidsregels 

Onderdeel U.A. De rechter en onrechtmatige wetgeving (onderdeel U.A. be
vat gedeelten uit een preadvies voor de jaarvergadering van de 
Nederlandse Juristenvereniging (NJV) op 12 juni 1987*, De 
rechter en onrechtmatig wetgeving) 

II. A. 1 De rechtbescherming tegen wettelijke voorschriften in het stelsel van rechtsbe-
bescherming tegen de overheid ("keuze" voor de burgerlijke rechter) 
(§ 2 uit het NJV-preadvies) 

Zoals J. Drion in zijn vernietigende bespreking van het ontwerp van de Commissie-De 
Monchy betreffende de onrechtmatige overheidsdaad opmerkte1: 

"Iedere afzonderlijke regeling van de onrechtmatige overheidsdaad heeft het 
gevaar te doen vergeten, dat diverse problemen die men ten aanzien van haar 
pleegt op te werpen in wezen algemene problemen van de onrechtmatige daad 
zijn", 

zo geldt daarnaast in wat engere zin dat de problemen die zich bij ons onderwerp 
voordoen veelal "in wezen algemene problemen" van de onrechtmatige overheidsdaad 
-of wat ruimer gesteld- van onze regeling van de rechtsbescherming tegen de overheid 
zijn. Immers, de wijze waarop de actie op grond van onrechtmatige wetgeving bij de 
burgerlijke rechter zich een plaats heeft veroverd binnen het geheel van rechtsbe
scherming tegen de overheid is symptomatisch voor de ontwikkeling van ons stelsel 
van rechtsbescherming, waaraan geen algemeen concept ten grondslag ligt. Ter toe
lichting op deze stelling het volgende: 

zoals bekend wordt in iedere algemene beschouwing over de rechtsbescherming tegen 
de overheid op de verbrokkeldheid ervan gewezen. De wetgever heeft in de loop der 
decennia tal van administratieve rechtsgangen geschapen, maar voor zover de rechts
bescherming leemten bleef vertonen schoot de burgerlijke rechter te hulp. De keuze 
voor de burgerlijke rechter in die gevallen was daarbij veelal niet een bewuste keuze2. 
Zij sproot meestal voort uit het feit, dat de competentie opgedragen aan de administra
tiefrechtelijke colleges en beroepsinstanties beperkt was, zodat er voor de burgerlijke 

* Onderdeel IIA bevat gedeelten uit een preadvies voor de NJV uit 1987. Ik besef dat dat inmiddels 11 
jaar geleden is, maar meen dat de bespreking van de mogelijkheden van vorderingen terzake van on
rechtmatige wetgeving bij de gewone rechter en de daaraan verbonden bezwaren met aan actualiteit 
heeft verloren. Voor zover het toen geschrevene inmiddels onjuist is (bijv. omdat de jurisprudentie een 
andere koers is ingeslagen), is dat vrijwel steeds in het notenapparaat aangegeven. In II. B en VI wordt 
het beeld zonodig verder geactualiseerd. Ik vraag de lezer wel om clementie, dat bijvoorbeeld (het veel
vuldig gebruikte) artikel 1401 BW (thans 6:162 BW) is blijven staan en dat waar gesproken wordt van 
een -recent" proefschrift of "recente" oratie relativering daarvan dus op haar plaats is. Voorts is 
steeds aangegeven welk onderdeel van het preadvies uit 1987 het betreft, omdat het niet als geheel is 
opgenomen (de andere eerdere verschenen publicaties, die in dit boek zijn overgenomen, zijn in hun ge
heel opgenomen) 
1 NJB 1951, p. 885 e.v. en 909 e.V.. ook J.Drion (1968a) 
2 In dezelfde zin Scheltema in Adminstraüeve Rechtsgangen, algemeen deel, 1.7.2 en Van der Hoeven 
(1986a). 
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rechter als "restrechter" of "reserverechter" voor de beoordeling van overheidshande
len op grond van artikel 1401 BW een belangrijk terrein overbleef, welk terrein met de 
komst van nieuwe administratieve rechtsgangen -voor zover deze als met voldoende 
waarborgen omkleed mochten worden beschouwd- werd verkleind. Gelijk bekend is 
de burgerlijke rechter in ieder gevai sinds Guldemond-Noordwijkerhout steeds be
voegd kennis te nemen van een geschil tegen de overheid, wanneer de eiser zijn vorde
ring grondt op artikel 1401 BW, maar ontvankelijk is de vordering bij de burgerlijke 
rechter tegen de overheid echter alleen, wanneer er niet een andere met voldoende 
waarborgen omklede rechtsgang is (Schel- en Deuropenersarrest)4. De hier wellicht 
wat al te eenvoudig weergegeven algemene lijn van de ontwikkeling van de jurispru
dentie bij de burgerlijke rechter behoeft thans niet te worden gecompliceerd, ook al 
omdat vroeger bestaande criteria ter beperking van de beoordeling van overheidshan
delen door de burgerlijke rechter niet langer lijken te bestaan: zo wordt algemeen aan
genomen dat de overheid handelend als overheid evenzeer onrechtmatig in de zin van 
artikel 1401 BW kan handelen, dat het daarbij onverschillig is of zij daarbij een pu
bliekrechtelijk of privaatrechtelijk voorschrift overtreedt, dat de zorgvuldigheidsnorm 
van Lindenbaum-Cohen ook voor de overheid geldt, terwijl ook het onderscheid tus
sen waarborg- en instructienorm aan waarde heeft ingeboet. Het verdwijnen van deze 
criteria ter beperking van de aansprakelijkheid van de overheid bij de burgerlijke 
rechter accentueert zijn positie als rest-rechter naast de administratieve rechtsgangen: 
als een vordering bij hem wordt ingesteld, terwijl een administratieve rechtsgang ont
breekt, zijn er voor hem (vrijwel) geen beletselen meer om het lititgieuze overheids
handelen op zijn rechtmatigheid te beoordelen, onverschillig de aard van het over
heidsoptreden. Aan dat overheidsoptreden kan derhalve ieder civielrechtelijk aspect 
vreemd zijn: niet het al dan niet "civielrechtelijke" aan het overheidshandelen bepaalt 
of de burgerlijke rechter het overheidsoptreden beoordeelt, maar de vraag of de wet
gever een andere rechtsgang heeft opengesteld. Het is door deze merkwaardige en 
weinig rationeel begeleide ontwikkeling, dat het de burgerlijke rechter is waarbij in 
Nederland een actie tegen wetgeving as such dient te worden ingesteld, nu daartegen 
vrijwel nooit rechtstreeks beroep bij een administratieve rechter openstaat. Merkwaar
dig is dat ook, omdat een daad van wetgeving wellicht de meest publiekrechtelijke 
daad is, die de overheid kan verrichten. 

De stelling dat er geen rationele keuze van de wetgever ten grondslag ligt aan de mo
gelijkheid om daden van wetgeving bij de burgerlijke rechter en niet bij een admini
stratiefrechtelijke instantie rechtstreeks aan te tasten, maar dat dat een gevolg is van 
het functioneren van de burgerlijke rechter als restrechter geeft maar ten dele de wer
kelijkheid weer. Die is immers nog meer bizar en daardoor nog meer tekenend voor de 
wijze waarop de rechtsbescherming tegen de overheid in ons land zich heeft ontwik
keld. Want de werkelijkheid is dat de wetgever een aantal malen welbewust de moge
lijkheid om op te komen tegen daden van wetgeving bij administratiefrechtelijke in
stanties van de hand heeft gewezen met het soms uitgesproken motief, dat rechtsbe
scherming tegen dat soort daden niet mogelijk behoort te zijn. Hij zag aldus over het 
hoofd dat het uitsluiten van een beroepsmogelijkheid bij administratiefrechtelijke in
stanties tegen daden van wetgeving de mogelijkheid van een "beroep op de burgerlijke 
rechter" niet uitsloot. Misschien is het "achteraf praten", maar men stelde de keuze 
voor alsof het een keuze was tussen "beroep bij een administratiefrechtelijke instantie" 

3 HR 31 december 1915, NJ 1916. 407. Zie voor de ontwikkeling van het leerstuk van de onrechtmatige 
overheidsdaad bijvoorbeeld de aardige historische schets in Van der Does & De Wijkerslooth (1985). 
4 HR 22 februari 1957, NJ 1957, 310. 



- 16-

of geen beroep, terwijl -achteraf beschouwd- de keuze er veeleer een was tussen admi
nistratiefrechtelijke instanties en burgerlijke rechter5. 
Ter toelichting: in verschillende administratiefrechtelijke wetten is op -leve de ver-
brokkeldheid- verschillende wijze het beroep tegen daden van wetgeving uitgesloten. 
Zo bepaalt artikel 58 van de Ambtenarenwet dat het beroep niet-ontvankelijk is "in 
zooverre het gericht is tegen algemeen algemeen verbindende voorschriften" en wordt 
in artikel 2 lid 2 onder a van de Wet-Arob het "besluit van algemene strekking" van 
het beschikkingsbegrip uitgezonderd en daarmee aan de werkingssfeer van die wet 
onttrokken. Bij de parlementaire behandeling van de Wet-Arob is dat gemotiveerd met 
de stelling dat "de bescherming van de belangen van de burger met betrekking tot be
sluiten van algemene strekking veeleer gezocht behoort te worden in controle door de 
betreffende vertegenwoordigende lichamen dan bij een administratieve rechter"6. Op 
dat moment was het Pocketbook-arrest van 24 januari 19697 reeds jaren daarvoor ge
wezen. Men had derhalve moeten weten dat de uitsluiting van het beroep bij de Afde
ling rechtspraak tegen besluiten van algemene strekking niet betekende, dat er geen 
"beroep" tegen dit soort besluiten mogelijk zou zijn (wat men gezien het motief van de 
controle door de vertegenwoordigende lichamen kennelijk wenste), doch dat deze uit
sluiting in feite een weinig logische en kennelijk "onbewuste" keuze voor de burger
lijke rechter betekende. Voor de burgerlijke rechter was er immers geen reden om te
rug te treden (vide Hoge Raad in het arrest van 24 januari 1969: "dat geen rechtsregel 
de toepasselijkheid van artikel 1401 BW op de uitvaardiging van een dergelijke be
schikking -lees: verordening, J.P.- uitsluit, beperkt of aan nadere eisen onderwerpt en 
ook de aard van de wetgevende functie van de overheid niet meebrengt dat artikel 
1401 bij onrechtmatig gebruik daarvan niet of slechts beperkt van toepassing zou kun
nen zijn"). De Staat heeft in de procedures die leidden tot de arresten van 1983 nog 
wel getracht de parlementaire geschiedenis van de Wet-Arob in stelling te brengen te
gen het door de Hoge Raad in 1969 ingenomen standpunt8. Echter, dat argument was -
naar het mij voorkomt terecht- niet voldoende om de werkingssfeer van artikel 1401 
BW te beperken. Dit zou slechts anders zijn geweest, als de wetgever de aansprake
lijkheid op grond van artikel 1401 BW uitdrukkelijk zou hebben uitgesloten, indien 
een dergelijke uitsluiting rechtens al mogelijk zou zijn geacht. 

Opmerking verdient in dit verband dat de Commissie-de Monchy in de vijftiger jaren 
een poging ondernomen heeft om wettelijk vast te leggen dat een daad van wetgeving 
geen onrechtmatige daad kon zijn. Artikel 2 van het wetsontwerp van de genoemde 
Commissie "Onrechtmatige Daden Openbare Lichamen" (ODOL) bepaalde, dat een 
"regeling van algemene strekking niet een daad in de zin van deze wet" zou zijn. Op 
dat wetsontwerp en ook op dit onderdeel brak een storm van kritiek los en het is -
anders dan het andere geesteskind van die Commissie, de Wet BAB- nimmer wet ge
worden. Het is ook nu nog de moeite waard de kritiek van J. Drion op de voorgestelde 
bepaling te citeren9: 

Het systeem van de Commissie is dat de onwettige verordening zelf nooit een 
onrechtmatige daad is, hoogstens zou dat zijn hetgeen ter uitvoering van de 

5 Zo ook Scheltema (zie noot 2) en Van der Hoeven (1986a), p. 27 onder verwijzing naar de wetsge
schiedenis van de Wet-Arob. 
6 TK, zitting 1973/1974, 11279/11280 nr. 8 (MvA II, 15 juli 1974, p. 11). Zie ook Van Kreveld & 
Scheltema (1976), p. 145. 
7 NJ1969, 316 (HD). 
8 Te lezen in NJ 1984, 360 en RvdW 1983, 137 en gememoreerd door Mok (1984), p. 66. 
9 J. Drion (1968a). 
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verordening geschiedt. De Commissie maakt hier een onderscheid dat de Hoge 
Raad in 1929 uitdrukkelijk verworpen heeft. Ik kan ook niet inzien waarom de 
burger die schade leed, doordat hij zich aan de later onverbindbaar verklaarde 
verordening hield, daar hij van de geldigheid der verordening uitging of niet 
het risico van de sancties op overtreding gesteld wilde lopen, geen schadever
goeding zou kunnen vorderen, terwijl zijn minder law-abiding medeburger, die 
de verordening overtrad, wel zijn schade vergoed krijgt. Waarom zou, als aan 
alle vereisten van artikel 1401 BW voldaan is, de gedupeerde burger niet van 
de instantie, die de onwettige verordening uitvaardigde schadevergoeding 
kunnen vorderen? De Commissie antwoordt dat het "toch stellig ongewenst 
ware " dat allen die zich door het enkele bestaan van de onwettige verordening 
al geschaad achten, een actie zouden kunnen instellen. Integendeel, naar mijn 
mening ware het stellig ongewenst, dat de schade, die nu eenmaal geleden 
werd, ten laste zou komen van de gedupeerde individuen en niet van de ge
meenschap welker instantie onrechtmatiglijk de verordening uitvaardigde, in 
het gunstigste geval tengevolge van een rechtsdwaling. Het in artikel 2 bepaal
de lijkt mij nog te meer bedenkelijk in de huidige tijd met zijn uitbreiding van 
lichamen met verordenende bevoegdheid, waardoor de kans op verordeningen, 
uitgevaardigd in strijd met de wet of op onzuivere motieven, steeds groter 
wordt. " 

In het voetspoor van deze kritiek verwierp de Hoge Raad in het Pocketbook II-arrest in 
1969 het betoog van de Staat, dat het uitvaardigen van een ministeriële verordening 
nimmer een onrechtmatige daad zou kunnen zijn. 

Ik vat het in deze paragraaf gestelde samen: men heeft bij de uitbreiding van de admi
nistratiefrechtelijke rechtsbescherming vaak bewust geen beroep tegen daden van wet
geving mogelijk gemaakt (en daardoor "onbewust" een keuze voor de burgerlijke 
rechter gemaakt). Het voornaamste motief om geen beroep bij administratiefrechtelij
ke colleges in te stellen -controle op besluiten van algemene strekking moet door de 
vertegenwoordigende lichamen gebeuren- was in ons recht dat slechts een beperkt 
aantal toetsingsverboden kent, grotendeels een drogreden en vormde -voor wat betreft 
de wetsgeschiedenis van de Wet-Arob- een miskenning van het arrest van 24 januari 
1969 (Pocketbook II). 

De ontwikkeling laat zich voorts verklaren door de tamelijk eenzijdige oriëntering van 
de beoefenaren van het administratief recht op de beschikking. Ondanks de waarschu
wingen van I. Samkalden en A.M. Donner in hun bekende preadviezen van 1960 
voor de VAR is die eenzijdige oriëntering er thans nog steeds. Zo lijkt zij mij met 
Steenbeek11 het voornaamste bezwaar tegen het goed geschreven rapport-AB AR van 
1984. Mijn belangrijkste voorlopige conclusie is dat de met name door Samkalden in 
1960 reeds opgeworpen vraag of er niet een beroepsgang tegen besluiten van algeme
ne strekking inclusief "algemeen bindende voorschriften" dient te komen terecht in de 
laatste jaren is herhaald13. Alvorens een definitieve keuze tussen het huidige systeem 

10 Donner & Samkalden (1960). 
" Themis 1986. p. 129-135. 
12 Zie p. 52 e.v. van het preadvies van I. Samkalden (zie noot 10). 
Deze passage is thans -1998- wel wat gedateerd. In de laatste 1 Ojaar is de belangstelling voor plannen, 
beleidsregels, besluiten van algemene strekking etc. zeer toegenomen. Het beschikkingenbegrip staat 
anders dan in de Wet-Arob in deAwb dan ook niet meer centraal, doch het ruimere "besluit-begrip". 
13 Kan (1985), p. 71 e.V.. De Haan in zijn stellingen voor het symposium van de VAR op 26 september 
1986, "Tien jaar AROB: hoe verder?". Koeman (1985), p. 29, Van der Hoeven (1984), p. 307 e.V., 
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("beroep" bij de burgerlijke rechter op grond van artikel 1401) en beroep middels een 
administratieve rechtsgang te doen, wil ik eerst in de volgende hoofdstukken een aan
tal aspecten van de actie uit onrechtmatige wetgeving bij de burgerlijke rechter be
spreken. Daarbij zal soms worden bezien, hoe een en ander zou uitwerken als er wel 
beroep tegen regelgeving zou openstaan. Gesteund door die ervaringen kom ik later op 
deze vraag nog terug. 

n.A.2 Erkende voorzieningen bij de burgerlijke rechter 
{Hoofdstuk III uit het NJV-preadvies) 

II. A.2.1 Het gemeenschappelijk vereiste: de onrechtmatigheid 
(§ 7 uit het NJV-preadvies) 

Mok merkt in zijn bijdrage aan de Duk-bundel "Rechterlijke toetsing van wetgeving" 
op, dat uit de arresten van 1 juli 1983 wel is op te maken14 

"dat de bevinding dat een besluit van algemene strekking een onrechtmatige 
daad oplevert, meebrengt, dat de normale daarbij passende vorderingen kun
nen worden ingesteld, t.w. tot schadevergoeding, tot een verklaring voor recht, 
dat het besluit onrechtmatig is, tot een verbod van toepassing en tot herstel in 
de vorige toestand (d.w.z. intrekking). " 

Staat derhalve vast dat de burgerlijke rechter ten aanzien van onrechtmatige wetgeving 
in materiële zin tot dezelfde voorzieningen kan komen als ten aanzien van ander over
heidsoptreden, voor zover dat na het oprukken van de administratiefrechtelijke rechts
bescherming nog te zijner beoordeling staat, ook inhoudelijk (voor wat betreft de crite
ria derhalve, aan de hand waarvan de materiële wetgeving wordt beoordeeld) is de 
rechterlijke benadering niet fundamenteel anders dan met betrekking tot het gewone 
bestuursoptreden . Wel is die rechterlijke benadering ten aanzien van wetgeving in 
materiële zin wellicht nog wat voorzichtiger, maar dat heeft allicht te maken met het 
feit, dat wij hier nog betrekkelijk aan het begin van een ontwikkeling staan. 

En ook hier ligt de parallel met de ontwikkeling van de rechtsbescherming bij het 
"gewone" bestuursoptreden voor de hand: ook daar konden velen aanvankelijk maar 
moeilijk wennen aan de gedachte, dat rechterlijke controle op dat bestuursoptreden op 
zichzelf iets anders is dan dat de rechter op de stoel van het bestuur gaat zitten, een 
situatie die zich thans bij het begin van de ontwikkeling van de rechtsbescherming te
gen wettelijke voorschriften herhaalt16. Wie de geschiedenis van de moeizame weg 
van de rechtsbescherming tegen bestuursoptreden kent, zal het geen verbazing wek-

hoewel deze met name het oog heeft op beleidsregels en lagere wetgeving wil uitzonderen blijkens "Er
varingen met tien jaar AROB", p. 30 en Blaauw (1981), p. 334 en 335, die pleit voor schrapping van art. 
2 lid 2 onder a van de Wet-Arob. 
14 Mok (1984), pag. 71. 

In het jurisprudentie-overzicht in Ars Aequi van De Vries (1986), p. 792 wordt uit het Landbouwvlie-
gersarrest de conclusie getrokken dat de Hoge Raad nog steeds "indirect" (in het kader van het wille-
keur-beginsel) toetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ziet deze schrijver over het 
hoofd dat het om toetsing van regelgeving gaat of heeft hij gewoon gelijk en toetst de Hoge Raad over 
de hele linie op dezelfde wat terughoudende manier? 
16 Zie voor leerzame opmerkingen daarover Van der Hoeven (1986a) en voor verregaande terughou
dendheid bij wetgeving met name Mok (1984), i.h.b. p. 70. 
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ken, dat de mate van rechtsbescherming tegen wetgeving in materiële zin niet terstond 
even groot is als bij (ander) bestuursoptreden. 

Hoe is postiefrechtelijk de stand van zaken met betrekking tot het voor alle te treffen 
voorzieningen cruciale onrechtmatigheidsbegrip? Na de arresten van de Hoge Raad 
van 1 juli 1983 (Medische specialisten en Notarissen, NJ 1984, 360 en RvdW 1983, 
137) en die inzake Van Gelder van 9 mei 1986 (NJ. 1987, 252 (M.S.) en van 16 mei 
1986 (inzake de Landbouwvliegers, NJ 1987, 251 (M.S.)) bestaat daarover vrij grote 
duidelijkheid: met de onverbindendheid is de onrechtmatigheid (als een van die crite
ria van artikel 1401 BW) gegeven, terwijl een voorschrift niet alleen onverbindend kan 
zijn bij strijd met een hogere regeling, maar ook wegens willekeur . 

Uit het arrest van 196918, dat het beginpunt van deze ontwikkeling vormde, leek te 
volgen dat het vaststellen van een onverbindend voorschrift niet voldoende was om de 
onrechtmatigheid in de zin van artikel 1401 BW aan te nemen. De onrechtmatigheid 
werd in dat arrest aangenomen, omdat de beschikking (verordening) een verbod stelde 
en met een strafsanctie dreigde tegen een handeling, die ingevolge een bepaling van de 
Grondwet niet kon worden verboden. H. Drion meende in zijn noot niet alleen dat van 
onrechtmatigheid derhalve geen sprake zou zijn als de onverbindende bepaling geen 
bedreiging met een strafsanctie zou inhouden, maar ook niet in geval van bevoegd
heidsoverschrijding, omdat er dan niet van schending van waarborgnormen sprake zou 
zijn. Voor zover deze beperkingen met betrekking tot de onrechtmatigheid uit het He 
Pocketbook-arrest voortvloeien, hebben zij in genoemde latere jurisprudentie geen be
vestiging gevonden. De houdbaarheid van de eerste beperking (onrechtmatigheid al
leen bij dreiging met een strafsanctie) was ook maar zeer beperkt: een bedreiging met 
een strafsanctie is zeker niet het belangrijkste middel om naleving van algemeen ver
bindende voorschriften te bewerkstelligen en daarvan gaat ook lang niet altijd de 
zwaarste dreiging uit. Een onderscheid tussen strafsancties enerzijds en andere sanc
ties als het opleggen van een heffing (het COT-arrest van 6 mei 1983 en het genoemde 
Van Gelder-arrest) en de verlaging van salarissen (verg. President 3 oktober 1977, NJ 
1978, 170) anderzijds, is niet houdbaar. Zo ook Scheltema onder NJ 1978, 170: 

"Waarom zou de lagere wetgever die in strijd met de wet handelt, de daardoor 
veroorzaakte schade alleen moeten vergoeden als die schade het gevolg is van 
een strafsanctie en niet wanneer die op andere wijze is toegebracht?" 

In de lijn van die opmerking zou ik daarom menen dat de dreiging met sancties niet 
zozeer gezien moet worden als een vereiste voor de onrechtmatigheid, maar veeleer 
een rol kan spelen bij de causaliteitsvraag. Immers, mede door de dreiging met sanc
ties brengt de onverbindende (en daardoor naar mijn mening reeds onrechtmatige) 
verordening schade toe. Wie de sanctie-bedreiging -strafrechtelijk maar ook bestuurs
rechtelijk- als vereiste voor de onrechtmatigheid ziet, sluit met name ten onrechte ac
ties op grond van onrechtmatige wetgeving uit in gevallen, waarbij derden-

17 Ook mag de (lagere) wetgever niet het verbod van détournement de pouvoir overtreden. Deze grond 
voor onverbindendheid heeft naast strijd met een hogere regeling nauwelijks zelfstandige betekenis 
blijkens de arresten van 1 juli 1983 (het vaststellen van Prijzenbeschikkingen met een doelstelling, die 
buiten die van de Prijzenwet ligt werd immers als strijd met de Prijzenwet aangemerkt en niet als dé
tournement de pouvoir). In feite was hetzelfde gebeurd bij het arrest HR 6 mei 1983, NJ 1984, 361 
(Bullenbaai). Ook bij beschikkingen is er een tendens om te vernietigen wegens strijd met een algemeen 
verbindend voorschrift als er détournement de pouvoir in het spel is. Zie onder meer de openingsrede 
van Komjnenbelt (1984) voor de VAR. 
18 NJ 1969, 316 (HD). 
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belanghebbenden19 worden getroffen door de "rechten" van anderen, die op grond van 
onverbindende verordeningen worden gepretendeerd. De casus van de Nachtvluchten
beschikking op grond waarvan de belanghebbende bedrijven het aantal nachtvluchten 
op het vliegveld Beek meenden te mogen verhogen, kan dit illustreren: het zou onjuist 
zijn, wanneer de vorderingen van de belangenvereniging van de omwonenden ("Vere
niging geen uitbreiding vliegveld Beek") die tegen de Nachtvluchtenbeschikkingen 
waren gericht zouden zijn gestrand op het argument dat die Nachtvluchtenbeschikking 
"geen bedreiging met sancties" inhield. Voor zover ik weet is dat laatste ook nooit 
betoogd. 

Uit de arresten van 1 juli 1983 volgt dat onrechtmatigheid gegeven is, wanneer er een 
onverbindende verordening is vastgesteld. Ook het even daarvoor gewezen arrest van 
6 mei 1983 (Bullenbaai, NJ 1984, 361) gaat naar mijn oordeel van die gedachte uit: 
weliswaar wordt de verordening terzake van schadevergoeding van SCNV -anders dan 
die van de COT- door de Hoge Raad afgewezen, omdat er door die vennootschap geen 
feiten zijn gesteld, die de conclusie wettigen dat er sprake is van een onrechtmatige 
daad jegens die vennootschap, die tot schadevergoeding verplicht, doch deze formule
ring bevestigt, dat de onverbindendheid van de verordening onrechtmatigheid (in enge 
zin, als één van de elementen van artikel 1401 BW) impliceert. Het feit dat de vorde
ring terzake van schadevergoeding van de SCNV niet en van de COT wel werd toe
gewezen, wordt aldus verklaard door de omstandigheid dat aan de andere vereisten 
dan de onrechtmatigheid in enge zin in het geval van SCNV niet was voldaan. Voor de 
toewijzing van andere vorderingen dan de als een verbod (om uitvoeringsmaatregelen 
te treffen) te beschouwen buitenwerkingstelling zullen immers steeds de andere ele
menten van artikel 1401 BW (waaronder ook het relativiteitsvereiste) een rol spelen. 
Dan zal bijvoorbeeld aan het feit, dat aan een onverbindende en dus onrechtmatige 
verordening geen uitvoering middels sancties is gegeven, de conclusie kunnen worden 
verbonden, dat er geen schade is geleden die het gevolg is van een onrechtmatige vast
stelling, al is het denkbaar dat er door de enkele vaststelling en dreiging reeds schade 
is geleden20. Bovendien kan hij die zich aan een vastgestelde verordening houdt, reeds 
schade lijden die rechtens voor vergoeding in aanmerking komt, ook al zijn er nog 
geen uitvoeringsmaatregelen genomen. 

Ook de tweede door H. Drion genoemde beperking (nl. dat louter bevoegdheidsover
schrijding niet tot onrechtmatigheid zou leiden, omdat er geen sprake zou zijn van 
schending van een waarborgnorm), vindt in de latere jurisprudentie terecht geen be
vestiging. Zowel de arresten van 1 juli 1983 als dat van 9 mei 1986 zijn voorbeelden 
van bevoegdheidsoverschrijding. Afgezien van het feit dat er aanwijzingen bestaan dat 
het onderscheid tussen waarborgnormen en instructienormen in het algemeen aan be-

19 Het gebruik van de term derden-belanghebbenden is, wanneer het om regelgeving gaat, wellicht ver
keerd, nu regelingen zich naar hun aard juist tot een onbepaalbare groep personen richten en dus minder 
dan bij beschikkingen van "adressanten" en "derden-belanghebbenden" kan worden gesproken. Toch 
lijkt de term in een aantal gevallen zeer goed aan te geven wie wij bedoelen: zo lijkt de term goed 
bruikbaar voor de groep mensen tot wie een regeling zich niet primair richt: veelal degenen, die nadeel 
ondervinden van regelingen die aan de "adressanten" van die regeling rechten geeft, zoals omwonenden 
van het vliegveld Beek als derden-belanghebbenden bij de Nachtvluchtenbeschikking kunnen worden 
beschouwd (zie de uitspraken van Hof 's-Gravenhage van 27 februari 1986. KG 1986, 182 en 10 juli 
1986, A'G 1986, 510). 
20 Vergeüjk de casus van HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669. J.A.Bonnan (St. Oedenrode-arrest), 
waarbij het feit dat aan een beschikking geen uitvoering werd gegeven niet aan toewijzing van een 
schadevordering in de weg stond. Ik zie weinig zelfstandige betekenis voor wat betreft het onrechtma-
tigheidsvereiste in de toevoeging in het Van Gelder-arrest "en op grond daarvan belasting heft", welke 
toevoeging mij meer voor het causaliteitscriterium van belang lijkt. 



-21 -

tekenis heeft ingeboet21, komt het mij voor dat het voor de burgers één van de meest 
essentiële waarborgen in een rechtsstaat is, dat het overheidsoptreden en zeker zo'n 
belangrijke bevoegdheid als het stellen van algemeen verbindende regels op de wet in 
formele zin berust22. Bevoegdheidsoverschrijding bij lagere wetgeving maakt op dat 
uitgangspunt inbreuk, zodat in zo'n geval naar mijn oordeel in zoverre altijd sprake is 
van schending van een "waarborgnorm". Wel kan zich een beperking van de moge
lijkheid om de overheid op grond van onrechtmatige wetgeving aan te spreken voor
doen op basis van het relativiteitsvereiste23. In de jurisprudentie is de vraag welke be
tekenis dat vereiste heeft bij onrechtmatige wetgeving nog niet aan de orde geweest. 
Toch zal het vereiste van belang kunnen zijn en met name in situaties, waarin "derden-
belanghebbenden" tegen wetgeving ageren. 

Een voorbeeld moge dit verduidelijken: een gemeenteraad heeft in een door de minister op grond van 
artikel 8 lid 2 goedgekeurde Winkelsluitingsverordening bepaald dat de winkels in een bepaalde wijk 
's-avonds tussen bepaalde uren geopend mogen zijn. Kunnen de bewoners van die wijk, die daardoor 
(verkeers)overlast vrezen met recht de strijdigheid van deze verordening met de Winkelsluitingswet als 
grondslag van een tegen de gemeente gerichte vordering tot buitenwerkingstelling van de verordening 
inroepen, ook als wij aannemen dat de Winkelsluitingswet niet de bescherming van de door de bewo
ners geschonden geachte belangen beoogt? In beginsel niet, maar ook hier geldt de Langemeijer-
correctie (die inhoud dat overtreding of schending van een wettelijk voorschrift, dat niet beoogt de be
langen van een benadeelde te beschermen jegens die benadeelde toch onrechtmatig kan zijn op grond 
van een in artikel 1401 BW besloten norm van ongeschreven recht). 

De regel dat de geschonden norm dient te strekken tot bescherming van de belangen, 
waarin bij de rechter bescherming wordt gezocht, zal naar het mij voorkomt ook hier 
gelding hebben. Een al te grote beperking van de rechtsbescherming tegen onverbin
dende wetgeving op grond van dit vereiste lijkt echter niet wenselijk, nu in het be
stuursrecht het beroepsrecht van derden-belanghebbenden veelal het voldoen aan de 
relativiteitseis lijkt te impliceren24. Een civielrechtelijk dogmatisch verantwoorde be
perking van de betekenis van de relativiteitseis kan ondertussen ook hier worden ge
vonden in de befaamde Langemeij er-correctie: wanneer men onderkent, dat -om bij 
ons voorbeeld te blijven- het vaststellen van een onverbindende Winkelsluitingsveror
dening ook jegens de bewoners van de wijk maatschappij onzorgvuldig kan zijn, heeft 
deze vordering wellicht toch succes, ook al beoogt de Winkelsluitingswet niet de be
langen van die omwonenden te beschermen. Dat acties van degenen, voor wie een be
streden regeling primair bestemd is op grond van het relativiteitsvereiste niet zouden 
slagen, zal zich wel niet vaak voordoen. Helemaal uitgesloten is zo'n situatie wellicht 
niet, met name wanneer zij zich beroepen op strijd met een andere hogere regeling -die 
hun belangen niet beoogt te beschermen- dan waarop de bestreden lagere regeling is 
gebaseerd. 

: l A-G Franx in zijn conclusie bij HR 20 juni 1980, NJ 1982, 510 (JAB) ".. nu aan het onderscheid in-
structienorm-waarborgnorm titans geen gewicht meer toekomt". Zie ook Brunner onder HR 1 juli 1982. 
NJ 1983, 684. Wel betekenis aan het onderscheid lijkt de Hoge Raad toe te kennen in HR 21 juni 1985, 
AB 1985, 277, overwegende dat de gemeente bij termijnoverschrijding niet onrechtmatig handelt, waar 
die termijnen zich tot gemeente-organen richten. Zie ook Van der Vlies (1984). 
22 Zie over het legaliteitsbeginsel de dissertatie van Van der Vlies (1984). 
23 Zie voor het relativiteitsvereiste bij onrechtmatige overheidsdaad Onrechtmatige Daad VII (J.E.M. 
Polak), nr. 102 en voor de verhouding met het onderscheid instructie- en waarborgnorm nr. 108 met 
verwijzing naar literatuur en jurisprudentie. (Dit boek heeft thans, najaar 1998, een gewijzigde opzet. 
Zie voor een en ander nu bijv. Van Wijk'Konijnenbelt & Van Male (1997), met name onderdelen 14.12 
en 14.19). 
24 Zie Scheltema in zijn noot onder HR 28 juni 1985, NJ 1986. 356. (Claas/Van Tongeren): "zodra men 
administratiefrechtelijk als belanghebbende wordt beschouwd bij de naleving van een bepaald wettelijk 
voorschrift is aan de relativiteit in beginsel voldaan." 
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Wij keren terug naar het onrechtmatigheidsvereiste en daarmee naar de constatering, 
dat vrijwel steeds aan het onrechtmatigheidsvereiste voldaan zal zijn, wanneer de 
rechter de onverbindendheid van een regeling vaststelt. Over de vraag wanneer er 
sprake is van onverbindendheid heeft de Hoge Raad duidelijkheid geschapen in het 
Landbouwvliegersarrest25. Na dat arrest staat vast, dat wetgeving in materiële zin niet 
alleen onverbindend is ingeval van strijd met een hogere regeling (zoals in de arresten 
van 1969 en 1983 en ook in het één week eerder gewezen Van Gelder-arrest26 het ge
val was) maar ook in het geval van willekeur 

"in dier voege dat het betreffende overheidsorgaan, in aanmerking genomen de 
belangen die aan dit orgaan ten tijde van de totstandkoming van het voormelde 
uitvoeringsbesluit bekend waren of behoorden te zijn, in redelijkheid niet tot 
het betreffende voorschrift is kunnen komen. Daarbij heeft de rechter niet tot 
taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht, dat aan de betrokken be
langen moeten worden toegekend, naar eigen inzicht vast te stellen, terwijl zo
wel de aard van de wetgevende functie als de positie van de rechter in ons 
staatsbestel, zoals deze mede in artikel 11 Wet Algemene Bepalingen tot uiting 
komt, meebrengen, dat hij overigens bij deze toetsing terughoudendheid moet 
betrachten. Wel zal de motivering mede in aanmerking worden genomen bij de 
vraag of dit voorschrift de toetsing aan de boven weergegeven maatstaf kan 
doorstaan, zoals daarbij ook in aanmerking kan worden genomen of in ver
band met dit voorschrift wellicht aan de daardoor in het gedrang komende 
belangen is tegemoet gekomen door aan eventuele benadeelden enigerlei vorm 
van vergoeding toe te kennen. " 

Na het Landbouwvliegersarrest heeft de president van de Haagse Rechtbank zich een 
even duidelijke als vasthoudende voorstander van een rechtstreekse toetsing van wet
geving in materiële zin aan algemene rechtsbeginselen betoond. In zijn vonnis van 26 
juni 1986 (KG 1986, 320 inzake SSGZ/Staat) stelt hij zich op het standpunt dat de 
Hoge Raad in het Landbouwvliegersarrest de mogelijkheid van een rechtstreekse toet
sing aan andere beginselen dan willekeur (de president noemt dat het redelijkheidsbe-
ginsel) heeft opengelaten. Het lijkt mij dat de wens de vader van de gedachte van de 
president was, nu de Hoge Raad uitdrukkelijk overweegt dat de strijd met het motive
ringsbeginsel en de vraag of er door middel van vergoeding aan geschonden belangen 
is tegemoet gekomen (een verwijzing naar het materiële zorgvuldigheidsbeginsel) 
slechts een rol kunnen spelen in het kader van de vraag of een voorschrift een toetsing 
aan de maatstaf van willekeur (in de evidente vorm als in het weergegeven citaat aan
gegeven) kan doorstaan. Bovendien zou de Hoge Raad wanneer hij de mogelijkheid 
van een rechtstreekse toetsing aan andere beginselen had willen openlaten, de zaak 
hebben terugverwezen en niet zelf hebben afgedaan met de constatering dat er geen 
strijd was met het door hem geformuleerde willekeur-criterium. Immers, in die zaak 
waren bij de President en het Hof ook nog schending van allerlei andere algemene be
ginselen aan de orde geweest, waarbij schending van enige daarvan reeds tot buiten-
werkingstelling had geleid en zonder dat genoemde instanties derhalve op de gegrond
heid van alle gestelde schendingen hadden behoeven in te gaan. Tenslotte loopt de be
treffende passsage uit het arrest naar mijn oordeel in belangrijke mate parallel met de 

HR 16 mei 1986, AB 1986, 574 (PvB), NJ 1987, 251 (MS) en Regelmaat 1986, p. 107 e.v. m.nt. I.C. 
van der Vlies. 
26 HR 9 mei 1986, NJ 1987. 252 (MS). 
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door Mok in zijn conclusie bij dit arrest ontwikkelde gedachtegang, waarin een beper
king van de toetsing aan slechts deze maatstaf wordt verdedigd. 

Zonder diepgaand op de vraag van de betekenis van algemene rechtsbeginselen voor 
de beoordeling van de verbindendheid van wetgeving in materiële zin in te gaan (als 
staatsrechtelijk probleem behoort dat aan mijn mede-preadviseur toe) meen ik, dat een 
korte standpuntbepaling daarover niet mag ontbreken. In het licht van de hiervoor ge
geven beschouwingen zal het duidelijk zijn dat ik de beperking van de toetsing aan 
("evidente") willekeur, die naar mijn oordeel in het Landbouwvliegersarrest besloten 
ligt, betreur. Ik volsta ermee om twee bezwaren tegen deze wijze van toetsing te noe
men, die hiervoor reeds aan de orde kwamen: 

Ie. De toetsing aan het redelijkheidsbeginsel (de moderne benaming van 
het willekeur-criterium) is de vorm van toetsing, die een inhoudelijke 
toetsing het meest benadert, hetgeen moeilijk verenigbaar is met de 
betekenis die de Hoge Raad nog steeds aan artikel 11 Wet AB wil toe
kennen. Dit probleem heeft de Hoge Raad kennelijk onderkend gezien 
de toevoeging dat de rechter geen taak heeft om de waarde van het 
maatschappelijk gewicht dat aan de betrokken belangen moet worden 
toegekend, vast te stellen. De vraag lijkt gerechtvaardigd of bij een 
consequente doorvoering van die laatste toevoeging de rechter wel ooit 
tot schending van het redelijkheidseginsel zal besluiten. Als dat niet zo 
is betekent dat derhalve dat toetsing van wetgeving in materiële zin aan 
algemene rechtsbeginselen slechts theoretisch belang heeft. Juist bij 
wetgeving, juist gezien het in artikel 11 Wet AB bepaalde, lijkt de 
vraag gewettigd of men de onverbindendheid wegens strijd met rechts
beginselen niet meer moet zoeken in beginselen die als zuivere rechts
beginselen kunnen worden aangemerkt en minder in het redelijkheids
beginsel,dat -zoals Mok27 het uitdrukt- tot penibele afbakeningen met 
het verbod om voorschriften inhoudelijk te beoordelen, leidt. De kritiek 
op het willekeur-criterium bij rechtmatigheidstoetsing van bestuurshan
delingen (zie M. Scheltema in "Beginselen van administratieve recht
spraak", RMT 1978, pag. 263) geldt voor de toetsing van wetgeving 
zeker niet in mindere mate. Ook hier blijkt het vraagstuk van de gren
zen van rechterlijke beoordeling van bestuurshandelingen bij wetgeving 
in materiële zin tot dezelfde vragen aanleiding te geven. Daarbij dient 
uiteraard bedacht te worden dat de vraag of de Hoge Raad rechtstreeks 
toetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij typische 
bestuurshandelingen bepaald niet onomstreden bevestigend beantwoord 
is28. Zou die vraag nog steeds ontkennend beantwoord moeten worden, 
dan kan men zich over de toegepaste terughoudende toetsing in het 
Landbouwvliegersarrest niet verbazen. Alsdan is de verklaring van de 

In zijn conclusie bij het Landbouwvliegersarrest AB 1986. 574. Ik wil overigens niet betogen dat het 
verbod van willekeur geen rechtsbeginsel is. maar wel dat de toepassing ervan zekere risico's met zich 
brengt, waar de grens met een toetsing aan "de innerlijke waarde en de redelijkheid" en dus met wat met 
meer des rechters is, vaag is. 

Scheltema betoogt in zijn noten in de NJ dat de Hoge Raad rechtstreeks toetst aan de algemene begin
selen van behoorüjk bestuur. Zie met name onder HR 23 november 1984, NJ 1985, 605 (MS). Anders 
bijvoorbeeld Borman onder HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669 en Blaauw (1986) met name p. 48 on
deraan). Koeman (1986) meent dat de burgerlijke rechter wel direct toetst, hetgeen echter niet wil zeg
gen dat dezelfde voorzieningen getroffen kunnen worden bij schending van de wet of materiële begin
selen van behoorlijk bestuur enerzijds en formele beginselen anderzijds. 
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terughoudendheid van de Hoge Raad om alleen aan het kennelijk onre-
delijkheids-criterium te toetsen niet gelegen in het feit, dat het om wet
geving gaat maar veeleer in de opvatting dat er voor onrechtmatigheid 
in de zin van artikel 1401 BW meer nodig is dan voor "administratief
rechtelijke onrechtmatigheid". Ook bij het gewone "bestuursoptreden" 
hoort men nog steeds de opvatting dat de Hoge Raad een dergelijk op
treden anders dan de administratieve rechters niet rechtstreeks aan de 
algemene beginselen toetst, waarvoor de verklaring onder meer gelegen 
zou kunnen zijn in de zware sanctie van schadevergoeding bij civiel
rechtelijke onrechtmatigheid tegenover "het rustig nog eens over kun
nen doen" na een administratiefrechtelijke vernietiging . Deze recht
vaardiging voor de verschillende manieren van toetsing wordt echter 
goeddeels gereduceerd, wanneer men bedenkt, dat het in het Land-
bouwvliegersarrest om een met de administratiefrechtelijke schorsing te 
vergelijken buitenwerkingstelling ging en niet om een schadevergoe
dingsactie. Als men de rechtvaardiging voor een verschillende benade
ring van de administratieve rechter en de burgerlijke rechter zoekt in de 
verschillende soorten uitspraken, die de beide rechters kunnen geven, 
dient men de vraag of schending van andere beginselen dan willekeur 
tot civielrechtelijke voorzieningen kan leiden afhankelijk te stellen van 
de vraag of de gevorderde voorziening vergelijkbaar is met administra
tiefrechtelijke voorzieningen. Ik kom daarop in de volgende paragraaf 
nog terug. 

2e. Het tweede bezwaar van het zeer terughoudende criterium (het betrok
ken voorschrift moet meer dan gewoon willekeurig zijn, waarbij voor 
de buitenwerkingstelling in kort geding nog de onmiskenbaarheid als 
vereiste komt) sluit daarmee bij het eerste aan: het leidt tot een princi
pieel andere toetsing van wetgeving in materiële zin dan van beschik
kingen, die immers door de administratieve rechter wel aan de algeme
ne beginselen worden getoetst. Deze principieel andere benadering van 
beide vormen van overheidsoptreden is moeilijk aanvaardbaar, zeker 
wanneer het gaat om als "uitvoering aan te merken gedelegeerde wet
geving", waaraan geen vertegenwoordigend lichaam te pas is geko
men30. Schreef H. Drion onder het Ile Pocketbook-arrest, dat voor hem 
het belangrijkste argument voor de toepassing van artikel 1401 BW op 
daden van wetgeving was, dat een goede afbakening tussen beschikking 
en wetgeving in materiële zin niet te geven is, op grond van datzelfde 
argument valt niet in te zien, waarom beschikkingen wèl en wetgeving 
in materiële zin niet rechtstreeks aan de algemene beginselen zouden 
moeten worden getoetst. Tevens pleit dat argument tegen het standpunt 
van al diegenen die het voorstellen alsof het bij algemene beginselen 
van behoorlijke wetgeving om iets heel anders zou gaan dan bij de be
ginselen van behoorlijk bestuur31. Zoals verschillende schrijvers al ge-

29 Vergelijk de benadering van Van Buuren in Adminstratieve Rechtsgangen, Algemeen deel 1.8.4.2 
onder b. 
30 Vergelijk de toelichting van De Haan bij zijn eerste stelüng op de studiedag "10 jaar wet-AROB, hoe 
verder?" op 26 september 1986. betogend, "dat bij beroep bij een administratieve rechter tegen alle 
overheidsbesluiten inclusief materiële wetgeving eindelijk het ongeschreven recht in volle omvang op 
het beleidsinstrumentarium van de overheid (kan) worden losgelaten." 
31 Met instemming citeer ik Van Male (1986): "Gelet op de omstandigheid dat de grens tussen concrete 
en algemene besluiten van overheidsorganen uitermate diffuus is. wordt hier volstaan met de stelling dat 
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ruime tijd geleden het dogmatisch vaak sterk onderstreepte onderscheid 
tussen regel en beschikking terecht relativeerden, is relativering van het 
onderscheid tussen beide soorten beginselen eveneens zeer op zijn 
plaats. Hoe vrijer de bevoegdheid tot het stellen van algemene regels of 
het geven van een beschikking in een concreet geval, des te meer be
hoefte bestaat er derhalve aan rechtsbescherming middels algemene 
rechtsbeginselen. De rechtvaardiging van toetsing aan het ongeschreven 
recht is derhalve in die optiek gelegen in de ongeclausuleerdheid 
waarmee de wetgever wetgevende bevoegdheden delegeert of bestuur
lijke bevoegdheden attribueert. Vanuit dat gezichtspunt is het onder
scheid gedelegeerde wetgevingfàestuur niet (meer) wezenlijk te noe
men. Dat vormt tevens het meest principiële argument voor de opvat
ting, dat rechtsbescherming tegen de overheid met betrekking tot haar 
bevoegdheden, behoudens het vaststellen van wetten in formele zin, op 
één leest geschoeid dient te zijn. 

II.A.2.2 Buiten werkingstelling in kort geding: de eis van "onmiskenbaar-
heid"en (nogmaals) de strenge "willekeurmaatstaf ' 
(§ 8 uit het NJV-preadvies) 

Het zal in verband met de mogelijkheden bij bestuursrechters langs de weg van ex-
ceptieve toetsing een oordeel over de rechtmatigheid van regelgeving te verkrijgen 
weinig verwondering kunnen wekken, dat het bij acties op grond van onrechtmatige 
regelgeving bij de burgerlijke rechter veelal om korte gedingen zal gaan: de behoefte 
aan de aanvullende rechtsbescherming van de burgerlijke rechter zal met name bestaan 
in situaties, dat betrokkenen niet op korte termijn een voorziening middels een andere 
rechtsgang zullen kunnen verkrijgen en zij er een groot belang bij hebben een rechter
lijke uitspraak op voorhand te verkrijgen met betrekking tot de vraag of zij zich al dan 
niet conform die wettelijke regeling dienen te gedragen. Naast deze procedures, 
waarin derhalve de vorderingen bij de president in beginsel ontvankelijk zijn, omdat er 
nog geen andere rechtsmiddelen zijn, zal er aan de aanvullende rechtsbescherming van 
de burgerlijke rechter juist behoefte bestaan, nadat er een negatief oordeel over de ver-
bindendheid van wettelijke voorschriften in een andere procedure dan bij de burgerlij
ke rechter is gegeven. Dan gaat het om procedures bij de burgerlijke rechter tot ver
goeding van schade, die van de onverbindende voorschriften het gevolg is geweest of 

die nonnen welke ontwikkeld zijn als algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich in beginsel ook 
aandienen als maatstaven die in de vorm van algemene rechtsbeginselen bruikbaar zijn voor de toetsing 
van algemeen verbindende voorschriften". Ondertussen kan men met name om terminologische redenen 
beter spreken van algemene rechtsbeginselen dan van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
wanneer het om toetsing van regelgeving gaat (vergelijk Van Kreveld (1985), p. 307). Wel dient men in 
het oog te houden dat er beginselen van behoorlijke wetgeving zijn, die zich niet lenen tot toepassing 
door de rechter maar die zich uitsluitend tot de wetgevende organen richten. Over die beginselen gaat 
het hier niet. Zie daarover o.m. Van Angeren (1984) p. 63 e.v.. Dat de algemene beginselen van be
hoorlijk bestaur niet zomaar kunnen worden toegepast bij regelgeving is geen reden voor een geschei
den ontwikkeling. Dat bijvoorbeeld de hoorplicht bij regelgeving niet zou gelden, zoals Van der Vlies 
(1984) in haar dissertatie (p. 191) betoogt en bij beschikkingen wel, acht ik in zijn algemeenheid niet 
juist: de aard van de ongeschreven normen brengt met zich dat dat veelal van het concrete geval zal af
hangen. Er zijn ook gevallen, waarbij de hoorverplichting niet geldt bij beschikkingen, zoals er ook ge
vallen zijn dat zij wel zal gelden bij regelgeving. Dergelijke observaties dienen te leiden tot een syste
matische en geïntegreerde aanpak van het probleem van de toetsing aan ongeschreven recht en niet tot 
(verdere) ontwikkeling van twee als het ware afzonderlijke compartimenten. 
32 In de tekst van het preadvies uit 1987 werd hier verwezen naar het niet in dit boek opgenomen hoofd
stuk 11 van dat preadvies. 
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(op grond van onverschuldigde betaling) tot terugbetaling van hetgeen inmiddels op 
grond van de onverbindend geachte regeling werd betaald. 

Zoals de Hoge Raad in LSV/Staat uitmaakte, mag de president in kort geding slechts 
tot buitenwerkingstelling van wetgeving in materiële zin overgaan, wanneer die rege
ling onmiskenbaar onverbindend is en er geen andere rechtsgang is om op korte ter
mijn terzake een voorziening te verkrijgen. De achtergrond van deze extra eis moet 
men kennelijk33 zoeken in het feit, dat de Hoge Raad een buitenwerkingstelling van 
wetgeving in materiële zin een zo vérstrekkende orde-maatregel vindt, dat onverbin
dendheid alleen daarvoor niet voldoende is: de onverbindendheid dient een onmisken
baar karakter te hebben. Een rechter moet zich er blijkbaar rekenschap van geven dat 
hij niet zomaar tot buitenwerkingstelling dient over te gaan. Het zou mijns inziens veel 
gelukkiger zijn, wanneer in plaats van het "onmiskenbaarheids-vereiste" verlangd zou 
worden, dat de rechter in kort geding de vraag of tot buitenwerkingstelling moet wor
den overgegaan van een belangenafweging afhankelijk stelt, wanneer de onverbin
dendheid (en daarmee -zoals wij zagen- de onrechtmatigheid) naar zijn voorlopig oor
deel vaststaat. Daarvoor pleiten mi . verschillende argumenten. In de eerste plaats ver
onderstelt het begrip "onmiskenbare onverbindendheid" dat er gradaties zouden be
staan in onverbindendheid. Dat levert zeker gezien de criteria voor de onverbindend
heid, die de Hoge Raad blijkens de jurisprudentie bij materiële wetgeving aanlegt -
strijd met een hogere regeling of kennelijke onredelijkheid- een zeer merkwaardig 
beeld op. Een regeling is immers niet een beetje of heel erg in strijd met een hogere 
regeling, zij is ermee in strijd of niet. Om bij het criterium van de kennelijke onrede
lijkheid nog als extra-eis de onmiskenbaarheid te stellen is dubbelop. In de tweede 
plaats is het criterium niet alleen "abnormaal"34, wanneer men het plaatst in de be
staande kort geding-rechtspraak bij de burgerlijke rechter, maar voorts zeer afwijkend, 
wanneer men het vergelijkt met criteria, die in spoedprocedures in de administratieve 
rechtsgangen door de resp. voorzitters worden gehanteerd, als zij voor de vraag staan 
of zij tot -een met de buitenwerkingstelling te vergelijken- schorsing van een over
heidsbesluit dienen over te gaan. In laatstbedoelde jurisprudentie valt veeleer een ten
dens te onderkennen om bij twijfel over de rechtmatigheid van een overheidsbesluit tot 
schorsing te besluiten35, een benadering die haaks staat op de eis van "onmiskenbare 
onverbindendheid bij buitenwerkingstelling van wetgeving in materiële zin. De ach
tergrond van die benadering -een overheidsbesluit kan grote schade berokkenen, 
waarvan later "ten principale" wellicht wordt beslist, dat zulks ten onrechte is ge
weest- zal in veel gevallen bepaald niet minder sterk gelden bij wetgeving in materiële 

Zonder nu te willen bepleiten dat de rechter in kort geding reeds tot buitenwerking
stelling van wetgeving in materiële zin zal moeten overgaan, wanneer hij twijfelt over 
de rechtmatigheid van die wetgeving, acht ik de eis van de "onmiskenbaarheid" der
halve strijdig met het bestaande rechtssysteem bij beoordeling van overheidsbesluiten. 
De gedachte, die wellicht mede ten grondslag ligt aan "het onmiskenbaarheids-

33 Zie Scheltema in zijn noot onder NJ 1984. 360, p. 1300 en A-G Mok bij NJ 1985, 74, p. 319 (Medi
cijnenknaak), rechterkolom bovenaan. 
34 Bolt (1986): "de hier verlangde zekerheid gaat de in normale gevallen te verkrijgen zekerheid te bo
ven" (p. 47). 
35 In dezelfde zin Kan (1980) m zijn sterk autobiografisch getinte overzicht over de jurisprudentie van 
de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur (artikel 60a van de Wet op de Raad van 
State), p. 107-123, i.h.b. p. 116); Bolt (1986), p. 78 (over artikel 60a), p. 80 en 81 over artikel 80 van de 
Wet op de Raad van State, onder verwijzing naar Ten Berge en met name Bonnan (1982), "Ernstige 
twijfel over de rechtmatigheid is voldoende voor schorsing door de Afdeling rechtspraak", p. 51. 



- 2 7 -

vereiste" namelijk om onomkeerbare schade aan belangen, die de betrokken regeling 
beoogt te dienen te voorkomen, als niet met een aan zekerheid grenzende waarschijn
lijkheid te voorzien is dat de bodemrechter tot een zelfde oordeel over de onrechtma
tigheid zal komen -kan door middel van de in kort-gedingen normale belangenafwe
ging evenzeer worden gerealiseerd. Alsdan kunnen immers elementen een rol spelen 
als: hoe nodig is het om vooruit te lopen op een uitspraak in een bodemprocedure, in 
het kader van welke vraag weer een rol kan spelen hoeveel schade betrokkenen tenge
volge van de regeling zullen lijden en welke onomkeerbare gevolgen al dan niet bui-
tenwerkingstelling zal hebben etc. Deze benadering past beter bij de bestaande recht
spraak van de president in kort geding en bij die van de voorzitters van administratieve 
colleges oordelend in schorsingszaken over overheidsbesluiten. Bovendien staat de eis 
van belangenafweging los van de onverbindendheid c.q. de onrechtmatigheid, hetgeen 
van het criterium van de onmiskenbaarheid niet gezegd kan worden. Juist de combi
natie van begrippen "onmiskenbaar" en "onverbindend" moet, zoals gesteld, ongeluk
kig worden genoemd 

Nu buitenwerkingstelling in kort geding slechts in aanmerking zou komen in geval een 
regeling "onmiskenbaar" strijdt met een hogere regeling of "onmiskenbaar" willekeu
rig is, rijst de vraag of rechterlijk ingrijpen in kort geding bij regelgeving in het alge
meen zal zijn uitgesloten, wanneer de aan de aan de regeling klevende bezwaren pro
cessueel van aard zijn, zoals bijvoorbeeld in geval van onvoldoende overleg (vgl.het 
vonnis van de president " s-Gravenhage van 3 oktober 1977, NJ 1978, 170). Niet valt 
uit te sluiten, dat voorzieningen met een minder verstrekkend karakter dan een bui
tenwerkingstelling in geval van schending van formele rechtsbeginselen, door de Hoge 
Raad wèl mogelijk zullen worden geacht. In zijn recente oratie heeft Koeman opge
merkt: 

"Naar ik meen kan dan ook gesteld worden dat de burgerlijke rechter wel de
gelijk direkt toetst aan de beginselen van behoorlijk bestuur (ook aan die be
ginselen, zoals het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, die wel 
als procedureel of formeel worden aangemerkt), tenzij de gestelde onrechtma
tigheid en de inhoud van de gevraagde voorzieningen de rechter noopt tot een 
dusdanig verregaande en inhoudelijke toetsing, dat niet met de constatering, 
dat in strijd met zo 'n beginsel is gehandeld kan worden volstaan, doch een 
eindoordeel moet worden uitgesproken over de materiële inhoud van het aan
gevallen besluit of de aangevallen handeling". 

Naar mijn oordeel is het goed voorstelbaar, dat deze gedachtegang niet alleen voor be
stuurshandelingen, doch ook voor regelgeving geldt en dat bijvoorbeeld in een geval, 
waarbij wetgeving tot stand is gekomen na gebrekkig overleg de rechter in kort geding 

36 Al zal het in de praktijk heel wel kunnen voorkomen, dat het door mij voorgestane criterium tot een
zelfde resultaat leidt; zie het hiervoor besproken arrest van het Hof 's-Gravenhage van 19 december 
1984, AB 1986, 93, waarin uit het feit dat de circulaire niet onmiskenbaar onrechtmatig werd geacht, 
werd afgeleid dat de FNV onvoldoende belang had om in kort geding -vooruitlopend op de administra
tieve procedures- een buitenwerkingstelling te verkrijgen. 
Als het onmiskenbaarheidsv ereiste zijn grondslag vindt in de gedachte, dat de president anders te veel 
zou vooruitlopen op de oordelen van met name administratieve colleges, spreekt mij dat niet erg aan. 
Dat kan immers geen reden zijn om in de enige spoedvoorziening die er op een bepaald moment is, heel 
andere criteria aan te leggen dan in andere spoedvoorzieningen, waarin ook op het oordeel van de bo
demrechter wordt vooruitgelopen en waarin ook een belangenafweging als correctiemechanisme op dat 
vooruitlopen wordt gehanteerd. 
37 Koeman (1986), p. 40. 
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de regeling wellicht niet buiten werking stelt, doch wel bepaalt dat deze niet mag wor
den toegepast, zolang bedoeld overleg niet alsnog heeft plaatsgehad. Een dergelijke 
benadering -het afstemmen van het antwoord op de vraag met welk beginsel in strijd is 
gehandeld en de te treffen voorziening- zou de burgerlijke rechter alsnog de ruimte 
kunnen geven om het leerstuk van de onrechtmatige wetgeving verder te ontwikkelen, 
ondanks de stringente criteria van de strijd met een hogere regeling of ("evidente") 
willekeur enerzijds en de onmiskenbaarheid anderzijds, die thans voor de buitenwer-
kingstelling in kort geding zijn gesteld. Een dergelijke ontwikkeling behoeft niet als 
strijdig met de bestaande jurisprudentie te worden gezien, maar zou veeleer als een 
uitbouw daarvan kunnen worden beschouwd: wanneer men zou aanvaarden, dat de 
procedurele gebreken wel tot de kwalificatie "onrechtmatig" aanleiding kunnen geven, 
maar dat de onrechtmatigheid dan niet zozeer betrekking heeft op de regeling zelf 
maar bijvoorbeeld op de wijze van totstandkoming, opent men voor de kort geding
rechter de weg tot het treffen van andere daarbij passende voorzieningen dan de bui-
tenwerkingstelling. Bij vorderingen tot schadevergoeding zou in geval van een derge
lijk procedureel gebrek de toewijzing van de schade ook beperkt kunnen worden tot 
die schade, die het gevolg is van het geconstateerde gebrek (bijv. gebrekkig gevoerd 
hebben van overleg), hetgeen in het algemeen een aanzienlijke mitigering van de toe te 
kennen schadevergoeding met zich zal kunnen brengen. Op deze wijze kan worden be
reikt dat de kort geding-rechter wel voorlopige maatregelen kan treffen in een geval, 
dat procedurele beginselen zijn geschonden zonder dat de erkenning dat de schending 
van een dergelijk beginsel tot onrechtmatigheid leidt tot toewijzing van onaanvaardba
re hoge schadeclaims behoeft te leiden. Deze benadering38 leidt ertoe, dat presidenten 
in kort geding grotere armslag wordt gegeven dan thans middels de willekeur-maatstaf 
en het onmiskenbaarheids-vereiste, althans bij vorderingen tot buitenwerkingstelling 
door de Hoge Raad toelaatbaar wordt geoordeeld. 

Zo zou het naar mijn oordeel juist zijn, wanneer de president in kort geding de vraag of een adequate 
schadevergoeding is aangeboden betrekt bij de vraag of een voorziening in kort geding moet worden 
gegeven, zoals het Hof in de Landbouvwliegerszaak gedaan had. De Hoge Raad lijkt in tegenstelling tot 
Mok in zijn conclusie overigens deze factor wel mee te willen laten wegen bij de beoordeling in kort 
geding aan de willekeur-maatstaf is voldaan, maar kwam daaraan in dit geval -anders dan het Hof- niet 
toe. Gezien de "algemene strekking" van wetgeving in materiële zin (en de omstandigheid derhalve dat 
er vaak vele tegenstrijdige belangen in het geding zijn) lijkt het aantrekkelijk om juist bij regelgeving 
aan te nemen, dat het (niet-)aanbieden van schadevergoeding een element van de al dan niet rechtma 
tiglieid van de regelgeving kan vormen. In dit verband wordt gewezen op het gestelde in de in noot 25 
genoemde annotatie van I.C. van der Vlies. 

Het is ook enigszins opmerkelijk dat de benadering van de Hoge Raad ertoe leidt, dat 
een buitenwerkingstelling in kort geding slechts mogelijk is bij onmiskenbare on
rechtmatigheid, terwijl de toewijzing van hoge schadevorderingen reeds mogelijk is, 
wanneer achteraf op technische gronden de onverbindendheid wordt vastgesteld, zoals 
in het arrest-Van Gelder39. 

Het Europese Hof van Justitie hanteert een criterium dat verwant is aan het "onmis
kenbaarheids-vereiste" , maar juist voor de vraag of de overheid aansprakelijk is voor 
schadevergoeding. Het Hof neemt aan dat de onwettigheid van een verordening die in 

38 Deze benadering is ontleend aan Koeman (1986), met name p. 36-44. 
39 HR 16 mei, AB 1986, 574 (PvB). 

Zie voor documentatie en jurisprudentie onder meer het rechtspraakoverzicht van Meij (1982), i.h.b. 
p. 134/135 en Van Wijk/Komjnenbelt. hoofdstukken van adminstratief recht 5e druk. p. 355. i.h.b. noot 
104. Toevoeging najaar 1998: zie ik het goed, dan is die documentatie en jurisprudentie in de 10e druk 
van Van Wijk/Konijnenbelt & van Male (1997) vervallen. 
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eerdere prejudiciële beslissingen is uitgesproken, op zichzelf nog niet voldoende is om 
het orgaan, dat de verordening heeft vastgesteld aansprakelijk te achten voor schade
vergoeding. Dat laatste is slechts het geval, indien er sprake is van een "voldoende ge
kwalificeerde schending van een ter bescherming van particulieren gegeven hogere 
rechtsregels". De wetgever mag, aldus het Hof, niet telkens door de mogelijkheid van 
schadevergoedingsacties worden belemmerd, wanneer hij in het algemeen belang 
normatieve maatregelen voorbereidt, die de belangen van particulieren kunnen aan
tasten. Van een particulier mag, aldus nog steeds het Hof, worden gevergd, dat hij bin
nen redelijke grenzen zonder schadeloosstelling bepaalde voor zijn economische be
langen schadelijke gevolgen van een normatieve handeling draagt, zelfs indien de 
handeling ongeldig is verklaard. 
Zonder nu dit criterium voor schadevergoedingsacties in het Nederlands recht te wil
len aanbevelen -de Hoge Raad neemt naar mijn oordeel in het Van Gelder-arrest te
recht aan dat de overheid in beginsel aansprakelijk is voor de schade tengevolge van 
de vaststelling van een met een hogere regeling strijdige en dus onverbindende veror
dening- brengt het feit dat het Europese Hof het criterium van "gekwalificeerde on
rechtmatigheid" hanteert bij schadevergoedingskwesties en de Hoge Raad een soort
gelijk criterium bij de buitenwerkingstelling in kort geding gebruikt een niet onbelang
rijk verschil in benadering aan het licht. Naar mijn oordeel is er juist in de fase van het 
kort geding, waarin om preventieve rechtsbescherming wordt gevraagd tegen een wel
licht onwettige (of gebrekkig tot stand gekomen) verordening minder reden om slechts 
bij een gekwalificeerde onrechtmatigheid rechterlijk ingrijpen mogelijk te achten. De 
in vergelijking met de gebruikelijke administratiefrechtelijke voorzieningen van schor
sing en vernietiging verdergaande veroordeling in de schade is dan niet aan de orde: 
daarom valt niet in te zien, waarom de beoordeling van de presidenten in kort geding 
van de hier aan de orde zijnde overheidsbesluiten zo sterk met die van de Voorzitters 
van administratiefrechtelijke colleges dienen te verschillen. Het is te hopen dat de ver
klaring van het onmiskenbaarheids-vereiste met name gevonden dient te worden in het 
feit dat de Hoge Raad een buitenwerkingstelling een zeer vergaande maatregel vindt 
en dat het College andere voorzieningen in kort geding mogelijk zal achten, wanneer 
in strijd is gehandeld met minder verstrekkende criteria (bijv. een verbod om toe te 
passen, zolang er niet bepaalde adviezen zijn ingewonnen of een nader te omschrijven 
overleg heeft plaatsgevonden). 
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II.A.2.3 Schadevergoedingsacties en onverschuldigde betaling; schuldvragen 
verhouding tot andere rechtsgangen. 

(§ 9 uit het NJV-preadvies) 

Hiervoor (II.A.2.1) werd uiteengezet dat onverbindendheid in beginsel steeds on
rechtmatigheid in de zin van artikel 1401 BW met zich zal brengen. In de vorige para
graaf kwam daarbij reeds ter sprake dat de Hoge Raad zich in het Van Gelder-arrest 
van 9 mei 1986 voor de aansprakelijkheid tot schadevergoeding op een ruimer stand
punt stelt dan het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen door het cassa
tiemiddel van de Staat -dat de overheid slechts aansprakelijk zou zijn voor onverbin
dende wetgeving, indien de grenzen van zijn bevoegdheid klaarblijkelijk en op ernsti
ge wijze zouden worden overschreden- te verwerpen: de Staat handelt reeds 

"onrechtmatig en is wanneer aan de overige vereisten van artikel 1401 BW is 
voldaan aansprakelijk, wanneer hij (een) met een hogere regeling strijdig en 
mitsdien onverbindend voorschrift uitvaardigt en op grond van dat voorschrift 
belasting heft." 

Een andere beslissing zou het rechtsgevoel bezwaarlijk kunnen bevredigen: zij zou 
ertoe leiden dat de burgers schade, geleden ten gevolge van onwettige regelgeving in 
beginsel zelf zouden moeten dragen. Op de onredelijkheid daarvan wees J. Drion41 in 
zijn in II.A. 1 aangehaalde kritiek op het wetsontwerp-ODOL (dat zelfs iedere moge
lijke aansprakelijkheid uitsloot). Dat de onwettigheid op zichzelf onvoldoende zou zijn 
voor de onrechtmatigheid is niet alleen strijdig met het rechtsgevoel, maar bovenal 
niet passend in de rechtspraak gebaseerd op artikel 1401 BW, op grond waarvan de 
onrechtmatigheid moet worden aangenomen bij strijd met des daders rechtsplicht, 
waarvan in geval van het vaststellen van een met een hogere regeling strijdige veror
dening of evidente willekeur sprake is. 

Is na de arresten van Van Gelder en de Landbouwvliegers duidelijk, dat de Hoge Raad 
onverbindendheid en derhalve onrechtmatigheid aanneemt in geval van strijdigheid 
met een hogere regeling en evidente willekeur, voor de aansprakelijkheid voor scha
devergoeding op grond van artikel 1401 BW dient daarnaast voldaan te zijn aan de 
vereisten van schuld, causaliteit en schade. Het relativiteitsvereiste speelt uiteraard ook 
een rol en kwam reeds ter sprake in II.A.2.1, omdat het ook speelt bij andere (met na
me in kort geding) op grond van artikel 1401 BW in te stellen vorderingen. 

Het schuldvereiste biedt de overheid het genoemde Van Gelder-arrest bijzonder wei
nig ruimte om zich aan de aansprakelijkheid voor de gevolgen van onverbindende 
wetgeving te onttrekken: 

"Ingeval een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door een met 
een hogere regeling strijdig en mitsdien onverbindend voorschrift uit te vaar
digen en op grond van dit voorschrift te handelen is daarmee in beginsel de 
schuld van het overheidslichaam gegeven" 

Met het Van Gelder-arrest en het arrest Hoffmann-La Roche van 26 september 1986 
(NJ 1987, 253, M.S.) heeft de Hoge Raad één voor de overheid strenge lijn getrokken: 

41 J. Drion (1968a). 
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Is een overheidsbesluit door een administratieve rechter in strijd met de wet geoor
deeld, dan heeft de overheid daarmee onrechtmatig gehandeld en is tevens de schuld in 
beginsel gegeven. De wijze waarop de Hoge Raad wetgeving in materiële zin (als de 
door de belastingrechter onverbindend geoordeelde Hefïingsverordening in het geval 
van Van Gelder) en beschikkingen (als de door het College van Beroep voor het be
drijfsleven wegens strijd met de wet vernietigde beschikkingen) benadert, is in deze 
identiek. De volgende overwegingen uit Hoffmann-La Roche loopt immers geheel pa
rallel met de zojuist geciteerde overweging: 

"Ingeval een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door een be
schikking te nemen en te handhaven, die naderhand door de rechter wordt ver
nietigd wegens strijd met de wet, is daarmede de schuld van het overheidsli
chaam in beginsel gegeven." 

De Hoge Raad vervolgt even streng: 

"Het betoog, dat hier een uitzondering op haar plaats is op de grond, dat de 
rechter is uitgegaan van een rechtsopvatting, die ten tijde van de beschikking 
voor het overheidslichaam onvoorzienbaar was en waarmede dit lichaam geen 
rekening behoefde te houden, faalt. Deze enkele omstandigheid staat er immers 
niet aan in de weg dat de gevolgen van een zodanige uitspraak voor rekening 
van het overheidslichaam komt (lees: komen) en doet derhalve niet af aan de in 
beginsel gegeven schuld van dit lichaam". 

Voor deze "harde lijn" met betrekking tot het schuldvereiste bij onrechtmatige over-
heidsdaad pleiten met name twee ook door M. Scheltema42 genoemde argumenten. In 
de eerste plaats is het beroep op afwezigheid van schuld een beroep op verschoonbare 
rechtsdwaling. Echter -zo stelt Scheltema terecht-, "zeker voor de overheid geldt, dat 
zij de wet moet kennen". In de tweede plaats kan de door onrechtmatig overheidsop
treden veroorzaakte schade beter door de overheid worden gedragen dan door degene 
die door het onrechtmatig optreden wordt getroffen. Beide argumenten die in het al
gemeen gelden voor aansprakelijkheid voor onrechtmatige overheidsdaad, klemmen 
bij onrechtmatige wetgeving zo mogelijk nog sterker. Wanneer de overheid zich aan 
de gevolgen van onverbindende regelgeving zou kunnen onttrekken met het argument 
dat zij zich daarvan niet bewust was, zouden burgers en bedrijfsleven de gevolgen van 
schending door de overheid van de rechtsstatelijke waarborg, dat het stellen van alge
mene regels op een wet in formele zin dient te berusten, veelal moeten dragen, hetgeen 
uiterst onwenselijk zou zijn. Het valt op dat de Hoge Raad in beide arresten (nog) 
minder betekenis lijkt te willen toekennen aan het schuldvereiste dan in eerdere arres
ten over aansprakelijkheid van de overheid na vernietigde beschikkingen, die in strijd 
met de wet waren afgegeven. In arresten als Grubbenvorst-Caldenbroich (HR 15 juni 
1979, NJ 1980, 216), Zevenaar-De Wingerd (HR 31 januari 1981, NJ 1982, 55) en St. 
Oedenrode (HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669) worden overwegingen gewijd aan de 
verwijtbaarheid van het gedrag van de overheid en wordt daarmee een wellicht be
perkte doch wel wezenlijke betekenis toegekend aan het schuldvereiste. Geheel duide
lijk was de betekenis van het schuldvereiste in die zaken overigens niet: in geen van 
die zaken werd aangenomen dat de overheid wegens gebrek aan schuld niet aanspra
kelijk was voor de met de hogere wet strijdige beschikking. In die zaken gold dat de 
overheid in ieder geval schuld treft, indien zij voor het nemen van haar beslissing uit-

42 In zijn noot onder HR 15 juni 1979. NJ 1980, 261 onder verwijzing naar Berger in zijn conclusie voor 
de Hoge Raad 24 januari 1969, NJ1969, 316 (HD), vide aldaar onder 7. 
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drukkelijk is geconfronteerd met een andere zienswijze op de betekenis van of de toe
passelijkheid van belang zijnde wettelijke voorschriften43. Thans moet worden aange
nomen dat het criterium nog strenger is: uit Hoffman-La Roche vloeit immers voort 
dat ook wanneer die confrontatie niet heeft plaatsgehad de gevolgen van het rechterlijk 
oordeel dat een beschikking of de verordening in strijd met de wet is voor rekening 
van het overheidslichaam komt. 

Zolang de Hoge Raad, zoals in het Landbouwvliegersarrest slechts "evidente wille
keur" als enige grond voor onverbindendheid naast strijd met een hogere regeling aan
vaardt, lijkt het uitgesloten dat het schuld vereiste bij onrechtmatige wetgeving een rol 
van betekenis kan spelen. Indien immers een voorschrift is vastgesteld, waartoe het 
betreffende overheidsorgaan in redelijkheid niet had kunnen komen, lijkt een discul-
patie op grond van gebrek aan schuld uitgesloten. Bij schending van een dergelijke 
ongeschreven rechtsnorm is het hanteren van een afzonderlijk schuldbegrip zeer pro
blematisch44. Ook dit komt mede tot uiting in het Hoffmann-La Roche-arrest. Welis
waar had in dit geval het College van Beroep voor het bedrijfsleven vernietigd wegens 
strijd met de wet, maar na een wijze van toetsing, die overeenkomsten vertoont met de 
wijze waarop de willekeur-maatstaf wordt gehanteerd. Het College overwoog immers 
ten aanzien van de wijze, waarop van artikel 24 Wet Economische Mededinging 
(WEM) gebruik was gemaakt dat "verweerders niet in redelijkheid hebben kunnen 
oordelen, dat er ten tijde van de beroepen-beschikkingen" een situatie als bedoeld in 
genoemd artikel sprake was. Het Haagse Hof overwoog in zijn met het arrest van de 
Hoge Raad van 26 september 1986 in stand gelaten uitspraak: 

'Ww het CBB heeft uitgemaakt dat de minister in redelijkheid niet heeft, kunnen 
oordelen, dat er sprake was van een economische machtspositie van Roche, 
welke uitspraak het Hof heeft te aanvaarden, is daarmee tevens schuld gege
ven". 

Een en ander impliceert dat het risico dat de rechter anders oordeelt over de verbin-
dendheid van een verordening rust op de overheid, die de verordening vaststelt. Ik wijs 
er daarbij op dat de Belastingkamer van het Hof45 in de Van Gelder-zaak niet tot het 
oordeel was gekomen dat de betreffende verordening onverbindend was: hoewel ken
nelijk verschil van mening over de verbindendheid van die verordening mogelijk was, 
berustte het risico van de nadelige uitspraak over de verbindendheid op de overheid, 
hetgeen bevestigt dat wij hier vrijwel met een risico-aansprakelijkheid te doen hebben. 

De vraag rijst dan ook, wanneer zich een uitzondering zou kunnen voordoen op de re
gel, dat men de onverbindendheid niet alleen de onrechtmatigheid, maar ook de schuld 
gegeven is. In het Van Gelder-arrest wordt immers de mogelijkheid van een dergelijke 
uitzondering uitdrukkelijk opengelaten. Waar daaraan evenwel in het in dezelfde lijn 
gewezen arrest Hoffmann-La Roche wordt toegevoegd dat de overheid de gevolgen 
van het rechterlijk oordeel, dat een besluit in strijd met de wet is heeft te dragen, is het 
twijfelachtig of aan de mogelijkheid van een uitzondering enige betekenis kan worden 

4 Zie Van Buuren. Administratieve Rechtsgangen, 1.8.4.3, p. 25 en zie ook Koeman (1984),met name 
p. 468, linkerkolom, onderaan. 

4 Vergelijk het proefschrift van Van Maanert (1986), waarin uiteen wordt gezet, dat de betekenis van 
het begrip "schuld" in artikel 1401 na het arrest Lindenbaum-Cohen van 1919 problematisch is gewor
den, omdat de oude betekenis, zoals deze luidde voor 1919 met dat arrest is overgenomen door het be
grip "onrechtmatig", vide om. p 199 en 232. 
45 Te kennen uit HR 12 april 1978. BNB 1978, 171. 
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toegekend. Wellicht is voor een dergelijke uitzondering plaats in geval een verorde
ning wordt vastgesteld van een soort, waarvan de hoogste rechter de verbindendheid 
eerder uitdrukkelijk heeft vastgesteld. Weinig ruimte voor die gedachte lijkt Heesch-
Van de Akker46 te bieden: de Hoge Raad heeft in dat arrest uitgemaakt dat de ge
meente die op grond van het Hoogeloon-arrest47 van de Hoge Raad uit 1966 (waarin 
uitwegvergunningen-stelsels werden aanvaard) een heffing aan een burger oplegde, 
gehouden was die heffing terug te betalen, nu de Afdeling rechtspraak van de Raad 
van State over die uitwegvergunningen-stelsels anders denkt dan de Hoge Raad daar
over in 1966 dacht. Daaraan kon naar het oordeel van de Hoge Raad het feit, dat de 
Afdelings-jurisprudentie48 dateert van nà de opgelegde heffing, niet afdoen. De Hoge 
Raad overwoog dienaangaande: 

"...omdat de gemeente er niet op mocht vertrouwen dat de Hoge Raad bij zijn 
in dat arrest neergelegde opvatting zou blijven en nog minder dat deze opvat
ting door de Afdeling rechtspraak van de Raad van State als deze zich ooit 
over uitwegvergunningen-stelsels als in "Hoogeloon" aan de orde zou moeten 
uitspreken, zou worden gevolgd. Voor zover onderdeel 3c van dit middel zich 
tegen dit onderdeel keert, faalt het. In het midden kan blijven onder welke om
standigheden vertrouwen dat de hoogste rechter bij een bepaalde rechtsopvat
ting zou blijven volharden, bescherming verdient. Uit hetgeen hiervoor ... is 
overwogen volgt immers, dat het Hof in elk geval terecht heeft geoordeeld dat 
voor wat betreft "Hoogeloon " voor zulk een vertrouwen geen grond was" 

Deze overweging uit Heesch-Van de Akker biedt ruimte voor een ander oordeel over 
"het mogen afgaan op eerdere jurisprudentie", wanneer het Hoogeloon-arrest minder 
omstreden was geweest. Indien men voorts in aanmerking neemt dat het bij Heesch-
Van de Akker niet om een op artikel 1401 gebaseerde verordening ging zou ik de mo
gelijkheid dat schuld in de zin van artikel 1401 BW van de overheid afwezig is, wan
neer zij een later onverbindend geachte verordening vaststelt van een soort, waarvan 
de rechter de verbindendheid eerder uitdrukkelijk heeft vastgesteld, niet willen uit
sluiten. Het handhaven van een verordening na het omgaan van die jurisprudentie zou 
alsdan echter de afwezigheid van de schuld weer kunnen opheffen. De theorie van de 
"prospective overruling" -de theorie, die in Nederland met name is aanbevolen door J. 
Drion49 houdt kortweg in, dat de rechter nog eenmaal een beslissing geeft die in de lijn 
ligt van eerdere jurisprudentie, doch tegelijkertijd aankondigt dat in de toekomst an
ders zal worden beslist- kan hierdoor met name middels het schuld-vereiste bij on
rechtmatige wetgeving een plaats krijgen. 

Een klassiek verweer van de overheid tegen vorderingen verband houdende met on
rechtmatige besluiten is de stelling dat de eisende partij onvoldoende schadebeperken
de maatregelen zou hebben genomen. Het is het type verweer, waarover het oordeel 
zozeer afhankelijk is van de concrete omstandigheden van het geval, dat terughou
dendheid bij het doen van algemene uitspraken daarover op zijn plaats is . Het lijdt 
echter geen twijfel dat -wanneer het vaststellen van de verordening eenmaal als on-

46 Zie NJ 1986, 723 (MS), AA 1986, 642 (H.PhJ.A.M. Hennekens). BR 1986. p. 775 (N.S.J. Koeman). 
Nog negatiever voor de mogelijkheden van de overheid tot disculpatie: HR 30 januari 1987, AB 1988, 
42 (Blaricum/Roozen. vide met name r.o. 3.4, tweede gedeelte). 
47 HR 2 februari 1966, NJ 1966. 415. 

1 Ingezet met ARRS 1 september 1977, AB 1977, 366. 
49 Drion. 1968b. p. 142, e.v 

Zie het gedocumenteerde overzicht van rechtspraak en literatuur in Onrechtmatige Daad II. met name 
nr. 37 (Bloembergen). 
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rechtmatig is gekwalificeerd- niet spoedig van een beperking van de aansprakelijkheid 
wegens te weinig schadebeperkende maatregelen sprake zal zijn. Zo werd in het Van 
Gelder-arrest het verweer van de Staat, dat Van Gelder uitstel van betaling had kunnen 
vragen zonder veel omhaal van woorden verworpen met het argument, dat de Staat het 
uitstel ook zonder verzoek had kunnen verlenen51. De positie van de overheid brengt 
in het algemeen met zich dat dit soort verweren weinig kansrijk behoren te zijn52, om
dat de strekking van die verweren niet veraf ligt van de stelling dat men zich niet had 
moeten richten naar de maatregel die de overheid had genomen en reeds bij voorbaat 
rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat de maatregel van de overheid 
"fout" zou zijn. Dat de Hoge Raad een dergelijke redenering niet uitgesloten acht, zou 
kunnen volgen uit de in verschillende arresten van de Hoge Raad voorkomende over
weging dat -wanneer een overheidsmaatregel onmiskenbaar in strijd met het recht is-
de burger niet op de rechtsgeldigheid daarvan mag vertrouwen53. Zulks zou met zich 
kunnen brengen dat indien een regeling onmiskenbaar onverbindend is de betrokkene 
had dienen te begrijpen, dat hij zich daaraan niet had dienen te houden, zodat hij -door 
dat wel te doen- de schade aan eigen schuld te wijten heeft. Voor een dergelijke rede
nering voel ik overigens niet veel: de overheid die de "onmiskenbare" onverbindende 
regeling vaststelde lijkt mij wel de laatste, die dat argument in de strijd mag werpen 
("nemo audetur turpiditatem suam"), zoals ook het argument dat men tevoren heeft 
nagelaten in kort geding de buitenwerkingstelling te vorderen mede gezien de zware 
eisen die aan een buitenwerkingstelling worden gesteld, naar mijn oordeel in het al
gemeen geen beperking van schade-aanspraken met zich behoort te brengen. De es
sentie van dit soort argumenten blijft immers, dat hoe "erger fout" de betrokken maat
regel was, des te meer reden zou bestaan om beperkingen in de aansprakelijkheid voor 
schadevergoeding aan te nemen. Dat lijkt mij -de vraag van de schadebeperking moet 
worden beoordeeld naar de maatstaf van de redelijkheid en billijkheid in het concrete 
geval54- onredelijk en onbillijk. Bij dit alles dient te worden bedacht, dat het in hoofd
stuk II gestelde in feite impliceert dat uit ons rechtsstelsel een zeer belangrijke "be-

Zulks is in overeenstemming met de in de rechtspraak en doctrine aangehaalde regel: "indien zowel 
de dader als de benadeelde de mogelijkheid hebben schadebeperkende maatregelen te nemen, dan hoort 
de dader die te nemen en kan stilzitten van de benadeelde niet tot vermindering van aansprakelijkheid 
leiden". Vide Onrechtmatige Daad II, nr. 39, onder 1 (Bloembergen) en Bloembergen (1965), nr. 279. 
52 Verg. bijv. HR 21 december 1984, NJ 1985, 904 (MS), waarin het hof naar het oordeel van de Hoge 
Raad te hoge eisen aan particulieren terzake van schadebeperkende maatregelen had gesteld. 
53 Vergeüjk bijvoorbeeld HR 13 november 1984, NJ 1985, 294 en r.o. 3.24 uit HR 22 november 1985, 
NJ 1986, 722 (MS). 
54 Zie A-G Biegman-Hartog in haar conclusie onder NJ 1985, 904 onder 9 (p. 2962). 

(najaar 1998). In hoofstuk II van het preadvies, waarnaar hier wordt verwezen heb ik betoogd dat 
een vordering tegen regelgeving bij de burgerlijke rechter niet-ontvankelijk is, wanneer er voor betrok
kene een met voldoende waarborgen omklede andere rechtsgang openstaat, waarin deze de verbin
dendheid van het betreffende wettelijk voorschrift als achterliggend besluit aan de orde kan stellen. Dat 
hoofdstuk is in dit boek niet opgenomen, onder meer omdat die regel door de Hoge Raad inmiddels is 
verworpen in het arrest van II oktober 1996 (AB 1997, 1, m.nt. Th.G. Drupsteen, Leenders/Ubbergen), 
waaruit blijkt dat de burgerlijke rechter een vordering terzake van regelgeving inhoudelijk moet beoor
delen, ook al kon de verbindendheid van die regelgeving middels een exceptieve toetsing in een be
stuursrechtelijke procedure tegen een op die regelgeving gebaseerd besluit aan de orde worden gesteld. 
In die procedure was die bestuursrechtelijke weg zelfs aanvankelijk met de indiening van een bezwaar
schrift tegen het uitvoeringsbesluit ingeslagen, maar niet vervolgd. De Hoge Raad volgt hiermee 
bijvoorbeeld Van Male (1988), zie met name p. 234). Niettemin meen ik dat de tekst, die hier volgt min
der verouderd is dan op grond van dat arrest lijkt te moeten worden aangenomen. Uit HR 4 oktober 
1992, AB 1993, 40 (Vulhop) volgt immers wel, dat hij die de mogelijkheid onbenut laat om in de rechts
gang bij de belastingrechter tegen een individuele beschikking, in dat geval een belastingheffing, op te 
komen en aldaar de verbindendheid van de regelgeving aan de orde te stellen, niet met succes de gele
den schade, in dat geval met name bestaande uit de betaalde belasting, via een schadevordering tegen 
regelgeving aan de orde kan stellen. Ik moet bekennen dat ik meen dat deze twee arresten niet geheel 
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perking" van de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige wetgeving voortvloeit, 
welke verwantschap56 vertoont met de hier aan de orde zijnde beperkingen. In hoofd
stuk II is immers op grond van de restfunctie van de burgerlijke rechter betoogd, dat 
vorderingen uit onrechtmatige wetgeving in beginsel niet-ontvankelijk zijn, wanneer 
men -met inachtneming van de daar geformuleerde uitzonderingen!- de kans op een 
oordeel over de verbindendheid van de regeling in een andere rechtsgang heeft laten 
lopen. Alsdan heeft men door eigen toedoen "de weg afgesneden om de overheid voor 
de gewone rechter tot schadevergoeding aan te spreken" . In die lijn ligt ook het feit 
dat zowel in Pocketbook-II als in het Van Gelder-arrest de vorderingen tot veroorde
ling tot vergoeding van schade werden toegewezen, nadat in een nadere rechtsgang 
(resp. de Straf- en Belastingkamer van de Hoge Raad) de onverbindendheid van de in 
het geding zijnde regeling was vastgesteld. 

Waartoe een andere opvatting (die dan met name zou inhouden dat het niet ageren te
gen een administratiefrechtelijk beschikking, die gebaseerd is op een onverbindende 
regeling niet aan een actie bij de civiele rechter uit onrechtmatige wetgeving in de weg 
zou behoren te staan) zou leiden, wordt duidelijk als men de consequenties van die 
opvatting voor een casus als de Van Gelder-zaak de revue laat passeren. In die opvat
ting zou Van Gelder ook, wanneer dat bedrijf zich zou hebben neergelegd bij de hef
fingen die op grond van de Heffingsverordening waren opgelegd en niet zoals in wer
kelijkheid daartegen middels de in de wet voorziene rechtsgang tot en met de Belas
tingkamer van de Hoge Raad zou zijn opgekomen, op grond van onrechtmatige wet
geving niet alleen de rente-schade, die het bedrijf nu vorderde alsnog kunnen verhalen, 
doch ook de als onverschuldigd betaald te beschouwen betaalde heffingen kunnen te
rugvorderen. Vooral dat laatste maakt de ongewenstheid van zo'n opvatting duidelijk: 
indien men niet tegen de heffing opkomt langs de rechtens daarvoor aangewezen weg, 
dient men er vanuit te gaan, dat die heffing zowel wat haar wijze van totstandkoming 
betreft als waar haar inhoud betreft, rechtmatig is. Een andere opvatting zou er immers 
toe leiden, dat men in geval van twijfel over de verbindendheid van de regeling, waar
op de aanslag berust, ongestraft de beroepsmogelijkheid tegen die aanslag voorbij kan 
laten gaan, omdat men deze immers als schade tengevolge van onrechtmatige wetge
ving alsnog in een civiel geding zou kunnen vorderen. Dat is een dubbele rechtsbe
scherming, die mij te ver gaat. De gedachte dat een dergelijke dubbele rechtsbescher
ming dient te worden vermeden ligt ook ten grondslag aan de regel, die de Hoge Raad 
in zijn arrest van 16 mei 1986 (Heesch/Van de Akker, NJ 1986, 723) formuleert: 

"Voorop moet worden gesteld, dat wanneer tegen een beschikking een met vol
doende waarborgen omklede administratiefrechtelijke rechtsgang heeft open
gestaan (zoals die ingevolge de Wet-AROB) de burgerlijke rechter, zo deze be
roepsgang niet is gebruikt, in geval de geldigheid van de beschikking in het 

met elkaar sporen, al zijn Bloembergen als A-G bij het arrest uit 1996 en Van Angeren (1998), p. 56/57, 
een andere mening toegedaan. Dat het bij Vulhop zou gaan om "de geldigheid van de beschikking " en 
in Leenders/Ubbergen om de verbindendheid van de regeling, overtuigt mij niet, omdat ook in Vulhop 
de onrechtmatigheid werd gebaseerd op de gestelde onverbindende regelgeving, gelijk in Leen
ders/Ubbergen het geval was. Uit HR 19 juni 1998, NJ 1998, 869 (MS) blijkt voorts, dat wie niet tegen 
een bestemmingsplan opkomt, niet met succes een schadevergoedingsactie kan instellen, al heeft een 
beroepsprocedure van een ander tot vernietiging van de goedkeuring van het bestemmingsplan geleid. 
Dit is weer meer Vulhop dan Leenders/Ubbergen al gaat de vergelijking niet geheel op, omdat in het 
arrest van 19 juni 1998 geen exceptieve toetsing aan de orde was. 
56 Omdat het beperkingen zijn van de aansprakelijkheid van de gedaagde overheid, welke de eisende 
partij aan zichzelf te wijten heeft en had kunnen voorkomen. 
57 Formulering ontleend aan o.m. HR 22 november 1985, NJ 1986, 722. 



- 3 6 -

voor hem gevoerde geding in geschil is, er van uit dient te gaan dat die be
schikking zowel -wat -wijze van tot stand komen als wat haar inhoud betreft in 
overeenstemming is met de desbetreffende wettelijke voorschriften en algemene 
rechtsbeginselen. Dit geldt in beginsel ook dan, indien dit de burgerlijke rech
ter ertoe zou nopen aan zijn uitspraak de rechtsgeldigheid ten grondslag te 
leggen van een beschikking, waarvan als vaststaand mag worden aangenomen, 
dat zij als daartegen tijdig administratiefrechtelijk beroep zou zijn ingesteld, 
zou zijn vernietigd" 

Dit juiste uitgangspunt had waarlijk een krachtigere hantering verdiend dan de Hoge 
Raad het toebedeelde door wel heel gemakkelijk een uitzondering op dat uitgangspunt 
aan te nemen. De Hoge Raad oordeelde een uitzondering op het uitgangspunt aanwe
zig, met name omdat de betrokkene geen verwijt van het feit dat hij de mogelijkheid 
van Arob-beroep niet had gebruikt, zou kunnen worden gemaakt. Ik zou geneigd zijn 
niet snel een uitzondering op de aangegeven hoofdregel aan te nemen vanwege de 
grote bezwaren, die aan "dubbele rechtsbescherming" verbonden zijn . In de praktijk 
rijst nogal eens de vraag of men een uitzondering dient aan te nemen in het geval een 
uitspraak over een heffing als een proefproces over de verbindendheid van een rege
ling is te beschouwen en er om die reden niet is geappelleerd tegen opgelegde aansla
gen van latere jaren. Ik betwijfel of een uitzondering in zo'n geval gerechtvaardigd is: 
waarom de weg naar de burgerlijke rechter openstellen, nu niet valt in te zien, waarom 
niet opnieuw tegen de heffing werd geappelleerd (de Hoge Raad zegt immers niet voor 
niets dat voormeld uitgangspunt ook heeft te gelden, wanneer zeker is, dat de beschik
king in een administratiefrechtelijke procedure zou zijn gesneuveld). Wel zou anders 
moeten worden geoordeeld, als de afspraak is gemaakt om een bepaalde procedure als 
proefproces te beschouwen: als de overheid zich dan niet aan die afspraak houdt en de 
ten onrechte betaalde heffingen, waartegen in verband met die afspraak niet werd ge
appelleerd, niet terugbetaalt, is een vordering bij de burgerlijke rechter uiteraard wèl 
mogelijk, doch alsdan veeleer op grond van schending van genoemde afspraak dan op 
grond van onverschuldigde betaling wegens onverbindende regelgeving. 

Wie van mening is, dat een schadevergoedingsactie of een actie uit onverschuldigde 
betaling wegens onrechtmatige regelgeving niet dient te slagen als men de kans voor
bij heeft laten gaan tegen een op die regelgeving gebaseerde uitvoeringsbeschikking 
(zoals een heffing) in beroep te gaan dient als consequentie daarvan te aanvaarden, dat 
in het geval wèl in beroep is gekomen en er door de administratieve rechter een oor
deel over de verbindendheid van die regelgeving is uitgesproken, dat oordeel bij een 
actie tot schadevergoeding wegens onrechtmatige regelgeving voor de burgerlijke 
rechter bindend is. Als men immers van oordeel is dat de burgerlijke rechter in een zo
danige casuspositie zich wèl een zelfstandig oordeel over de vraag van de verbindend
heid dient te vormen, valt bezwaarlijk in te zien, waarom men gevolgen zou verbinden 
aan het ongebruikt laten van die beroepsgang: dan ziet men dat immers als een geheel 
losstaande zaak. 

Zoals hiervoor gesteld dient na de arresten inzake Van Gelder en Hoffmann-La Roche 
te worden aangenomen, dat in ieder geval wanneer de administratieve rechter strijd 
met de wet heeft geconstateerd, de onrechtmatigheid in de zin van artikel 1401 BW 
vaststaat. 

1 Zie voor vergelijkbare kritiek de in noot 46 genoemde annotaties en Van Buuren ( 1986). 
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Ik zie er niet aan voorbij dat in Hoffmann-La Roche het cassatiemiddel slechts betrek
king had op de schuldvraag en niet op de onrechtmatigheidsvraag. Toch laat de for
mulering van de Hoge Raad, die bovendien geheel parallel loopt met het arrest inzake 
Van Gelder, geen ruimte voor twijfel ("in geval een overheidslichaam een onrechtma
tige daad pleegt door een beschikking te nemen en te handhaven, die naderhand door 
de rechter wordt vernietigd wegens strijd met de wet"). Tekenend is ook de voorge
schiedenis: de rechtbank had in deze zaak zelfstandig de onrechtmatigheid van de be
schikkingen vastgesteld, hetgeen door het Hof naar aanleiding van een incidentele 
grief van Hoffmann-La Roche hardhandig werd gecorrigeerd: 

"De rechtbank miskent daarbij dat het oordeel of die beschikkingen in strijd 
met artikel 24 van de Wet Economische Mededinging zijn, toekomt aan het 
CBB en dat de rechtbank bij beoordeling van de onrechtmatigheid daarvan 
had uit te gaan. Nu de rechtbank zelfstandig -zij het ten onrechte- tot het oor
deel is gekomen, dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld kan deze grief niet 
tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden ". 

Werd na het arrest inzake St. Oedenrode van 24 februari 1984 door sommigen volgehouden dat ook na 
een vernietiging wegens strijd met de wet de civielrechtelijke onrechtmatigheid nog niet vaststond en 
bijvoorbeeld afhankelijk zou zijn van de vraag of er strijd was met de zorgvuldigheidsnorm59, die ge
dachtegang Lijkt mij nu in ieder geval niet meer houdbaar. 

Het belangrijkste bezwaar, dat men tegen het uitgangspunt dat de administratiefrech
telijke onrechtmatigheid ook civielrechtelijke onrechtmatigheid zou impliceren aan
voert, is dat na een vernietiging wegens schending van een formeel beginsel van be
hoorlijk bestuur de onrechtmatigheid nog niet zou dienen vast te staan, omdat het on-
rechtmatigheidsbegrip van artikel 1401 BW, met name vanwege de consequenties van 
het aannemen van de onrechtmatigheid op grond van artikel 1401 BW "zwaarder" is. 
Dat bezwaar bestaat als ik het goed zie echter niet, wanneer regelgeving door een ad
ministratieve rechter onverbindend is geoordeeld. Het is immers niet zo, dat de admi
nistratieve rechter thans op een wijze als bij beschikkingen regelgeving "strenger 
toetst" dan de burgerlijke rechter doet, zoals men wel op goede gronden kan verdedi
gen, dat de administratieve rechter bij de vraag of een beschikking een rechtmatig-
heidstoetsing kan doorstaan zwaardere eisen stelt dan de burgerlijke rechter, die naar 
veler opvatting slechts indirect aan algemene beginselen toetst . Dat betekent dat als 
de administratieve rechter een regeling in een voor hem aanhangig geding onverbin
dend heeft geoordeeld, de burgerlijke rechter in een daarop volgende schadevergoe
dingsactie van de onverbindendheid van die regeling dient uit te gaan: zou men bij be
schikkingen nog een onderscheid maken tussen administratiefrechtelijke en civiel
rechtelijke onrechtmatigheid, bij regelgeving is voor dat onderscheid geen reden aan
wezig. Ik zie geen reden om daarover anders te oordelen voor die betrekkelijk spaar-

59 Zie bijv. J.A. Borman in zijn noot in de NJ onder dit arrest, NJ 1984, 669. Daartegen o.m. M. Schel-
tema in zijn noot in de NJ onder HR 23 november 1984, NJ 1985, 605. Dat vernietiging wegens strijd 
met de wet onrechtmatigheid oplevert, wordt (voorts) bevestigd in twee arresten van de Hoge Raad van 
30 januari 1987 , NJ 1988, 89 en 90 (MS) en AB 1988, 42 en 43 (PvB). 
60 Ten aanzien van de toetsing van regelgeving gaat de burgerlijke rechter thans verder dan bijvoorbeeld 
de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State: de Hoge Raad heeft in het Landbouwvliegersarrest een 
(beperkte) toetsing van materiële wetgeving aan het ongeschreven recht aanvaard, de Afdeling Recht
spraak begeeft zich niet of althans vrijwel niet in de vraag of wetgeving, waarop de aangevallen be
schikking is gebaseerd, strijdig is met ongeschreven recht. De Afdeling Rechtspraak pleegt zich tot een 
toetsing aan hogere wetgeving te beperken X « is thans, najaar 1998, gedateerd: de Afdeling Recht
spraak hanteert thans vergelijkbare criteria voor de toetsing van (achterliggende) regelgeving als de 
Hoge Raad in het Landboum'liegersarrest. Zie bijvoorbeeldARRS 4 december 1990, AB 1991, 597. 
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zame gevallen, dat de administratieve rechter een regeling onverbindend oordeelt we
gens strijd met algemene rechtsbeginselen, met name omdat zulks -zo het al gebeurt-
slechts pleegt te geschieden bij schending van materiële beginselen als het verbod van 
willekeur, het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Heeft de admini
stratieve de onverbindendheid van een regeling aangenomen, dan is daarmee derhalve 
tevens onrechtmatigheid en -zoals wij hiervoor zagen- in beginsel ook schuld in de zin 
van artikel 1401 BW gegeven. Het onderzoek zal zich dan nog hebben toe te spitsen 
op de overige criteria (met name relativiteit, causaliteit en schade). 

Andere argumenten die pleiten voor de stelling, dat na een adminstratiefrechtelijke 
oordeel over de (on)verbindendheid de burgerlijke rechter daarvan in een schadever
goedingsactie dient uit te gaan zijn nog de volgende: 

dit stelsel -na de administratieve rechtsgang nog die bij de burgerlijke rechter-
is al ingewikkeld genoeg en men dient de burger dan niet nog eens op te zade
len met de mogelijkheid van een ander oordeel over dezelfde vraag (de geldig
heid van de verordening) door een andere rechter61. Het zou wellicht de voor
keur hebben verdiend, wanneer er één rechter zou zijn, die zich over de geldig
heid van een overheidsbesluit en de daardoor veroorzaakte schade zou buigen. 
Nu wordt de burger "gedwongen" na een administratiefrechtelijke rechtsgang 
voor verhaal van de geleden schade een andere rechter te adiëren. 

Hiermee hangt samen het feit, dat -nu het zo gecompliceerd geregeld is- wij er 
goed aan doen "om de toepassing van artikel 1401 BW naadloos te laten aan
sluiten bij het bestuursrecht"62. A fortiori dient dat m.i. te gelden voor zover 
het in feite dezelfde verhouding (die tussen overheid en burger) betreft. 

Het hele systeem van onze rechtsbescherming tegen de overheid is gebaseerd 
op het primaat van het oordeel van de speciaal voor die rechtsbescherming in 
het leven geroepen colleges63 ten opzichte van de gewone rechter. 

Zie ik het goed dan ligt een zelfde gedachte ten grondslag aan de overweging van de 
Hoge Raad in Heesch-Van den Akker van 16 mei 1986 (NJ 1986, 723), dat "het oor
deel over de vraag of dergelijke... vergunningenstelsels rechtens aanvaardbaar zijn, 
typisch behoort tot die vragen tot het beantwoorden waarvan de Afdeling rechtspraak 
van de Raad van State is geroepen" 

. Verg. in dit verband de genoemde rede van Koeman (1986): "Het lijkt een verspilling van mens
kracht om de vraag naar de rechtmatigheid van een beschikking door een andere rechter te laten beoor
delen dan welke beslist over de omvang van de scliadevergoeding, wanneer de onrechtmatigheid door 
de eerste rechter is vastgesteld. Eenheid van recht betekent niet alleen een onderlinge afstemming van 
standpunten, maar tevens het mogelijk comprimeren van rechtsgangen die ten dele als doublures zijn 
aan te merken". 
Toevoeging najaar 1998: het betoog in het preadvies op dit punt en het citaat van Koeman zijn thans in 
zoverre gevolgd, dat sinds 1 januari 1994 artikel 8:73 Awb het mogelijk maakt om tegelijk met een ver
nietiging van een uitvoeringsbeschikking wegens de onverbindendheid van de achterliggende regeling 
bij de bestuursrechter ook de daardoor geleden schade te vorderen. 
Anders is de benadering van Blaauw (1986). 
62 Zo M. Scheltema onder HR 28 juni 1985, NJ 1986, 356, die daaraan toevoegt: "voorzover het de ver
houding tussen burgers betreft-" Zie ook zijn noot onder Heesch/v.d. Akker. NJ 1986. 723. i.h.b. onder 
punt 3. 
53 Vergelijk bijvoorbeeld de toelichting van Steenbeek (1987) bij zijn derde stelling op de studiedag 
"Tien jaar Wet-Arob: Hoe verder?" op 26 september 1986 te Utrecht. 
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Het hiervoor gehuldigde standpunt -wanneer een administratieve rechter de onverbin
dendheid van een regeling in een aan een vordering tot schadevergoeding voorafgaand 
geding heeft aangenomen dient de burgerlijke rechter ervan uit te gaan dat het vast
stellen van de verordening onrechtmatig was en dat er ten deze nog minder aanleiding 
is voor genuanceerdheid dan wanneer het gaat om een oordeel omtrent beschikkingen-
vindt bevestiging in de jurisprudentie. Zo wordt in het Van Gelder-arrest het debat 
over de vraag of de litigieuze heffingsverordening onverbindend was niet meer hero
pend: van het oordeel van de Belastingkamer van de Hoge Raad diende uiteraard te 
worden uitgegaan. Het enkele feit dat er een onverbindende verordening was vastge
steld en op grond daarvan heffing werd geheven, was voldoende om de handelwijze 
van de Staat als onrechtmatig te kwalificeren en tevens aan te nemen dat de Staat 
schuld had. 

In een vonnis64 van de Haagse Rechtbank van 18 juli 1984 tussen een groot aantal 
farmaceutische bedrijven en de Staat wordt door partijen na het oordeel van het Euro
pese Hof van Justitie, dat de Prijzenbeschikking registergeneesmiddelen 1982 onver
bindend was wegens strijd met het gemeenschapsrecht, nog slechts gedebatteerd over 
de vraag of er van verschoonbare rechtsdwaling sprake was: met het oordeel van het 
Europese Hof dat de verordening onverbindend was, was de onrechtmatigheid in de 
zin van artikel 1401 BW gegeven. De rechtbank nam overigens aan dat de Staat zich 
"welbewust had blootgesteld aan de kans dat die beschikking onverbindend zou wor
den geacht wegens strijd met het gemeenschapsrecht en dat de Staat derhalve schuld 
treft terzake van de onrechtmatigheid van de uitgevaardigde Prijzenbeschikking". 

Voor wat betreft de elementen causaliteit en schade, die bij de toepassing van artikel 
1401 BW van belang zijn zal ik kort zijn, omdat het leerstuk van de onrechtmatige 
wetgeving voor die elementen betrekkelijk weinig specifieke vragen oproept. Zoals 
hiervoor reeds vermeld, zou ik de vraag of het daadwerkelijk tot het op grond van een 
onverbindende regeling treffen van sancties is gekomen los willen zien van de on-
rechtmatigheidsvraag en met name een rol willen laten spelen bij de vraag of geleden 
schade als gevolg van de onverbindende regeling kan worden beschouwd. Een onver
bindende verordening zonder sanctionering kan ook onrechtmatig zijn, maar zal min
der snel schade veroorzaken. Andersom kan reeds de dreiging met sancties schade 
veroorzaken, die voor vergoeding in aanmerking komt. Ik meen dat deze opvatting 
overeenkomt met de opvatting van de Hoge Raad: als men de arresten van 1 juli 1983 
(kort-geding-procedures) beschouwt, dan valt op dat reeds de vaststelling van een 
(weliswaar onmiskenbaar) onverbindende regeling onrechtmatig is, terwijl in procedu
res tot toewijzing van schadevergoeding ook het treffen van sancties -het heffen van 
belasting- als eis voor aansprakelijkheid werd genoemd. Dat past in het klassieke 
schema, waarin voor aansprakelijkheid voor schadevergoeding naast de onrechtmatig
heid een aantal andere eisen worden gesteld. 

De uitspraak van de Hoge Raad inzake Van Gelder geeft aanleiding tot de veronder
stelling, dat de aansprakelijkheid ver strekt en dat niet spoedig zal worden aangeno
men, dat bepaalde schade geen gevolg is van onverbindende wetgeving. Rentekosten 

64 Rolnr. 82/3283. Deze zaak houdt wel verband met de procedure, die leidde tot het arrest van de Hoge 
Raad van 26 september 1986. NJ 1987, 253 (MS), doch vorm een afzonderlijke procedure: het bekende 
Hoffman-La Roche-arrest was geen "onrechtmatige wetgevingszaak", maar een "onrechtmatige be
schikkingenaffaire" . 
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als schadefactor gemaakt in verband met de betaling van onverbindende heffingen 
werden zonder meer toewij sbaar geacht . 

65 Wellicht dat een beperking van de aansprakelijkheid zou kunnen worden aangenomen op grond van 
de gedachte, dat bij een aansprakelijkheid die gelijkt op de risico-aansprakelijkheid van artikel 1405 
BW. zwaardere eisen aan het oorzakelijk verband tusen daad en schade (causaliteit) zouden dienen te 
worden aangelegd. Voor artikel 1405 BW werd zulks door de Hoge Raad beslist in HR 13 juni 1975, NJ 
1975. 509 (Amercentrales). 
Voor de volledigheid vermeld ik voorts nog twee arresten, die wellicht bij de causaliteitsvraag bij on
rechtmatige regelgeving een rol kunnen gaan spelen, al vermoed ik dat deze beperkt zal zijn. In de 
eerste plaats het bekende arrest Grubbenvorst-Caldenbroich HR 15 juni 1979, NJ 1980, 261,MS, waarin 
(merkwaardig vergaande, zie de noot van MS) beperkingen van de aansprakelijkheid op grond van het 
causaliteits-criterium voor onrechtmatig overheidsgedrag werden aangenomen en HR 28 juni 1985, NJ 
1986. 356, MS (Claas/Van Tongeren), waarin aan het element causaliteit nu juist weer geen beperkte rol 
wordt toegekend, doch het betrof hier geen scliadevergoedingsactie, zoals Koeman in zijn noot in 
Bouwrecht 1986, p. 124 terecht opmerkt. 
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n.A.3 De werking van de uitspraak van de burgerlijke rechter 
{hoofstuk V uit het NJV-preadvies) 

II.A.3.1 Derdenwerki ng? 
{§ 12 uit het NJV-preadvies) 

Op grond van artikel 1954 van het BW worden slechts partijen door een in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis gebonden. Juist bij uitspraken over algemeen verbindende 
voorschriften kan dat problemen opleveren, omdat dergelijke uitspraken dikwijls con
sequenties zullen hebben voor derden, die geen partij waren in de procedure: de aard 
van een algemeen verbindend voorschrift brengt met zich dat een uitspraak over de 
rechtmatigheid ervan gevolgen heeft voor allen, die belang hebben bij of -vaker nog-
getroffen worden door dat voorschrift, dat zich naar zijn aard richt tot een onbepaalba
re groep of onbepaalbaar aantal personen66. 

Moet de burgerlijke rechter zich materieelrechtelijk bij de door hem te bieden rechts
bescherming tegen wettelijke voorschriften zien te redden met de criteria van artikel 
1401 BW die daarop niet zijn toegesneden67, ook procesrechtelijk wordt van hem de 
nodige creativiteit verwacht. 

De burgerlijke rechter heeft een aantal malen blijk gegeven heel wel te beseffen dat er 
een spanning bestaat tussen het civielrechtelijke beginsel van het slechts tussen partij
en werken van rechterlijke uitspraken en de consequenties van rechterlijke uitspraken 
over algemeen verbindende voorschriften. Dat blijkt met name uit het bekende Fluori-
deringsarrest van de Hoge Raad van 22 juni 1973 (NJ 1973, 386, ARB) en de arresten 
van de Hoge Raad van 1 juli 1983 over de Prijzenbeschikkingen medische specialisten 
en notarissen (NJ 1984, 360, M.S. en RvdW 1983, 137). In die arresten achtte de Hoge 
Raad het opportuun een "ten overvloede overweging" aan het probleem van de wer
king van de uitspraak voor derden te wijden, hetgeen "strikt genomen" -d.w.z. op 
grond van het feit, dat de rechter slechts een uitspraak zou behoeven te doen voor de 
partijen in die procedure- niet nodig zou zijn geweest. 

Zoals bekend hadden de vorderingen in de fluorideringszaak formeel geen betrekking 
op de wettelijke regeling -de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit op grond 
waarvan fluor aan het drinkwater was toegevoegd- doch werd een verbod gevraagd te
gen een waterleidingbedrijf fluor te leveren. Dit belette de Hoge Raad niet een zeer 
principiële uitspraak te doen over de wettelijke basis van de fluoridering. De Hoge 
Raad oordeelde immers, dat de mogelijkheid die in het Waterleidingbesluit aan de 
waterleidingbedrijven was gegeven om stoffen, zoals fluor aan het drinkwater toe te 
voegen, niet gebaseerd kon worden op de Waterleidingwet, nu die wet uitsluitend een 
goede drinkwatervoorziening beoogde en het toevoegen van fluor een doelstelling 
diende, die buiten die van de wet viel. Daarmee oordeelde de Hoge Raad de desbetref
fende bepaling in het Waterleidingbesluit (art.4 lid 3) in feite onverbindend en de 

De Arob-jurisprudentie heeft een aantal criteria ontwikkeld voor het onderscheid tussen beschikking 
en besluit van algemene strekking. De belangrijkste van die criteria is dat wij niet met een beschikking, 
maar een besluit van algemene strekking te doen hebben m geval van een besluit, dat zich richt tot een 
onbepaalbare groep personen. Zie o.a. Ten Berge & Stroink (1976-1993), commentaar op de artikelen 2 
en 3 van de Wet-Arob: § 2.3 en hun aantekeningen in de rubriek "beschikking" en Van Ham-Wagner, 
Administratieve Rechtsgangen, onderdeel "Afdeling rechtspraak van de Raad van State," (i.h.b. 2.1.1.3 
Besluit van algemene strekking, algemeen verbindend voorschrift). 

Vergelijk Van der Hoeven (1984), p. 314: "Ook moet de civiele rechter zich bewegen binnen de voor 
deze materie toch wat oneigenlijke grenzen van artikel 1401 BW." 
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daarop gebaseerde fluoridering onrechtmatig. Dat oordeel had natuurlijk betekenis 
voor de fluoridering van het drinkwater in ons gehele land, nu die fluoridering overal 
op grond van deze -onvoldoende- wettelijke basis plaatsvond. Welke betekenis een 
dergelijk oordeel in een procedure als de onderhavige, gevoerd tussen zes Amster
dammers en de gemeente Amsterdam, voor anderen, niet-procespartijen had, was ge
zien de elementaire regel van ons burgerlijk procesrecht, dat vonnissen slechts tussen 
partijen bindend zijn, echter onduidelijk. De Hoge Raad leek in zijn slotoverweging 
uitdrukkelijk de mogelijkheid voor het Gerechtshof te Amsterdam open te houden om 
aan het na verwijzing te wijzen arrest een ruimere werking te geven dan uit het uit
gangspunt dat uitspraken in een burgerlijk geding slechts tussen partijen bindend zijn, 
zou voortvloeien. Immers, nadat de Hoge Raad in enige principiële overwegingen had 
uiteengezet dat er geen wettelijke grondslag voor de drinkwaterfluoridering aanwezig 
was en dat deze er wel diende te zijn, overwoog de Hoge Raad: 

"Dat de vraag tot welk bevel het bovenstaande, gelet op alle betrokken belan
gen en de gevolgen, die zodanig bevel heeft, moet leiden, alsnog door de rech
ter, die over de feiten oordeelt zal moeten worden beslisf'. 

Onduidelijk is of de Hoge Raad met deze "wat raadselachtige formule"68 de mogelijk
heid openliet om een zodanige voorziening te treffen, dat de gemeente gehouden zou 
zijn aan alle bezwaarden -en dat waren er aanmerkelijk meer dan alleen de zes betrok
ken eisers- ongefluorideerde drinkwater af te leveren, zoals de zes eisers primair had
den gevorderd. Zoals ook Van Nispen69 in zijn proefschrift heeft uiteengezet, heeft het 
Gerechtshof van de door de Hoge Raad wellicht met de formule geboden mogelijkheid 
om het te wijzen arrest ook voor anderen rechtens bindend te doen zijn geen gebruik 
maakt. Het Hof overwoog in zijn arrest van 15 februari 1974 (NJ 1974, 311): 

"dat appellanten niet duidelijk hebben gemaakt op grond waarvan zij gerech
tigd zouden zijn op te treden namens andere personen, die, evenals zijzelf, 
overwegend bezwaren hebben tegen het gebruik van gefluorideerd drinkwa
ter" 

In verband waarmee aan 

"appellanten geen verder strekkend recht toekomt dan het recht op aflevering 
aan hen van ongefluorideerd drinkwater en dat dan ook niet mogelijk zou zijn 
een onvoorwaardelijk en integraal verbod tot fluoridering van drinkwater... 
doch dat slechts gegeven kan worden een verbod van vorenbedoelde aard voor 
zover hun zelf aangaaf. 

Van Nispen meent dat het Hof hiermee de door de Hoge Raad gelaten vrijheid mis
kent. 

De arresten van 1 juli 1983 over de Prijzenbeschikkingen met betrekking tot de medi
sche specialisten en notarissen geven naar het mij voorkomt enerzijds het Gerechtshof 
te Amsterdam gelijk, wat betreft het zoeven weergegeven standpunt, dat een uitspraak 
in een civiel geding slechts "rechtens bindend" is tussen partijen, doch trachten ander
zijds met inachtneming van de genoemde elementaire regel van ons procesrecht, feite
lijk en tot op zekere hoogte ook rechtens, zoals hierna uiteen zal worden gezet, een 

Leijten (1975) p. 289 e.v. 
' Van Nispen (1978), nr. 203 e.V. 
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vergaande werking van de uitspraak te bereiken. Een strikte toepassing van het begin
sel dat uitspraken als deze slechts werking tussen partijen mogen hebben, heeft het ge
vaar in zich, dat de gedachte zou kunnen postvatten dat dat met zich zou kunnen bren
gen, dat "onwettige wetten" blijven verbinden. Vergelijk in dit verband Bloembergen 
in zijn noot onder het Fluorideringsarrest in de NJ: 

"Het is begrijpelijk dat de Hoge Raad de formulering van het bevel aan de fei
telijke rechter heeft overgelaten. Intussen heeft dit tot gevolg gehad, dat blij
kens krantenberichten allerlei waterleidingbedrijven, waaronder het Amster
damse, rustig door gaan met fluorideren. Ik kan voor deze handelwijze weinig 
bewondering opbrengen, zeker nu ik nergens heb gelezen, dat stopzetting van 
de fluoridering op moeilijkheden zou stuiten. Al is er dan (nog) geen formeel 
verbod gevallen, de fluoridering is duidelijk gebrandmerkt als strijdig met de 
wet10". 

Op welke wijze heeft de Hoge Raad de feitelijke werking van zijn uitspraak over de 
Prijzenbeschikkingen zo groot mogelijk doen zijn? De Hoge Raad overweegt uitdruk
kelijk dat anderen dan partijen geen rechten kunnen ontlenen aan de algemeen gefor
muleerde uitspraak, doch dat derden kunnen profiteren van het praktische gevolg, ge
legen in de verwachting dat de rechter in volgende soortgelijke gevallen tot hetzelfde 
oordeel zal komen. Daarnaast overweegt de Hoge Raad, dat -mocht het Openbaar Mi
nisterie een strafvervolging instellen- het aan de strafrechter is om een oordeel te ge
ven over de ontvankelijkheid van het O.M: 

Het is evident, dat de gevolgen in de praktijk van een door de burgerlijke rechter ge
geven "buitenwerkingstelling", ook al bindt zij slechts de partijen in het desbetreffen
de geding, veelal dezelfde zouden zijn als wanneer een dergelijke voorziening wel je
gens derden zou werken, zoals de door Scheltema in zijn noot onder het LSV-arrest 
genoemde (administratiefrechtelijke) schorsing. Feitelijk zal een buitenwerkingstelling 
immers veelal betekenen, dat een ieder zich naar die uitspraak zal gedragen: de over
heid zal zich vrijwel steeds ook jegens diegenen die geen partij waren bij dat geding 
naar de uitspraak gedragen en geen maatregelen van vervolging of andere uitvoerings
daden nemen en derden zullen veelal doen alsof de desbetreffende verbodsbepaling 
niet bestaat en in feite handelen alsof deze ook jegens hen buiten werking is gesteld. 
De oplossing van de spanning tussen de "algemeen geformuleerde" uitspraak tot bui
tenwerkingstelling en het beginsel, dat een uitspraak in een civiel geding slechts tussen 
partijen werkt, is met name gelegen in het feit, dat wij tot op grote hoogte een prece
dentenstelsel kennen. De Hoge Raad formuleert dat wat flauwtjes ("... profiteren van 
het praktische gevolg, gelegen in de verwachting dat die rechter in volgende soortge
lijke zaken in dezelfde zin zal beslissen"), want wie met J. Drion in zijn bekende rede 
"stare decisis"72 van oordeel is dat wij ook in Nederland een rechtsregel kennen, die 
inhoudt dat rechters in beginsel aan eerdere uitspraken zijn gebonden -zeker als zij van 
de Hoge Raad afkomstig zijn- zal menen, dat het hier niet alleen gaat om feitelijke, 
praktische gevolgen voor derden, doch ook om juridische gevolgen. 

Zonder nu diepgaand op dit leerstuk in te gaan, schijnt het mij toe, dat de "stare deci-
sis-regel" als rechtsbeginsel thans nog veel sterker geldt dan toen J. Drion zijn rede in 
1950 uitsprak: de toen nog vrij "progressieve" gedachte, dat de rechter rechtsvormend 

Onder NJ 1984. 360. 
1 J. Drion (1968b). 
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optreedt is thans gemeengoed en betekent een ondersteuning van genoemde regel. Zo 
houden de tegenwoordige opvattingen met betrekking tot het rechterlijk overgangs
recht globaal gesproken in dat rechters weliswaar "om" kunnen gaan, zoals de wetge
ver zijn wetten kan veranderen, doch tevens dat dat slechts gevolgen behoort te hebben 
voor de toekomst en dat nauwkeurig moet worden aangegeven, welke gevolgen dat 
omgaan heeft Daarmee wordt de betekenis van het rechters-recht en van het begin
sel van het stare decisis onderstreept. Daarnaast dient men er oog voor te hebben dat 
de kracht van de werking van het beginsel afhankelijk is van: wie heeft de eerdere 
rechterlijke uitspraak gedaan en welk rechterlijk college heeft de soortgelijke rechts
vraag in het latere geval te beslissen. Wie, zoals ik, van oordeel is dat het betoog van J. 
Drion met de ontwikkeling die het denken over de rechtsvorming door de rechter 
sindsdien heeft doorgemaakt nog aanmerkelijk aan kracht heeft gewonnen, zal niet erg 
overtuigd zijn van de bezwaren, die H.U. Jessenin d'Oliveira in zijn -overigens fraaie-
preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking in 1973 tegen "de 
meerwaarde van rechterlijke uitspraken" heeft ingebracht. 

In verband met de hiervoor gesignaleerde spanning tussen de "algemeen geformuleer
de" uitspraak tot buitenwerkingstelling en het civielrechtelijk beginsel van het gezag 
van gewijsde, dat een uitspraak slechts tussen partijen bindend is, behoeft het geen 
verwondering te wekken dat dat beginsel wel als argument tegen de "stare decisis-
regel" is aangevoerd. Drion heeft dat bezwaar weerlegd door te wijzen op het onder
scheid tussen rechtsoverwegingen -waarop de "stare decisis-regel" met name betrek
king heeft- en het dictum van het vonnis waarop het gezag van gewijsde van toepas
sing is. Dat lijkt mij ook voor ons probleem verhelderend, omdat het illustreert dat een 
uitspraak van de rechter waarin tot buitenwerkingstelling van een wettelijk voorschrift 
wordt gekomen, een zelfde werking heeft als bijvoorbeeld een uitspraak van de straf
rechter waarin iemand wordt ontslagen van rechtsvervolging omdat de rechter het 
overtreden voorschrift onverbindend achtte: de algemeen geformuleerde buitenwer
kingstelling of het ontslag van rechtsvervolging voor de ene verdachte geven "for
meel" slechts rechten voor de eisende partij(en), c.q. verdachte, doch materieel -door 
de niet te loochenen werking van een weliswaar niet absoluut, doch wel sterk werken
de "stare decisis-regel"- hebben zij beide meer dan alleen feitelijke betekenis voor 
derden, die geen partijen waren in die procedure. Hierdoor wordt ook duidelijk dat een 
uitspraak over een algemeen verbindend voorschrift niet zozeer door het dictum (bij
voorbeeld buitenwerkingstelling van een algemeen verbindend voorschrift) derden-
werking heeft -dat dictum geeft zoals gezegd alleen rechten aan partijen- maar door de 
precedentwerking van de rechterlijke uitspraak als geheel en met name de rechtsover
wegingen, waarop het dictum steunt. 

Dat niet het dictum maar de rechtsoverwegingen bepalend zijn voor de "derden-
werking" van een rechterlijke uitspraak met betrekking tot algemeen verbindende 
voorschriften zou men ook kunnen opmaken uit het Bullenbaai-arrest van 6 mei 1983 
(NJ 1984, 361). De Hoge Raad verklaarde voor recht, dat de eilandverordeningen on
verbindend waren, maar het arrest wekte -aldus Scheltema in zijn noot in de NJ- "de 
indruk dat de verordening ten opzichte van een andere belastingplichtige ook niet on-

Zie onder meer M.V. Polak (1984), waarin ook de andere visie op de taak van de rechter bij de 
rechtsvinding als oorzaak van de andere visie op de gevolgen van het omgaan van de rechter wordt ge
zien. Zie daarover ook de gedocumenteerde eerste conclusie van A-G Franx met andere literatuurver
wijzing onder HR 16 mei 1986 NJ 1986, 723 (Heesch-Van de Akker). In dat arrest werd overigens aan
genomen dat het "omgaan"' van de Hoge Raad wel terugwerkende kracht had. hetgeen echter in verband 
werd gebracht met het feit. dat het Hoogeloon-arrest, waarop werd teruggekomen, zo omstreden was. 
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verbindend zou zijn"74. Aldus beschouwd is het derhalve kennelijk in de visie van de 
Hoge Raad denkbaar dat het dictum van een rechterlijke uitspraak een in algemene 
termen vervatte "buitenwerkingstelling" of "onverbindendverklaring" bevat, doch dat 
tegelijkertijd uit de overwegingen van die uitspraak blijkt, dat dat nog niet met zich 
brengt, dat derden van die uitspraak kunnen profiteren: jegens hen -zo vloeit dan uit de 
overwegingen voort- is de verordening rechtmatig. 

Het lijkt overigens aan te bevelen dat de rechter in het dictum van de uitspraak laat 
uitkomen of hij van oordeel is dat hij ook, wanneer derden tegen de betrokken maatre
gel zouden procederen, tot onverbindendverklaring zou komen. Als de indruk van 
Scheltema juist is , dat de Hoge Raad in het Bullenbaai-arrest niet uitsloot, dat de be
lastingverordeningen jegens anderen wel verbindend zouden zijn, dan had de Hoge 
Raad er verstandig aan gedaan tenminste aan te geven in het dictum, dat de verorde
ningen "jegens eisers" onverbindend waren, al was het nog beter geweest de term "on
verbindend" in het geheel niet te gebruiken en -zo mogelijk- te kiezen voor een ande
re, minder algemene term, welke weg de Haagse President in een hierna te bespreken 
vonnis is ingeslagen. Met Scheltema kan voorts volledig worden ingestemd, wanneer 
hij stelt dat met onverbindendheid wegens strijd met een hogere regeling moeilijk te 
rijmen lijkt, dat de lagere regeling jegens anderen wel verbindend zou kunnen zijn. Te
recht betoogt hij dat een dergelijke situatie -verbindend jegens de één, onverbindend 
jegens de ander- slechts denkbaar lijkt in het geval algemene rechtsbeginselen zijn ge
schonden. Illustratief in dit verband is het vonnis van de Haagse president van 26 juni 
198675. In dat geval hadden de minister van Financiën en de Staatssecretaris van WVC 
in het kader van de stelselwijziging ziektekostenverzekering tot viermaal toe toezeg
gingen gedaan om studerenden in de tot stand te brengen a.m.v.b. op een bepaalde 
wijze te ontzien. Toen dat vervolgens niet geschiedde, oordeelde de Haagse president 
dat onrechtmatig jegens de SSGZ (een studentenverzekeringsmaatschappij), maar 
overwoog: 

"Het vorenstaande betekent nog niet dat het adequaat is het bestreden besluit 
(de a.m.v.b., JP) in algemene termen buiten werking te stellen, ook ten opzichte 
van anderen dan de SSGZ. Het is immers niet aannemelijk dat de door de Staat 
gemaakte fout ook jegens anderen dan de SSGZ een onrechtmatige daad zou 
opleveren. In de gegeven omstandigheden lijkt het passender de Staat te ver
bieden het bestreden besluit toe te passen op de SSGZ'. 

Afgezien van het feit dat -zoals wij zagen- naar de huidige stand van zaken een in al
gemene termen vervatte buitenwerkingstelling of onverbindendverklaring "juridisch" 
nog niet betekent dat ook anderen daarvan altijd kunnen profiteren (de suggestie dat de 
president de a.m.v.b. ook jegens anderen buiten werking zou kunnen stellen is dan ook 
naar mijn oordeel onjuist, vergelijke de uitdrukkelijke overweging in het LSV-arrest 
dat derden geen rechten aan een buitenwerkingstelling kunnen ontlenen), is de geko
zen oplossing zeer gelukkig, gelukkiger dan die van de Hoge Raad in het Bullenbaai-
arrest, waarbij het dictum van algemene onverbindendverklaring spreekt, terwijl het 
slechts onrechtmatigheid jegens eisers bedoelt. De gekozen oplossing van de Haagse 
president is daarom zo fraai, omdat de uitspraak goed laat uitkomen, dat de a.m.v.b. -
voor zover zij een regeling geeft voor andere bevolkingsgroepen dan studenten- on
gemoeid wordt gelaten. 

'" Onder NJ 1984. 361. "Ook" wordt hier gebruikt in de betekenis van "tegelijkertijd". 
75 KG 1986.320. 
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In het hiervoorgestelde ligt besloten de aanbeveling om termen als "buitenwerking-
stelling" en "onverbindendverklaring" in dicta slechts te gebruiken, wanneer de alge
mene regeling ook jegens anderen onrechtmatig wordt geacht, al zal ook dan de wer
king van zo'n uitspraak "slechts" via de precedentwerking voor derden effect sorteren. 
Gebruikt men in gevallen dat een regeling jegens anderen dan procespartijen verbin
dend wordt geacht algemene termen als buitenwerkingstelling en onverbindendheid, 
dan verkwanselt men één van de weinige voordelen die de civielrechtelijke geschil
lenbeslechting van dit soort geschillen boven een administratiefrechtelijke regeling 
zou kunnen hebben, namelijk dat bij de keuze van de dicta van uitspraken een grotere 
variëteit mogelijk is: in het administratief recht heeft men slechts de beschikking over 
algemeen werkende termen als "schorsing" en "vernietiging", indien men klachten 
over een overheidsbesluit wil honoreren. Dat de burgerlijke rechter door een pragmati
sche benadering het onderhavige theoretisch ingewikkelde probleem tot redelijke pro
porties heeft teruggebracht76, neemt intussen niet weg, dat de (op zichzelf niet onlogi
sche) combinatie van het niet oproepen van mogelijke derden-belanghebbenden en het 
beginsel dat uitspraken slechts tussen partijen bindend zijn, problemen kan geven en 
ook geeft. 

De merkwaardige gang van zaken rond de procedures over de Nachtvluchtenbeschikking met betrek
king tot het vliegveld Beek kan dit illustreren: het Haagse Hof trof terzake van de Nachtvluchtenbe
schikking -te beschouwen als wetgeving in materiële zin- eerst op vordering van de Vereniging geen 
uitbreiding vliegveld-Beek een voorziening, dat het aantal nachtvluchten moest worden beperkt tot het 
niveau van vóór de Nachtvluchtenbeschikking, waarna hetzelfde Hof" -in een door de belanghebbende 
bedrijven aangespannen procedure tegen dat arrest- weer op dat oordeel terugkwam. 

Aan eventuele invoering van beroep op een administratieve rechter lijken voor wat 
betreft de positie van derden twee belangrijke voordelen verbonden. In de eerste plaats 
bestaan er meer mogelijkheden voor de administratieve rechter om derden-
belanghebbenden, niet procespartijen, op te roepen. Ik zie er niet aan voorbij, dat ook 
de administratieve rechter niet altijd in staat zal zijn alle belanghebbenden op te roe
pen, zeker als het zou gaan om algemeen werkende wettelijke maatregelen. Onmis
kenbaar heeft hij echter ook nu reeds in procedures terzake van individuele beschik
kingen meer mogelijkheden dan de burgerlijke rechter ten aanzien van algemeen wer
kende voorschriften om derden in het geding te betrekken. In dit verband wordt gewe
zen op de artikel 34 juncto 70 van de Wet op de Raad van State, op grond waarvan de 
voorzitters van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur en de Afdeling recht
spraak in Kroonprocedures en Arob-procedures (zie thans, najaar 1998, artikel 8:26 
Awb) de mogelijkheid hebben vermoedelijke belanghebbende op te roepen en bij ver
moeden van onbekende belanghebbenden een aankondiging in de Staatscourant te 
plaatsen. Een frequenter gebruik van deze laatste mogelijkheden zou -wanneer beroep 
bij de administratieve rechter tegen besluiten van algemene strekking zou worden 
opengesteld, zoals hierna aan de orde zal komen- in ieder geval gedeeltelijk aan de 
onderhavige problematiek tegemoet kunnen komen. Situaties als zich hebben voorge
daan rond de Nachtvluchtenbeschikking die tenminste voor buitenstaanders de indruk 
van een "zigzagkoers van het Hof' geven, dienen te worden vermeden Juist bij alge
meen werkende, wettelijke regelingen lijkt het van belang dat de rechter alle terzake 

Een voorbeeld van een niet van creativiteit gespeende oplossing wordt ook gevormd door Pres. Rot
terdam 30 september 1980, NJ 1980, 560, waarbij werd bevolen, dat de buitenwerkingstelling van een 
woonruimteverordening op dezelfde wijze bekend moest worden gemaakt als de inwerkingtreding er
van. 
77 Eerst Hof 's-Gravenhage 27 februari 1986, KG 1986, 182. vervolgens hetzelfde Hof 10 juli 1986 KG 
1986,510. 
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spelende belangen kan afwegen en daarover derhalve vóór zijn beslissing wordt geïn
formeerd. Wellicht kan ook de civiele rechter bij dit soort procedures een actievere 
houding ten aanzien van het oproepen van partijen betrachten78, doch de vraag lijkt 
gewettigd of zulks niet enigszins haaks staat op het karakter van de civiele procedure 
en de lijdelijkheid van de burgerlijke rechter. 

Een tweede, wellicht gewichtiger voordeel, dat het openstellen van beroep op een ad
ministratieve rechter voor het onderhavige probleem zou betekenen, wordt gevormd 
door het type uitspraken, dat deze geeft: over de rechtsgevolgen79 van een schorsing of 
vernietiging van een overheidsbesluit bestaan niet of nauwelijks misverstanden, een 
mate van rechtszekerheid, die civielrechtelijke dicta -van fluoridering, via LSV tot 
Nachtvluchtenbeschikking- naar hun aard in deze niet kunnen bieden. Ook dit pro
bleem is wellicht "in civilibus" oplosbaar. Zo kent Boek 2 BW de mogelijkheid van de 
vernietiging door de rechter van een besluit van de algemene vergadering van een ver
eniging of een naamloze vennootschap, welke vernietiging -gelijk een administratief
rechtelijk- ook derden bindt, terwijl er ook andere constitutieve -met bijvoorbeeld een 
buitenwerkingstelling te vergelijken- uitspraken zijn, die op grond van specifieke 
wettelijke regelingen niet allen partijen, maar ook anderen binden Het is echter dui
delijk dat de gedachte van een aparte regeling van civielrechtelijke uitspraken terzake 
van overheidsbeslissingen geen bijval verdient en dat -als de wetgever dan toch aan 
het werk zou gaan- veel beter aangesloten zou kunnen worden bij de reeds bestaande 
administratiefrechtelijke beroepsregelingen. 

II.A.3.2 Binding van O.M. en andere rechters 

Het is (theoretisch) denkbaar, dat het O.M. ondanks een algemeen geformuleerde uit
spraak tot (bijv.) buitenwerkingstelling van een wettelijke regeling door de rechter, tot 
vervolging overgaat, waarbij men kan onderscheiden of de vervolging zich richt tot 
degene, die de uitspraak tot buitenwerkingstelling verkreeg of tot anderen. Daarnaast 
zou men nog onderscheid kunnen maken tussen wetgeving van de centrale overheid 
(waartoe het O.M. staatrechtelijk behoort) of wetgeving van lagere overheden. Im
mers, als men het beginsel hanteert, dat uitspraken slechts partijen binden, ontkomt 
men niet aan dit soort onderscheidingen, hetgeen de wenselijkheid van een admini
stratiefrechtelijke geschillenbeslechting bevestigt. Nu heb ik niet de indruk dat zich 
hier in de praktijk grote problemen voordoen. Het instellen van een strafrechtelijke 
vervolging op grond van een door de rechter buiten werking gesteld voorschrift is voor 
zover mij bekend niet voorgekomen. Het O.M. kan zijn tijd beter gebruiken81. Reeds 
hierom lijkt het mij verantwoord met slechts enkele opmerkingen over deze kwestie te 
volstaan. 

De Hoge Raad heeft in het veel aangehaalde LSV-arrest overwogen, dat de ontvanke
lijkheid van het O.M., dat na een buitenwerkingstelling in kort geding zou overgaan 
tot vervolging van de partij, die de voorziening verkreeg, ter beoordeling van de straf-

78 Verburgh (1975) geeft op p. 56 een aantal mogelijkheden voor de burgerlijke rechter aan om belang
hebbenden (niet-procespartijen) op te roepen. 
79 Scheltema en Lubberdmk in Administratieve rechtsgangen Algemeen deel 7.1. en ook Punt (1974) m 
zijn proefschrift betogen weliswaar dat ook administratiefrechtelijke uitspraken niet erga omnes wer
ken, doch -wat daar ook van zij- de rechtsgevolgen van vernietiging en schorsing zijn veel duidelijker 
dan die van civielrechtelijke dicta met betrekking tot overheidsbesluiten, zoals overigens ook met door 
Scheltema en Lubberdmk wordt bestreden. 
80ZieVeegens(1972), § 16. 
81 In dezelfde zin Mok (1984), p. 72. 
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rechter staat, welke overweging kennelijk voor andere gevallen dan de LSV-zaak be
doeld was, nu het niet goed denkbaar moet worden geacht, dat de LSV als vereniging 
voor overtreding van de gewraakte Prijzenbeschikking zou kunnen worden vervolgd. 
Mok meent dat niet-ontvankelijkheid de voor de hand liggende consequentie is. Die 
stelling zou ik zeker niet willen betwisten, wanneer het gaat om een geding tussen de
zelfde procespartijen, de Staat en degene die de uitspraak verkreeg. Het civiele vonnis 
tot buitenwerkingstelling heeft immers de betekenis, dat 

"de Staat zich -tot een eventuele beslissing in een bodemprocedure, waarbij de 
beschikkingen verbindend worden geoordeeld- heeft te onthouden van gedra
gingen, die op de werking van die beschikkingen zijn gegrond, met name het 
uitvoeren of het doen uitvoeren daarvan, bijvoorbeeld door daden van opspo
ring en strafvervolging82". 

Zou het O.M. ook niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, wanneer het tot vervol
ging overgaat van anderen dan de partijen die de uitspraak hebben verkregen? Daarte
gen pleit de overweging, dat 

"ook een algemeen geformuleerde uitspraak als in het onderhavige geval is 
gegeven slechts rechten geeft aan de partijen, die haar hebben verkregen, zij 
het dat derden kunnen profiteren van het praktische gevolg, gelegen in de ver
wachting, dat die rechter in volgende soortgelijke zaken in dezelfde zin zal be
slissen". 

Deze overweging lijkt te impliceren dat -nu de uitspraak tot buitenwerkingstelling aan 
derden geen rechten geeft- het O.M. wèl tot vervolging zou mogen overgaan, maar dat 
het in de rede ligt dat de rechter tot een zelfde oordeel over de verbindendheid van de 
verordening, waarop de vervolging is gebaseerd, zal komen en tot ontslag van rechts
vervolging zal besluiten. Toch zou ik niet willen uitsluiten dat de rechter na een alge
meen geformuleerde uitspraak van zijn "civiele collega" tot buitenwerkingstelling tot 
niet-ontvankelijkheid van het O.M. zal besluiten. Nicolai noemt het één van de begin
selen van behoorlijk vervolgingsbeleid "dat het niet aangaat in een bij voorbaat "verlo
ren zaak" de verdachte met de perikelen van een rechtszaak te belasten"83. Leijten die 
niet-ontvankelijkheid als een paardemiddel ziet en daarom tot terughoudendheid te 
dien aanzien oproept, lijkt voor dat paardemiddel wel ruimte te zien bij "Kafka-
achtige" toestanden . Een situatie, waarbij een regeling door de rechter buitenwerking 
is gesteld en die omstandigheid het O.M. niet weerhoudt van vervolging van anderen 
dan degenen die de uitspraak verkregen, roept inderdaad het beeld van een "Kafka-
achtige" toestand op. Dezelfde opmerkingen kunnen worden gemaakt ten aanzien van 
de situatie, dat het O.M. als orgaan van de centrale overheid zich niet gebonden zou 
achten aan een uitspraak tot buitenwerkingstelling van een verordening van de lagere 
overheid -verkregen in een civiele procedure, waarin die lagere overheid als gedaagde 
partij optrad- en op grond daarvan een vervolging zou instellen. Wanneer het O.M. op 
grond van een (te) groot onderscheidingsvermogen in zo'n situatie toch tot een vervol
ging zou overgaan, lijkt het hanteren van wat Leijten begrijpelijkerwijs een paarde
middel noemt toch op zijn plaats. 

8 : HR 1 juli 1983, NJ 1984, 360. 
Nicolai' (1984) p. 38/39. Voor beschouwingen en documentatie over de beginselen van behoorlijk 

vervolgingsbeleid verwijs ik naar zijn uitvoerige en belangwekkende verhandeling. 
84 Zie zijn conclusie als A-G bij HR 2 maart 1982, NJ 1982, 460. 
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Tenslotte hoort op deze plaats nog enige aandacht te worden besteed aan de vraag 
welke binding de uitspraak van de burgerlijke rechter heeft voor met name de admini
stratieve rechter. Uit hetgeen hiervoor is betoogd ten aanzien van het spiegelbeeld (de 
-naar mijn oordeel zeer grote- binding van de uitspraak van de administratieve rechter 
voor de burgerlijke rechter) volgt, dat ik de binding van de administratieve rechter aan 
het oordeel van de burgerlijke rechter geringer acht. De administratieve rechter is im
mers de "speciale" voor geschillen tegen de overheid in het leven geroepen rechter, de 
civiele rechter wordt "slechts" ingeschakeld op grond van zijn "reservefunctie". Ik 
verwijs naar hetgeen hiervoor daaromtrent naar aanleiding van het arrest Heesch-Van 
de Akker werd opgemerkt, in welk arrest de Hoge Raad immers stelde dat het oordeel 
over de verbindendheid van een bepaald vergunningenstelsel "typisch behoort tot de 
vragen, waarvoor de Afdeling rechtspraak in het leven is geroepen85. De Hoge Raad 
kwam om die reden terug van zijn eerder ten aanzien van artikel 14 Wegenwet gehul
digde leer. Dat neemt intussen niet weg dat uitspraken van de Hoge Raad op grond van 
beginselen van rechtszekerheid en rechtseenheid ook voor administratieve rechters 
zeer groot gewicht in de schaal dienen te leggen: zo acht ik het niet goed denkbaar, dat 
bijvoorbeeld het College van Beroep voor het bedrijfsleven de Prijzenbeschikkingen 
die door de Hoge Raad in de arresten van 1 juli 1983 onverbindend werden geoor
deeld, vervolgens verbindend zou hebben geoordeeld, zo dat College nog zou hebben 
moeten oordelen over een beroep tegen een individuele beschikking, die op een van 
die algemene Prijzenbeschikkingen zou zijn gebaseerd. 

Een preadvies heeft met een de
tective-roman niet slechts ge
meen, dat het voor velen trein-
lectuur is, maar ook, dat het op de 
laatste bladzijde de oplossing van 
het probleem behoort te geven" 

II.A.4 Beroep bij de administratieve rechter(s)? 
{hoofdstuk VI, § 14 uit het NJV-preadvies) 

Beschikkingen kunnen bij de administratieve rechters worden aangevochten, besluiten 
van algemene strekking -waaronder wetgeving in materiële zin- bij de burgerlijke 
rechter Het is niet slechts een revolutionair idee van een jonge preadviseur, wanneer 
ik meen, dat goede argumenten voor die competentieverdeling ontbreken: verschillen-

85 Vergelijk ook Hof 's-Gravenhage 19 december 1984, AB 1986, 93 ten aanzien van een circulaire van 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken: ".. zulks terwijl een oordeel omtrent de al of niet juistheid van die 
beslissingen., is voorbehouden aan de administratieve rechter, voor wie uitspraken van de burgerlijke 
rechter, ook in hoogste instantie gewezen, geenszins bindend zijn." 
86 C.H.F. Polak. Sociale grondrechten, preadvies NJV 1953, p. 247. 
87 Toevoeging najaar 1998: deze zin zou thans na de invoering van de eerste tranches van deAwb per 1 
januari 1994 moeten luiden: "Beschikkingen kunnen bij bestuursrechters worden aangevallen evenals 
besluiten van algemene strekking, doch van die laatste categorie dienen besluiten terzake van algemeen 
verbindende voorschriften en beleidsregels bij de burgerlijke rechter te v/orden bestreden. " De tekst, 
die dan volgt kan evenwel blijven staan. 
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de gezaghebbende auteurs hebben juist op dit punt uitbreiding van de competentie van 
de administratieve rechter(s) bepleit . 

Materieel lijkt het sterkste argument voor de mogelijkheid van beroep op een admini
stratieve rechter gelegen in het feit, dat het onderscheid tussen beschikking en wetge
ving in materiële zin (wetgeving in formele zin en verdragen zijn in deze paragraaf 
niet aan de orde!) veelal niet scherp is te trekken en de overheid bij het kiezen van de 
haar ten dienste staande instrumenten tot verwezenlijking van door haar gewenste 
doeleinden vaak willekeurig van het instrument van de beschikking of van de algeme
ne regel gebruik maakt89. Een onderscheid in de vorm van rechtsbescherming is dan 
ongerechtvaardigd. Dit argument -dat wetgeving vaak veeleer "bewerktuiging van be
stuursorgaan"90 is geworden- is voor de verordeningen tot stand gekomen in samen
spraak met vertegenwoordigende lichamen minder overtuigend. Daarbij dient echter te 
worden bedacht dat de verordeningen van lagere overheden, evenals trouwens (ande
re) gedelegeerde regelgeving, ook thans reeds aan verschillende vormen van rechter
lijke controle91 bloot staan. Tot politieke (of beleidsmatige) controle zou de mogelijk
heid van beroep op de administratieve rechter niet leiden. Dat het onderscheid tussen 
politieke en bestuurlijke controle enerzijds en rechtmatigheidscontrole anderzijds ook 
door de regering niet steeds scherp in het oog is gehouden kwam hiervoor reeds ter 
sprake. Het is met name dit "argument" geweest dat aan invoering van beroep tegen 
besluiten van algemene strekking in de weg heeft gestaan. 

Ook zij, die door het materiële argument van de "schemerige grens" tussen beschik
king en besluit van algemene strekking niet overtuigd raken -immers, ondanks de 
daaraan aangebrachte schade leeft de trias van wetgeving, rechtspraak en bestuur bij 
velen nog zo sterk, dat een rechtstreeks beroep bij een administratieve rechter tegen 
wetgeving, ook al is het wetgeving van lagere overheden en/of van bestuursorganen 
door velen niet passend zal worden geacht -zullen toch moeten erkennen, dat de ont
wikkelingen van ons systeem van rechtsbescherming handhaving van de bestaande 
competentie-verdeling op dit punt hachelijk maken. Als de burgerlijke rechter wetge
ving in materiële zin op soortgelijke wijze toetst als hij vóór de inwerkingtreding van 
de Wet-Arob beschikkingen toetste, rijst immers de vraag waarom beschikkingen wel 
naar de administratieve rechters zijn overgeheveld en deze wetgeving niet: voor een 
wezenlijk verschil in omvang van de rechtsbescherming acht de Hoge Raad kennelijk 
geen grond aanwezig. "Men heeft in ons land gekozen voor een rechtsbeschermings
systeem, waarin de gewone rechter in beginsel wordt teruggewezen voor die gevallen, 
waarin uitoefening van overheidsbevoegdheden als zodanig aan de orde is" . Aldus 
past het in ons systeem van rechtsbescherming om -waar behoefte aan rechtsbescher
ming tegen de overheid bestaat- de rol van de gewone rechter, die als zodanig op het 
gebied van de rechtsbescherming immers slechts een reservefunctie heeft, terug te 

88 Zie Donner & Samkalden (1960), Kan (1985), De Haan (1987), Van der Hoeven (1984) (die echter 
op besluiten van algemene strekking, niet zijnde wetgeving in materiële zin het oog heeft), Koeman 
(1985) en Blaauw (1981). 
89 In die zin ook Prakke (1972) op p. 152/153. 
90 Zie Borman (1981) met zijn opmerking in zijn preadvies voor de NJV, dat veel gedelegeerde wetge
ving in feite "instrument in handen van de administratie" is en "bewuste bewerktuiging van bestuursor
ganen". Handelingen NJV 1981, deel 1, tweede stuk, p. 24. Daarbij sluit aan dat ingevolge artikel 173 
EEG-Verdrag soms wel beroep tegen verordeningen mogelijk is, welke bepaling -aldus het Luxemburg
se Hof (zie o.m. De Meij (1982). p. 116)- ertoe strekt te voorkomen dat iets in de vorm van een veror
dening wordt gegoten om aan beroep van een particulier te ontkomen. 
91 Vergelijk Van der Burg in zijn noot onder AB 1986, 176. 
92 Steenbeek (1987). 
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dringen. De rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften en tegen 
beleidsregels is rechtsbescherming tegen de overheid, die in ons systeem in beginsel 
bij administratieve rechters thuishoort93. Wat is de ratio van de beoordeling door de 
burgerlijke rechter in de LSV-zaak van de Prijzenbeschikking94, in de nachtvluchten
affaire van de Nachtvluchtenbeschikking95, in het Bullenbaai-arrest van de Curaçaose 
belastingverordening96, in het Landbouwvliegersarrest van de "afstanden" beschik
king97. Als deze besluiten toch beoordeeld worden (en terecht naar mijn oordeel), is 
het dan in ons systeem van rechtsbescherming niet veel logischer en minder gekun
steld, dat dat door een administratieve rechter gebeurt en niet door de burgerlijke 
rechter?. 

Voor juristen is een taak weggelegd het systeem van rechtsbescherming doorzichtiger 
te maken en spitsvondige98 onderscheidingen op dit gebied te beperken. Het neer
schrijven van hoofdstuk II (ik verwijs thans najaar 1998 naar noot 55) -de buitenge
woon ingewikkelde ontvankelijkheidsproblematiek- had eigenlijk niet nodig mogen 
zijn. Al erken ik dat afgrenzingsproblemen onvermijdelijk zullen blijven, zulks vormt 
geen argument om er dan maar niets aan te doen. Beroep tegen materiële wetgeving 
bij administratieve rechters kan derhalve een (gedeeltelijke) oplossing betekenen voor 
de ingewikkelde problematiek die in hoofdstuk II van het preadvies aan de orde was 
(najaar 1998: zie noot 55). Zij is ook aantrekkelijk voor de problemen die onder II. A.2 
en II.A3 aan de orde werden gesteld. Immers, de ontwikkeling van de criteria, waar
aan regelingen worden getoetst kan beter ter hand worden genomen door de admini
stratieve rechters die dagelijks werkten met criteria die op overheidsoptreden zijn toe
gesneden dan dat deze wordt overgelaten aan de burgerlijke rechter met het daarop 
niet toegesneden artikel 1401 BW99. Hoe creatief deze zich daarbij ook van zijn taak 
bedient, zo min als dat aan de instelling van de Afdeling rechtspraak in de weg heeft 
gestaan, zo min kan het een argument vormen, die systematisch weinig bevredigende 
taakverdeling zo te laten. Dat de rechtsgevolgen van een door administratieve rechters 
uitgesproken schorsing of vernietiging inzichtelijker zijn dan die van uitspraken van 
de burgerlijke rechter, zoals onder IIA. 3 werd betoogd, onderstreept de voordelen 
van een publiekrechtelijk georiënteerde geschillenbeslechting van dit soort overheids
besluiten, waarbij immers nar hun aard steeds de belangen van derden zijn betrokken. 

Er zijn ook nadelen aan de openstelling van een dergelijk beroep verbonden. Zo heeft 
Stroink100 de vraag opgeworpen of de beschikkingen die genomen zijn op grond van 
een nadien vernietigde regeling, vervallen", hetgeen de rechtszekerheid in gevaar zou 

93 In het feit dat alle rechters tot de beoordeling van de verbindendheid van regelgeving kunnen worden 
geroepen vindt Stroink een argument gelegen om de huidige situatie te handhaven. Daarmee wordt 
echter voorbijgegaan aan het feit dat het hier om een vraagstuk van rechtsbescherming tegen de over
heid gaat dat daarom bij uitstek een vraagstruk van administratief- of bestuursrecht is geworden. 
94 NJ1984, 360. 
95 Hof 's-Gravenhage 27 februari 1986, KG 1986, 182 en Hof 's-Gravenhage 10 juli 1986, KG 1986, 
510. Daaraan kan de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van 25 juli 1985, AB 
1986. 200 worden toegevoegd: daarbij werd bepaald dat de Nachtvluchtenbeschikking geen beschik
king maar een besluit van algemene strekking was. 
96 NJ 1984, 361. 
97 HR 16 mei 1986. AB 1986, 574. 
98 Vergelijk Van der Hoeven (1984). die over de ontvankelijkheidscriteria van de Wet-Arob op p. 312 
opmerkt: "ook hier heeft het juridisch gezelschapsspel van de niet-ontvankelijkheden een boeiend maar 
weinig bevredigend verloop." 
99 In dezelfde zin vooral Kan (1985) 
100 Zie de toelichting bij zijn stellingen voor het door de VAR georganiseerde symposium op 26 sep
tember 1986 "Tien jaar Wet-Arob: Hoe verder?" 
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kunnen brengen. De praktijk zal hier naar het mij voorkomt weinig problemen mee 
hebben: indien tegen de beschikking geen beroep is ingesteld is zij in beginsel onaan
tastbaar geworden, ook al zou zij, wanneer dat beroep wel was ingesteld zeker zijn 
vernietigd101. Groter is wellicht het probleem van de beroepstermijn dat ook door 
Stroink is genoemd. De burger heeft vaak in de eerste tijd nog geen last van het alge
meen verbindend voorschrift en/of kent het bestaan daarvan pas als de beroepstermijn 
reeds is verstreken. Dit is een probleem dat men niet dient te overschatten: vele van de 
procedures omtrent regelingen bij de burgerlijke rechter van de laatste jaren waren 
immers juist kort-gedingen, die vrijwel meteen nadat de bestreden voorschriften van 
kracht waren geworden werden gevoerd en waarbij een beperkte beroepstermijn der
halve geen probleem zou zijn geweest102. Voorts kan wellicht lering worden getrokken 
uit de jurisprudentie van de Franse administratieve rechter. Deze acht -naar Bok 
memoreert- de individuele burger, die van mening is dat een verandering van omstan
digheden aanleiding moeten geven tot wijziging of intrekking van een reglement, ont
vankelijk in zijn beroep tegen een weigering aan een daartoe strekkend verzoek gevolg 
te geven. 

Daarnaast dient naar het mij voorkomt wel zo te zijn (blijven) dat wanneer het alge
meen verbindend voorschrift niet tijdig is aangevochten, de administratieve rechter in 
ieder geval de strijdigheid daarvan met hogere regelingen mag blijven beoordelen, in
dien tegen een individuele beschikking (tijdig) wordt opgekomen. Ook in het bestaan
de rechtssysteem bestaan voorbeelden van een toetsing van achterliggende besluiten, 
die verricht wordt ondanks het feit, dat tegen die besluiten niet werd geopponeerd. 
Mok acht aan de instelling van het beroep tegen besluiten van algemene strekking bij 
administratieve rechters teveel kosten verbonden.105 Men kan hem tegenwerpen, dat 
het tegelijkertijd een ontlasting van de burgerlijke rechter zal betekenen, maar of hij 
hierdoor overtuigd zal zijn valt te betwijfelen. Niet ontkend kan immers worden, dat 
een beroepsmogelijkheid bij administratieve rechters vanwege de voordelen van een 
administratiefrechtelijke geschillenbeslechting, die voor de burgers zoals bekend min
der drempels106 van verschillende aard opwerpt, vermoedelijk tot een toename van 
procedures terzake van beschikkingen na de invoering van de Wet-Arob ook sensatio
neel is toegenomen. Men zet echter de wereld toch enigszins op haar kop, als men 
eerst de overheid middels normstelling -veelal terecht- overal laat interveniëren en 

101 Ook de Hoge Raad heeft dit -zoals hiervoor besproken- als uitgangspunt onder meer vastgelegd in 
HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 (MS). 
102 Zo bijvoorbeeld NJ 1984, 360 (LSV), AB 1986, 574, (Landbouwvliegers), NJ 1985, 74 (Medicijnen
knaak). 
103 Bok (1986), p. 40. 
104 Zie dienaangaande het betoog van Koeman (1979), i.h.b. p. 203/204. Van Angeren (1968), p. 166. Ik 
zou op dit punt derhalve wel onderscheid willen maken tussen een beschikking, die nadat er niet üjdig 
beroep is ingesteld in beginsel formele rechtskracht verkrijgt (zie het besproken uitgangspunt in onder 
meer Heesch/Van den Akker) en de regeling die -ook wanneer daartegen beroep zou worden ingesteld 
en zulks is nagelaten- in ieder geval op haar verenigbaarheid met de wet getoetst moet kunnen worden, 
wanneer in een later stadium beroep tegen een uitvoeringsbeschikking wordt ingesteld: zo zou een be
roepsprocedure tegen een politiedwangaanschrijving, waartegen beroep op grond van een voorschrift, 
dat onverbindend is. succes moeten hebben ook als tegen dat voorschrift beroep mogelijk was doch niet 
is ingesteld. Ook de strafrechter dient de verbindendheid van overtreden voorschriften te onderzoeken, 
ook als daartegen geen beroep zou zijn ingesteld en dat wel mogelijk was geweest. Najaar 1998: zie 
hierover II.B en VI: thans is inderdaad ook door de regering aanvaard dat bij eventuele invoering van 
beroep bij de bestuursrechter tegen regelgeving exceptieve toetsing daarvan in een geding over een op 
die regelgeving gebaseerde beschikking mogelijk blijfl, ook al is tegen die regeling zonder succes be
roep ingesteld of is de termijn om dat te doen verstreken. 
105 Mok (1984). 
106 Ondermeer: geen verplichte rechtsbijstand, lagere griffiegelden en meestal geen kostenveroordeling. 
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vervolgens verhoogde rechtsbescherming van burgers daartegen op een kostenargu-
ment laat afstuiten en weinig gerechtvaardigde verschillen met bestaande beroepsmo
gelijkheden tegen beschikkingen laat voortbestaan. 

De eventuele uitbreiding van de competentie van administratieve rechters zou de alom 
erkende noodzaak van administratieve rechtspraak in twee instanties extra klemmend 
maken. De beoordeling van het zwaardere soort besluit dan een beschikking, dat een 
regeling veelal is, mag naar mijn mening niet overgelaten worden aan een rechter die 
in enige en hoogste resoort rechtspreekt. Bij de verdeling over de verschillende admi
nistratieve rechters dient aangesloten te worden bij de huidige verdeling: de beroepen 
tegen regelingen in de sociale verzekeringssector dienen te worden behandeld door de 
Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep, die tegen de lagere regelingen op 
grond van de wetten, die reeds een beroepsregeling bij het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven kennen, door dat College (waarbij de instelling van een eerste in
stantie naar het voorbeeld van de voorgenomen Arob-gerechten zou moeten worden 
overwogen) enz., terwijl in de Wet-Arob een algemene aanvullende mogelijkheid van 
beroep tegen besluiten van algemene strekking zou kunnen worden neergelegd (of lie
ver: de thans in artikel 2 lid 2 onder a neergelegde uitzondering zou dienen te verval
len). Een grotere scheiding tussen de adviserende taak van de Raad van State bij de 
wetgeving en haar rechtsprekende taak dient alsdan wel te worden gewaarborgd, waar 
het natuurlijk niet zo moet zijn dat hetzelfde college vóór de totstandkoming van een 
algemene maatregel van bestuur advies daarover uitbrengt en daarna de rechtmatig
heid ervan in een rechtstreeks daartegen gerichte procedure beoordeelt107.Invoering te
gelijk met de Arob-rechtspraak in twee instanties zou in één klap een enorme verbete
ring van ons systeem van rechtsbescherming betekenen, terwijl de gevreesde gevolgen 
voor de werkdruk alsdan in belangrijke mate ondervangen zouden zijn. 

Tradities zijn taai en de tijd is wellicht niet gunstig. Het besef dat er teveel regels zijn 
moge dan de laatste jaren in de politiek zijn gerijpt, het lijkt twijfelachtig of de politiek 
de burgers de mogelijkheid zou willen geven zich middels beroepsmogelijkheden te
gen die regels zelve te weer te stellen en bereid is de daarvoor wellicht benodigde ex
tra gelden ter beschikking te stellen. Zou dat wel gebeuren, dan zou dat wel eens van 
veel wezenlijker betekenis kunnen zijn voor de bestuurden dan het streven naar dere
gulering, waarvoor geen grote successen lijken te zijn weggelegd. 

Zelfs als de vergadering van de NJV zich zou scharen achter het idee van beroep tegen 
alle overheidsbesluiten met uitzondering van verdragen en wetten in formele zin, is de 
verwezenlijking van dat idee in ieder geval op korte termijn vermoedelijk niet te ver
wachten. Als die inschatting juist is, betekent dat dat wij het in eerste instantie niet van 
de wetgever maar vooral van de burgerlijke rechter zullen moeten hebben en zo erg is 
dat gezien de door hem betoonde vindingrijkheid nu ook weer niet. In dit preadvies 
{lees thans: In IIA) is een aantal aanbevelingen voor de ontwikkeling van diens juris
prudentie gedaan, grote en kleine, die thans niet meer herhaald behoeven te worden. 
Voor één mijns inziens belangrijke suggestie zou ik echter een uitzondering willen 
maken, omdat zij mij van meer wezenlijk belang schijnt. Het komt mij voor dat zolang 
geen rechtstreeks beroep bij de administratieve rechters tegen besluiten van algemene 

107 Kan (1985) wijst er terecht op dat naast artikel 2 lid 2 onder a in verband hiermee ook artikel 5 onder 
a van de Wet-Arob wijziging zou behoeven (zie i.h.b. zijn noot 11 op p. 75). Van Maarseveen (1986) 
betoogt trouwens dat de verschillende taken van de Raad van State reeds thans aanleiding zouden kun
nen zijn tot het oordeel, dat niet gesproken kan worden van een onafhankelijke instanties als bedoeld in 
artikel 6 ECRM. 
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strekking, waaronder algemeen verbindende voorschriften, wordt opengesteld, de ge
wone rechter zoveel mogelijk bij diens jurisprudentie terzake van de verbindendheid 
van die besluiten dient aan te sluiten. Als belangrijkste argument kan worden verwe
zen naar hetgeen hiervoor op grond van ons systeem van rechtsbescherming tegen de 
overheid ten faveur van het openstellen van beroep tegen regelgeving bij administra
tieve rechters werd opgemerkt. Als diezelfde redenering ten grondslag ligt aan de 
overweging van de Hoge Raad "dat het oordeel over de vraag of dergelijke ... vergun
ningstelsels rechtens aanvaardbaar zijn, typisch behoort tot die vragen, tot het beant
woorden waarvan de Afdeling rechtspraak van de Raad van State is geroepen" (om 
welke reden de Hoge Raad de jurisprudentie terzake van het uitwegvergunningen
stelsel laat aansluiten bij die van de Afdeling rechtspraak), is dat mijns inziens toe te 
juichen. Dat de gewone rechter terzake van terreinen, waar ook jurisprudentie door 
specialistische rechters -in het bijzonder in het leven geroepen om op die terreinen 
rechtsbescherming tegen de overheid te verlenen- plaatsvindt, die jurisprudentie volgt, 
wanneer hij op grond van zijn rest-functie dient in te springen, acht ik in ons systeem 
van rechtsbescherming niet meer dan logisch en bepaald niet een ondermijning van 
zijn bevoegdheid terzake, zoals Hennekens109 en Stroink110 lijken te suggereren. 

Willen wij ons verbrokkeld systeem van rechtsbescherming werkbaar houden, dan 
dient eenheid in de toepassing van ons recht te worden nagestreefd en dienen oordelen 
van specialistische rechters door andere rechters, die vaak (som "systematisch onbe
doeld") tot oordelen worden geroepen, te worden gevolgd en wel in het bijzonder ter
zake van de verbindendheid van wettelijke voorschriften, tenzij het idee van Bloem-
bergen om cassatie in administratieve zaken111 mogelijk te maken, alsnog wordt ge
volgd. Zolang dat laatste niet het geval is, lijkt in verband met bedoelde verbrokkeld-
heid de ontwikkeling van nieuwe gedachten terzake van de precedentwerking van 
rechterlijke uitspraken afkomstig van andere colleges dan waaraan het te berechten 
geval is voorgelegd, op haar plaats. Daarbij zou ik als leidraad voor ogen willen hou
den dat de uitspraken van de hoogste administratieve rechters terzake van geschillen 
tussen de overheid en bestuurden voor de gewone rechter -de burgerlijke rechter en de 
strafrechter- een meerwaarde dienen te hebben112. Dat uitgangspunt -dat wellicht uit 
Heesch-Van de Akker valt te lezen- vormt op zichzelf weer een argument om op het 
hele terrein van de overheidbemoeiing, voor zover de Staten-Generaal niet hebben ge
sproken, rechtstreeks beroep op de administratieve rechters mogelijk te maken ; als 
de burgerlijke rechter toch het oordeel van de speciale rechter terzake van de geoor
loofdheid van regelingen veelal zou dienen te volgen, kan men beter meteen de proce-

lua NJ 1986, 723. 
109 In zijn noot onder Heesch/v.d. Akker in Ars Aequi 1986, 642. 
110 Op de studiedag "Tien jaar Wet-Arob: hoe verder?" op 26 september 1986. 
111 Bloembergen (1984). Die gedachte is overigens niet met het primaat van het oordeel van gespeciali
seerde rechters in tegenspraak: integendeel, indien een administratieve kamer bij de Hoge Raad zou 
worden ingesteld, lijkt het logisch dat de door die kamers te geven oordelen over publiekrechtelijke 
voorschriften door andere rechters worden gevolgd. 
112 Al besef ik dat de burgerlijke rechter meer wil weten van de door mij bepleitte toetsing van lagere 
wetgeving (HR 16 mei 1986, AB 1986, 574) aan ongeschreven recht dan met name de Afdeling Recht
spraak. Dat laatste zou uiteraard anders worden, wanneer (expliciet) beroep op de administratieve rech
ter zou worden opengesteld met soortgelijke toetsingscriteria als in artike 8 Wet-Arob zijn neergelegd. 
Toevoeging najaar 1998: zoals eerder aangegeven zit de Raad van State nu wel op dezelfde lijn als de 
gewone rechter. Zie de toevoeging aan noot 60. 

Ik ben onder verwijzing naar met name de betogen van Van der Hoeven (1984) en (1986) ook een 
voorstander van het laten vervallen van het vereiste dat een besluit -om voor Arob-beroep vatbaar te 
zijn- op rechtsgevolg gericht dient te zijn. 
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dures, waarin de geoorloofdheid van regelingen aan de orde zijn aan die speciale 
rechters toedelen. Daarmee is de cirkel dan weer gesloten. 
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Hoofdstuk II. Rechtsbescherming tegen algemeen verbindende 
voorschriften en beleidsregels 

Onderdeel n.B Rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voor
schriften en beleidsregels bij de bestuursrechter: voorlopig 
van de baan? (Trema, oktober 1997, pag. 269-272) 

n.B. 1 Inleidende opmerking 

Op 22 juni 1993 aanvaardde de Tweede Kamer het amendement Jürgens 
(PvdA)/Biesheuvel (CDA) dat inhield, dat artikel 8:2 van de Algemene wet be
stuursrecht op 1 januari 1999 zou vervallen1. Artikel 8:2 houdt in dat geen beroep bij 
de bestuursrechter mogelijk is tegen besluiten, inhoudende algemeen verbindende 
voorschriften en beleidsregels. Aldus besliste de wetgever in 1993 dat er vanaf 1 janu
ari 1999 tegen deze besluiten per 1 januari 1999 wèl rechtstreeks beroep bij de bes
tuursrechter zou gaan openstaan. Dat dat zal gebeuren, is na de notitie van minister 
Sorgdrager, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Kohnstamm 
van 13 mei 1997 minder waarschijnlijk geworden.2 

II.B.2 Een merkwaardige geschiedenis. 

De recente geschiedenis van het eventuele beroep tegen algemeen verbindende voor
schriften en beleidsregels is een merkwaardige. In het afgelopen decennium is er een 
aantal proefschriften en preadviezen verschenen, waarin werd bepleit dat beroep bij de 
bestuursrechter tegen algemeen verbindende voorschriften (niet zijnde wetgeving in 
formele zin!) mogelijk zou moeten worden3. In de ons omringende landen is een der
gelijk beroep veelal reeds mogelijk. De regering toonde zich echter ten tijde van de 
totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecht een tegenstander van het introdu
ceren van deze beroepsmogelijkheid in ons land. 
Dat heeft geleid tot artikel 8:2 Awb, dat beroep bij de bestuursrechter tegen besluiten, 
inhoudende algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels uitsluit. Mede tegen 
de achtergrond van de hiervoor bedoelde juridische literatuur, aanvaardde de Tweede 
Kamer met een grote meerderheid het genoemde amendement Jurgens/Biesheuvel om 
met ingang van 1 januari 1999 genoemd artikel 8:2 te laten vervallen. Daarmee werd 
bepaald, dat deze beroepsmogelijkheid vanaf dat moment mogelijk zou worden. De 
heer Jürgens vervult in deze geschiedenis een opmerkelijke rol, omdat hij in het par
lementaire jaar '95-'96 -inmiddels als lid van de Eerste Kamer- de aanzet heeft ge
geven tot de in de inleiding genoemde notitie van het Kabinet door het stellen van 
Kamervragen over die invoering en het vragen van nader onderzoek daarnaar4 Met 
name uit een zogenoemd co-referaat van Jürgens naar aanleiding van een preadvies 
van HG. Lubberdink "Beroep tegen algemeen verbindende voorschriften" blijkt zijn 

1 TK 22495, nr. 19 
2 TK 1996-1997, 25383. nr. 1. Toevoeging 1 januari 1999: zoals in de inleiding aangegeven is de invoe
ring inmiddels bij een op 24 december 1998 in het Staatsblad geplaatste wet (zie noot 4 bij hoofdstuk 1) 
uitgesteld. 
3 Van Buuren & J.E.M. Polak (1987), preadviezen voor de NJV en proefschriften van Van Male (1988) 
en Bok (1991). 
4 Aanhangsel I 1995/1996, nr. 34. 
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ambivalente houding ten opzichte van zijn eigen amendement5. Uit dat co-referaat 
blijkt dat hem als eerste ondertekenaar van het amendement vooral gedelegeerde 
rijksregelgeving voor ogen stond, zoals deze aan de orde was in de arresten van de 
Hoge Raad inzake Pocketbooks en Landbouwvliegers6. Denkend aan het soort be
stuursbesluiten dat in die arresten aan de orde was, was hij tezamen met de heer 
Biesheuvel tot het betreffende amendement gekomen. Reeds ten tijde van de indiening 
had hij -er inmiddels op gewezen dat ook algemeen verbindende voorschriften vast
gesteld door gekozen organen als Provinciale Staten en gemeenteraad voor beroep 
vatbaar zouden zijn- aarzelingen, doch -zo valt uit het co-referaat te lezen- mevr. 
PW. A. Gerritzen-Rode heeft hem overtuigd het amendement toch door te zetten. 
De minister van Justitie heeft ter beantwoording van de vragen van de heer Jürgens 
een notitie over het rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en 
beleidsregels toegezegd aan de beide Kamers der Staten Generaal, welke dus op 13 
mei 1997 is verschenen. Daarin wordt uitstel van de invoering van het rechtstreeks 
beroep bepleit. Jürgens heeft zo zelfde aanzet gegeven tot uitstel (of wellicht zelfs af
stel) van het volgens zijn amendement op een vast tijdstip (1-1-1999) in te voeren 
beroep bij de bestuursrechter tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsre
gels. 

II.B.3 De notitie Sorgdrager/Kohnstamm. 

De notitie komt ongetwijfeld de verdienste toe een helder overzicht te geven van de 
huidige situatie van de rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften 
in Nederland en andere Westeuropese landen. Ingegaan wordt op de voor- en tegenar
gumenten van rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en be
leidsregels bij de bestuursrechter alsmede op de aan het instellen van dat beroep ver
bonden problemen, zoals de gevolgen voor de rechterlijke organisatie, op de proces
rechtelijke vormgeving, op het al of niet van toepassing zijn van de bezwaarschriften
procedure en op de vraag van het al dan niet onaantastbaar worden van besluiten die 
op een in beroep vernietigde regeling gebaseerd zijn. Aan het slot van de notitie wordt 
op grond van twee argumenten, die niet voortvloeien uit de heldere uiteenzettingen die 
daaraan voorafgaan de conclusie getrokken dat uitstel van het beroep de voorkeur ver
dient. Het eerste argument wordt ontleend aan de eerste evaluatie van de Algemene 
wet bestuursrecht. Daaruit wordt de conclusie getrokken dat bij het openbaar bestuur 
nog sprake is van een proces van gewenning aan de Algemene wet bestuursrecht en de 
wijze waarop de procedures bij de rechter verlopen . Het tweede, naar mijn indruk 
voor het bepleite uitstel doorslaggevend geachte, argument is de met name vanuit het 
decentraal bestuur aangezwengelde discussie over het onderwerp juridisering. De term 

5 Lubberdink (1996). Zie voor het co-referaat van E.C.M. Jürgens, p. 29-33. 
Toevoeging I januari 1999: op 15 december 1998 verklaart de heer Jürgens, inmiddels eerste kamerlid, 
in het debat in die Kamer over de wet tot uitstel van de invoering van het beroep tegen algemeen ver
bindende voorschriften en beleidsregels, dat hij in mei 1996 onrustig was geworden toen hij merkte dat 
de regering niets deed aan met name noodzakelijke procesrechtelijke punten die geregeld zouden moe
ten zijn, indien het beroepsrecht overeenkomstig het amendement uit 1993 per 1 januari 1999 zou wor
den ingevoerd.. 
6 Resp. HR 24 januari 1969, NJ 1969, 316 (HD), HR 16 mei 1986, AB 1986, 574 (PvB). 

Het evaluatierapport bevat mi. geen wezenlijke argumenten voor het uitstel. Wel wordt uitstel bepleit 
in het ten behoeve van de evaluatie gesclireven onderzoek, waarin de uit de praktijk van het openbaar 
bestuur gehoorde geluiden om het beroep tegen a.v.v.'s en beleidsregels voorlopig niet in te voeren, 
worden onderschreven en nader onderzoek wordt bepleit (p. 392). Ten Berge e.a. (1996). 
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"juridisering" is -zo valt in de notitie te lezen- een begrip geworden voor een aantal 
problemen, waarvoor in toenemende mate vanuit het decentrale bestuur aandacht 
wordt gevraagd, zoals de regeldichtheid en de omvang van de rechtsbescherming. Een 
gevolg van de juridisering is volgens het decentrale bestuur -zo stelt de notitie vervol
gens- aantasting van de slagvaardigheid van het bestuur. In het kader van deze discus
sie wordt ook gewezen op het openstellen van de beroepsmogelijkheid tegen algemeen 
verbindende voorschriften bij de bestuursrechter, die daarbij als een uitbreiding wordt 
beschouwd vergeleken met de huidige situatie van exceptief verweer en de mogelijk
heden bij de burgerlijke rechter. 

Aldus komt de notitie met name op grond van de discussie over de juridisering tot de 
conclusie dat "effectuering van het amendement naar het oordeel van het Kabinet op 
dit moment in ieder geval niet verstandig" is. Daaraan wordt toegevoegd dat er nog 
onzekerheid bestaat over de precieze gevolgen van de invoering. Er wordt derhalve 
uitstel bepleit, dat zou kunnen worden gebruikt om in overleg met betrokken overhe
den en met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht te kijken naar de mo
gelijkheden voor een zodanige vormgeving van de beroepsmogelijkheid, dat oneven
redige bestuurslasten zoveel mogelijk worden voorkomen en om te bezien tot welke 
aanpassingen van het procesrecht zou moeten worden gekomen. De volgende 
evaluaties van de Algemene wet bestuursrecht kunnen daarbij worden betrokken. 
Voorgesteld wordt dan ook tenslotte om met beide Kamers der Staten Generaal van 
gedachten te wisselen over het voornemen om een wetsvoorstel in te dienen waarin 
zou worden geregeld dat artikel 8:2 op een later tijdstip zal vervallen. Een en ander 
betekent derhalve dat het Kabinet van mening is dat het beroep er in ieder geval voor
lopig niet moet komen, doch de wetgever zal dat moeten beslissen. 

II.B.4 Argumenten pro zijn overtuigend. 

De lezer van de notitie krijgt evenwel, lezend tot de laatste paragraaf over "het tijdstip 
van invoering", allerminst de indruk dat de opstellers van de notitie tegenstander zijn 
van het invoeren van het beroepsrecht bij de bestuursrechter tegen algemeen verbin
dende voorschriften. Integendeel, de in de notitie samengevatte argumenten die voor 
invoering van het beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels 
pleiten, hebben mijns inziens meer overtuigingskracht dan de argumenten contra die 
ook in de notitie worden weergeven. De argumenten pro worden in de notitie ook met 
meer overtuiging weergegeven. Dat versterkt de indruk dat met name het politieke en 
bestuurlijke verzet vanuit kringen van decentrale overheden de reden is om in ieder 
geval voorlopig van de invoering af te zien. In de notitie worden de in de literatuur ge
noemde argumenten voor het beroep bij de bestuursrechter tegen algemeen verbinden
de voorschriften en beleidsregels samengevat rond drie hoofd-onderwerpen ("clus
ters") Het eerste is de rechterlijke organisatie en de rol van de burgerlijke rechter 
daarin, het tweede heeft betrekking op de veranderde rol van de wetgever en de tot
standkomingsprocedure voor wetgeving en het derde ziet op de situatie in de ons om
ringende landen. 

Zie onder meer het NJB-special van 23 mei 1997, nr. 21, geheel gewijd aan dit onderwerp. 
Toevoeging 1 januari 1999: een overzicht van de discussie over de juridisering biedt bijlage 2 bij het 
Kabinetsstandpunt "Juridisering in het openbaar bestuur", dat op 21 december 1998 aan de Tweede 
Kamer is aangeboden (TK 1998-1999, 26360, nr 1) 
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II.B.5 Rechtssystematisch gezien dient het beroep er te komen. 

Vanuit het oogpunt van rechterlijke organisatie en de rol van de burgerlijke rechter is 
het ongetwijfeld een anomalie dat de rechtsbescherming in ons land zo is opgebouwd, 
dat thans tegen vrijwel alle publiekrechtelijke besluiten beroep bij de bestuursrechter 
is opengesteld, doch dat dat voor de besluiten die algemeen verbindende voorschriften 
en beleidsregels bevatten niet het geval is. Zoals in de notitie terecht wordt opgemerkt 
is het rechtssystematische argument één van de belangrijkste argumenten, dat pleit om 
de rechtsbescherming tegen deze bij uitstek publiekrechtelijke besluiten bij de be
stuursrechter onder te brengen. Deze in de literatuur uitvoerig onderbouwde argu
mentatie10 heeft naar mijn oordeel recentelijk nog aan kracht gewonnen door een arrest 
van de Hoge Raad van 11 oktober 199611 , waaruit blijkt dat de burgerlijke rechter een 
rechtstreekse vordering tegen regelgeving steeds inhoudelijk moet beoordelen, ook al 
kan de verbindendheid van die regelgeving tegelijkertijd middels een exceptieve toet
sing in een bestuursrechtelijke procedure tegen een op die regelgeving gebaseerd be
sluit aan de orde worden gesteld. Daaruit volgt dat de mogelijkheid om tegen alge
meen verbindende voorschriften en beleidsregels bij de burgerlijke rechter op te ko
men op grond van onrechtmatige overheidsdaad als een geheel zelfstandige aktie moet 
worden gezien, die bestaat naast de mogelijkheid om de rechtmatigheid van regelge
ving aan de orde te stellen in het kader van het beroep tegen op die regelgeving geba
seerde beschikkingen. Uit eerdere jurisprudentie als de arresten inzake Pocketbooks, 
LSV en Landbouwvliegers was reeds duidelijk, dat het feit dat er geen beroep open 
stond bij de bestuursrechter tegen algemeen verbindende voorschriften niet aan een 
aktie uit onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter in de weg staat, doch over de 
vraag of die aktie ook mogelijk was in een situatie dat de verbindendheid van de re
gelgeving ook op adequate wijze aan de orde kan worden gesteld bij de bestuursrech
ter bestond nog geen zekerheid12. Nu de Hoge Raad duidelijk heeft gemaakt, dat een 
dergelijke mogelijkheid van exceptieve toetsing door de bestuursrechter niet aan een 
aktie uit onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter in de weg staat, betekent dat dat 
er naar huidig recht een volwaardige beroepsgang tegen algemeen verbindende voor
schriften, niet zijnde wetgeving in formele zin alsmede ook tegen beleidsregels be
staat, namelijk bij de burgerlijke rechter, geheel onafhankelijk van de mogelijkheid de 
verbindendheid van die regelgeving (zelfs tegelijkertijd) langs bestuursrechtelijke weg 
aan de orde te stellen. 

Vanuit rechtssystematisch oogpunt is er geen goed argument te vinden, waarom tegen 
alle andere publiekrechtelijke besluiten beroep bij de bestuursrechter open staat, doch 
tegen dit soort besluiten een volwaardige beroepsgang bij de burgerlijke rechter mo
gelijk is in de vorm van een vordering op grond van onrechtmatige daad. Het open
stellen van beroep bij de bestuursrechter tegen ook deze besluiten zou aansluiten bij 
het feit, dat de rechtsbescherming tegen vrijwel alle publiekrechtelijke besluiten thans 
bij de gespecialiseerde bestuursrechter is ondergebracht. Daar komt bij dat in het 
huidige systeem de mogelijkheid van tegenstrijdige uitspraken groter is. Het is denk
baar dat de bestuursrechter in het kader van de exceptieve toetsing naar aanleiding van 
een beroep tegen een op een regeling gebaseerde beschikking tot een ander oordeel 
over de verbindendheid van die regeling komt dan de burgerlijke rechter in het kader 

10 Van Buuren & J.E.M. Polak (1987), Van Male (1988), Bok (1991). 
" HR 11 oktober 1996,/LB 1997, 1 (Th.G. Drupsteen). 
12 Uit HR 4 oktober 1992, AB 1993, 40 (Vulhop) zou naar mijn mening nog een andere opvattmg kun
nen worden afgeleid. 
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van een rechtstreeks tegen de betreffende regeling gerichte vordering op grond van on
rechtmatige daad. 

II.B.6 Onderscheid regeling/andere besluiten veelal toevallig. 

Het tweede hoofdargument, dat in de notitie wordt genoemd, houdt in dat het veelal 
gaat om "instrumentele bestuurswetgeving". Het wint naar mijn oordeel aan kracht, 
wanneer men in concreto bedenkt waarover de smaakmakende procedures bij de bur
gerlijke rechter over regelgeving, niet zijnde wetgeving in formele zin, zijn gegaan. 
Als men de jurisprudentie van de laatste 15 jaar bekijkt, valt in de eerste plaats te den
ken aan de arresten van 1 juli 1983'3. Het betrof ministeriële maatregelen ter regule
ring van de inkomens van notarissen en medische specialisten. Dat de rechtsbescher
ming tegen zulke maatregelen in Nederland zo is geregeld dat deze door de burgerlijke 
rechter als restrechter moest worden geboden, laat zien dat de rechtsmacht-verdeling 
op dit punt merkwaardig is, nu het toch min of meer toevallig is, dat deze maatregelen 
niet in de vorm van voor beroep vatbare besluiten (toen nog Arob-beschikkingen) wa
ren gegoten. Ook het bekende Landbouwvliegersarrest van 16 mei 198614 is een voor
beeld, waarbij het feit dat het om een regeling ging en niet om een toen nog ingevolge 
de Wet-Arob voor beroep vatbare beschikking betrekkelijk toevallig was. Het ging om 
een ministeriële regeling terzake van de afstanden die tot omringende percelen in acht 
genomen moesten worden bij het bespuiten door luchtvaartuigen van landbouwgron
den. Het is een kwestie van wetgevingstechniek, dat dit besluit dat een kleine beroeps
groep trof, algemeen verbindende voorschriften bevatte. Niet valt in te zien, dat dat 
ertoe moet leiden, dat er geen rechtsbescherming openstaat bij de speciaal voor de 
rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten in het leven geroepen rechter, de be
stuursrechter. 

II.B.7 Beroepsrecht ook in het buitenland 

Tenslotte wordt in de notitie terecht ook het rechtsvergelijkende argument genoemd. 
Een groot aantal landen van de Europese Unie kent reeds lang het beroep tegen alge
meen verbindende voorschriften bij de bestuursrechter. Al denken wij vaak heel gun
stig over ons systeem van rechtsbescherming tegen de overheid, al vaker is gebleken 
dat wij in internationaal perspectief bezien wat dat betreft helemaal niet zo goed sco
ren 

IIB.8 Argumenten contra. 

In de notitie wordt ook aandacht besteed aan de argumenten tegen het beroep tegen al
gemeen verbindende beroepschriften en beleidsregels bij de bestuursrechter. In dat ka
der wordt gerefereerd aan een argument van de regering bij de invoering van de Al
gemene wet bestuursrecht met betrekking tot de formele rechtskracht. Zo zou de 
rechtsgeldigheid van een algemeen verbindend voorschrift niet meer aan de orde kun
nen komen in het kader van een beroep tegen een op die regeling gebaseerde beschik 
king als in een situatie dat er een beroepsmogelijkheid tegen een algemeen verbindend 

13 NJ1984, 360. 
14 Zie noot 6 

Te denken valt aan EHRM 23 oktober 1985 , AB 1986. 1 (Benthem-arrest), waarin het Kroonberoep 
om zeep werd geholpen, terwijl het Procola-arrest (EHRM 23 september 1995, AB 1995, 588, I.C. v.d. 
Vlies), ook twijfels oproept over de vraag of onze Raad van State wel zo kan blijven functioneren, al 
eine het arrest nvpr Hp T nvpmhnrocp Ra-aH 1-1« c*o*Q ging het arrest over de Luxemburgse Raad van State. 
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voorschrift zou zijn, daarvan geen gebruik zou zijn gemaakt. Dit argument is zwak, nu 
er inmiddels vrijwel communis opinio is over het feit, dat de leer van de formele 
rechtskracht niet dient te worden doorgetrokken, waar het gaat om algemeen verbin
dende voorschriften: de verbindendheid van de regeling kan ook nog in het kader van 
een beroep tegen een uitvoeringsbeschikking aan de orde komen, ook als er beroep te
gen de regeling bij de bestuursrechter heeft opengestaan. De regering zit blijkens de 
notitie inmiddels zelf ook op die lijn.16 Daarmee wordt derhalve duidelijk afstand ge
nomen van één van de belangrijkste argumenten van de regering in 1993 om de onder
havige beroepsmogelijkheid niet in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen. 

Ook het argument van de zogenaamde "aanzuigende werking" wordt in de notitie niet 
met overtuiging gebracht. Zo wordt aangegeven, dat er vanuit de Tweede Kamer des
tijds al op is gewezen dat het slechts gaat om een verschuiving van zaken tussen de ci
viele sector en de bestuurssector. 

De notitie relativeert op soortgelijke wijze het veelgehoorde argument "dat daardoor 
het risico ontstaat dat de rechter zich teveel op de stoel van de bestuurder of de wet
gever gaat begeven". Terecht wordt in de notitie gesteld dat de burgerlijke rechter en 
de bestuursrechter reeds thans het recht hebben om algemeen verbindende voor
schriften en beleidsregels te toetsen. Ook het veel gehoorde argument dat het bestuur 
beleidsvrijheid nodig heeft om zijn taak op een efficiënte manier te verrichten heeft 
weinig overtuigingskracht. Niemand zal dat immers willen betwisten. Datzelfde argu
ment geldt ten aanzien van de talloze besluiten, waarvan thans beroep op de bes
tuursrechter openstaat. Een goed argument om geen rechtstreeks beroep bij de bes
tuursrechter mogelijk te maken kan daarin niet worden gevonden, waar de bes
tuursrechter uitsluitend de rechtmatigheid en niet de doelmatigheid zou hebben te 
beoordelen, evenals de burgerlijke rechter thans. Ook het argument van de onzeker
heid over de rechtsgeldigheid van algemeen verbindende voorschriften en beleidsre
gels bij invoering heeft weinig overtuigingskracht. De rechtszekerheid wordt immers 
in beginsel slechts vergroot door het feit dat het beroep bij de bestuursrechter aan een 
beperkte termijn is gebonden, terwijl bij een aktie uit onrechtmatige daad bij de 
burgerlijke rechter, gericht tegen regelgeving slechts de verjaringstermijnen gelden. 
Een en ander wordt in de notitie onderkend, waar wordt gesteld dat in het huidige 
systeem de burgerlijke rechter -zonder beroepstermijnen- een algemeen verbindend 
voorschrift onverbindend kan verklaren. 

II.B.9 Argumenten pro hebben eerder nog aan kracht gewonnen. 

Aldus moet worden geconcludeerd, dat de wetgever destijds goede argumenten had 
om de uitzondering met betrekking tot algemeen verbindende voorschriften en beleids
regels, die in artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht besloten ligt, per 1 januari 
1999 te doen vervallen. Juridisch gezien hebben die argumenten zeker niet aan kracht 
ingeboet. Integendeel, naast het hiervoor reeds genoemde argument dat gelet op het 
arrest van de Hoge Raad van 11 oktober 1996 er thans nog meer te zeggen valt voor 
het introduceren van deze beroepsmogelijkheid, kan erop worden gewezen dat sinds 
de invoering van de Algemene wet bestuursrecht, de bestuursrechter het terrein van de 

16 Toevoeging najaar 1998: A-G. Spier zet in zijn conclusie bij de HR 19 juni 1998, NJ 1998, 869 ß/IS) 
uiteen, dat de leer van de formele rechtskracht in beginsel ook zou moeten gelden in geval van be
roepsmogelijkheden tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels , maar annotator 
Scheltema bekritiseert deze opvatting en wijst erop, dat de opvatting van Spier ook niet in het arrest is 
weerspiegeld. 
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rechtsbescherming tegen de overheid nog meer dan daarvoor aan zich is gaan trekken. 
Zo wordt het besluitbegrip, zoals onder meer blijkt uit de recente jurisprudentie terza
ke van het zelfstandig schadebesluit ruim geïnterpreteerd17. Omdat aldus de bestuurs
rechter de gespecialiseerde rechter is, waar rechtsbescherming tegen de overheid 
wordt geboden en in feite nog meer dan ten tijde van het amendement Jur-
gens/Biesheuvel in 1993, heeft het in de notitie bepleite uitstel een niet-juridische, 
maar meer politiek-bestuurlijke achtergrond. Uiteindelijk is het evenwel met name aan 
de Staten-Generaal om te bezien of zij inderdaad van hun in 1993 genomen besluit om 
het beroepsrecht per 1 januari 1999 in te voeren terugkomen. Gelet op de sterke druk 
die vanuit met name de decentrale overheid wordt uitgeoefend, lijkt de kans reëel dat 
de Staten-Generaal met het in de notitie Sorgdrager/Kohnstamm bepleite uitstel zullen 
instemmen en daardoor in feite afstand zullen nemen van het eigen -eerder in 1993 in
genomen- standpunt. Daarmee zou niet voor het eerst politiek/bestuurlijke druk het 
winnen van juridische argumenten. Een ramp is dat niet: de burgerlijke rechter heeft 
op dit terrein een evenwichtige jurisprudentie ontwikkeld. Niettemin zou het mi. een 
vooruitgang betekenen en van consistentie getuigen wanneer de wetgever de eerdere 
beslissing om de beroepsmogelijkheid bij de bestuursrechter op 1 januari 1999 (of al
thans niet veel later) in te voeren, zou handhaven.18 

1 Zie de uitspraken ABRS 29 november 1996, JB 1996, 253, ABRS 18 februari 1997, BR 1997, p. 427 
e.v. en ABRS 6 mei 1997, BR 1997, p. 599 e.V., in Bouwrecht met noten van Van Ravels. Voor nadere 
gegevens over de ruime uitleg van het besluitbegrip kan men onder meer terecht bij het onderzoeksrap
port Ten Berge (1996) p. 48 e.v 
18 

Toevoeging 1 januari 1999: zoals in Hoofdstuk I reeds aangegeven heeft de wetgever inmiddels be
sloten de invoering van het beroepsrecht uit te stellen. In deze kabinetsperiode zal het er blijkens het 
regeerakkoord in ieder geval niet van komen. Op 22 december 1998 aanvaardde de Eerste Kamer een 
motie Jurgens-Hirsch Ballin, waarin werd overwogen dat de regering na 1 januari 1994 onvoldoende 
aandacht heeft besteed aan de mogelijke gevolgen van het van kracht worden van het beroep tegen al
gemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, als gevolg waarvan zij een halfjaar voor het verlo
pen van de termijn van 5 jaar alsnog een wetsvoorstel moest indienen. De regering werd verzocht om in 
de komende regeerperiode, vooruitlopend op de ook door de regering voorziene invoering na 2002, 
klaarheid te brengen over de inhoud van dat beroep en eventuele daarme samenhangende wetswijzigin
gen van procesrechtelijke aard in voorbereiding te nemen. 



Hoofdstuk HL Rechtsbescherming terzake van schadeveroozakend 
handelen van de overheid 

Onderdeel m.A: Ontwikkelingen in het adminstratief schadevergoedings
recht {Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, september 
1993*, pag. 249-256). 

ni.A.l Inleidende opmerking 

"Het geheel van beschreven regels, dat de term systeem niet verdient, is vooral lelijk", 
schreef J.H.W. de Planque aan het slot van zijn preadvies voor de VAR in 19891 over 
het administratief schadevergoedingsrecht. In dit artikel wordt op verzoek van de re-
daktie ingegaan op een aantal ontwikkelingen op dit terrein sindsdien. Allereerst komt 
aan de orde de huidige stand van zaken met betrekking tot de competentie-
problematiek bij schade-aanspraken jegens de overheid (vooral ten aanzien van de zo
genoemde rechtmatige overheidsdaad2) en met betrekking tot de jurisprudentie 
(III.A.2 en III.A.3). Vervolgens wordt ingegaan op de vraag wat de nieuwe wetgeving 
onder meer voor de aldus gesignaleerde problemen in petto heeft (III.A.4 t/m ÏÏI.A.6) . 

III.A.2 De competentie-problematiek naar huidig recht 

Zoals bekend geven de beide rechtsprekende afdelingen van de Raad van State over 
schade-aanspraken slechts in bepaalde gevallen een oordeel. In de eerste plaats is dat 
natuurlijk het geval, wanneer de wet dat expliciet regelt. Een duidelijk voorbeeld 
vormt de regeling van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met beroep 
op de Kroon, dat gelet op het bepaalde in de Tijdelijke wet Kroongeschillen sinds 
1988 een beroep op de Afdeling voor de geschillen van bestuur is. Beroep op de Af
deling rechtspraak van de Raad van State op grond van de Wet-Arob bestaat, wanneer 
een regeling een publiekrechtelijke grondslag geeft voor een aanspraak op schadever 
goeding doch zelf niet voorziet in een beroepsregeling. 

In de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak is voorts uitgemaakt, dat een publiek
rechtelijke grondslag als bedoeld aanwezig is, wanneer een dergelijke aanspraak wordt 
gebaseerd op (pseudo-wettelijke) beleidsregels, mits deze zijn gepubliceerd in de 
Staatscourant of op een andere, in die jurisprudentie voorgeschreven wijze. De Af
deling rechtspraak acht derhalve het aanwezig zijn van een voldoende publiek-

* De lezer zij erop bedacht dat in UIA niet de gewijzigde jurisprudentie na de inwerkingtreding van de 
Algemene wet bestuursrecht op 1 januari 1994 is verwerkt. Dit onderdeel is toch opgenomen, omdat het 
de uitgangspositie van die jurisprudentie goed weergeeft. Het thans (najaar 1998) geschreven onder
deel III.B bevat uiteraard wel die actualisering. 
1 Koeman & De Planque (1989). 
2 Dit onderwerp was in de afgelopen jaren een geliefd onderwerp voor een dissertatie. Zie: Van den 
Berk (1991), Te Rijdt (1991), Huijgen (1991) (welke dissertatie overigens een ruimer terrein beslaat). 
Zie over deze dissertaties onder meer De Haan (1992). 
3 Het probleem van de proceskosten in administratieve zaken blijft in dit stuk buiten beschouwing al 
zijn de ontwikkelingen op dit terrein belangwekkend. Deze bijdrage zou anders echter te omvangrijk 
worden. Zie onder meer De Groot (1992) en Langbroek & Spelt (1992) 
4 Zie voor een overzicht onder meer Koeman & De Planque (1989), Van den Berk (1991) en het pread
vies van Meijer (1988). 
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rechtelijke grondslag voor een besluit terzake van een schade-aanspraak beslissend 
voor haar competentie. Is een dergelijke publiekrechtelijke grondslag niet aanwezig, 
dan is de beslissing van een overheidsorgaan terzake van een schade-aanspraak een 
rechtshandeling naar burgerlijk recht en geen beschikking in de zin van de Wet-Arob, 
zodat de burgerlijke rechter competent is om over de desbetreffende schade-aanspraak 
te oordelen. Daarnaast oordeelt de Afdeling rechtspraak ook over schade-aanspraken 
in het kader van beroepszaken tegen beslissingen, die niet primair op schade
aanspraken betrekking hebben (bijv. beslissingen omtrent vergunningen, ontheffingen, 
aanschrijvingen bestuursdwang), waarbij beoordeeld moet worden of de schade-
aspekten voldoende aandacht hebben gekregen (zogenaamde onzuivere schadebes
lissingen). De competentie van de administratieve rechter is dan gelegen in zijn 
bevoegdheid te oordelen over de voor Arob- beroep vatbare vergunningen etc. 

Naast deze bevoegdheden van de administratieve rechter om over schade-aanspraken 
te oordelen heeft hij ook naar huidig recht de bevoegdheid om in geval van 
vernietiging van een beslissing indien daartoe termen zijn, een schadevergoeding aan 
een betrokkene toe te kennen. Naar huidig recht laat dat echter de mogelijkheid om de 
gewone rechter op grond van onrechtmatige daad te benaderen uitdrukkelijk onverlet. 
In de praktijk komt het er op neer, dat van deze bevoegdheid van de administratieve 
rechter een zeer terughoudend gebruik wordt gemaakt. Bij deze schade-aanspraken 
kan men niet meer spreken van rechtmatig toegebrachte schade, doch komen wij op 
het terrein van de schade-aanspraken naar aanleiding van onrechtmatige daad; er is 
immers sprake van een vernietigde beschikking en dan staat de onrechtmatigheid vol
gens de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad vast5. 

Bestaat er geen rechtsgang naar de administratieve rechter ten aanzien van een schade
aanspraak, dan kan men zich in ieder geval steeds wenden tot de civiele rechter. Daar
bij zal men echter -wil men een goede kans hebben op succes- zijn vordering steeds in 
termen van een onrechtmatige overheidsdaad aan de burgerlijke rechter moeten voor
leggen. Een aanspraak tot schadevergoeding naar aanleiding van rechtmatig over
heidshandelen kent ons Burgerlijk Wetboek immers niet. Zoals bekend, vormt deze 
complicatie voor de burgerlijke rechter geen beletsel om voor een belangrijke bijdrage 
aan het leerstuk van de schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen zorg te 
dragen. Indien door bedrijven of partikulieren schade wordt geleden tengevolge van 
besluiten die met het oog op het algemeen belang op zichzelf juist waren, vormt het 
feit dat in die besluitvorming de belangen van de betrokkenen onvoldoende tot hun 
recht zijn gekomen, met name in verband met het niet aanbieden van schadevergoed
ing, toch voldoende grondslag om op grond van een aldus geconstrueerde onrecht
matige daad ten behoeve van de gedupeerden tot een veroordeling tot schadever
goeding te komen. Uit de periode van na de preadviezen van De Planque en Koeman 
vormt het Leffers-arrest van de Hoge Raad van 18 januari 19916 een duidelijke illus
tratie van zowel het feit, dat niet steeds een toegang bestaat tot een administratieve 
rechter als van het feit dat de omstandigheid dat de gewone rechter het moet doen met 
het instrumentarium van de onrechtmatige daad, geen beletsel behoeft te vormen voor 
een betrekkelijk verregaande honorering van schade-aanspraken naar aanleiding van 
een besluit, dat behoudens het schade-aspekt op zichzelf terecht is uitgevaardigd. 

Zie onder meer het rechtspraakoverzicht van Koeman in het Praktijkboek Administratief Recht, 
hoofdstuk XX. 
6 AB 1991, 241 m.nt. F.H.v.d. Burg Zie over dit arrest onder meer Van Buuren in AB klassiek, p. 274 
e.v. en Van Buuren (1991b) Daarover kritisch Van den Berg (1991) met nawoord van Van Buuren. 



- 6 5 -

Inmiddels is de competentie-problematiek nog veel ingewikkelder dan zij hiervoor 
werd voorgesteld. Anders dan de Raad van State acht de Ambtenarenrechter {lees 
thans, najaar 1998: de sektor bestuursrecht van de rechtbank) zich wel bevoegd om te 
oordelen over besluiten terzake van "zuivere" schade-aanspraken en behoeft daarvoor 
geen publiekrechtelijke grondslag aanwezig te zijn. Dit "intern bestuursrechtelijke" 
verschil met de jurisprudentie van de Raad van State is overigens wel te verklaren: de 
competentie van de Ambtenarenrechter wordt bepaald door artikel 3 van de Amb
tenarenwet, ingevolge welk artikel de Ambtenarenrechter bevoegd is te oordelen over 
ieder en derhalve dus in beginsel ook ieder (civielrechtelijk) besluit of handeling ten 
opzichte van een ambtenaar als zodanig, terwijl de competentie van de Afdeling recht
spraak van de Raad van State wordt beheerst door het beschikkingsbegrip, waarvan de 
rechtshandeling naar burgerlijk recht expliciet is uitgezonderd. De competentie van het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven strekt zich blijkens zijn jurisprudentie ook 
uit over weigeringen tot schadevergoeding. Het verschil met de jurisprudentie van de 
Raad van State op dit terrein is echter weer minder gemakkelijk te verklaren. 

Deze op zich allerminst nieuwe en in het kader van het bestek van dit artikel globale 
aanduiding van de rechterlijke competentie met betrekking tot schade-aanspraken is 
nodig om straks te kunnen bezien of de thans in behandeling zijnde onderdelen van de 
Algemene wet bestuursrecht alsmede het wetsontwerp tot voltooiing eerste fase her
ziening rechterlijke organisatie veranderingen c.q. oplossingen zullen brengen. Al
vorens daarop in te gaan maak ik, mede ten behoeve van een beoordeling van die 
nieuwe wetgeving, een paar tussenopmerkingen over de jurisprudentie van de laatste 
jaren. 

III.A.3 Jurisprudentie 

De ontwikkelingen op het terrein van het administratieve schadevergoedingsrecht 
hebben voor wat betreft de schade-aanspraken zonder publiekrechtelijke grondslag 
goeddeels stil gelegen. Met name de Afdeling rechtspraak van de Raad van State is er 
niet toe overgegaan de beschreven jurisprudentie over haar competentie terzake van 
zelfstandige schade-aanspraken te verruimen. Met die op zichzelf wel begrijpelijke 
interpretatie van het beschikkings-begrip in de Wet-Arob heeft de Afdeling recht
spraak de pas afgesneden naar een ontwikkeling, waarbij zij als algemene administra
tieve rechter leiding zou hebben gegeven aan de ontwikkeling van het leerstuk van de 
schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad. Dat is vanuit een meer algemene 
optiek onbevredigend te achten, nu dat tot gevolg heeft dat die ontwikkeling op ver
snipperde wijze verder gaat. Daartegenover staan ontwikkelingen bij de administratie
ve rechter, die zijn toe te juichen zoals de zich evoluerende jurisprudentie van de Af
deling voor de geschillen van bestuur op het terrein van artikel 49 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening sinds de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Kroongeschil 
len. Vormden de uitspraken van de Kroon met betrekking tot artikel 49 WRO geen 
toonbeeld van goed gemotiveerde en op elkaar afgestemde jurisprudentie en had de 
Kroon bovendien de neiging tot een wel zeer grote terughoudendheid ten aanzien van 
schade-aanspraken, de jurisprudentie van de Afdeling voor de geschillen van bestuur 
heeft zich sterk geëvolueerd in een richting, waarbij het toekennen van schadevergoe
dingen na bestemmingswijzingen veel minder uitzondering is geworden dan voorheen. 
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Steeds meer is sprake van een inzichtelijk stelsel van plan- en schadevergoedings
recht7. 

Het moge op zichzelf verheugend zijn dat de Afdeling voor de geschillen van bestuur 
daar waar zij bij wet expliciet competent is verklaard over schade-aanspraken, een 
steeds bevredigender jurisprudentie laat zien, vanuit een meer algemene optiek roept 
deze ontwikkeling wel enige vraagtekens op. Immers, uitsluitend het feit dat een be
paalde ontwikkeling als een gevolg kan worden beschouwd van een bestemmings
wijziging in de zin van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is bepalend 
voor de schade-aanspraak op grond van dat artikel en derhalve ook voor de vraag of 
men toegang heeft tot de Afdeling voor de geschillen van bestuur. Daardoor kan het 
bijvoorbeeld voorkomen dat de gevolgen van een verkeerscirculatieplan in de ene ge
meente wel aanspraak geeft op vergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (nl. wanneer zulks leidt tot wijziging van een bestemmingsplan 
dan wel tot anticipatie-procedures), terwijl wellicht meer ingrijpende- wijzigingen van 
de verkeerssituatie in een andere gemeente soms zonder bestemmingswijziging kun
nen worden doorgevoerd, zodat er geen aanspraak op grond van artikel 49 en geen 
toegang tot de Afdeling voor de geschillen van bestuur bestaat. In feite gaat het in bei
de gevallen om de vraag of de gelaedeerden, wier bedrijven bijvoorbeeld door de be
treffende maatregel onbereikbaar worden, een tegemoetkoming zouden moeten krijgen 
voor de schade die zij hebben geleden tengevolge van besluiten van de overheid, die in 
het kader van haar publieke taak alleszins gerechtvaardigd (kunnen) zijn. Het doet 
naar mijn oordeel dan betrekkelijk willekeurig aan om de gemeente, die in het geheel 
geen bestemmingsplan had en derhalve gemakkelijk haar hele verkeerscirculatie kon 
wijzigen, daar nog een extra premie voor te geven, daaruit bestaande dat er geen aan
spraak op schadevergoeding jegens haar op grond van artikel 49 bestaat. Veelal zal 
men als gedupeerde dan slechts de mogelijkheid hebben van een vordering bij de bur
gerlijke rechter bij wie men slechts kans maakt met een op een onrechtmatige over-
heidsdaad gebaseerde vordering, hetgeen indien de (verkeers)maatregelen beleidsma
tig verdedigbaar zijn, niet eenvoudig 

Het ligt naar mijn oordeel weinig voor de hand om dit soort problemen, waarvan nog 
meer voorbeelden kunnen worden gegeven, op te lossen door verruiming van de mo
gelijkheden van claims bij de gewone rechter. Naar mijn oordeel past het beter in ons 
systeem van rechtsbescherming tegen de overheid, wanneer ook op het terrein van dit 
soort schade-aanspraken gespecialiseerde administratieve rechters de ontwikkeling 
verder bepalen. Dat betekent dat, analoog aan de bedoelde, artikel 49-jurisprudentie 
van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de laatste jaren, de rechtspraak 
over schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad in één hand bij de adminis
tratieve rechter zou moeten worden gebracht. Het voorstel van Van den Berk in haar 
dissertatie tot opneming van een zodanige competentie-scheppende bepaling (met cri
teria gelijk aan artikel 49 W.R.O., doch zich niet beperkend tot het ruimtelijk bes
tuursrecht) verdient daarom ondersteuning8. Haar promotor heeft recentelijk een uit
gebreider voorstel gedaan, dat enerzijds beoogt meer inhoudelijke criteria te geven dan 
het voorstel van Van den Berk en dat anderzijds een aantal wettelijke procedureregels 

7 Zie onder meer Van Wijmen in een annotatie in Bouwrecht 1991, p. 546, die stelt "dat de planschade-
rechter zich geleidelijk aan ontwikkelt als een echte "schaderechter", als zodanig de gewone -vooral in 
onteigeningen- al sedert jaar en dag pleegt op te treden". 
Volgens Van Buuren (1993) was deze koers door de Kroon al ingezet sinds het kritische rapport van de 
Commissie-Samkalden in 1983 (vide p. 93). 
8 Van den Berk (1991) p. 249. Ik heb dit voorstel elders reeds ondersteund, J.E.M. Polak (1992) 
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geeft "om te hoge bestuurslasten te voorkomen en een efficiënte afhandeling mogelijk 
te maken"9. In dat voorstel wordt tot uitdrukking gebracht, dat slechts degene die on
evenredig is getroffen "in vergelijking met anderen" een recht op schadevergoeding 
toekomt. Ik vraag mij af of het verstandig is deze beperking zo algemeen te fixeren. Ik 
geloof dat in de jurisprudentie niet steeds te ontwaren is, dat slechts zij die in verge
lijking met anderen onevenredig zwaar worden getroffen, een schadevergoedingsrecht 
hebben. Ik zelf zou er de voorkeur aan geven om voorshands van het geven van meer 
inhoudelijke criteria dan de naar het oordeel van Van Buuren "tautologische " artikel 
49-criteria af te zien: juist het feit dat tot nu toe verschillende rechters de jurispruden
tie hebben moeten ontwikkelen, heeft nog wel eens tot verschillende benaderingen 
geleid, zoals Van Buuren zelf constateert. Daarom acht ik het verstandiger eerst één 
rechter terzake competent te maken -dat is een punt waarbij ingrijpen van de wetgever 
beslist noodzakelijk is- en de ontwikkeling van de inhoudelijke criteria onder een 
bepaling als door Van den Berk voorgesteld (die kan worden aangevuld met de door 
Van Buuren bepleite en naar mijn oordeel waardevolle procedurele bepalingen over de 
behandeling van verzoeken tot schadevergoeding) af te wachten1 . Ten aanzien van 
beide voorstellen verdient tenslotte de aandacht of niet ook besluiten met betrekking 
tot vergoeding van schade tengevolge van algemeen verbindende voorschriften, zoals 
in het Leffers-arrest aan de orde was, onder de regeling zouden moeten vallen, zodat 
ook ten aanzien daarvan dezelfde administratieve rechter competent zou zijn. 

III.A.4 Voorziet de beoogde nieuwe wetgeving in adequate oplossingen 

In het nieuwe bestuursprocesrecht zal niet langer het begrip "beschikking" voor de 
mogelijkheden van bezwaar en beroep centraal staan, doch het begrip "besluit". Arti
kel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht definieert een besluit als een schrifte
lijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshan
deling, terwijl artikel 8:1 lid 1 in de mogelijkheid van beroep tegen zo'n besluit bij de 
bevoegde administratieve kamer van de rechtbank voorziet. Dat betekent dat ook in de 
toekomst in het algemeen geen beroep open zal staan van burgerrechterlijke rechts
handelingen van de overheid bij de administratieve rechters (:de in te stellen admini
stratieve kamers van de rechtbanken met vervolgens de mogelijkheid van partijen van 
appèl op de Afdeling bestuursrechtspraak). Het ligt daarmee tevens in de rede, dat -in 
de lijn van de huidige jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak van de Raad van 
State- geschillen over zelfstandige schadebesluiten als hiervoor besproken, waarbij 
geen publiekrechtelijke grondslag voor een schade-aanspraak kan worden aangewe
zen, ook in de toekomst niet aan die administratieve rechters zullen kunnen worden 
voorgelegd. De huidige jurisprudentie van de Ambtenarenrechter zal kunnen worden 
gecontinueerd11. De administratieve kamer in eerste instantie zal derhalve vermoede
lijk een beroep tegen een besluit tot weigering schade te vergoeden aan een winkelier 
die schade heeft geleden omdat de straat voor zijn winkel een tijd lang is opgebroken, 
niet-ontvankelijk achten, doch een beroep tegen een besluit tot weigering van schade
vergoeding aan een ambtenaar die schade heeft geleden, omdat men een met hem ge-

9 Van Buuren (1993), met name p. 106 e.v. 
10 Hierbij sluit aan de (met het oog op de uitbouw van de Algemene wet bestuursrecht niet onbelangrij
ke) opvatting van Scheltema. die de problematiek van de schadevergoeding bij rechtmatige overheids-
daad een terrein noemt, waarbij rechtsvorming door de rechter wellicht de voorkeur verdient boven die 
van de wetgever, VAR-rede 1992, VAR-reeks 109, pag. 9/10. 
11 Naar mijn oordeel in ieder geval via de tussenstap van artikel 8.1.1.l.(/ees thans, najaar 1998: 8:1 lid 
2Awb) dat "andere handelingen ten aanzien van een ambtenaar etc." worden gelijkgesteld met een be
sluit in de zin van artikel 1:3. 
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maakte afspraak op zijn werk niet is nagekomen, wèl ontvankelijk achten. Het zou het 
beste zijn wanneer de administratieve kamers van de rechtbanken in beide gevallen 
bevoegd zouden zijn. Daarvan zou sprake zijn wanneer één van de voorstellen van 
Van den Berk en haar promotor Van Buuren in de Algemene wet bestuursrecht zou 
worden opgenomen. Zou dat gebeuren, dan kan worden gezegd dat een besluit tot 
weigering of verlening van een schadevergoeding een publiekrechtelijke rechtshande
ling is, omdat in dat geval een publiekrechtelijke grondslag voor het desbetreffende 
besluit is aan te wijzen. Zo'n regeling zal echter vermoedelijk eerst worden overwogen 
in de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht en blijft dus voorlopig toe
komstmuziek. 

III.A.5 Artikel 3.2.3 lid 2 Awb {lees thans: art. 3:4 lid2 Awb)* 

Inhoudelijk gezien brengt de Algemene wet bestuursrecht voor het vraagstuk van de 
schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad ondertussen al wel een belangrijke 
nieuwe bepaling. In het hoofdstuk "Algemene bepalingen over besluiten" bepaalt arti
kel 3:4 lid 2 dat de voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een be
sluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot het met dat besluit te dienen doel. 
In de Memorie van Antwoord12 heeft de Regering gesteld dat de rechter op dit artikel 
voortaan een verplichting tot schadevergoeding kan baseren. Zoals de algemene be
ginselen van behoorlijk bestuur in hun algemeenheid niet langer meer ongeschreven 
rechtsbeginselen zullen zijn, zal er met de totstandkoming van deze bepaling in de Al
gemene wet bestuursrecht ook een geschreven wettelijke kapstok zijn voor het begin
sel dat een besluit, dat ten behoeve van het algemeen belang geboden is, niettemin 
dient te voorzien in compensatie in geval het gedupeerden onevenredig treft. Ik geloof 
echter niet dat daarmee die hiervoor beschreven competentie-problematiek terzake van 
zelfstandige schade-besluiten verholpen zal zijn. Het artikel heeft betrekking op be
sluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en niet op de voorvraag of er van 
zo'n besluit sprake is. Het geeft geen publiekrechtelijke grondslag aan een dergelijk 
schadevergoedingsbesluit, zoals bepalingen als door Van den Berk en Van Buuren 
voorgesteld, dat wel zouden doen. Is de ontvankelijkheidsvraag eenmaal positief be
antwoord, dan geeft het artikel een belangrijk toetsingskader om het leerstuk van de 
schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad verder te ontwikkelen. 

III.A.6 Artikel 8:73 Awb biedt geen oplossing voor zelfstandige schade-aanspraken 

Artikel 8:73 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt: "indien de rechtbank het be
roep gegrond verklaart kan zij, indien daarvoor gronden zijn op verzoek van een partij 
de door haar aangewezen rechtspersoon veroordelen tot vergoeding van de schade, die 
die partij lijdt". Lid 2 bepaalt: "indien de rechtbank de omvang van de schadevergoe
ding bij haar uitspraak niet of niet volledig kan vaststellen bepaalt zij in haar uitspraak, 
dat ter voorbereiding van een nadere uitspraak daarover het onderzoek wordt hero
pend. De rechtbank bepaalt daarbij op welke wijze het onderzoek wordt voortgezet." 
Artikel 8:73, dat reeds vele pennen in beweging heeft gebracht,13 geeft weliswaar de 
mogelijkheid aan de administratieve rechter om op verzoek van één of meer belang
hebbenden de schadevergoeding vast te stellen, die tengevolge van een vernietigd be
sluit is geleden, maar geeft geen oplossing voor de competentie-problematiek ten aan-

* Voor de leesbaarheid heb ik verder in de tekst deze huidige nummering van de wetsartikelen aange
houden. 
12 TK 1990-1991, 21221, nr. 5 p. 52. 
13 Zie met name de kritische artikelen van Van Wijmen (1992) Addink (1992). 
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zien van zelfstandige schade-besluiten en daarmee voor de vele besluiten, waarbij 
geen publiekrechtelijke grondslag kan worden aangewezen en waarbij het gaat om 
schadevergoeding in verband met op zichzelf rechtmatig overheidshandelen of feite
lijk onrechtmatig handelen. 

Ik ben bij deze problematiek wat uitvoeriger stil blijven staan, omdat ondanks de reeds 
betrekkelijke grote aandacht, die in de literatuur is gegeven aan het laatst geciteerde 
schadevergoedings-artikel, dit aspekt weinig aandacht heeft gekregen. Het onder
havige artikel biedt immers weliswaar de mogelijkheid om sommige schade-zaken de
finitief bij de administratieve rechter af te doen die tot dusver door de civiele rechter 
werden behandeld -de bekende schadevergoedingszaken na vernietigingen door de 
administratieve rechter14-, maar biedt geen oplossing voor de omschreven problem
atiek van de "zelfstandige schadebesluiten", die in de praktijk wellicht nijpender is, 
omdat de jurisprudentie er geen bevredigende oplossing voor heeft gevonden. 

III.A.7 Artikel 8:73 Awb en de mogelijkheden van schadevergoeding bij c.q. na 
vernietiging 

De thans in de Wet op de Raad van State voorkomende bepalingen (artikel 58 b lid 3 
en artikel 99 lid 4), die de beide rechtsprekende afdelingen van de Raad van State de 
bevoegdheid geven in geval van vernietiging van een beschikking schadevergoeding 
toe te kennen eindigen met de zinsnede "onverminderd het recht van de belangheb
bende om op grond van andere wettelijke bepalingen schadevergoeding te vragen". 

De Regering heeft in de Memorie van Toelichting bij artikel 8:73 Awb , dat het ge
citeerde zinsdeel derhalve niet kent, duidelijk gemaakt, dat het niet-opnemen van dit 
zinsdeel met zich moet brengen dat indien de administratieve rechter onder de vigeur 
van het nieuwe bestuursprocesrecht een uitspraak zal doen over de schadevergoeding 
in verband met een vernietiging, geen daartoe strekkende vordering meer bij de 
burgerlijke rechter kan worden ingediend. Die consequentie lijkt mij gelet op de 
bestaande jurisprudentie (,die inhoudt dat indien er een met voldoende waarborgen 
omklede andere rechtsgang is, een niet-ontvankelijkverklaring door de burgerlijke 
rechter moet volgen) juist. Tot dusver hebben de beide rechtsprekende Afdelingen van 
de Raad van State een buitengewoon terughoudend gebruik gemaakt van hun 
bevoegdheden als neergelegd in de artikelen 58 b, derde lid en 99, vierde lid. Ook in 
die gevallen, dat wel van de bevoegdheid gebruik werd gemaakt, werd naar het mij 
voorkomt geen schadevergoeding toegekend die de werkelijk geleden schade vormde 
(, zoals in civiele gedingen geschiedt), doch werd betrekkelijk uit de losse pols een 
vergoeding vastgesteld. De Regering is kennelijk van oordeel dat de terughoudendheid 
van de Raad van State tot nu toe om van de bedoelde bevoegdheden gebruik te maken, 
haar oorzaak vindt in het feit dat het bestaan van die bevoegdheden de mogelijkheden 
voor belanghebbenden om de burgerlijke rechter te benaderen onverlet laten. Uit de 
door de Regering gegeven argumentatie vloeit voort, dat zij het niet alleen wenselijk, 
maar ook zeer waarschijnlijk acht, dat de administratieve rechters in de toekomst wel 
van die bevoegdheid gebruik zullen maken en voorts dat, indien de administratieve 
rechters dat doen voor de burgerlijke rechter geen taak meer is weggelegd1 . De Re-

Zie noot 5. 
15 TK, 22495 nr.3. 
16 Met name blijkens haar antwoorden in de MvA op het met betrekking tot dit artikel kritische voorlo
pig verslag. Zie voor het voorlopig verslag TK 1992-1993, 22495, nr. 5, met name p. 27 e.v. en voor de 
MvA, TK 1992-1993, 22495, nr 6, p. 55 e.v. 
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gering heeft echter niettemin in artikel 8:73 welbewust gekozen voor een systeem, 
waarbij de weg naar de burgerlijke rechter niet steeds is afgesneden. De adminis
tratieve kamer kan slechts van de betreffende bevoegdheid gebruik maken, indien een 
partij daarom verzoekt en heeft voorts de discretionaire bevoegdheid om, wanneer een 
partij daarom verzoekt, niet van de bevoegdheid gebruik te maken en de betreffende 
partij derhalve alsnog naar een civiel geding te verwijzen. Kennelijk heeft de Regering 
het niet aangedurfd om hier een echte keuze te maken. Men beargumenteert de wat 
halfslachtige keuze vooral met het argument, dat men een geleidelijke overgang van 
het schadevergoedingsrecht terzake van de gewone naar de administratieve rechter 
voorstaat. 

Met het uitgangspunt van de Regering dat het zowel om redenen van efficiency als om 
meer principiële redenen juist is dat de administratieve kamers ook de schadever-
goedingsaspekten tegen de overheid zoveel mogelijk zullen behandelen, kan ik mij 
geheel verenigen. De daaraan gegeven uitwerking is onbevredigend en kan bovendien 
merkwaardige processuele consequenties hebben. Ik geef daarvan één eenvoudig 
voorbeeld. Twee omwonenden procederen tegen een door een gemeente afgegeven 
bouwvergunning voor een voor hen beiden zeer hinderlijk bouwwerk. Nadat een 
schorsingsverzoek is afgewezen, oordeelt de administratieve kamer van de rechtbank 
dat de bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan is afgegeven en vernietigt 
de vergunning alsnog. De ene omwonende heeft de administratieve kamer verzocht 
conform artikel 8:73 een vergoeding van de door hem geleden schade vast te stellen. 
De administratieve kamer meent er -conform de intenties van de Regering- goed aan te 
doen ook over de schade een (positieve) beslissing te nemen. Tegen de uitspraken met 
betrekking tot de vernietiging van de bouwvergunning en de schadevordering van de 
administratieve kamer kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State, hetgeen de gemeente ook doet. De andere omwonende 
heeft ondertussen geen verzoek tot schadevergoeding gedaan, maar dagvaart vervol
gens de gemeente voor de civiele kamer van de rechtbank. Hij is wel ontvankelijk in 
zijn vordering, want niet-ontvankelijkheid volgt slechts wanneer deze omwonende de 
schadevordering wel aan de administratieve kamer zou hebben voorgelegd en die 
kamer daarop zou hebben beslist. De rechtbank kan deze processuele complicatie 
hopelijk nog enigszins bevredigend oplossen (men zet dezelfde mensen uit de admin
istratieve kamer op deze zaak en noemt de aldus geformeerde kamer voor deze keer de 
civiele kamer, waarbij het procesrecht echter wezenlijk verschilt), maar kan niet ver
hinderen dat van de uitspraak van de civiele kamer op deze schadevordering vervol
gens beroep wordt ingesteld bij een geheel andere instantie dan de Afdeling be
stuursrechtspraak, het Gerechtshof en dat wellicht vervolgens in cassatie wordt gegaan 
bij de Hoge Raad. Het Hof en de Afdeling bestuursrechtspraak moeten zich dan dus 
tegelijkertijd over de schade-aspekten van de zaak buigen, waarbij ik dan nog afzie 
van het probleem wat er moet gebeuren, als het Hof de schadevordering van de tweede 
omwonende toewijst en de Afdeling bestuursrechtspraak de vernietiging van de 
bouwvergunning ongedaan maakt. Dit eenvoudige voorbeeld, waarvan er helaas ge
makkelijk meer zijn te verzinnen, laat zien, dat de voorgestelde regeling tot zeer 
merkwaardige en vermoedelijk niet goed doordachte consequenties zal leiden. Hier 
worden problemen, die de wetgever dient op te lossen naar de rechterlijke macht ver
schoven door met een halfslachtige regeling te komen. Het is zelfs de vraag of niet van 
een verslechtering moet worden gesproken, nu op dit specifieke terrein van schade
aanspraken na vernietiging eigenlijk niet meer van een systeem van competentie
verdeling sprake zal zijn. In het huidige systeem is er tenminste nog een -zij het te 
ingewikkelde- competentie-verdeling, in het toekomstige systeem is daarvan eigenlijk 
geen sprake meer. Het gegeven voorbeeld laat zien dat het bezwaarlijk is, dat partijen 
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in het geding een keuze voor de administratieve dan wel de civiele rechter met een ge
heel verschillend procesrecht kunnen maken. Daarnaast vind ik het ook niet verstandig 
om de rechter de bevoegdheid te geven al dan niet op de vordering te beslissen. Juist 
nu er bij ieder arrondissement administratieve kamers zullen komen en alom de een
heid van het administratief (proces)recht wordt bepleit, is het heel moeilijk te be
grijpen, dat men weer de mogelijkheid opent dat er in de 19 verschillende arrondisse
menten op geheel verschillende wijze met dit artikel zal worden omgesprongen en dat 
terwijl op het civiele en het administratieve geding voorlopig nog geheel verschillende 
procesrechtelijke regels van toepassing zullen zijn! Naar mijn oordeel kan men beter 
de consequenties trekken uit de goede argumenten die men geeft voor overheveling 
van dit soort schade-zaken van de civiele naar de administratieve rechter en de keu
zemogelijkheden voor partijen en (administratieve) rechter voor de burgerlijke rechter 
elimineren17. 

17 Het verdient naar mijn oordeel daarbij de voorkeur de regeling uit te werken, bijvoorbeeld conform 
het voorstel van Addink (1992) en de regels van de schade-staatprocedure uit het burgerlijk procesrecht 
over te nemen. 
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Hoofdstuk HL Rechtsbescherming terzake van schadeveroorzakend 
handelen van de overheid 

Onderdeel III.B: Enkele opmerkingen over de ontwikkeling van de rechts
bescherming terzake van schadeveroorzakend overheids
handelen sinds de inwerkingtreding van de Awb 
(najaar 1998) 

m.B.l Inleiding 

Het hiervoor als III. A. opgenomen artikel is in 1993 geschreven, vlak voor de inwer
kingtreding van de Algemene wet bestuursrecht. Daarin wordt gesteld dat artikel 8:73 
Awb in de literatuur wel veel aandacht heeft gekregen, doch dat wat er zij van de re
dactie van dat artikel het in ieder geval "geen oplossing (biedt) voor de omschreven 
problematiek van de "zelfstandige schadebesluiten", die in de praktijk wellicht nijpen
der is, omdat de jurisprudentie er geen bevredigende oplossing voor heeft gevonden" 
(zie III. A.5, laatste alinea). Om het beeld te completeren beschrijf ik de ontwikkelin
gen op dit punt in dit onderdeel III.B. Het gestelde onder 1 t/m 4 is een enigszins per
soonlijk getinte selectie van wat men ook elders zou kunnen vinden. Die selectie is 
vooral nodig om toe te kunnen komen aan het gestelde onder 5, waarin twee oplos
singsrichtingen voor de wetgever worden aangegeven. 
Door het (bewust!) achterwege blijven van een wettelijke regeling1 heeft de recht
spraak zich genoodzaakt gezien de voorzichtige koers van de Arob-rechter om zelf
standige schadebesluiten zonder geschreven publiekrechtelijke grondslag (zie III.A. 
met name onder 1) niet appellabel te achten, te laten varen. Bedacht dient te worden 
dat reeds voor de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht de ambtena
renrechter alsmede het College van Beroep voor het bedrijfsleven zogenaamde zelf
standige schadebesluiten beoordeelden, zoals aan het slot van 1 in III. A ook werd aan
gegeven . De benadering van die rechters vond zijn grondslag in het feit dat de desbe
treffende bevoegdheidsbepalingen ruimer waren omschreven. Met ingang van 1 janua
ri 1994 kan op grond van artikel 8:73 Awb bij de bestuursrechter een volledige scha
devergoeding in verband met een vernietigd besluit worden gevraagd. Tegen de ach
tergrond van deze ontwikkelingen alsmede het feit dat het ook op 1 januari 1994 in 
werking getreden artikel 3:4 lid 2 Awb, -dat in het hiervoor opgenomen artikel (III.A) 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever het antwoord op de vraag het nu verder moest met zui
vere schadebesluiten aan de rechter wilde overlaten. Zie de Mv T bij artikel 8.11.1, üd 1 (thans 8:1, lid 
1) waarbij onder meer wordt opgemerkt: "Er is dus enige divergentie tussen de jurisprudentie van deze 
rechters, die overigens gelet op het bepaalde in de Ambtenarenwet 1929 en de Wet Arbo enerzijds en de 
Wet Arob anderzijds te verklaren is. Wij menen dat in abstracto moeilijk is aan te geven waar in dit op
zicht precies de grens moet lopen tussen het besluit en de rechtshandeling naar burgerlijk recht, dit dient 
aan de rechtspraak te worden overgelaten (onderstreping XP). Wel menen wij dat waar de ambtenaar 
thans bij de ambtenarenrechter terecht kan, deze zich ook in de toekomst zal moeten kunnen blijven 
wenden tot de administratieve rechter. Evenmin zien wij reden voor wijziging van de rechtspraak van 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven terzake". Dit citaat is te vinden in De parlementaire ge
schiedenis van de Algemene wet bestuursrecht. Tweede Tranche (PG AWBII), samengesteld door 
Daalder, De Groot & Van Breugel (1994), pag. 380. 
2 Dit historisch perspectief is uiteraard ook elders uitvoerig beschreven. Zie bijvoorbeeld recent Konij-
nenbelt (1996) en Schueler (1997) (in dit geval p. 6 e.V.). 
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ook is besproken- een kapstok kan vormen om bestuurscompensatie aan op te hangen , 
waren er voldoende redenen om de met name door de Raad van State voor de inwer
kingtreding van de Awb gegeven kwalificatie van een zuivere schadebeslissing als 
niet-publiekrechtelijk te heroverwegen. De Centrale Raad van Beroep deed dat ook als 
sociale verzekeringsrechter met zijn uitspraak van 28 juli 19944. Met betrekking tot de 
door een eiseres verlangde vergoeding van renteschade overwoog de Centrale Raad 
van Beroep dat het betreffende besluit zozeer samenhing met het eerdere appellabele 
besluit, waarbij de aanspraak op toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werd 
gewijzigd, dat het als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb was aan te merken. Zo
als bekend is de Afdeling bestuursrechtspraak in een drietal uitspraken in de periode 
van november 1996 tot en met mei 1997 gevolgd5. Over die ontwikkeling in de juris
prudentie bestaat inmiddels zeer veel literatuur . Ik zie er van af om deze in dit kader 
weer te geven. In essentie komt de jurisprudentie er op neer dat de Afdeling bestuurs
rechtspraak behalve een geschreven publiekrechtelijke titel ook een rechtsbeginsel als 
grondslag voor een Awb-besluit aanvaardt. Vereist is dan wel dat het wordt genomen 
in het kader van een rechtsverhouding die is ontstaan door de uitoefening van een aan 
het publiekrecht ontleende bevoegdheid. Als rechtsbeginselen die de grondslag kunnen 
bieden voor een Awb-besluit zijn tot nu toe genoemd: het rechtsbeginsel dat onrecht
matig toegebrachte schade moet worden vergoed, het rechtsbeginsel dat hetgeen on
verschuldigd is betaald kan worden teruggevorderd, het rechtsbeginsel dat hij die ten 
koste van een ander ongerechtvaardigd is verrijkt verplicht is, voor zover dat redelijk 
is diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking en tenslotte het rechts
beginsel van de égalité devant les charges publiques. Die rechtsbeginselen moeten -
aldus de nieuwe koers van de Raad van State- geacht worden publiekrechtelijk van 
aard te zijn, indien zij hun werking doen gevoelen in het kader van de door de 
uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane 
rechtsverhouding. Door deze ruime formulering zouden naar de letter ook standpunten 
van de overheid met betrekking tot schadevorderingen jegens de overheid terzake van 
algemeen verbindende voorschriften (bij de vaststelling daarvan gaat het immers om 
de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid!) er onder kunnen 
vallen en de eerste uitspraak -die van 29 november 1996- was dan ook op zijn minst 
op dit punt onduidelijk7. Zou die interpretatie inderdaad juist zijn, dan zou de 
bestuursrechter ook bevoegd zijn geworden bepaalde vorderingen met betrekking tot 
onrechtmatige regelgeving te behandelen (schadevorderingen namelijk), terwijl de 
wetgever, zoals in II.B geconstateerd, juist op het punt staat het beroep bij de 

3 De Raad van State overweegt dat het beginsel van de égalité des charges publiques mede ten grond
slag ligt aan artikel 3:4 lid 2, doch daarop is gefundeerde kritiek geleverd door Van Buuren. Zie onder 
meer zijn noot onder ABRS 6 mei 1997, AB 1997, 229. Hij geeft aan dat er slechts een indirect verband 
is, nu het egalité-beginsel ziet op onevenredigheid ten opzichte van andere burgers en artikel 3:4 lid 2 
betrekking heeft op onevenredigheid ten opzichte van het bestreden besluit. Identieke kritiek levert 
Koopmans in zijn noot in de NJ onder het Meiland-arrest van 3 april 1998, NJ 1998, 726, AB 1998, 256 
(m.nt. Drupsteen). Toch lijkt het er -gelet op de overwegingen van de Afdeling Bestuursrechtspraak-
alleszins op dat het ook in de wetsgeschiedenis gelegde verband met artikel 3:4 lid 2 een stimulans is 
geweest voor de na te vermelden jurisprudentie. 
4 AB 1995, 133 m.nt. Van Male 
5 ABRS 29 november 1996, JB 1996, 253 m.nt. Simon, AB 1997, 66 m.nt. Van Buuren, ABRS 18 fe
bruari 1997, JB 1997, 47 m.nt. Simon. AB 1997, 143 m.nt. Van Buuren en ABRS 6 mei 1997, JB 1997. 
118 m.nt. Simon, AB 1997, 229 m.nt. Van Buuren. 
6 Zie het heldere werk van Schueler ( 1997). Van de verdere literatuur noem ik naast de in de vorige noot 
vermelde annotaties zonder uitputtend te zijn: Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1997), p. 193 e.V., 
Van den Berk (1997), Van Buuren (1997), Van der Vlies (1997). Van Ravels (1997), Knoop (1997), 
Schlösseis & Simon (1996), Van Angeren (1998), met name p. 121 e.v. 
1 Van Buuren spreekt in zijn in de vorige noot vermelde artikel over "Een misverstand", Van 
Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1997) noemt de uitspraak "onduidelijk" (p. 198). 
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stateerd, juist op het punt staat het beroep bij de bestuursrechter tegen algemeen ver
bindende voorschriften en beleidsregels voorlopig uit te stellen (c.q. dat thans -1 ja
nuari 1999- inmiddels heeft uitgesteld). De Raad van State haastte zich deze onduide
lijkheid weg te nemen in zijn uitspraak van 6 mei 1997 door te overwegen dat het past 
in het stelsel van Afdeling 8.1.1 Awb om de algemene dan wel de bijzondere bestuurs
rechter slechts bevoegd te achten tot kennisneming van beroepen tegen een zuiver 
schadebesluit, indien die rechter ook bevoegd is te oordelen over beroepen tegen de 
schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid zelf. Terecht 
onderscheiden Van Ettekoven en Schueler8 dan ook de materiële connexiteit en de 
processuele connexiteit. Een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan terzake van 
schadevergoeding is slechts appellabel, wanneer zowel voldaan is aan de materiële 
connexiteit (het moet zijn genomen binnen het kader van de uitoefening door het or
gaan van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid) als aan de processuele con
nexiteit (er is slechts beroep bij een bestuursrechter, indien die rechter ook bevoegd is 
te oordelen over beroepen tegen de schadeveroorzakende uitoefening van de publiek
rechtelijke bevoegdheid zelf). 

Er is daarmee enige discrepantie tussen de fundering van het zelfstandig schadebesluit 
als appellabel besluit tussen de Afdeling bestuursrechtspraak enerzijds en de Centrale 
Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven anderzijds. Door 
op rechtsbeginselen publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening te baseren heeft de 
Afdeling kritiek uitgelokt, bijvoorbeeld van Kortmann, gebaseerd op het legaliteitsbe
ginsel9. Die kritiek is gerelativeerd door Van Ommeren10. Enerzijds wijst deze er op 
dat zich bij een door hem aangehangen beperkte opvatting over de reikwijdte van het 
legaliteitsbeginsel bij de vergoeding van schade geen probleem voordoet -de toeken
ning van schadevergoeding is een begunstigende handeling en in zijn opvatting over 
het legaliteitsbeginsel is een wettelijke basis in dat geval niet nodig- en anderzijds 
wijst hij op het feit dat het, ook bijvoorbeeld bij een besluit tot terugvordering door de 
overheid van teveel uitgekeerde subsidie, om een accessoir besluit gaat, waarbij ge
steld zou kunnen worden, dat de originaire bevoegdheid, bijvoorbeeld die tot subsi
dietoekenning de accessoire bevoegdheid, in het voorbeeld de bevoegdheid tot terug
vordering, impliceert. Daarbij wordt uiteengezet dat originaire bevoegdheden als het 
verlenen van vergunningen, concessies of ontheffingen, het opleggen van belastingen 
of andere aanslagen en het verlenen van subsidies, van andere aard zijn dan de acces
soire bevoegdheden, die alleen kunnen bestaan voor zover zij voortvloeien uit eerder 
bestuursoptreden. Te denken valt aan de bevoegdheid tot toekenning van schadever
goeding, tot intrekking van een vergunning, tot betaling of terugvordering van toege
kende subsidies, tot het verhalen van de kosten van bestuursdwang. 

Het onderscheid tussen originaire en accessoire bevoegdheden" (of zo men wil: con
nexe bevoegdheden) vind ik zinvol. Ik zie niet in dat men daarnaast algemene rechts
beginselen nodig zou hebben om de bevoegdheid van de bestuursrechter ten aanzien 
van zelfstandige schadebesluiten te funderen. Ik ben dan ook meer gecharmeerd van 
de eenvoudige redeneringen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de 

8 Van Ettekoven & Schueler (1998). 
9 Kortmann (1997b), zie daarover Drupsteen (1997), Frielink (1997), Ten Holter (1997),. Daarover weer 
Kortmann: NJB 1997 p. 1596-1599. Zie ook Nieuwenhuis (1997). 
10 Van Ommeren (1998). Zijn opvattingen in dit artikel bouwen voort op die in zijn dissertatie, Van 
Ommeren (1996). 
1 ' Die terminologie is natuurlijk in het privaatrecht niet nieuw en wordt ook in het bestuursrecht steeds 
vaker gebezigd. Zie naast de in de vorige noot vermelde artikel van Van Ommeren bijvoorbeeld ook 
Konijnenbelt(1996), p. 12. 
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Centrale Raad van Beroep dan van die van de Raad van State. Eerstbedoelde colleges 
stellen niet meer en niet minder dan dat de uitoefening van dergelijke accessoire be
voegdheden evenzeer besluiten oplevert als de uitoefening van de originaire bevoegd
heden, waarvan zij zijn afgeleid Als men die lijn aanvaardt dan heeft men de naar 
mijn oordeel terecht kritiek oproepende uiteenzetting, dat bepaalde algemene rechts
beginselen die sinds jaar en dag in het burgerlijk wetboek zijn uitgewerkt, publiek
rechtelijk zijn wanneer zij zich doen gevoelen in een publiekrechtelijke rechtsverhou
ding, niet nodig. Bovendien komt de Afdeling door de bevoegdheid van het bestuur tot 
het nemen van de desbetreffende besluiten te funderen op rechtsbeginselen in de pro
blemen, omdat zij toch weer niet zo ver wil gaan, dat de bestuursrechter ook bevoegd 
wordt te oordelen, wanneer zij dat niet is ten aanzien van het moederbesluit. Van der 
Vlies stelt dan ook dat de Afdeling met de aan "het stelsel van afdeling 8.1." toege
schreven afbakening -de bestuursrechter is weer niet bevoegd als hij dat niet is ten 
aanzien van het moederbesluit- een uitzondering op de bevoegdheid van de bestuurs
rechter op grond van artikel 8:1 Awb aanbrengt, die in de wet niet wordt teruggevon
den13. Inderdaad klopt de redenering van de Afdeling hier eigenlijk niet. Eerst "cre
ëert" zij bevoegdheid van de bestuursrechter door een besluit van het bestuursorgaan 
te baseren op rechtsbeginselen en vervolgens doet zij daar afstand van door een uit
zondering in het stelsel van de wet te lezen, die er niet staat. Door de bevoegdheid van 
het bestuur tot het nemen van het connexe besluit aan te knopen bij de bevoegdheid tot 
het nemen van het moederbesluit zou ook dit probleem zijn vermeden. In de redene
ring van de Raad van State zou bijvoorbeeld ook een besluit tot nakoming van hetgeen 
de Hoge Raad als een publiekrechtelijke overeenkomst heeft gekwalificeerd in het be
kende arrest G.K.N./Nieuwegein14 als een bij de bestuursrechter voor beroep vatbaar 
besluit moeten worden gekwalificeerd. Immers, het algemene rechtsbeginsel dat af
spraken moeten worden nagekomen, dient dan evenzeer publiekrechtelijk van aard te 
worden geacht, omdat het zich doet gevoelen in wat door de Hoge Raad als een pu
bliekrechtelijke rechtsverhouding, t.w. een publiekrechtelijke overeenkomst is gekwa
lificeerd. Er zou dan sprake zijn van een besluit in de zin van de Algemene wet be
stuursrecht, waarbij de weg naar de bestuursrechter wellicht wel zou worden afgeslo
ten vanwege de hiervoor geciteerde overweging dat de bestuursrechter slechts bevoegd 
is, wanneer deze bevoegd is over het originaire besluit te oordelen. Ik denk dat dit 
goochelen met rechtsbeginselen voor de vraag welke rechter competent is weinig ver
helderend is en dat de wat simpele meer recht-toe-recht-aan redenering van de Cen
trale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven met alleen het 
criterium dat door Van Ettekoven en Schueler wordt aangeduid met "formele con-
nexiteit", beter werkbaar is. Bij die redenering heeft men houvast door na te gaan of 
het om een accessoire bevoegdheid gaat en de bestuursrechter bevoegd is bij het zoge
naamde originaire besluit. 

Dat ik niet zo gecharmeerd ben van het gedeelte van de redenering van de Raad van 
State, waarbij de Raad de ontvankelijkheid mede baseert op algemene rechtsbeginse
len die in belangrijke mate in het Burgerlijk Wetboek gecodificeerd waren en die nu 
als publiekrechtelijk worden gekwalificeerd, hangt samen met het feit dat het naar 
mijn oordeel verstandig is bij de vraag welke rechter bevoegd is, zoveel mogelijk har
de, rechtszekerheid scheppende criteria te hanteren. Het is immers niet aantrekkelijk 
om bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een beroep de vraag te moeten be-

12 CBB 19 februari 1997, AB 1997, 144 m.nt. Van der Veen en CRvB 28 juli 1994, AB 1995, 133 m.nt. 
Van Male. 
13 Van der Vlies (1997), p. 609/610. 
14 HR 10 april 19&7,AB 1987. 336. 



- 7 6 -

antwoorden of het betreffende algemene rechtsbeginsel nu publiekrechtelijk dan wel 
privaatrechtelijk van aard is in de gegeven situatie, of met andere woorden dat begin
sel nu speelt in een privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke verhouding. Deze 
problemen lijken mij minder aanwezig, wanneer men de ontvankelijkheid uitsluitend 
baseert op het formele connexiteitscriterium als hiervoor aangegeven, terwijl boven
dien de aan het legaliteitsbeginsel ontleende kritiek in mindere mate wordt opgeroepen 
dan wanneer men bevoegdheden afleidt uit rechtsbeginselen. 

Ook als men het houdt bij een formeel connexiteitscriterium als grondslag voor de re
denering om de bestuursrechter bevoegd te achten, blijft er gefundeerde kritiek moge
lijk op de lijn van de bestuursrechter. Al noemt Van Ommeren de verplichting om 
schade te vergoeden na een vernietigd besluit een accessoire bevoegdheid, in feite gaat 
het helemaal niet om een bevoegdheid, doch om een verplichting. Ook dat is al vaker 
opgemerkt15. Uiteindelijk komt het erop neer, dat men bij een dergelijke verplichting 
die zo nauw samenhangt met het betreffende besluit dezelfde rechter competent wil 
doen zijn. Met dat laatste kom ik tot mijn conclusie dat het op zichzelf begrijpelijk is 
dat de bestuursrechter de problematiek van de zelfstandige schadebesluiten en onge
veer tezelfdertijd die van de terugvorderingsbeslissingen -ook voor zover daarvoor 
geen expliciete grondslag in de betreffende publiekrechtelijke regeling bestaat- aan 
zich heeft getrokken. Naast de wat gekunstelde dogmatische basis, is er ook nog een 
aantal praktische bezwaren. Ik ga daarop thans kort in (III.B.2), waarna ik -na enige 
aandacht aan de problematiek van de schadevergoeding op grond van het égalité-
beginsel te hebben hebben gegeven (IH.B.3)- aangeef hoe de rechtsontwikkeling naar 
mijn oordeel verder het beste gestalte kan krijgen (III.B.4). 

III.B.2 Praktische bezwaren 

De jurisprudentie over het zelfstandig schadebesluit laat -zoals verschillende auteurs 
hebben geconstateerd- nog vele onduidelijkheden open. Van Ravels heeft in zijn noot 
in Bouwrecht naar aanleiding van de uitspraak van 6 mei 1997 een aantal belangrijke 
punten genoemd16. Als eerste kritiekpunt noemt hij dat de consequentie van de Afde-
lings-jurisprudentie zou zijn, dat het schadebesluit een constitutief vereiste is, zodat 
eerst met het besluit de verjaringstermijn zou gaan lopen. Voorts is het de vraag often 
aanzien van de voorbereiding van het accessoire besluit ook de connexiteitsleer geldt 
en hoever de connexiteitsleer terzake van de rechtsbescherming moet worden doorge
trokken. Moet een schadebeslissing tengevolge van een vernietigd bestemmingsplan 
dezelfde procedure doorlopen als het bestemmingsplan zelf? Wie zijn de belangheb
benden bij het schadebesluit? Tenslotte rijzen er vragen wanneer verschillende debi
teuren waarvan één de betrokken overheid is, hoofdelijk aansprakelijk zijn en zijn er 
daarbij behorende regresvragen. Ook Van Ettekoven en Schueler, die en passant ver
slag doen over een SSR-congres over de stand van zaken in het bestuursrechtelijk 

Zo stelt Van der Veen dat het bestuur bij onrechtmatig overheidshandelen niet zozeer een aan het pu
bliekrecht ontleende bevoegdheid heeft, doch een uit het privaatrecht voortvloeiende verplichting tot 
schadevergoeding, Van der Veen (1998). Vergelijk ook Ruiter (1998). 

Van Ravels, Bouwrecht 1997, p. 602 e.v. Zie ook zijn eerdere, eveneens instructieve noot onder de 
twee eerdere uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Bouwrecht 1997, p. 429-455. 
17 De Centrale Raad heeft in een uitspraak van 20 februari 1998, AB 1998, 401 m.nt. Van der Vlies, de 
connexiteit niet zo ver doorgetrokken, dat indien tegen het moederbesluit rechtstreeks beroep bij de be
stuursrechter moet worden ingesteld en geen bezwaarschrift kan worden ingediend, dat laatste ook voor 
het schadebesluit zou gelden. Tegen het schadebesluit moet dan volgens de Centrale Raad toch een be
zwaarschrift worden ingediend. Dit is een keuze, die niet meteen overtuigt en de roep om wetgeving 
luider doet klinken. 
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schadevergoedingsrecht, laten in hun artikel over de jurisprudentie met betrekking tot 
het zelfstandig schadebesluit "Een ramp, een absolute ramp" (de krachtige kwalificatie 
blijkt afkomstig te zijn van de landsadvocaat) een aantal klemmende vragen de revue 
passeren18. Zo is er geen duidelijkheid over de competentie van de bestuursrechter met 
betrekking tot onrechtmatig feitelijk handelen bij de voorbereiding van een besluit, zo
als in de arresten van de Hoge Raad van 2 februari 1990 inzake Staat/Bolsius en 7 ok
tober 1994 inzake Staat/Van Benthem19 aan de orde was. Het wat ruimer omschreven 
criterium van de Raad van State lijkt te dien aanzien -anders dan het strakke, proces
suele het criterium dat door de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven wordt gehanteerd- te leiden naar de oplossing dat de bestuurs
rechter bevoegd is. Voorts wijzen zij op het voor de praktijk zeer gewichtige probleem 
dat onduidelijk is, waaraan men een zelfstandig schadebesluit herkent. Zo rijst de 
vraag of iedere brief waarin een bestuursorgaan een standpunt inneemt over de aan
sprakelijkheid na een vernietigd besluit en over de omvang van de schade als een zelf
standig schadebesluit moet worden aangemerkt. Die vraag is voor de praktijk van 
groot belang, omdat, wanneer men dat aanneemt, het betrokken besluit na 6 weken 
onherroepelijk wordt. Daarmee doemt terstond de volgende vraag op, namelijk of ook 
een vordering uit onrechtmatige daad bij de gewone rechter kan worden ingesteld en 
of daarbij nog van belang is of zo'n standpunt van de overheid aldus formele rechts
kracht heeft verkregen. Over die voor de praktijk belangrijke vraag, namelijk of men 
met de mogelijkheid schadebesluiten uit te lokken en de gang naar de bestuursrechter 
te bewandelen, geen toegang meer heeft tot de burgerlijke rechter, bestaan verschil
lende opvattingen, zoals ook blijkt uit genoemd verslag van het SSR-Congres. Ook de 
literatuur is verdeeld. Zij die bepleiten dat de weg naar de burgerlijke rechter niet is 
afgesneden20 doen met name een beroep op de wetsgeschiedenis bij artikel 8:73 van de 
Algemene wet bestuursrecht, dat voorziet in de mogelijkheid voor een belanghebben
de de bestuursrechter te vragen in geval van vernietiging het betrokken overheidsor
gaan in de geleden schade te veroordelen (zie daarover uitgebreid III.A). Dat beroep 
op de wetsgeschiedenis is legitiem, nu daaruit blijkt dat de wetgever de op het terrein 
van de schadevergoeding zeer ervaren burgerlijke rechter niet wenste uit te schakelen, 
doch overtuigt ook weer niet volledig, omdat de betreffende Memorie van Toelichting 
werd geschreven op een moment dat de jurisprudentie van de Raad van State het zelf
standig schadebesluit als appellabele beschikking nog afwees. In die situatie wenste de 
wetgever als aanvulling op de bestaande mogelijkheden bij de burgerlijke rechter de 
mogelijkheid te geven om redenen van proceseconomie de bestuursrechter te vragen 
tegelijk met de vernietiging een oordeel te geven over de schadevergoeding. Slechts 
wanneer dat oordeel ook gegeven zou worden, zou de weg naar de burgerlijke rechter 
zijn afgesneden. Of daaruit ook de conclusie mag worden getrokken dat in de, de wet
gever voor 1994 nog niet bekende situatie dat de jurisprudentie eenmaal het zelfstan
dig schadebesluit als voor beroep vatbaar besluit aanvaardt, ook de weg naar de bur-

18 Van Ettekoven & Schueler (1998). 
19 HR 2 februari 1990, AB 1990, 223 m.nt. Kleijn, HR 7 oktober 1994, Bouwrecht 1995, 247 (m.nt. 

Koeman). 
20 Zie bijvoorbeeld Koeman (1998) en Schueler (1997). Voorstanders van deze opvatting zijn voorts 
Wiggers-Rust (1997) en blijkens het verslag van Van Ettekoven en Schueler ook Scheltema en Loeb. 
Van Angeren (1998) vindt dat de weg naar de gewone rechter slechts in beperkte mate is afgesneden. 
Dat de weg naar de gewone rechter niet meer kan worden bewandeld vinden Van Buuren. om. blijkens 
genoemd verslag en zijn noot onder Rb Groningen 28 november 1997. AB 1998. 226 en verder bijvoor
beeld Van Ravels (1996), Kroniek schadevergoeding. NTB 1998. p. 264 (met vermelding van nog ande
re literatuur), Widdershoven (1995). 
Dat Koetser (1997) over een "dilemma voor de rechtzoekende" spreekt is bij zoveel tweespalt tussen 
vooraanstaande juristen niet verwonderlijk. 
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gerlijke rechter zou kunnen blijven openstaan, valt daarmee niet met zekerheid te zeg
gen, nu zo'n dubbele (materiële) competentie strijdig is met de vaste lijn van de juris
prudentie van de Hoge Raad2'. Niettemin komt het mij voor dat de burgerlijke rechter 
er verstandig aan doet vorderingen te blijven ontvangen, zolang de wetgever ten deze 
geen duidelijkheid heeft geschapen, hetgeen -gezien het zware appèl om dat wel te 
doen- niet al te lang meer kan duren. De consequenties van de opvatting dat zuivere 
schadebesluiten bij niet-tijdige betwisting langs bestuursrechtelijke weg formele 
rechtskracht zouden hebben en niet meer met succes een schadevordering bij de ge
wone rechter zou kunnen worden ingesteld, zijn onaanvaardbaar, zeker zolang het 
punt van het herkenbaarheid van zo'n besluit niet adequaat is geregeld. Zo zou het be
stuursorgaan op die wijze door bij een negatief standpunt in een brief over de aanspra
kelijkheid met betrekking tot mogelijke schade, niet aan te geven dat het om een voor 
beroep vatbaar besluit gaat, waardoor daartegen niet tijdig wordt opgekomen, die aan
sprakelijkheid ook helemaal kunnen ontlopen. Deze en andere consequenties zijn on
aanvaardbaar wanneer men bedenkt dat aan de mogelijkheid om de bestuursrechter 
schadebesluiten voor te leggen mede een streven tot verbetering van de rechtsbe
scherming ten grondslag heeft gelegen, zoals ook het geval is geweest met de invoe
ring van artikel 8:73 Awb. 

Tegen de achtergrond van al deze bezwaren en problemen is het niet verbazingwek
kend dat door velen om wetgeving wordt gevraagd22. Dat appèl op de wetgever is zeer 
terecht. Het is niet aanvaardbaar, dat er zoveel onduidelijkheden bestaan over de bete
kenis en de reikwijdte van de jurisprudentie, zowel ten aanzien van de bevoegdheids-
problematiek als voor wat betreft de meer inhoudelijke vragen die zij oproept. 

Alvorens een tweetal oplossingsrichtingen voor de wetgever aan te dragen (zie hierna 
III.B.4) besteed ik enige aandacht aan het zelfstandig schadebesluit, dat is gebaseerd 
op -in de woorden van de Afdeling bestuursrechtspraak- het rechtsbeginsel van de 
égalité devant les charges publiques. 

III.B.3 Schadevergoeding op grond van het egalité-beginsel 

De nieuwe jurisprudentie van de Raad van State met betrekking tot het zelfstandige 
schadebesluit biedt in de eerste plaats een basis het bestuursorgaan, wiens besluit door 
de bestuursrechter is vernietigd, om een voor beroep vatbaar schadebesluit te vragen 
terzake van de door het vernietigde besluit veroorzaakte schade. In de tweede plaats 
geeft deze jurisprudentie echter ook de mogelijkheid om een zelfstandig schadebesluit 
te vragen terzake van onevenredige schade tengevolge van een niet vernietigd besluit 
en wel op grond van het beginsel van de égalité devant les charges publiques. Dat be
ginsel werd door Van den Berk in haar in III.A genoemde dissertatie als dé rechts
grondslag voor het toekennen van schadevergoeding bij overheidshandelingen die op 
zichzelf met het oog op het algemeen belang gerechtvaardigd zijn, doch die toch in 

Van Angeren (1998) leidt niet uit het Changoe-arrest af, dat zo'n dubbele competentie door de Hoge 
Raad wordt verworpen. Ik zie in dit arrest echter een logisch vervolg van de eerdere jurisprudentie van 
de Hoge Raad sinds het Schel- en Deuropenersarrest, nu ook voor schadezaken. 
22 Zie Kortmann (1997b) en zie J.M. Polak (1997). Zie Van der Vlies (1997), die opmerkt dat er in de 
praktijk nog vele vragen rijzen en dat de lijnen door de wetgever moeten worden getrokken 'Het is niet 
goed in te zien waarom hierom de praktijk in onzekerheid moet worden gelaten, totdat stukje bij beetje 
de puzzel door de verschillende rechters is gelegd". Ook van Ertekoven & Schueler (1998) concluderen: 
"Grensconflicten tussen de bevoegdheden van de burgerlijke en de bestuursrechter zullen bij elke vari
ant blijven bestaan, maar de onduidelijkheid is nu zo groot, dat er hoe dan ook een wettelijke regeling 
moet komen". 
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verband met dat beginsel tot een verplichting om schade te vergoeden aanleiding ge
ven. 

Hoe was de uitgangspositie voor de jurisprudentie met betrekking tot het zelfstandig 
schadebesluit voor deze schade-aanspraken? In III.A.2 is de competentie-problematiek 
beschreven met betrekking tot deze schade-aanspraken in de situatie zoals deze was 
vóór 1 januari 1994, terwijl in III.A3 is geconcludeerd dat in lijn met de voorstellen 
van Van den Berk en Van Buuren de rechtspraak over schadevergoeding bij rechtma
tige overheidsdaad door een wettelijke regeling in één hand bij de administratieve 
rechter zou moeten worden gebracht. Door zo'n algemene regeling zou de bestuurs
rechter immers competent worden, zoals de bestuursrechter dat ook al is wanneer in 
bijzondere wetten in de mogelijkheid van schadevergoeding is voorzien (bijv. artikel 
49 WRO) of het schade-aspect een rol speelt in het kader van besluiten waarbij de be
stuursrechter al bevoegdheid heeft (zogenaamde "onzelfstandige schadebesluiten"). 
Ook in dat opzicht heeft de jurisprudentie met betrekking tot het zelfstandig schadebe
sluit in belangrijke mate gecompenseerd hetgeen de wetgever (nog) naliet, namelijk 
een algemene wettelijke basis voor het nemen van besluiten om bestuurscompensatie 
te bieden. Door deze jurisprudentie is er immers nu in ieder geval een basis voor het 
vragen van een zelfstandig appellabel besluit terzake van bestuurscompensatie in ver
band met een besluit dat bij de bestuursrechter kan worden aangevochten. Door het 
criterium van de formele connexiteit blijft de burgerlijke rechter in beginsel bevoegd 
wanneer het gaat om schade-aanspraken die niet in verband staan met bij de bestuurs
rechter appellabele besluiten, derhalve schade tengevolge van feitelijke handelingen of 
uitgezonderde besluiten, zoals die in hoofdstuk II aan de orde waren. 

Het lijkt er overigens op dat de Afdeling bestuursrechtspraak juist in bestuurscompen-
satie-kwesties er naar tendeert om het formele connexiteitscriterium los te laten. Een 
eerste indicatie vormt een uitspraak van 11 mei 1998. Een afwijzing van een verzoek 
om schadevergoeding door een gemeenteraad wegens een bedrijfsverplaatsing die 
paste in het provinciaal beleid, werd gezien als een appellabel besluit zonder dat een 
bestuursrechtelijk besluit viel aan te wijzen, waaraan het afwijzingsbesluit connex kan 
worden geacht. De algemene, publiekrechtelijke bevoegdheid als bedoeld in artikel 
108 in samenhang met artikel 197 lid 2 van de Gemeentewet vormt -aldus de Afde
ling- een voldoende publiekrechtelijke basis, terwijl er geen privaatrechtelijke grond
slag viel aan te wijzen. Als men de weigering ziet als een weigering om subsidie te 
verlenen, zoals annotator Jacobs in de AB, is deze jurisprudentie niet opzienbarend, 
maar men kan er ook een nieuwe stap van de Afdeling in zien om in bestuurscompen-
satie-gevallen de formele connexiteitstoets niet te hanteren. Andere recente jurispru
dentie is niet geheel eenduidig.23 Nu de principieel nieuwe jurisprudentie over het 
zelfstandig schadebesluit zich met name ontwikkeld heeft naar aanleiding van be-
stuurscompensatie-gevallen en daarbij toch de eis van formele connexiteit als criteri
um voor appellabiliteit bij de bestuursrechters is gehanteerd, houd ik het erop dat de 
Afdeling voorshands niet de bedoeling heeft deze in bestuurscompensatie-gevallen los 
te laten. Wel behoeft aan die eis niet te zijn voldaan als er (anderszins) een voldoende 
publiekrechtelijke basis aanwezig is, zoals de Arob-rechter al tot ontvankelijkheid 
concludeerde wanneer een bestuurscompensatie-beslissing gebaseerd was op een ge-

23 ABRS 11 mei 1998, AB 1998, 298, m.nt. M.J. Jacobs. In Maastricht ziet men het duidelijk als een 
stap dat bij bestuurscompensatie niet de formele connexiteitseis zou behoeven te worden gesteld. Zie 
Simon in zijn noot onder genoemde uitspraak van 11 mei 1998, JB 1998, 197. Zie naast die uitspraak 
ook ABRS 17 augustus 1998, JB 1998, 206, doch daartegenover bijvoorbeeld ABRS 21 september 
1998, JB 1998, 241, waarin de formele connexiteitseis weer wel wordt gesteld. 
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publiceerde regeling zonder wettelijke basis. "Het blijft een beetje wringen" zegt Van 
Buuren. Al met al zal het wel niet meer zo heel lang duren dat de bestuurscompensa-
tie-zaken in hun geheel naar de bestuursrechter overgaan, ofwel door de (andere) ont
wikkelingen in de jurisprudentie ofwel door de wetgever in lijn met de voorstellen van 
Van Buuren en van den Berk (zie III. A). 

In de gevallen waarbij vóór 1 januari 1994 sprake was van onzelfstandige schadebe-
sluiten, is er sprake van een andersoortige verschuiving dan die van burgerlijke rechter 
naar bestuursrechter. De bestuursrechter was al competent. Er komt alleen een einde 
aan de situatie, dat onevenredige schade tengevolge van een op zichzelf gerechtvaar
digd besluit aan de orde moet worden gesteld in het kader van een beroepsprocedure 
tegen laatstbedoeld besluit. Hier is sprake van een belangrijke verbetering van het 
materiële recht. Die loskoppeling van het schade-aspect van het hoofdbesluit biedt alle 
betrokken partijen voordelen. In situaties als die van de Paul Krüger-brug is het voor 
de vergunningverlener en vergunninghouder aantrekkelijk, dat de uitvoering van de 
vergunde activiteiten niet wordt gefrustreerd door de bezwaren van gedupeerden, ge
richt op het verkrijgen van schadevergoeding. Voor de gedupeerden biedt een proce
dure over alleen de schade het voordeel dat een procedure kan worden gevoerd over 
het aspect waarom het de gedupeerde ook echt te doen is. 

Naast de groep van gevallen, waarbij de bestuursrechter reeds bevoegd was en waarbij 
dus een verschuiving van "onzelfstandig schadebesluit" naar "zelfstandig besluit" 
sprake is, brengt de jurisprudentie met zich, dat ook zelfstandige schadebesluiten kun
nen worden gevraagd terzake van schade die voorheen onder de competentie van de 
burgerlijke rechter vielen, doch waarbij de kans op succes vrijwel nihil was, namelijk 
claims in verband met de afgifte van gebonden beschikkingen. Bedacht moet immers 
worden, dat de onzelfstandige schadebesluiten, waarbij de bestuursrechter op de wijze 
als hiervoor aangegeven reeds competent was, altijd betrekking hadden op situaties, 
waarbij het schade-aspect moest worden meegewogen in het kader van een discretio-
naire bestuursbevoegdheid. De jurisprudentie over het zelfstandig schadebesluit lijkt 
met zich te brengen, dat ook een besluit om bestuurscompensatie kan worden ge
vraagd ten aanzien van gebonden bestuursbevoegdheden. Het is echter de vraag, wat 
men zich hiervan moet voorstellen. Kan een gemeente tot bestuurscompensatie ver
plicht worden in verband met de afgifte van een bouwvergunning, die gelet op de toe
passelijke voorschriften moest worden verleend? Ik betwijfel dat. Het zou wel eens zo 
kunnen zijn dat de jurisprudentie uitsluitend betekent dat de bestuursrechter terzake 
van deze claims bevoegd is geworden, maar dat die verruiming inhoudelijk weinig om 
het lijf heeft. 

Geconcludeerd mag worden dat de winst van de nieuwe jurisprudentie voor het vraag
stuk van de schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad als geheel vooral is gele
gen in het feit dat het in een aantal gevallen mogelijk wordt het schade-aspect los te 
koppelen van het hoofdbesluit. Daarmee komt een einde aan de situatie dat onevenre
dige schade tengevolge van een op zichzelf gerechtvaardigd besluit aan de orde moet 
worden gesteld in het kader van een beroepsprocedure tegen laatstbedoeld besluit (de 
zgn.onzelfstandige schadebesluiten) en dus de onrechtmatigheid daarvan moest wor
den bepleit en in geval de rechter eraan tegemoet kwam moest worden aangenomen. 
Voorts biedt het een begin van een oplossing voor de onbevredigende situatie die bij 
de burgerlijke rechter bestond, namelijk dat deze schadeclaims bij de burgerlijke 

' Zie zijn noot onder Rb Zutphen 16 februari 1998,.4ß 1998, 227. 
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rechter steeds moeten worden ingediend op basis van het algemene onrechtmatige 
daadsartikel, zulks ondanks de pogingen van onder meer Bloembergen de Hoge Raad 
ertoe te bewegen ook de aansprakelijkheid bij rechtmatige daad als zelfstandige 
grondslag voor een verbintenis die tot schadevergoeding kan verplichten te erken
nen25. Ook vanuit een meer principiële optiek is er veel voor te zeggen het vraagstuk 
van de schadevergoeding bij overheidshandelingen die op zichzelf met het oog op het 
algemeen belang gerechtvaardigd zijn, maar die sommigen onevenredig duperen in 
bestuursrechtelijke context te behandelen. In hoofdstuk VI zal dit nog verder aan de 
orde komen. 

Daarbij zij voor de goede orde opgemerkt, dat de onder III.B.2 onder verwijzing naar 
de publicaties van Van Ravels enerzijds en Van Ettekoven en Schueler anderszijds ge
noemde onzekerheden voor de praktijk, gerezen naar aanleiding van de jurisprudentie 
met betrekking tot zelfstandige schadebesluiten, zich voor het grootste deel ook voor
doen bij de zelfstandige schadebesluiten betreffende op zichzelf rechtmatige (moe-
der)besluiten. Ook ten aanzien daarvan geldt dat onduidelijkheden bestaan ten aanzien 
van de verjaring, de mate van connexiteit (ook bij de voorbereiding van het besluit 
alsmede voor de rechtsbescherming bij de rechter), de vraag of iedere opmerking van 
een bestuur over al dan niet verschuldigheid van schade reeds een voor beroep vatbaar 
besluit is etc. Deze problemen vloeien mijns inziens met name voort uit het feit dat het 
de rechter en niet de wetgever is geweest die deze ontwikkeling heeft vorm gegeven. 
De rechter kan nu eenmaal niet in zijn uitspraken terstond een oplossing voor al deze 
problemen geven. 

III.B.4 Twee oplossingsrichtingen voor wetgeving 

De bestaande wetgeving voorziet met artikel 8:73 Awb sinds 1994 in de mogelijkheid 
in geval van vernietiging de rechter te vragen tevens een veroordeling tot schadever
goeding uit te spreken. Daar komt geen zelfstandig schadebesluit aan te pas. Daarnaast 
is thans derhalve door de jurisprudentie erkend, dat een schriftelijke reactie van een 
bestuursorgaan terzake van een verzoek om schade een besluit in de zin van artikel 1:3 
Awb kan zijn, een en ander als onder III.B.l beschreven, welk besluit als publiek
rechtelijke grondslag één van de door de Afdeling genoemde rechtsbeginselen heeft. 
Dat verder niet in de wet geregelde zelfstandige schadebesluit roept de vragen op als 
onder III.2 aangegeven die de wetgever derhalve moet oplossen. 

Waaruit zouden de derhalve door de wetgever te geven oplossingen kunnen bestaan, 
ervan uitgaande dat de wetgever aansluiting zoekt bij de door hem zelf met artikel 
8:73 Awb reeds verder op gang gebrachte rechtsontwikkeling om de bestuursrechter 
ook als rechter in schadezaken jegens de overheid te laten optreden? Hoewel het aantal 
pennen dat in beweging is gebracht door de aangegeven ontwikkelingen in de juris
prudentie buitengewoon talrijk is en bovendien een groot deel van de auteurs van me
ning is dat de wetgever de materie moet regelen, is het aantal van hen dat ook aangeeft 
hoe een dergelijke regeling er bij benadering zou moeten uitzien, beperkt. Zonder ge
detailleerde tekstvoorstellen aan te dragen zal ik trachten twee enigszins uitgewerkte 
oplossingsrichtingen aan te geven die ieder voor zich beogen de met name in III.2 ge
schetste problemen grotendeels te ondervangen.en daarbij ook mijn eigen voorkeur 
kenbaar maken. 

' Zie o.m. de conclusie van Bloembergen als waarnemend A-G bij HR 26 januan 1990, NJ 1990, 794. 
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De eerste oplossingsrichting is die waarbij de recente jurisprudentie wordt gecodifi
ceerd op een wijze waarbij aan de geuite bezwaren zoveel mogelijk wordt tegemoet 
gekomen. Dat betekent dat de Awb naast de regeling van artikel 8:73 (het vragen van 
schadevergoeding als accessoire vordering naast de vernietiging van een aangevallen 
"moederbesluit") een expliciete regeling van het aanvragen van en de rechtsbescher
ming tegen het zelfstandig schadebesluit zou kennen, die er in grote lijnen als volgt 
zou uitzien: 

het ligt voor de hand dat bij deze oplossingsrichting wordt aangesloten bij wat de Awb 
in titel 4.1 ("Beschikkingen") achtereenvolgens regelt ten aanzien van de aanvraag 
(afdeling 4.1.1), de voorbereiding (afdeling 4.1.2) en de beslistermijn (afdeling 4.1.3). 
Een aantal bijzonderheden zou daarbij in ieder geval moeten worden geregeld. 
Zonder uitputtendheid te pretenderen noem ik er enige: 

1. Een aanvraag voor een zelfstandig schadebesluit zou (slechts) betrekking dienen te 
hebben op schade tengevolge van onrechtmatig handelen van het bestuursorgaan 
bij het voorbereiden (bijv. het geven van onjuiste informatie) en het nemen van een 
ingevolge de Algemene wet bestuursrecht appellabel besluit dan wel op schade in 
verband met het feit dat de gevolgen van een zodanig besluit voor de aanvrager 
onevenredig zijn. Daarmee wordt bereikt dat niet iedere aanvraag tot een appella
bel zelfstandig schadebesluit kan leiden: andere aanvragen zijn niet-ontvankelijk. 

2. Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen, indien het wordt inge
diend binnen vijfjaar na de vernietiging c.q. het onherroepelijk worden van het 
schade-veroorzakende besluit. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de verja
ringstermijn uit het burgerlijk wetboek en wordt aldus ruimte gelaten aan de mo
gelijkheden om binnen vijf jaar tot een schikking te komen met alle normale 
briefwisselingen terzake. Is eenmaal een zodanige aanvraag gedaan, dan worden 
bestuur en aanvrager aan de algemene termijnen van de Algemene wet bestuurs
recht gehouden. Voor de aanvrager die in dit systeem na enige tijd bewust zijn 
aanvraag indient, lijkt het ook niet bezwaarlijk om tegen de in dit systeem ook 
duidelijke beschikking op aanvraag tijdig binnen zes weken bezwaar te maken. De 
regeling van de (verjarings-)termijnen is met die combinatie van vijfjaar uit het 
Burgerlijk Wetboek voor de indiening van de aanvraag en zes weken uit de Alge
mene wet bestuursrecht voor de bezwaarmogelijkheid alleszins redelijk. 

3. De aanvraag om schadevergoeding wordt -zo zou de wet moeten regelen- gericht 
tot het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke "moederbesluit" heeft genomen, 
wellicht behoudens voor zover dat besluit de goedkeuring behelst van een ander 
besluit, in welk geval de keuze zou kunnen worden gemaakt dat het bestuursor
gaan dat laatstbedoeld besluit heeft genomen op de aanvraag om schadevergoeding 
beslist en voor eventuele schade ook aansprakelijk is (voorbeeld: een goedkeu
ringsbesluit van gedeputeerde staten terzake van een door de gemeenteraad vastge
steld bestemmingsplan wordt vernietigd: ik neig ernaar om de gemeenteraad in dat 
geval als schadeveroorzaker te zien. Dat ligt uiteraard anders, wanneer gedepu
teerde staten aan één of meer onderdelen hun goedkeuring onthouden en juist die 
onthouding onrechtmatig zou worden bevonden). 

Voor het te nemen zelfstandig schadebesluit gelden vervolgens de beslistermijnen van 
afdeling 4.1.3. Er is slechts sprake van een appellabel zelfstandig schadebesluit, indien 
er een aanvraag aan ten grondslag ligt, die betrekking heeft op schade als hiervoor on
der 1 genoemd en ingediend binnen de termijn als onder 2 aangegeven. Indien het ver-
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zoek gericht zou zijn tot het ingevolge het hiervoor onder 3 gestelde verkeerde orgaan, 
zou een verwijzingsregeling van toepassing kunnen zijn. 

Door deze regeling kan worden bereikt dat van een appellabel schadebesluit slechts 
sprake is wanneer daaraan een expliciete aanvraag om een besluit terzake van de scha
de-aanspraak ten grondslag ligt. Dat is van groot belang, omdat daarmee wordt voor
komen dat niet ieder schriftelijk standpunt van het bestuur een zelfstandig schadebe
sluit is. Is dat immers wel zo, dat heeft dat vergaande consequenties, bijv. dat een 
standpunt in een briefwisseling wanneer dat niet tijdig wordt bestreden, onherroepelijk 
wordt en alle aanspraken op vergoeding van schade verloren gaan. Het is niet juist, dat 
het bestuur door bijv. geen rechtsmiddelenverwijzing (zie art. 3:45 Algemene wet be
stuursrecht) op te nemen zijn rechtspositie sterk kan versterken in die zin, dat wanneer 
de burger vervolgens niet binnen zes weken reageert alle schade-aanspraken verloren 
zouden zijn gegaan. 

Vervolgens zou ik er voor wat betreft de rechtsbescherming een voorkeur voor heb
ben, wanneer tegen de beslissing op de aanvraag geen bezwarenprocedure zou behoe
ven te worden gevolgd, alvorens de bestuursrechter kan worden benaderd. Bedacht 
moet immers worden, dat het hier gaat om een besluit waaraan reeds een schade-
veroorzakend besluit (met mogelijkheden van bezwaar en beroep) vooraf is gegaan en 
voorts dat een bezwarenprocedure bij het bestuur met betrekking tot niet zozeer be
stuurlijke als wel juridische schadevragen minder voor de hand ligt. 

Voor de rechterlijke competentie zou de gewone regeling kunnen gelden in die zin dat 
zou kunnen worden bepaald dat, indien tegen het "moederbesluit" (of de goedkeuring 
daarvan) beroep op een andere bestuursrechter dan de rechtbank openstaat, diezelfde 
rechter ook moet worden benaderd, indien tegen het schadebesluit wordt opgekomen 
(voorbeeld: beroepen tegen schadebesluiten in verband met vergunningen op grond 
van de Wet milieubeheer zouden volgens de huidige regelgeving na een bezwaar
schriftenprocedure dan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
worden behandeld). 

Voor wat betreft het materiële schadevergoedingsrecht zouden conform de toelichting 
bij artikel 8:73 Awb expliciet de regels van boek 6 B.W. van overeenkomstige toepas
sing kunnen worden verklaard waarbij voor het moment van het ontstaan van de scha
de met het oog op renteberekening e.d. -met inachtneming van de hiervoor gegeven 
regeling voor de verjaring- niet moet worden uitgegaan van het moment van het scha
debesluit, maar van het schadeveroorzakende feit, derhalve meestal het nemen van het 
"moeder-besluit". Voor zover voor schadevergoeding op grond van het egalité-
beginsel naast de maatstaf van artikel 3:4 lid 2 behoefte bestaat aan aanvullende crite
ria is een veralgemenisering van criteria als genoemd in artikel 49 WRO denkbaar. Ik 
verwijs naar hetgeen hiervoor werd opgemerkt aan het slot van III.A.2 naar aanleiding 
van de voorstellen van Van den Berk en Van Buuren. 

Bij een dergelijke uitputtende bestuursrechtelijke regeling zou in de toelichting kunnen 
worden aangegeven dat voor zover door deze regeling in de mogelijkheid van schade
vergoeding is voorzien, een met voldoende waarborgen omklede voorziening en 
rechtsgang wordt geboden, welke derhalve gelet op de jurisprudentie van de Hoge 
Raad beoogt in de weg te staan aan het indienen van een ontvankelijke vordering bij 
de burgerlijke rechter. 

Hoewel aan de meeste van de geopperde bezwaren wel tegemoet gekomen kan wor-
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den, roept deze eerste oplossingsrichting die ook voor de problematiek van accessoire 
vorderingen aansluit bij de bestaande structuur van aparte appellabele besluiten, toch 
een aantal bezwaren op. Naast praktische bezwaren (er zullen soms tegenvorderingen 
zijn, er zal ook een soortgelijke regeling voor terugvorderingsbeslissingen nodig zijn 
en met name timmert zo'n regeling wel voldoende dicht, dat er geen appellabele be
slissingen zijn zonder zo'n geformaliseerde procedure van aanvraag etc.) gaat het 
daarbij ook om meer fundamentele bezwaren. Ik maak daarover thans enkele algeme
ne opmerkingen. De tweede oplossingsrichting komt daarna, mede als uitvloeisel 
daarvan, aan de orde. 

In de afgelopen periode worden steeds vaker bezwaren aangevoerd tegen de opeensta
peling van procedures, die te maken heeft met het feit dat tegen ieder overheidsbesluit 
apart kan worden opgekomen. Dat bezwaar wordt in de juridiseringsdiscussie geop
perd (zie daarover V). Ook vanuit een andere invalshoek staat het besluit-begrip onder 
druk. Zo heeft Scheltema in zijn bekende en vanuit Maastricht bekritiseerde bijdrage 
"Van rechtsbescherming naar een volwaardig bestuursrecht" in het Nederlands Juris
tenblad betoogd26, dat de inrichting van het bestuursproces, waarbij de burger steeds 
procedeert naar aanleiding van een overheidsbesluit, achterhaald is en dat de overheid 
ook zelfde (bestuurs-)rechter zou moeten kunnen benaderen, bijvoorbeeld in het geval 
van een vordering uit onverschuldigde betaling, waarbij het bestuur naar huidig recht 
een voor bezwaar en beroep vatbare terugvorderingsbeschikking heeft te nemen (hier
over valt natuurlijk veel te zeggen, maar ik zal mij beperken, in hoofdstuk VI kom ik 
hierop terug). Mijn standpunt is dat in algemene zin het bestuursproces georganiseerd 
naar aanleiding van een overheidsbesluit moet blijven met wellicht belangrijke uit
zonderingen waar het zgn. accessoire besluiten/vorderingen betreft. In het verbin
dingshoofdstuk VI ga ik uitgebreid in op de verschillen met het proces bij de burger
lijke rechter. In essentie komt het erop neer, dat in de meeste gevallen door het be
stuursprocesrecht, zoals wij dat kennen een goede toegang tot de rechter is gewaar
borgd, de verschillende deelbelangen daarin beter kunnen worden afgewogen in een 
geïntegreerd kader dan in het proces bij de burgerlijke rechter en het instrumentarium 
van de bestuursrechter in de meeste, klassieke bestuurszaken meer geëigend is. Bo
vendien is er ook uit een oogpunt van taakverdeling tussen bestuur en rechter principi
eel veel voor te zeggen dat het bestuur eerst beslist en de rechter niet meer doet dan 
nagaan of dat op rechtmatige wijze is gebeurd. 

Zonder dat uitgangspunt in algemene zin los te laten moeten daarop uitzonderingen 
worden gemaakt in die gevallen, wanneer de principes waarop dit model is gebaseerd 
en de voordelen daarvan geen of in mindere mate een rol spelen. Vermeden moet wor
den, dat het model een keurslijf dreigt te worden, waarbij de relatie overheid-burger 
steeds in de besluitstructuur moet worden geperst. Zoals ook in hoofdstuk V wordt 
aangegeven dient een onnodige herhaling van zetten te worden voorkomen en een on
doelmatig bestuursproces te worden vermeden. Daarvan kan met name sprake zijn 
wanneer het om accessoire vorderingen gaat. De rechtsverhouding ligt dan immers 
reeds vast naar aanleiding van de besluitvorming met betrekking tot het originaire be
sluit. Het principiële uitgangspunt dat in de relatie bestuur-overheid de rechtsverhou
ding eerst door het bestuur wordt vastgesteld en de rechter de besluitvorming vervol
gens op rechtmatigheid toetst, doet zich ten aanzien van het accessoire besluit niet (in 

26 Scheltema (1996), waarop een kritische, wellicht zelfs wat zure reactie uit Maastricht is gevolgd van 
Heldeweg en Van der Linden 1996). 
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die mate) voor27. Is het originaire besluit vernietigd, dan staat de onrechtmatigheid 
daarvan vast en gaat het om vragen van schuld, causaliteit en schade. Het is minder 
angewezen dat het bestuur daarover zelf eerst een (nieuw) besluit neemt dat voorwerp 
van het geschil zal zijn en bij gebreke van tijdige betwisting formele rechtskracht ver
krijgt. Niet alleen is het naar mijn oordeel minder gewenst dat de partij die (bijv. na 
een vernietiging van het moederbesluit) onrechtmatig heeft gehandeld in beginsel bin
dend een besluit kan nemen over de omvang van de schade, daarnaast betwijfel ik of 
met de uitgewerkte regeling van het zelfstandig schadebesluit, te nemen na een aan
vraag als hiervoor als eerste oplossingsrichting aangegeven, problemen over de vraag 
wanneer nu al dan niet een onherroepelijk besluit is genomen met als consequentie 
verval van schade-aanspraken goed zouden zijn uitgebannen. 
Natuurlijk moeten normale onderhandelingen over omvang van de schade kunnen 
worden gevoerd, doch dat kan heel wel en misschien wel beter wanneer de burger in 
zo'n geval na het mislukken daarvan rechtstreeks (dus zonder een door het bestuursor
gaan genomen appellabel schadebesluit) naar de bestuursrechter kan met het verzoek 
het bestuur tot vergoeding van de schade te veroordelen en de hoogte daarvan te be
palen. 

Naar mijn oordeel verdient gelet op deze bezwaren een tweede oplossingsrichting de 
voorkeur, waarbij de belanghebbende zich -in aansluiting op de mogelijkheid die arti
kel 8:73 Awb reeds geeft- ook nâ een vernietiging rechtstreeks tot de rechter in eerste 
aanleg zou kunnen wenden met een verzoek tot schadevergoeding die in verband staat 
met het vernietigde besluit.28 Met opzet noem ik, anders dan het geval is bij artikel 
8:73 Awb, de rechter in eerste aanleg, onder meer omdat in de opzet dat er geen be
zwaarschriftenprocedure (want geen besluit) aan de orde is niet ook nog een instantie 
verloren moet gaan wanneer het om soms ingewikkelde schadevragen gaat. Voor deze 
procedure zou de civiele verzoekschriftprocedure van artikel 429a van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering model kunnen staan, waarbij het voor de hand ligt de 
terzake van het originaire besluit bevoegde bestuursrechter competent te doen zijn 
Die procedure voorziet in de mogelijkheid van een tegenverzoek, mits dit betrekking 
heeft op het onderwerp van het oorspronkelijke verzoek. Ook het meedoen van andere 
belanghebbenden is in die procedure geregeld. Voor zover de rechtsstrijd blijft binnen 
de grenzen bepaald door (de uitkomst van de procedure over) het originaire besluit, 
lijkt er principieel weinig tegen het betrokken overheidsorgaan de mogelijkheid te ge
ven in diezelfde zaak derden op te roepen en regres te zoeken met betrekking tot de 
gevorderde schade. Ik zie er niet aan voorbij dat hierdoor een situatie zal ontstaan dat 
de bestuursrechter bevoegd wordt ten aanzien van vrijwarings- en regresvorderingen, 
welke normaliter door de burgerlijke rechter worden beoordeeld. Men kan zich im
mers afvragen of dat erg bezwaarlijk is: zo worden regels van relatieve competentie in 
het civiele proces reeds doorbroken, wanneer vrijwaringsgedingen worden behandeld. 
Wel is duidelijk dat nieuwe processuele complicaties denkbaar zijn. Desondanks zijn 
de voordelen van dit systeem boven het handhaven en verder uitbouwen van de be-
sluitstructuur met betrekking tot schadevorderingen evident: zo beslist het bestuur niet 

27 Dit sluit aan bij het betoog van Van Ommeren (1998), dat het legaliteitsbeginsel ten aanzien van deze 
accessoire besluiten niet als een probleem behoeft te worden gevoeld, nu die accessoire besluiten kun
nen voortvloeien uit de publiekrechtelijke rechtsverhouding. Beter is het aldus Van Ommeren te streven 
naar "een strenge, specifieke wettelijke grondslag" van het originaire besluit dan het legaliteitsbeginsel 
te ver door te voeren, zodat er weinig of niets van zou overblijven. 
28 M. De Rooij, vice-president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam deed tijdens het in het 
artikel van Van Ettekoven & Schueler (1998) besproken SSR-congres een suggestie in dezelfde zin. 
29 Van Wijmen (1991) suggereerde al eens dat deze procedure de brug kan vormen bij harmonisatie tus
sen het burgerlijk en bestuursrechtelijk geschil. Zie in het bijzonder p. 169. 
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in eigen zaak (bijv. over hoeveel schade zij verschuldigd is na een onrechtmatig be
sluit), er zijn minder problemen van onherroepelijkheid en formele rechtskracht van 
standpunten over schade-aanspraken te verwachten en de oplossing leidt naar mijn 
mening eerder tot minder dan tot meer juridisering dan wanneer de eerste oplossings
richting wordt gekozen. 

Wordt eenmaal de mogelijkheid aanvaard van een rechtstreekse benadering van de be
stuursrechter (dus zonder een daaraan voorafgegaan schadebesluit) ingeval van de zo
genaamde accessoire vorderingen, dan zou andersom ook de overheid de mogelijkheid 
kunnen krijgen zich rechtstreeks tot de bestuursrechter te wenden om door een rech
terlijke uitspraak de naleving af te dwingen van (originaire) besluiten, waarvan de 
rechtmatigheid niet is betwist of eerder in rechte is vastgesteld zonder dat het nodig is 
om terzake een nieuw besluit te nemen. Zo wordt opeenstapeling van procedures 
voorkomen. Daarbij rijst wel de vraag hoe ver men daarmee kan gaan. Ten aanzien 
van geldvorderingen gebaseerd op originaire besluiten lijkt mij daartegen weinig be
zwaar te bestaan. Acties uit onverschuldigde betaling bij de bestuursrechter ingeval 
van teveel uitgekeerde subsidie zijn efficiënter dan een nieuw appellabel terugvorde-
ringsbesluit met bezwaarschriftenprocedures etc. Veel verder strekkend zou deze mo
gelijkheid worden, wanneer zij wordt uitgebreid tot situaties, waarbij nu bestuurs-
dwangaanschrijvingen (bijv. wegens overtreding van vergunningsvoorschriften, de 
vergunning is in dit voorbeeld het originaire besluit) moeten worden uitgevaardigd. 
Naar mijn oordeel is de te maken afweging in dat soort situaties meer een bestuurlijke, 
met name in verband met de positie van derden-belanghebbenden, zodat ik wat meer 
aarzelingen heb om daarbij af te stappen van het model, waarbij het bestuur zijn afwe
ging in een besluit vastlegt en de rechter dat besluit op rechtmatigheid toetst, ook om
dat belangen van derden daarbij eerst door het bestuur kunnen worden gewogen in een 
beleidskader. Diezelfde aarzeling heb ik ten aanzien van schade op grond van het ega-
lité-beginsel. Het lijkt aantrekkelijk om de vraag in hoeverre de gevolgen van een be
sluit voor een bepaalde burger onevenredig zijn in eerste instantie door het bestuur te 
laten beslissen. Veelal zal in dat kader een adviescommissie worden geraadpleegd. 
Deze beslissing is ook niet accessoir in zoverre dat de inhoud van het accessoire be
sluit niet in die mate door het originaire besluit wordt bepaald. De vaststelling of er 
van aansprakelijkheid sprake is, moet immers -anders dan bij onrechtmatige originaire 
besluiten- nog plaatsvinden. De rechtsverhouding is in zoverre niet door het originaire 
besluit bepaald. 

Niettemin sluit ik niet uit, dat op het ruime terrein van accessoire vorderingen -dus 
vorderingen die samenhangen met de rechtsverhouding zoals deze bepaald is door of 
naar aanleiding van een originiair besluit- een zowel door overheid als door de burger 
toe te juichen ontwikkeling in gang kan worden gezet van een rechtstreeks benadering 
van de bestuursrechter. Dat is voor de overheid aantrekkelijk, omdat onnodige juridi
sering wordt vermeden. Zo behoeft niet een nieuw besluit te worden genomen en 
wordt in ieder geval vermeden dat een nieuwe bezwaarschriftenprocedure moet 
plaatsvinden. Bovendien gaat het daarbij om vragen die veelal niet bestuurlijk zijn. 
Ook voor de burger lijkt dit een aantrekkelijke optie, omdat in een groot aantal geval
len deze procedure sneller en efficiënter zal zijn en bovendien zijn positie uit een oog
punt van rechtsbescherming in zekere zin verbetert. Zo zou het bestuur niet eenzijdig 
een terugvorderingsbesluit kunnen opleggen, maar moet het naar de rechter, een punt 
waarvoor ook Scheltema aandacht heeft gevraagd. 

0 Zie de bijdrage van Scheltema (1996). 
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Voor accessoire vorderingen van financiële aard lijkt het mij aantrekkelijker mogelijk
heden te creëren de bestuursrechter rechtstreeks te benaderen dan deze ook in de be-
sluitstructuur van de Awb te gieten, zoals de verschillende bestuursrechters bij gebreke 
van wetgeving wel hebben moeten doen om hun competentie terzake "te veroveren". 
Daarbij kan zowel gedacht worden aan vorderingen in verband met originaire beslui
ten tegen de overheid (de schadezaken) als accessoire vorderingen van de overheid 
(zoals de terugvordering uit onverschuldigde betaling) in verband met originaire be
sluiten van die overheid ' 

Bij dit alles tenslotte dit: een zekere aarzeling of de ontwikkeling dat de bestuursrech
ter dè schade-rechter wordt in overheidszaken de juiste is, is op haar plaats. Ten aan
zien van de toepassing van het materiële schadevergoedingsrecht geeft het Burgerlijk 
Wetboek nu eenmaal de regels en de burgerlijke rechter is daarin veel meer ervaren. 
Daar staat tegenover, dat de benadering van het schadebesluit als accessoir besluit 
goed laat zien, dat loskoppeling van de bestuursrechtelijke context kunstmatig is en 
dat de berechting in beginsel het beste door dezelfde rechter kan plaatsvinden als wel
ke het originaire besluit heeft beoordeeld, mits de nadelen -met name gelegen in de 
specialisatie van de gewone rechter met betrekking tot het schadevergoedingsrecht-
worden ondervangen. Natuurlijk moet, als voor zo'n verzoekschriftenprocedure wordt 
gekozen, voldoende zijn verzekerd dat de schade kan worden bepaald op een wijze die 
gelijkwaardig is aan die wanneer een civiel proces over schadevergoeding zou worden 
gevoerd. De zogenaamde combi-kamers bij de rechtbanken bieden een aantrekkelijk 
forum, terwijl zeker zolang de bestuursrechtelijke colleges competent blijven ten aan
zien van de behandeling in hoger beroep, in specialistische kennis op het terein van het 
schadevergoedingsrecht zal moeten zijn voorzien. In hoofdstuk VI ga ik daarop nader 
in. Zoals vaker geconstateerd: het is en blijft een merkwaardige situatie, dat op het ter
rein van het schadevergoedingsrecht wel stappen zijn gezet tot verruiming van de 
competentie van de bestuursrechter, terwijl waar het gaat om acties tegen bij uitstek 
publiekrechtelijke besluiten als de vaststelling van regelgeving, de gewone rechter 
competent is en naar het zich laat aanzien voorlopig wel zal blijven. 

Ik besef dat hier erg gemakkelijk over "de overheid" en "het bestuur" is gesproken: bij uitwerking 
van deze oplossingsrichting zal de vraag rijzen of het bestuursorgaan dan wel het rechtspersoonlijk be
zittende lichaam, waarvan dat orgaan deel uitmaakt de procederende partij bij de bestuursrechter zal 
worden, fk laat die vraag als een vraag van uitwerking rusten, maar niet zonder op te merken, dat ik 
meer voel voor het bestuursorgaan, nu dat meer past bij de keuze voor de bestuursrechter. Ik voeg hier
aan toe dat vragen van deze aard ook rijzen als men kiest voor het zelfstandig schadebesluit als appella-
bel besluit en de eerste oplossingsrichting uitwerkt. Zie in dit verband Hennekens (1998), die onder 
meer van mening is dat de Afdeling Bestuursrechtspraak met haar jurisprudentie over het zelfstandig 
schadebesluit de verhouding tussen de rechtspersoon en het bestuursorgaan heeft verontachtzaamd. 
Hoewel ik zijn bezwaren niet zo zwaarwegend vind, is een zorgvuldige wettelijke regeling ook voor de
ze problematiek gewenst. 



Hoofdstuk rV. Rechtsbescherming en de tweewegenleerproblematiek 

Onderdeel IV.A: Rechtsbescherming 
{hoofdstuk III in het preadvies van de Vereniging voor 
Milieurecht: "Milieubescherming: privaatrecht ofpubliek-
Recht", Vereniging voor Milieurecht 1990-3, Zwolle 1991 *). 

IV. A l Probleemstelling 

In dit onderdeel gaat het om de vraag of het feit, dat bij gebruik door de overheid van 
een publiekrechtelijk instrument ( bijv. bestuursdwang of dwangsom als het om hand
having gaat en vergunningverlening/weigering als het om normering gaat) is voorzien 
in administratiefrechtelijke rechtsbescherming voor belanghebbenden, uit een oogpunt 
van rechtsbescherming een argument tegen (de geoorloofdheid van) het gebruik van 
het privaatrecht door de overheid bij (dreigende) milieu-aantasting vormt. 

IV.A.2 Keuze privaatrecht geoorloofd bij ontbreken publiekrechtelijk instrument 

Het lijkt zinvol om bij beantwoording van die vraag voorop te stellen, dat bij het ont
breken van een publiekrechtelijk instrument, waarmee een vergelijkbaar resultaat als 
een vordering bij de gewone rechter kan worden bereikt, deze vraag dus niet( of in ie
der geval veel minder) speelt: er is dan ook geen concurrerende administratiefrechte
lijke rechtsbescherming aanwezig, zodat in dat geval vanuit een oogpunt van rechtsbe
scherming ook minder bezwaar tegen het gebruik van het privaatrecht kan worden 
gemaakt. Deze vóór-opmerking lijkt wellicht op het intrappen van een open deur, maar 
zij is wel van belang: zij betekent immers, dat in een situatie als het Benckiser-arrest1 

vanuit een oogpunt van rechtsbescherming weinig bezwaar tegen het gebruik van het 
privaatrecht kan worden gemaakt nu immers -naar de Hoge Raad overwoog- een pu
bliekrechtelijk instrument met een vergelijkbaar resultaat ontbrak. Daarmee was er uit 
de aard der zaak ook geen publiekrechtelijke rechtsgang tegen dat -immers niet be
staande vergelijkbare- instrument mogelijk. Deze eenvoudige vóór-opmerking lijkt 
wellicht ook de polemiek tussen mr P.W.A. Gerritzen-Rode en mr B.D. Wubs enigs
zins tot juiste proportie terugbrengen. De discussie over de vraag: moet de overheid de 
burger de kans van een bestuursrechtelijke geschillenbeslechting geven (,die -ruwweg
door Gerritzen-Rode bevestigend en door Wubs ontkennend wordt beantwoord) is 
door de Hoge Raad in het Benckiser-arrest immers niet echt beslist: waar de overheid 
zelf (nog) geen wettelijk instrument had tot verwijdering van het afvalgips uit Neder-

* Ook in deze van voor het huidige in 1992 ingevoerde BW stammende publicatie wordt veelvuldig arti
kel 1401 uit het oude BW genoemd. Men leze daar derhalve thans steeds: artikel 6:162 BW. De WABM 
(Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne) is opgevolgd door de Wet milieubeheer. De hoofdlijn van 
deze bijdrage is naar ik meen nog actueel. De jurisprudentie van na 1990 is in IV.B en IV. C te vinden. 
1 HR 14 april 1989, om. gepubliceerd in Milieu en Recht 1989. p.258 e.v. m.nt.Gerritzen-Rode. Van de 
vele andere publicaties over het arrest noem ik: Van Buuren & Michiels (1989), Van Acht & Bauw 
(1989) en de instructieve noot van Damen in Gemeentestem 6884. p. 377, alwaar ook verdere litera
tuurverwijzingen. 
2 Gerritzen-Rode (1988). Daarover: Wubs (1988) 
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land, stond de publiekrechtelijke regeling, die in ieder geval op dat moment nog een 
leemte vertoonde, dus ook niet aan een vordering bij de burgerlijke rechter in de weg3. 

Het Benckiser-arrest is inmiddels gevolgd door het Windmill-arrest van 26 januari van 
dit jaar4 , waarin de Hoge Raad dieper en principiëler ingaat op de vraag of de "over
heid in geval haar bij een publiekrechtelijke regeling ter behartiging van zekere belan
gen bepaalde bevoegdheden zijn toegekend, die belangen ook mag behartigen door 
gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het privaatrecht toekomende be
voegdheden, zoals aan het eigendomsrecht ontleende bevoegdheden, de bevoegdheden 
overeenkomsten naar burgerlijk recht te sluiten of de bevoegdheid een vordering op 
grond van jegens haar gepleegde onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter in te 
stellen". De Hoge Raad komt in die zaak tot de slotsom, dat de Staat zijn eigendoms
recht van openbaar water niet kan gebruiken naast de bevoegdheden van de WVO, on
der meer omdat het onaanvaardbaar zou zijn, dat het krachtens de WVO bij vergun
ningverlening (met beroep ingevolge de WABM -toevoeging najaar 1998: lees thans 
Wet milieubeheer- op de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, thans: Afdeling be
stuursrechtspraak, van de Raad van State) en heffing (met beroep op de belastingka
mers van Hof en uiteindelijk Hoge Raad) voorziene stelsel van rechtsbescherming -dat 
de burger volgens de Hoge Raad meer waarborgen biedt dan het privaatrecht!- buiten 
toepassing zou moeten blijven5 . Waarom onaanvaardbaar? 

IV.A.3 Primaat administratiefrechtelijke rechtsbescherming 

Naar mijn oordeel is er een aantal belangrijke overwegingen uit een oogpunt van 
rechtsbescherming of -zelfs nog algemener- rechtsbedeling, die pleiten voor het pri
maat van de administratiefrechtelijke rechtsbescherming in deze. 
Literatuur, rechtspraak, ja zelfs de wetgever6 gaan er reeds geruime tijd van uit, dat 
voor geschillen tussen overheid en burger, de burgerlijke rechter in beginsel slechts de 
rest- of reserverechter is: zo kan de burger de rechtmatigheid van een overheidshande
ling, die hij in een met voldoende waarborgen omklede administratiefrechtelijke 
rechtsgang kan of kon bestrijden, niet op grond van artikel 1401 BW bij de gewone 
rechter ter discussie stellen. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag, dat de daartoe 
speciaal in het leven geroepen administratiefrechtelijke rechtsbescherming de geëi
gende weg is om het geschil te doen beslechten en dat voor de gewone rechter slechts 
een taak is weggelegd bij gebreke van een dergelijke administratiefrechtelijke rechts
gang. 

Het is hier niet de plaats om de geschiedenis van de rechtsbescherming tegen de over
heid nog eens uit de doeken te doen. Zij komt er op neer, dat de burgerlijke rechter 

Overigens is de President van de Rotterdamse Rechtbank blijkens zijn uitspraak van 16 augustus 1989 
(Milieu en Recht 1989, p. 427 met kritische noot Gerritzen-Rode) van oordeel, dat ook na aanvulling van de 
WCA met artikel 49a, waarbij de Minister van VROM een bestuursdwangbevoegdheid tot verwijdering van 
chemisch afval uit Nederland heeft gekregen, een vordering op grond van artikel 1401 BW mogelijk blijft. 
"HR26januari 1990.NJ 1991, 393 (MS). 

Zoals verderop (onder IV.A.8) zal worden aangegeven is de hier aan de orde zijnde vraag (kort gezegd: 
wanneer betekent gebruikmaking van het privaatrecht een doorkruising van de publiekrechtelijke regeling?) 
een andere dan de vraag, welke belangen door artikel 1401 BW worden beschermd. In dat laatste kader is 
bijvoorbeeld onlangs uitgemaakt, dat vorderingen tot schadevergoeding altijd onder de door artikel 1401 
BW beschermde belangen vallen (Staat/Van Amersfoort AB 1990, 409). Dat laat overigens onverlet, dat 
zo'n vordering soms een doorkruising van een publiekrechtelijke regeling zou kunnen betekenen. 
Zie hierover om. Versteeg (1987), Administratieve Rechtsgangen 1.7. (Scheltema) en 1.8. (Van Buuren), 

Van der Hoeven (1984) en Van Buuren & J.E.M. Polak (1987), p. 125 e.v. 
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zich bij (vrijwel) iedere vordering tegen de overheid, waarbij de eisende partij een on
rechtmatige daad stelt, bevoegd verklaart om van die vordering kennis te nemen, doch 
niettemin vorderingen m.b.t. overheidshandelingen, over de rechtmatigheid waarvan in 
een met voldoende waarborgen administratiefrechtelijke rechtsgang een oordeel kan 
worden gevraagd, niet-ontvankelijk verklaart7 dan wel van de rechtmatigheid van de 
betreffende overheidshandeling uitgaat, wanneer de gespecialiseerde rechter zich een 
positief oordeel over de rechtmatigheid van die handeling heeft gevormd dan wel de 
eisende partij heeft verzuimd, die gespecialiseerde rechter daarover te benaderen . 
Men moet daarbij bedenken, dat wanneer de wetgever niet zou hebben voorzien in dat 
nog steeds leemten vertonende stelsel van administratiefrechtelijke geschillenbeslech
ting in beginsel al die geschillen door de gewone rechter zouden kunnen worden be
slecht. Zo heeft de invoering van de Wet-AROB in 1976 dan ook in feite niet die bete
kenis gehad, dat een bestaande leemte met betrekking tot de rechtsbescherming tegen 
beschikkingen van lagere overheden werd opgeheven, doch dat men daarvoor niet lan
ger meer op de burgerlijke rechter met het civielrechtelijk "begrippen-arsenaal" van 
artikel 1401 BW was aangewezen. De wetgever heeft dergelijke stappen op zichzelf 
welbewust gezet: men deed dat teneinde de geschillenbeslechting tussen burgers ener
zijds en overheidslichamen anderzijds aan specialistische rechters op te dragen. De 
voordelen daarvan vanuit een oogpunt van rechtsbescherming zijn evident: het bur
gerlijk proces vereist procesvertegenwoordiging, is niet alleen uit dat oogpunt, doch 
ook uit het oogpunt van griffiegelden meer kostbaar, terwijl het instrumentarium, 
waarmee administratieve rechters het veld worden ingestuurd om overheidshandelen 
te beoordelen, specifiek op die beoordeling is toegesneden en de gewone rechter zich 
met het aloude artikel 1401 BW dient te behelpen, terwijl last but not least gewezen 
kan worden op de specialisatie van administratieve rechters op het terrein van het ge
compliceerde bestuursrecht9. Een belangrijk aspekt, dat daarbij speciaal met het oog 
op milieugeschillen nog de aandacht verdient, is, dat de wijze waarop de administra
tiefrechtelijke geschillenbescherming is geregeld bovendien derden-belanghebbenden 
op meer eenvoudige wijze de mogelijkheid biedt hun standpunten naar voren te bren
gen. 

IV.A.4 Relativering primaat administratiefrechtelijke geschillenbeslechting 

Nu zou men de genoemde voordelen van de administratiefrechtelijke geschillenbe
slechting zowel in het algemeen als meer in het bijzonder, wanneer het om milieu
aantasting gaat, kunnen relativeren. Immers, velen zullen bij het veroorzaken van mili
euschade nu niet meteen onder de indruk zijn. Over het algemeen zal het daarbij om 
bedrijven gaan, waarvan men zou kunnen verwachten, dat zij (financieel) in staat zijn 
zich van deskundige bijstand te voorzien. Ook het argument, dat de gewone rechter 
maar een beperkt instrumentarium zou hebben om het overheidshandelen te beoorde
len, zou krachtig kunnen worden gerelativeerd met een verwijzing naar de jurispru-

7 HR 22 februari 1957, NJ1957, 310 (Schel- en Deuropeners-arrest), HR 26 juni 1964, NJ 1965,2 (Willem-
se-arrest), HR 25 november 1977. NJ 1978, 255 (Loosdrechtse Plassenschap). 
8 HR 4 februari 1983. NJ 1985, 21 (Hei- en Boeicopse parkeerplaats). Uitzondering is denkbaar volgens HR 
16 mei 1986, NJ 1986,723 (Heesch/v.dAkker). 
9 Vergelijk Van der Hoeven (1986), p. 32 over de situatie vóór de Wet-AROB: "Hoezeer de rechtspraak van 
de burgerlijke rechter al dan niet in kort geding, aan een bestaande en groeiende behoefte tegemoet kwam, 
zij was nochthans niet de beste oplossing. De kosten van de procedure, het risico van veroordeling in de 
proceskosten, de mogelijkheid van procederen in drie of zelfs meer instanties, het ontbreken veelal van spe
cialistische kermis en ervaring en. bovenal, de gecompliceerdheid van het juridisch constructiewerk, dat het 
civiele begrippenstelsel toepasbaar moet maken op rechtsverhoudingen, waarvoor dat stelsel niet was ge
concipieerd, maken het eindresultaat verre van ideaal." 
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dentie van de Hoge Raad, waaruit wordt afgeleid, dat ook de gewone rechter het over
heidshandelen, -inclusief het zogenaamde privaatrechtelijk overheidshandelen- recht
streeks aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toetst1 . Welke betekenis 
die ontwikkeling in de jurisprudentie van de Hoge Raad voor ons onderwerp heeft, 
komt hierna nog even aan de orde. Tenslotte zou ook het argument van de rechtsbe
scherming van derden-belanghebbenden kunnen worden gerelativeerd, nu ook ons 
burgerlijk procesrecht, zij het wat omslachtige en wellicht voor problemen als de on
derhavige niet altijd gemakkelijk begaanbare, wegen biedt om aan de procedure deel 
te nemen door zich in de procedure aan de kant van een van beide partijen te "voegen" 
dan wel in de procedure "tussen te komen" . 

IV.A.5 Toch keuze voor primaat administratiefrechtelijke rechtsbescherming 

Deze "relativerende" opmerkingen ten faveure van het betoog, dat geschillen tussen 
overheden enerzijds en bedrijven/belangengroepen/burgers anderzijds "net zo goed" 
door de burgerlijke rechter kunnen worden beslecht, benaderen deze kwestie naar mijn 
mening echter van een principieel verkeerd uitgangspunt al is het woord "principieel" 
bij een "formeel" onderwerp als welke rechtsgang de voorkeur verdient, wellicht een 
zware term. Toch is zij tegen de achtergrond van de lange, moeizame strijd voor de 
administratiefrechtelijke rechtsbescherming in ons land wel op haar plaats: de keuze is 
naar mijn idee niet of de gewone dan wel de administratieve rechter de voorkeur ver
dient, want die keuze is naar mijn opvatting reeds gemaakt door de wijze, waarop de 
geschillenbeslechting tussen overheid en burgers in ons land geregeld is en waarbij 
aan de gewone rechter in beginsel slechts een rest-of reservefunktie dan wel -zoals 
Versteeg het noemt12 - een "achtervangersfunktie" is toebedeeld. Naar mijn oordeel 
brengt die verdeling van rechtsmacht dan ook met zich, dat wanneer in de Benckiser-
zaak de Staat de mogelijkheid had gehad om Benckiser middels één of meer bestuurs
dwang- of dwangsombeschikkingen te gelasten het chemisch afval uit Nederland te 
(doen) verwijderen, de Staat daarvan gebruik had moeten maken op straffe van een 
niet-ontvankelijkheid bij de gewone rechter, wanneer de Staat zulks door middel van 
een vordering op grond van artikel 1401 BW zou hebben getracht: tegen die beschik
kingen zou beroep bij de Raad van State hebben opengestaan met de mogelijkheid van 
een voorziening in een administratiefrechtelijk kort geding, hetgeen in dat geval met 
zich zou hebben moeten brengen, dat de overheid niet bij de gewone rechter zou kun
nen aankloppen om eenzelfde resultaat te bereiken. Zoals het de burger niet is toege
staan te kiezen tussen de gewone rechter en de administratiefrechtelijke rechtsgang 
terzake van bijvoorbeeld een bestuursdwang- of dwangsombeschikking, omdat daar
voor een speciale administratieve rechtsgang is geschapen, kan het de overheid omge
keerd niet vrij staan om -wanneer een publiekrechtelijk instrument voor handen is, 

10 HR 27 maart 1987, NJ 1987,727 (IKON-arrest). Zie daarover verder onder meer: Simon (1988). 
1 ' Voor wat het milieurecht betreft biedt de kwestie van de nachtvluchten op het vliegveld Beek daarvan een 
voorbeeld van complicaties, die mede worden veroorzaakt door de civielrechtelijke beslechting van een in 
wezen bestuursrechtelijk geschil. Nadat het Hof 's-Gravenhage op vordering van de Vereniging Geen Uit
breiding Vliegveld Beek bij arrest van 27 februari 1986 (KG 1986, 182) had bepaald, dat het aantal nacht
vluchten voorlopig tot een bepaald niveau moest worden teruggebracht, haalde datzelfde hof weer enigszins 
de angel uit dat bevel, nadat de luchtvaartbedrijven in een"verzetprocedure"(,waarin zij overigens niet-
ontvankeüjk werden verklaard) hun belangen hadden bepleit en wel bij arrest van 10 juli 1986 (KG 1986, 
510). Deze uit procedureel oogpunt minder gelukkige gang van zaken zou zich vermoedelijk niet hebben 
voorgedaan, wanneer de Nachtvluchtenbeschikküig (een besluit van algemene strekking)in een AROB-
procedure had kunnen worden aangevochten. Daarbij zouden (vermoedelijk) alle belanghebbende partijen 
terstond zijn opgeroepen. Over de bezwaren, die de rechtsbescherming tegen besluiten van algemene strek
king (beperkt tot akties op grond van art. 1401 BW) oproept: zie de hierna in noot 21 vermelde literatuur. 
12 Versteeg (1987). 
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waarmee hetzelfde resultaat als met een vordering bij de gewone rechter kan worden 
bereikt-toch de gewone rechter te benaderen en daarmee de rechtsgang naar de admi
nistratieve rechter af te snijden. Het is naar mijn opvatting de consequentie, die uit ons 
gebrekkige en ingewikkelde systeem van rechtsbescherming in geschillen tussen over
heden en burgers voortvloeit en waarbij de rol van de gewone rechter slechts een aan
vullende is. Het hiervoorgestelde is geenszins in tegenspraak met het Benckiser-arrest: 
integendeel de overweging, dat de Wet chemische afvalstoffen nog niet voorzag in 
mogelijkheden als welke langs civielrechtelijke weg konden bereikt, zodat een vorde
ring bij de gewone rechter geen inbreuk maakte op de administratiefrechtelijke moge
lijkheden, duidt erop, dat wanneer dat wel het geval zou zijn geweest, de weg naar de 
gewone rechter zou zijn afgesneden, hetgeen naar mijn oordeel in overeenstemming is 
met het stelsel, dat in de wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van de rechtsbe
scherming in verband met overheidshandelingen in algemeen naar hiervoor werd be
toogd, is ontwikkeld. 

Het genoemde Windmill-arrest van 26 januari 1990 vormt voor deze zienswijze een 
krachtige ondersteuning. De Hoge Raad zet daarbij uiteen, dat bijvoorbeeld het ge
bruik van de bevoegdheid van de overheid om op grond van artikel 1401 BW te age
ren niet mogelijk is, wanneer de publiekrechtelijke regeling daardoor onaanvaardbaar 
wordt doorkruist. Als een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt langs publiek
rechtelijke weg is dit een "belangrijke aanwijzing, dat geen plaats is voor de privaat
rechtelijke weg" (slot van rechtsoverweging 3.2), terwijl het omzeilen van de admini
stratiefrechtelijke rechtsbescherming bij de instrumenten van de WVO "onaanvaard
baar" wordt genoemd (rechtsoverweging 3.4). 

IV.A.6 Positie derden; betekenis a.b.b.b. in civilibus 

Als ik het goed zie, versterken bovendien de andere hiervoor genoemde voordelen van 
geringere drempel (lagere kosten, geen verplichte procesvertegenwoordiging) en de 
inhoudelijk meer toegeruste administratiefrechtelijke normen in een procedure bij de 
administratieve rechter, ook in kwesties van milieu-aantasting het hiervoor uiteenge
zette principiële uitgangspunt. 

Juist het argument, dat het bij milieu-aantasting "om ons allemaal gaat", betekent dat 
men aan het argument van "lage drempels" voor wat betreft de kosten van de procedu
re en de al dan niet verplichte rechtsbijstand enerzijds en de gemakkelijke toegang tot 
het proces door derden-belanghebbenden (, waaronder in dit verband veelal milieu
groepen zijn te verstaan) anderzijds bijzondere betekenis moet toekennen. Ook daarom 
dient een administratiefrechtelijke geschillenbeslechting in deze kwesties de voorkeur. 
En wat de toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur betreft, is het 
ongetwijfeld zo dat dankzij de vaak creatieve wijze waarop de gewone rechter zijn 
taak heeft opgevat, het uiteindelijk zover is gekomen, dat deze ook toepasselijk zijn in 
civielrechtelijke rechtsbetrekkingen, doch het is daarbij nog maar de vraag en in ieder 
geval op dit moment nog te vroeg om te kunnen beoordelen of dat in kwesties van mi
lieu-aantasting ook feitelijk tot eenzelfde rechtsbescherming leidt. Immers, indien men 
dat zou aannemen, zou dat betekenen, dat een bedrijf, dat zich geconfronteerd ziet met 
een vordering op grond van artikel 1401 B.W. door de overheid in verband met een 
door dat bedrijf-naar de stellingen van de overheid- veroorzaakte aantasting van het 
milieu, zich kan verweren met de stelling, dat het instellen van die vordering in strijd 
is met de beginselen van behoorlijk bestuur. Eerst wanneer een dergelijk verweer zou 
worden toegelaten en dat verweer tot een serieus onderzoek van de rechter naar de ge
grondheid ervan zou leiden, kan men met recht spreken van een gelijkstelling van toet-
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sing aan de beginselen van behoorlijk bestuur bij de gewone rechter en de administra
tieve rechter, nu in dit geval de ingestelde vordering op grond van artikel 1401 B.W. 
moet worden vergeleken met een publiekrechtelijk instrument als bestuursdwang of 
dwangsom, dat bij de administratieve rechter volledig aan toetsing aan de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur bloot staat. Dat betekent ook, dat in een casus als de 
Benckiser-zaak het bedrijf zich zou kunnen verweren met bijvoorbeeld de stelling, dat 
er vele andere bedrijven zijn, die chemisch afval hebben gestort en die niet met een 
dergelijke vordering worden geconfronteerd, zodat terzake door de overheid een onge
rechtvaardigd onderscheid is gemaakt (gelijkheidsbeginsel), terwijl voorts ook begin
selen als zorgvuldigheid en motivering ten aanzien van de ingestelde vordering zouden 
kunnen worden ingeroepen, één en ander op soortgelijke wijze (met de daaraan ver
bonden beperkingen) als bijvoorbeeld tegen bestuursdwangbeschikkingen. Het heeft er 
alle schijn van, dat tot dusver dergelijke verweren nog betrekkelijk weinig zijn ge
voerd, laat staan gehonoreerd. De overheid, die op grond van artikel 1401 BW ope
reert, zal vermoedelijk -gelet op de ontwikkelingen van de jurisprudentie bij de gewo
ne rechter- steeds vaker deze betogen gaan tegenkomen, hetgeen systematisch ook 
aansluit bij de opvatting, dat de overheid ook bij civielrechtelijk optreden aan de be
ginselen van behoorlijk bestuur is gebonden. Feitelijk is dat tot op dit moment een nog 
weinig ontwikkeld leerstuk: de algemene beginselen van behoorlijk bestuur met be
trekking tot het hanteren van het privaatrechtelijk vorderingsrecht van de overheid op 
grond van 1401 BW. Een ontwikkeling, waarbij de overheid zich bij gebruikmaking 
van een vorderingsrecht op grond van artikel 1401 BW beperkt weet door de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur ligt in het verschiet. Dat doet echter de vraag rijzen 
of men deze wat onorthodoxe mogelijkheid op zich niet beter zoveel mogelijk zou 
kunnen vermijden door geschillen als de onderhavige zoveel mogelijk te doen be
slechten door de administratieve rechter, wiens dagelijkse arbeid het is om de algeme
ne beginselen van behoorlijk bestuur toe te passen. 

IV.A. 7 Civiel recht meer effektief? 

Tegenover argumenten van rechtsbescherming pleegt men veelal argumenten van 
snelheid en effektiviteit te stellen. Nu kan speciaal met het oog op milieu-aantastingen 
een snel en effektief overheidsoptreden geboden zijn. In beginsel biedt echter een ade
quaat publiekrechtelijk instrumentarium het voordeel, dat men voor het gebruik daar
van niet eerst de omweg van een vordering bij de gewone rechter behoeft te bewande
len: als het bestuur de mogelijkheid heeft zelf een dwangsom op te leggen, hoeft het 
daartoe niet eerst een vordering bij de gewone rechter in te stellen. Als men met grote 
spoed wil ingrijpen en men niet de 30-dagen {thans zes weken) termijn kan wachten 
om te bezien of het gehanteerde publiekrechtelijke instrument "rechtskracht" verkrijgt 
(welke termijn in verband met een ingediend schorsingsverzoek zou kunnen worden 
verlengd)13, kan het bestuur gebruik maken van de mogelijkheid een dergelijke 
dwangsom terstond van kracht te verklaren14. Het noodzaakt de geadresseerde justitia-

13 De Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, in het bijzonder artikel 46 ervan. Zie toevoeging bij noot 
14. 
14 Zie met name de artikelen 51 lid 2 en 56 lid 2 van de WABM. 
Toevoeging najaar 1998: de tekst en de verwijzingen bij noten 13 en 14 terzake van het begrip "terstond 
van kracht verklaring" van handhavingsbeschikkingen in het milieurecht zijn thans achterhaald met de al
gemene regeling ervan in de Algemene wet bestuursrecht. Iedere handhavingsbeschikking is in principe ter
stond van kracht. Wel kennen we natuurlijk het begrip begunstigingstermijn, dat echter met het van kracht 
worden van de beschikking niet van doen heeft. Is die begunstigingstermijn kort, dan kan alleen een snel 
ingediend verzoek om voorlopige voorziening en behandeling daarvan de geadresseerde baat brengen. 
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bele -wanneer deze zich met een dergelijke ter stond van kracht verklaarde beschik
king niet kan verenigen- zo spoedig mogelijk de administratieve rechter te adiëren. 
Zulks gevoegd bij het feit, dat de Voorzitters van de Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur en de Afdeling Rechtspraak in voorkomende gevallen qua snelheid niet voor 
presidenten in kort geding onder hoeven te doen (en in ieder geval niet onder zouden 
moeten doen) , kan naar mijn oordeel aan het argument van de snelheid en effektivi-
teit ook geen steekhoudend argument worden ontleend om bij een publiekrechtelijk in
strument met vergelijkbaar eindresultaat de privaatrechtelijke mogelijkheid open te 
houden. Integendeel, het bestuur heeft bij de mogelijkheid om zelf een dwangsom op 
te leggen of een bestuursdwangbeschikking uit te vaardigen in beginsel een "voor
sprong" in vergelijking met het geval het zelf eerst de rechter moet adiëren. In werke
lijk spoedeisende gevallen dient het gebruik te maken van de vrijwel steeds bestaande 
mogelijkheid om de betreffende bestuursrechtelijke beschikking ter stond van kracht 
verklaren. Waar een dergelijke mogelijkheid ontbreekt, zou kunnen worden overwo
gen deze uit te breiden. Zo het bestuur aannemelijk kan maken, dat het omwille van de 
snelheid en effektiviteit de gewone rechter wel moest inschakelen om een adequate 
voorziening te verkrijgen, staat het hiervoorgestelde niet aan die mogelijkheid in de 
weg: dan geldt weer dat de gewone rechter als rest- of reserverechter de kennelijk als
dan bestaande leemte mag opvullen, zoals de gewone rechter deze leemte ook anders
om mag opvullen, wanneer de burger geen adequate rechtsgang heeft bij een met vol
doende waarborgen omklede administratieve rechtsgang. 

IV.A.8 "Belangen die door artikel 1401 worden beschermd..." 

Hiervoor ging het met name over de vraag of er vanuit rechtsbeschermings-optiek be
zwaren bestaan tegen het gebruik door de overheid van het privaatrecht, wanneer zij 
het recht wil handhaven. Alvorens nog kort in te gaan op het feit of een en ander ook 
geldt voor de "normerende overheid" (te denken valt daarbij met name aan de overheid 
die overeenkomsten sluit i.p.v. door middel van publiekrechtelijke instrumenten haar 
doeleinden tracht te bereiken) zij met betrekking tot die handhavende funktie tenslotte 
nog één opmerking gemaakt: 
naar mijn idee moet men de vraag of de overheid zich bij een vordering op grond van 
artikel 1401 BW beroept op belangen, die door dit artikel worden beschermd, beslist 
onderscheiden van de vraag of het voor handen zijn van een adequaat te achten pu
bliekrechtelijk instrument (, waarbij administratiefrechtelijke rechtsbescherming open
staat) aan een vordering bij de gewone rechter in de weg staat. Ook de Hoge Raad on
derscheidt in het Benckiser-arrest enerzijds de vraag of de Staat zich beroept op belan
gen, die door artikel 1401 BW worden beschermd en anderzijds de vraag of-wanneer 
de overheid dat privaatrechtelijk vorderingsrecht in beginsel heeft, zoals bij alle scha-
devergoedingsakties-'6 het voor handen zijn van een publiekrechtelijk instrumentari-

Voor I januari 1998 kende de Wet milieubeheer met de thans vervallen artikelen 20.3 en 20.8 een regeling 
parallel aan de in dit artikel bedoelde regeling in de WABM. 
15 Teveel bestaat nog de indruk, dat bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak en de Afdeling Geschil
len niet binnen enkele dagen een "administratiefrechtelijk kort geding" zou kunnen worden gevoerd. Als de 
spoedeisendheid kan worden aangetoond, lukt het via telefoontjes met de secretarie (vrijwel) altijd. Hierin 
ligt dus geen reden aan deze rechtsgangen voorbij te gaan en de President van de rechtbank in kort geding te 
benaderen. 
16 Zie HR 9 februari 1990, AB 1990, 409 (Staat/Van Amersfoort). Overigens zullen schadevorderingsakties 
van de overheid niet alleen steeds vallen onder "belangen, die door artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek 
worden beschennd". daarnaast zal bij dergelijke vorderingen maar zelden sprake zijn van een onaanvaard
bare doorkruising van de publiekrechtelijke regeling. Ten aanzien van de inning van bestuursdwangkosten 
heeft de Hoge Raad immers uitgemaakt, dat deze aan een schadevergoedingsvordering op grond van artikel 



- 9 5 -

um, gebruikmaking van die rechtsgang toch onaanvaardbaar kan maken. Ook hier 
geldt een parallel van de rechtsbescherming vàn de overheid met die tégen de over
heid: dat de gewone rechter bevoegd is om te oordelen over een tegen de overheid ge
richte vordering, wanneer gesteld wordt, dat de door artikel 1401 BW beschermde be
langen worden geschonden, staat er niet aan in de weg, dat hij zich niet-ontvankelijk 
verklaart, wanneer een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang bestaat om de 
rechtmatigheid van het overheidshandelen te beoordelen. Andersom geldt, dat de 
overheid, die zich met een vordering gestoeld op artikel 1401 BW tot de burgerlijke 
rechter wendt en bescherming vraagt van door artikel 1401 gewaarborgde belangen, 
daarmee toch bij die rechter nul op het request kan krijgen, omdat het meer geëigend is 
om de rechtsstrijd door een andere, daartoe speciaal in het leven geroepen rechter te 
doen beoordelen (in geval van een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechte
lijke regeling). 

IV.A.9 Normering via het privaatrecht? 

Het betoog in dit hoofdstuk, dat ons systeem van rechtsbescherming een argument 
vormt voor administratiefrechtelijke geschillenbeslechting en tegen gebruikmaking 
van het privaatrecht, was hiervoor met name toegespitst op de bevoegdheid een vorde
ring op grond van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek in te stellen, derhalve op de 
overheid, die het recht handhaaft. Is het betoog ook van toepassing op de "normeren
de" funktie van de overheid? Daarbij zal het met name gaan om de vraag of uit ons 
systeem van rechtsbescherming ook bedenkingen voortvloeien tegen het sluiten van 
overeenkomsten en/of convenanten in plaats van de gebruikmaking van publiekrech
telijke instrumenten ter normering van het gedrag van bestuurden. Over de voor- en 
nadelen van het sluiten van overeenkomsten door de overheid ter verwezenlijking van 
haar beleid is natuurlijk buitengewoon veel geschreven17 en daaraan is bovendien in 
dit preadvies in meer algemene zin al uitgebreid aandacht besteed, waar de voor- en 
nadelen van de tweewegenleer werden besproken. Hier gaat het slechts om het maken 
van enkele opmerkingen over dit probleem vanuit de rechtsbeschermingsoptiek. In dat 
kader zij in aanvulling op hetgeen hiervoor werd opgemerkt een aantal aanvullende 
opmerkingen gemaakt: 

a. Het Windmill-arrest van 26 januari 1990 heeft met name ook betrekking op de 
bevoegdheid van de overheid om overeenkomsten te sluiten. De Hoge Raad maakt 
inmmers duidelijk, dat de geoorloofdheid van het gebruik van privaat-rechtelijke 
bevoegdheden in haar algemeenheid afhangt van de vraag of er van een onaan
vaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke regeling sprake is, waarbij naast 
de aard en strekking van de regeling met name ook van belang is "de wijze, 
waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de belangen van de bur
gers zijn beschermd". Van belang is dat de Hoge Raad deze overweging derhalve 
veralgemeent voor de privaatrechtelijke bevoegdheden als zodanig en daarbij een 
"handhavingsmiddel" als een vordering op grond van artikel 1401 BW en de mo
gelijkheid van het sluiten van een overeenkomst (, waarbij meer de normerende 
funktie van de overheid aan de orde is) in één adem noemt. Voorts is van belang, 
dat de Hoge Raad eveneens onomwonden stelt, dat het publiekrechtelijk stelsel van 

1401 BW niet in de weg staat (zie bijvoorbeeld HR 9 oktober 1987, NJ 1988, 869 (MS)). Daarnaast kennen 
publiekrechtelijke regelingen nauwelijks met schadevorderingen vergelijkbare instrumenten. 

Zie bijvoorbeeld de preadviezen van Koeman (1980) en Konijnenbelt (1980) voor de NJV, Spier (1981), 
Lubach (1982), De Haan. Drupsteen & Fernhout deel 1 (1986), p. 350 e.V., Tak (1978) en Ackermans-Wijn 
(1989). 
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rechtsbescherming van de WVO voor de burger meer waarborgen biedt dan het 
privaatrecht. Dit betekent, dat het hiervoor bepleite primaat van de gebruikmaking 
van het bestuursrecht vanuit de optiek van de rechtsbescherming niet alleen en 
wellicht zelfs niet in de eerste plaats geldt, waar het gaat om de handhavende 
funktie van de overheid, maar met name ook indien de keus bestaat tussen een 
beschikking met administratiefrechtelijke rechtsbescherming en privaatrechtelijke 
normering middels een overeenkomst. Als deze lijn wordt doorgezet zal er (ook) 
op grond van de rechtsbeschermingsoptiek van de tweewegenleer steeds minder 
overblijven. Of bij het sluiten van een overeenkomst van een onaanvaardbare 
doorkruising van het publiekrecht sprake is, zal echter van geval tot geval moeten 
worden beoordeeld. Zo lijkt het voorlopig nog onwaarschijnlijk, dat de uitgebreide 
rechtsbeschermingsregeling bij bestemmingsplannen in de weg zal staan aan het 
langs privaatrechtelijke weg middels bijvoorbeeld erfpachtscontracten regelen van 
de bestemming van gronden, waarvan de overheid eigenaresse is. Het is echter 
mogelijk, dat de algemene bewoordingen, waarin het Windmill-arrest is vervat ook 
hier de consequentie zal hebben, dat de (veelal gemeentelijke) overheid slechts van 
de publiekrechtelijke regeling gebruik zal mogen maken. 

Het onder a. gestelde sluit aan bij de jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak 
van de Raad van State, waarbij soms tot een beschikking in de zin van de Wet-
AROB wordt geconcludeerd, wanneer de overheid een besluit in privaatrechtelijke 
gedaante neemt om de publiekrechtelijke rechtsbescherming te ontgaan18. In 
dezelfde lijn ligt overigens een overweging van de Haagse Rechtbank-President in 
zijn vonnis van 23 juni 198719. De Afdeling Rechtspraak lijkt echter ondertussen 
de mogelijkheid open te houden, dat ook als normering via vergunningverlening 
mogelijk is de overheid als eigenares middels een overeenkomst verder kan "nor
meren" althans voor de verhuur van gemeentegrond nog wel een prijs mag bedin
gen . Of die jurisprudentie zich geheel verdraagt met het Windmill-arrest (, waar
bij de overheid als eigenares van openbaar water naast de heffingsmogelijkheid 
van de WVO geen privaatrechtelijke vergoeding van het gebruik van het water 
mocht bedingen) kan ondertussen worden betwijfeld. 

Tegen een privaatrechtelijke normering bestaat vanuit de rechtsbeschermings
optiek intussen minder bezwaar, wanneer die privaatrechtelijke weg moet worden 
afgewogen tegen "een besluit van algemene strekking" (in de zin van de Wet-
AROB, derhalve bijv. amvb's) als publiekrechtelijk alternatief. Immers, daartegen 
kent ons recht (vrijwel) geen speciale administratiefrechtelijke be
roepsmogelijkheden, al zijn er wel vormen van wat wel preventieve rechts
bescherming genoemd wordt als inspraakprocedures. Voor "echte" rechtsbescher
ming is men echter aangewezen op akties op grond van artikel 1401 BW21. Deze 
opmerking is bijvoorbeeld van belang voor de in de afgelopen jaren veelvuldig 
gevoerde discussie of de voorkeur moet worden gegeven aan regeling bij amvb of 

18 Zie bijvoobeeld ARRS 2 februari 1978. AB 1978, 210. 
KG 1987, 303 en AB 1988, 98 (De Waard), waarbij deze overwoog: "Anderzijds moet daarbij wel wor

den bedacht, dat in zo'n geval rechtshandelingen naar burgeriijk recht niet geldig zijn, voorzover zij de 
strekking hebben de burger de rechtsbescherming van de administratieve rechter te ontnemen." 
20 Zie bijvoobeeld Vz.ARRS 12 april 1989, AB 1990,46 en Vz.ARRS 7 november 1989, AB 1990, 47. 
21 Zie daarover Van Male (1988) en Van Buuren & J.E.M. Polak (1987). Deze geschriften hebben gemeen 
dat daarin adminstraüefrechtelijke beroepsmogelijkheden tegen besluiten van algemene strekking (inclusief 
alle andere wetgeving dan wetgeving in formele zin) worden bepleit. Toevoeging najaar 1998: zie hoofd
stukken II en VI van dit boek. 
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aan milieuconvenanten22. In beginsel wordt de publiekrechtelijke rechtsbescher
ming door het sluiten van milieuconvenanten slechts ondermijnd, wanneer daar
mee het nemen van individuele beschikkingen wordt ontgaan. Het niet-behoeven 
te komen tot wetgeving bij het tot stand komen van dergelijke overeenkom-
sten/convenanten, lijkt vanuit de optiek van de rechtsbescherming op zichzelf niet 
bezwaarlijk. Integendeel, de belangen van de betrokken burgers en bedrijven lijken 
bij de privaatrechtelijke weg in beginsel beter beschermd, wanneer zij met een 
publiekrechtelijk instrument als een besluit van algemene strekking (houdende al
gemeen verbindende voorschriften, toevoeging 1998) wordt vergelegen, zowel wat 
de wijze van totstandkoming van dergelijke convenanten als wat de nakoming e.d. 
betreft. Dat laatste geldt uiteraard weer minder waar het gaat om de positie van 
"derden-belanghebbenden" (geen partij bij de convenanten), maar hun positie is 
ook bij totstandkoming van amvb's die niet leiden tot voor beroep vatbare uitvoer
ingsbeschikkingen betrekkelijk zwak. Het veel gehoorde en op zichzelf ook rele
vante argument, dat aan de privaatrechtelijke weg het bezwaar kleeft van het ont
gaan van democratische controle, wordt thans daargelaten (, nu deze democra
tische controle niet tot rechtsbescherming wordt gerekend). 

De positie van derden is vanuit de optiek van de rechtsbescherming een belangrijk 
argument tegen de geoorloofdheid van het sluiten van een overeenkomst, wanneer 
een publiekrechtelijk alternatief met rechtsbeschermingsmogelijkheden voor die 
derden voor handen is. De positie van derden ten opzichte van overeenkomsten is 
immers uit de aard der zaak -overeenkomsten binden slechts partijen, derden staan 
daar buiten- zwak. Tegen beschikkingen staan voor belanghebbende-derden steeds 
bestuursrechtelijke beroepsmogelijkheden open, de aantasting van overeenkomsten 
bij de burgerlijke rechter is voor de belanghebbende-derde, die geen partij was bij 
de overeenkomst, moeilijk. De positie van belanghebbende-derde is, wanneer men 
een overeenkomst vergelijkt met een besluit van algemene strekking, in beide 
gevallen in het algemeen niet geweldig sterk. 

Ook hier geldt dat relativering van de voordelen van een publiekrechtelijke rechts
bescherming op haar plaats is. Juist ook in het kader van het overeenkomstenrecht 
is toetsing van het overheidsoptreden aan de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur aanvaard. Dat neemt niet weg, dat ook hier geldt, dat een publiekrechte
lijke geschillenbeslechting meer geëigend is, derhalve om dezelfde redenen als 
hiervoor onder paragrafen 3 en 5 aangegeven. De positie van derden is daarbij -
waar zij bij een privaatrechtelijke overeenkomst in beginsel zijn buitengesloten en 
bij een publiekrechtelijke beschikking adequate rechtsbescherming hebben- juist in 
het milieurecht een belangrijk argument om ook hier aan de invalshoek van de 
rechtsbescherming een belangrijk argument voor het primaat van het bestuursrecht 
te ontlenen. 

22 Zie o.m. Van Rossum (1988). 
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Hoofdstuk rV Rechtsbescherming en de tweewegenleerproblematiek 

Onderdeel IV.B: Privaatrecht en sancties van de zijde van overheid 
(Nederland Juristenblad, themanummer over samenloop 
van sancties, 1992, pag.1328-1333) 

rV.B.l Inleidende opmerking 

Wie voor het strafrecht of het bestuursrecht de vraag stelt of het een goede zaak is, dat de 
overheid sanctionerend kan optreden, stelt geen vraag van positief recht. Positiefrech-
telijk is immers geregeld dat de overheid van een aantal administratieve en een aantal 
strafrechtelijke sancties gebruik kan maken. Voor het privaatrecht ligt dat anders. Daar is 
een hevig juridisch debat aan de gang over de vraag in hoeverre de overheid het recht 
langs privaatrechtelijke weg kan handhaven. Juist het feit, dat de overheid over publiek
rechtelijke instrumenten beschikt, is er de oorzaak van dat in de rechtspraak en in de juri
dische literatuur meer dan voorheen wordt aangenomen, dat de privaatrechtelijke moge
lijkheden van rechtshandhaving door de overheid beperkt zijn. Het debat over de vraag in 
hoeverre de overheid van het privaatrecht gebruik kan maken bij de rechtshandhaving 
wordt in die zin in belangrijke mate beheerst door de vraag naar de Samenloop met pu
bliekrechtelijke mogelijkheden, zodat er alle aanleiding bestaat om in dit themanummer 
ook aan de ontwikkelingen op het terrein van het privaatrecht aandacht te besteden. 

rV.B.2 Welke sancties 

Bij privaatrechtelijke handhaving dient in de eerste plaats uiteraard te worden gedacht 
aan het instellen van de verschillende mogelijke vorderingen op grond van onrechtmatige 
daad (artikel 6.162 B.W.), zoals een verbods- of gebodsaktie versterkt met een dwang
som dan wel een vordering tot schadevergoeding. Daarbij geldt anders dan in het be
stuursrecht, dat de overheid alvorens daadwerkelijk sanctionerend te kunnen optreden 
een rechterlijke uitspraak nodig heeft. Dat geldt veelal ook wanneer zij gebruik maakt 
van de meer specifieke privaatrechtelijke bevoegdheden, zoals die ook aan de overheid 
kunnen toekomen op grond van haar eigendomsrecht dan wel op grond van een gesloten 
overeenkomst. 

De vraag in hoeverre de samenloop met publiekrechtelijke regelingen de privaatrechtelij
ke mogelijkheden beperkt, is een oude strijdvraag. Die discussie is in de rechtspraak en 
mede daardoor ook in de literatuur1 de laatste jaren opgelaaid. Thans zal eerst op die 
rechtspraak worden ingegaan. Zij is van belang voor alle genoemde privaatrechtelijke 
sancties. Vervolgens zullen enkele ontwikkelingen op het terrein van de wetgeving aan 
de orde komen. 

' Een doorwrochte analyse is te vinden in "Overheid en burgerlijk recht", Van Ommeren (1992) en wel het 
eerste hoofdstuk van Simon (1992). Daar kan men ook terecht voor veel verdere literatuurverwijzingen. 
Mede in verband daarmee beperk ik mij thans en noem slechts de dissertatie van Kobussen (1991). 
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rV.B.3 De recente rechtspraak 

Het startpunt voor de recente jurisprudentie vormden de bekende, thans (enigszins) ver
ouderde uitspraken Eindhoven/Staals en Limmen/Houtkoop2. Aan het arrest Eindhoven/ 
Staals is de tweewegenleer verbonden: behoudens uitdrukkelijk wettelijk verbod, stond 
het de overheid volgens dat arrest vrij als grondeigenaresse langs privaatrechtelijke weg 
middels een overeenkomst een financiële bijdrage te bedingen, die zij ook langs publiek
rechtelijke weg (middels een heffing op grond van de Gemeentewet) zou kunnen ontvan
gen. Dat betekende dat ook voor de overheid derhalve het principe van de con-
tractsvrijheid voorop stond en dat het beginsel nauwelijks werd beperkt door het feit dat 
de overheid dezelfde doeleinden ook langs publiekrechtelijke weg kon bereiken. Een 
dergelijk uitgangspunt maakte uiteraard de mogelijkheden van de overheid om van het 
privaatrecht gebruik te maken groot. Een lichte beperking van de privaatrechtelijke mo
gelijkheden vloeide voort uit het genoemde arrest Limmen/Houtkoop. Het belang van de 
naleving van publiekrechtelijke voorschriften behoort niet tot de belangen die het toen
malige artikel 1401 BW beoogde te beschermen, zodat het gevraagde met een dwangsom 
te versterken verbod werd afgewezen. Het centraal stellen van de vraag of de door de 
overheid ingeroepen belangen behoren tot de door het onrechtmatige daadsartikel be
schermde belangen heeft tot veel misverstand aanleiding gegeven. Bloembergen schreef 
in een boekbespreking in dit blad in 1987, dat de Hoge Raad met de Limmen/Houtkoop 
formulering geen gelukkige greep had gedaan en stelde in feite, dat het echte probleem 
een samenloop-probleem is3: 

"In Limmen/Houtkoop ging het in wezen om de bestaanbaarheid van een pri
vaatrechtelijke naast een publiekrechtelijke weg en de zaak had beter kunnen 
worden afgedaan met een daarop afgestemde motivering dan met het nu ge
bruikte machtswoord, dat makkelijk de vragen, waar het werkelijk om gaat, 
kan versluieren. " 

In het mede door Bloembergen gewezen arrest Benckiser/Staat van 14 april 1989 wordt 
dan ook naast het vereiste van concrete door het privaatrecht te beschermen belangen een 
samenloop-criterium ontwikkeld. Het staat de overheid niet vrij om de onrechtmatige 
daads-weg te bewandelen wanneer voor haar publiekrechtelijke wegen openstaan, waar
mee zij een met de gevorderde voorziening vergelijkbaar resultaat kan bereiken dan wel 
wanneer door toewijzing van de vordering de publiekrechtelijke regeling op onaanvaard
bare wijze zou worden doorkruist. Nu volgens de Hoge Raad in de Benckiser-zaak niet 
over een adequate bestuursdwang-bevoegdheid kon worden beschikt, kon in het midden 
blijven of-wanneer dat wel het geval zou zijn geweest- de vordering had moeten worden 
afgewezen. Nu wees de Hoge Raad de vordering toe. 

IV.B.4 Windmill en Pina 

Voor het probleem van de samenloop met het publiekrecht is nog veel principiëler het 
inmiddels reeds bekende arrest inzake Staat/Windmill van 26 januari 1990 . Daaruit 

2Resp. HR 19 januari 1968. NJ 1968. 166 en HR 9 november 1972, NJ 1974, 91. 
3 Bloembergen (1987). 
'HR 14 april 1989, NJ 1990, 712 (CJHB en JCS). 
5 HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 (MS). Scheltema betoogt in zijn noot onder meer, dat de Hoge Raad de 
doorkruisingsformule teveel gelijkelijk toepasselijk verklaart op diverse mogelijke situaties van gebruikma
king door de overheid van privaatrecht. Vergelijkbare kritiek valt ook te lezen uit de conclusie van de A-G 
Koopmans bij het hierna te bespreken anest van Kunst- en Antiekstudio Lelystad (NJ 1991, 691) en bij 
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blijkt dat de waarschuwing voor de overheid in het Benckiser-arrest, dat de mogelijkhe
den om van het privaatrecht gebruik te maken bij het bestaan van publiekrechtelijke re
gelingen beperkt zijn, serieus genomen dient te worden. In het arrest Staat/Windmill 
wordt immers toepassing (en verdere invulling) gegeven aan het criterium dat bij een on
aanvaardbare doorkruising van een publiekrechtelijke regeling de overheid geen gebruik 
van het privaatrecht mag maken. De Hoge Raad overwoog: 

"Het gaat hier om de vraag of de overheid, ingeval haar bij een publiekrechte
lijke regeling ter behartiging van zekere belangen bepaalde bevoegdheden zijn 
toegekend, die belangen ook mag behartigen door gebruik te maken van haar 
in beginsel krachtens het privaatrecht toekomende bevoegdheden, zoals aan 
het eigendomsrecht ontleende bevoegdheden, de bevoegheid overeenkomsten in 
het burgerlijk recht te sluiten of de bevoegdheid een vordering op grond van 
een jegens haar gepleegde onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter in te 
stellen. Wanneer de betrokken publiekrechtelijke regeling daarin niet voorziet, 
is voor de beantwoording van deze vraag beslissend of gebruik van de privaat
rechtelijke bevoegdheden die regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. 
Daarbij moet onder meer worden gelet op inhoud en strekking van de regeling 
(die mede kan blijken uit haar geschiedenis) en op de wijze waarop en de mate 
waarin in het kader van die regeling de belangen van de burgers zijn be
schermd, een en ander tegen de achtergrond van de overige geschreven en on
geschreven regels van publiekrecht. Van belang is voorts of de overheid door 
gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat 
kan bereiken als door gebruikmaking van de privaatrechtelijke bevoegdheid, 
omdat, zo zulks het geval is, dit een belangrijke aanwijzing is dat er geen 
plaats is voor de privaatrechtelijk weg. " 

Dit lange citaat wordt opgenomen, met name omdat deze overweging blijkens haar be
woordingen essentieel is zowel voor een privaatrechtelijke overheids-optreden op grond 
van onrechtmatige daad als op grond van andere aan het privaatrecht ontleende bevoegd
heden, zoals het eigendomsrecht en de bevoegdheden krachtens overeenkomst. 

Dat het in het Windmill-arrest ontwikkelde criterium de overheid aanzienlijk beperkt om 
langs privaatrechtelijke weg sanctionerend op te treden, blijkt vervolgens uit het arrest 
Pina/Helmond van 9 juli 1990 . In artikel 61 van de Woonwagenwet is een specifieke re
geling gegeven voor de verwijdering van woonwagens uit de gemeente. Die regeling is 
voorzien van een aantal rechten en waarborgen van de woonwagenbevolking. De ge
meente probeerde door zich op haar eigendomsrecht te beroepen langs privaatrechtelijke 
weg de verwijdering van de aan Mevrouw De Pina in eigendom toebehorende bedrijfs
wagens/3 vrachtwagens met oplegger te verkrijgen, doch naar het oordeel van de Hoge 
Raad (met toepassing van het Windmill-criterium) ten onrechte: 

"Voor de beantwoording van de vraag of de gebruikmaking door de gemeente 
van haar eigendomsrecht de regeling van de Woonwagenwet op onaanvaard
bare wijze doorkruist, moet onder meer worden gelet op de inhoud en strek
king van de Woonwagenwet (in het licht van haar geschiedenis) en op de wijze, 
waarop en de mate waarin in het kader van deze wet de belangen van de 
woonwagenbevolking zijn beschermd. " 

Drupsteen in zijn noot onder Windmill in Are Aequi 1990, p. 840. Beide laatsten vragen zich af of niet moet 
worden onderscheiden naar overheidseigendom met en zonder publieke bestemming. 
6HR 9 juli 1990, NJ1991, 394 (MS). 
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Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat beide bevoegdheden tot een vergelijkbaar re
sultaat leiden en dat bij gebruikmaking van de bevoegdheid op grond van de Woonwa-
genwet er een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang is. Een en ander in onder
ling verband beschouwd brengt met zich dat er sprake is van een onaanvaardbare door
kruising van het systeem van de regeling van de Woonwagenwet, wanneer het de over
heid vrij zou staan langs privaatrechtelijke weg op te treden. De vordering tot verwijde
ring wordt door de Hoge Raad in cassatie alsnog niet-ontvankelijk verklaard. 

IV.B.5 Kunst- en Antiekstudio Lelystad 

In deze reeks van arresten is vervolgens van belang het arrest van de Hoge Raad van 8 
juli 1991 in het geschil tussen Kunst- en Antiekstudio Lelystad7 en de gemeente Lelystad. 
Een casuspositie als in die zaak aan de orde komt in de praktijk veel meer voor dan de 
situaties van Windmill en Pina,zodat dit arrest zeker zo belangrijk is. Het ging immers 
om de vraag of de gemeente een privaatrechtelijk beding over het gebruik van grond in 
een overeenkomst kan inroepen, nu zij ook de mogelijkheid heeft om op grond van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening het gebruik van gronden te reguleren. Aan een beslis
sing op dit punt van de Hoge Raad bestond al jaren behoefte, nu met name in de ge
meentelijke praktijk dergelijke gebruiksbeperkende bedingen -of het nu om verkoop
voorwaarden, erfpachtsvoorwaarden of huurovereenkomsten gaat- zeer veelvuldig voor
komen. Gelet op de door de Hoge Raad in de arresten-Windmill en Pina neergelegde be
nadering, leek vooraf het cassatieberoep van de Kunst- en Antiekstudio Lelystad tegen 
een door de gemeente opgelegd contractueel beding, dat gebruik van een pand voor de
tailhandelsdoeleinden verbood, zeker niet kansloos. De Wet op de Ruimtelijke Ordening 
biedt immers de mogelijkheid aan gemeenten om eenzelfde resultaat te bereiken en wel 
op een wijze, waarbij de rechtsbescherming van betrokkenen in ruime mate is geregeld, 
namelijk zowel voor het van kracht worden van een bestemmingsplan (met mogelijkhe
den van bezwaar en beroep in drie instanties) als wanneer het tot daadwerkelijk sanctio
nerend optreden komt middels een lastgeving om aan het met het bestemmingsplan strij
dige gebruik een eind te maken (met mogelijkheden van de Wet-Arob, inclusief de daarin 
voorziene administratiefrechtelijk kort geding-procedure bij de Voorzitter van de Afde
ling rechtspraak). Toch mocht de gemeente de privaatrechtelijke weg wel bewandelen en 
won zij deze procedure. Hoewel al betoogd is, dat de uitkomst van het arrest heel wel 
past bij de Windmill- en Pinabenadering, komt mij dat standpunt toch wat gekunsteld 
voor8. De Hoge Raad heeft -overigens naar het mij voorkomt begrijpelijk- van een zo 
verregaande inbreuk op de privaatrechtelijke praktijk en met name ook op reeds bestaan
de privaatrechtelijke regelingen niet willen weten. Zou de Hoge Raad hebben geoordeeld, 
dat het opnemen van dergelijke privaatrechtelijke bedingen een onaanvaardbare door
kruising zou zijn van de regeling van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dan zou een 
reeds sinds jaar en dag bestaande praktijk in één klap onderuit zijn gehaald, hetgeen met 
name ook voor de talloze, reeds bestaande regelingen, tot buitengewoon grote problemen 
aanleiding zou hebben gegeven. Gelet op het feit dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
zelf niet voorziet in het antwoord op de vraag in hoeverre het de gemeente vrij staat om 
naast de betreffende publiekrechtelijke regeling, privaatrechtelijk op te treden (,zoals ove
rigens voorzover ik weet eigenlijk geen enkele wet dat doet) en de wetgever bij vele ge
legenheden de kans heeft gekregen zich daarover uit te laten, moet er -aldus de Hoge 
Raad- van worden uitgegaan dat de wetgever aan die praktijk geen einde heeft willen 

7 HR 8 juli 1991, NJ1991,691. Zie daarover onder meer Van Buuren (1991a). 
8 In die richting bijvoorbeeld J.L.A. Nicolai (1992), alwaar men ook terecht kan voor vele litera
tuurverwijzingen over de arresten Windmill en Kunst- en Antiekstudio Lelystad. 
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maken. Eigenlijk zegt de Hoge Raad -en daarmee distantieert hij zich enigszins van de 
Windmill-benadering-: als er dan van onaanvaardbare doorkruising sprake is dan is het 
gelet op de jarenlange bestaande praktijk aan de wetgever om terzake regulerend op te 
treden. 

Of gelet op de besproken jurisprudentie de tweewegenleer nu al dan niet nog bestaat, laat 
ik in het midden. Zoals elders al terecht betoogd, is dat met name een terminologische 
kwestie. Geconstateerd kan worden dat de mogelijkheden van de overheid om langs pri
vaatrechtelijke weg doeleinden te bereiken, die zij ook langs publiekrechtelijke weg kan 
bereiken in belangrijke mate zijn beperkt, doch dat in sommige situaties nog wel degelijk 
twee wegen voor de overheid bestaan9. Met name voor het antwoord op de vraag of in de 
grondvoorwaarden regelingen mogen worden opgenomen, die ook op grond van de 
W.R.O. kunnen worden getroffen, vindt de Hoge Raad de consequenties van het geheel 
afschaffen van het privaatrecht als mogelijkheid zo vergaand, dat een optreden van de 
wetgever geboden is. Dat vloeit naar mijn oordeel meer voort uit opvattingen over de be
perkingen die de rechter bij de rechtsvorming in acht moet nemen bij zeer wezenlijke in
breuken op sinds jaar en dag bestaande en steeds rechtmatig geachte praktijken dan dat 
dat te maken heeft met de eigen opvattingen van de Hoge Raad over de verhouding tus
sen privaat- en publiekrechtelijk optreden10. 

Dat er op het terrein van de sanctionerende overheid meer situaties denkbaar zijn dan die 
van Kunststudio Lelystad, waarbij de privaatrechtelijke weg niet is afgesneden, volgt uit 
de nog niet verlaten jurisprudentie, die de overheid de keus geeft kosten, gemaakt bij be
stuursdwang of sociale premies op de specifieke publiekrechtelijke wijze dan wel op 
grond van onrechtmatige daad in te vorderen. Dit hangt naar mijn mening samen met het 
feit, dat bij de publiekrechtelijke invordering in deze gevallen de gewone rechter als ad
ministratieve rechter optreedt. Het maakt dan ook weinig verschil welke weg de overheid 
bewandelt, zodat er geen bezwaar bestaat de privaatrechtelijke weg te bewandelen. Wie 
had het over samenloop?" 

rV.B.6 Twee soorten correctiemechanismen bij samenloop 

De benadering van de Hoge Raad in Windmill en Pina -de publiekrechtelijke weg is ex
clusief- leidt tot een niet-ontvankelijkverklaring van de privaatrechtelijke vordering van 
de overheid. Bestaat de privaatrechtelijke weg voor de overheid, omdat geen exclusiviteit 
wordt aangenomen, zoals in het arrest Kunst- en Antiekstudio Lelystad, dan dient de 
overheid niettemin rekening te houden met een kritische burgerlijke rechter, met name in 
verband met de positie van de overheid. Op vele manieren is het overheidsoptreden aan 
verregaande inhoudelijke toetsing onderworpen. Zo is het na een moeizame decennia
lange strijd thans een cliché geworden om te vermelden, dat ook het privaatrechtelijk 
handelen van de overheid wordt getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk be

zit bijvoobeeld Van Buuren (1991a). 
10 Hoekstra (1991), p. 93 e.v. enLubach(1991) formuleren het wat anders en stellen, dat bij zwaarwegende 
maatschappelijke belangen eerder ruimte is voor privaatrechtelijk optreden. Ikzelf ben eerder geneigd de 
benadering van de Hoge Raad te plaatsen in zijn jurisprudentie, waaruit valt af te leiden dat de rechtsvor-
mende taak van de rechter weliswaar belangrijk is. maar toch duidelijk zijn grenzen kent. Vergelijk in dit 
verband het Harmonisatie-arrest van 14 april 1989, NJ1989, 169 (MS), waarbij de Hoge Raad ook üever 
een andere kant was opgegaan, maar toch meende dat niet zonder 
(grond-)wetswijzdging te kunnen doen. 
11 HR 21 oktober 1955, NJ 1955, 72; HR 9 oktober 1987. NJ 1987, 869, Rb 's-Gravenhage 10 februari 1988, 
Milieu & Recht 1988, p. 357. 
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stuur}2 Anders dan onder het oude Burgerlijk Wetboek behoeft de rechter die toetsing 
niet meer te verrichten louter in het kader van het algemeen onrechtmatige daadsartikel of 
in het kader van de goede trouw van het oude artikel 1374 BW, voorzover het contractue
le verhoudingen betrof, maar heeft de rechter thans een veel direktere wettelijke kapstok 
voor die toetsing met artikel 3.14. De erkenning van de betekenis van de a.b.b.b. voor 
het privaatrecht houdt in, dat het er eigenlijk niet toe zou moeten doen of de overheid 
sanctionerend optreedt door van het privaatrecht gebruik te maken of publiekrechtelijk: 
de hantering van de betreffende bevoegdheid wordt aan dezelfde beginselen getoetst. In 
zoverre is in ons recht verankerd, dat er wat materieel-rechtelijke toetsing betreft samen
loop dient te bestaan. Overigens bestaat de indruk dat de civiele praktijk nog niet zo ver 
is. Zo zijn er nog geen gevallen bekend, waarbij een vordering tot schadevergoeding van 
de overheid met succes is bestreden op de grond, dat het instellen van die vordering strij
dig zou zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur13. Naast een mogelijk 
beroep op de "publiekrechtelijke a.b.b.b."heeft de wederpartij van de overheid sinds de 
invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek nog een groot aantal "zuiver" civielrech
telijke handvaten om zich teweer te stellen tegen de overheid, die privaatrechtelijk op
treedt14. Zoals bekend, worden alle civielrechtelijke rechtsverhoudingen thans (en mis
schien ook wel een beetje voor 1 januari 1992) door de redelijkheid en billijkheid be
heerst15. Dat dat een specifieke betekenis heeft, wanneer de overheid partij is en dat dat 
zeker de sanctionerende, handhavende overheid geldt, leert reeds het op het huidige Bur
gerlijk Wetboek anticiperende bekende arrest over het beding (versterkt met een boete
bepaling) dat de gemeente Smilde als grondeigenaresse had opgelegd aan haar inwoners, 
houdende de verplichting om op de centrale antenne-inrichting aangesloten te zijn. Uit
drukkelijk overwoog de Hoge Raad, dat de overheid ook als privaatrechtelijke partij bij 
(algemene) grondvoorwaarden rekening moest houden met de belangen van haar burgers, 
in feite een op de overheid toegesneden toepassing van het bepaalde in artikel 3.12, dat 
een algemene regel geeft voor de wijze waarop aan het begrip "redelijkheid en billijk
heid" invulling dient te worden gegeven. 

Sprekend over boetebedingen, kan voorts worden gewezen op het in het (Nieuw) Bur
gerlijk Wetboek vastgestelde matigingsrecht van de rechter. Ook daarbij geldt, dat het 
geen verbazing zal wekken, dat wanneer de overheid van een boetebeding gebruik maakt 
er eerder aanleiding zal kunnen bestaan om van dat matigingsrecht gebruik te maken . 

12 Sinds HR 27 maart 1987, NJ1987, 727 (MS) (IKON), wordt algemeen aangenomen dat de gewone 
rechter aan de a.b.b.b. toetst. 
l3Hoekstra (1991), p. 100 en zijn inleiding ter vergadering, Bouwrecht 1992, p. 264. Simon (1988) is -als ik 
hem goed begrijp-van oordeel, dat de toetsing aan de a.b.b.b. in het privaatrecht niet dezelfde reikwijdte kan 
hebben als in het publiekrecht. 
MZie de voor het onderwijs geschreven rechtsoverweging 3.4. van de Hoge Raad in Kunststudio Lelystad 
(noot 7). 
15 HR 25 april 1986, NJ 1986. 714 (G). 
16 Artikel 6.94. Een voorbeeld van een vergaande matiging van een privaatrechtelijke overheidsboete vormt 
nog steeds de Oxirane-zaak (Mulder (1975)), zie Bloembergen, Bouwrecht 1975, p. 517 en Desain (1975), 
p. 709. 
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rV.B.8 De wetgever 

Het thans geldende Burgerlijk Wetboek geeft de rechter meer dan in het verleden de mo
gelijkheid om bij de beoordeling van het voorliggende geschil rekening te houden met 
het feit, dat de overheid partij is en tracht sanctionerend op te treden. 
De besprak aldus in hoofdlijnen twee soorten correctie-mechanismen ten opzichte van het 
sanctionerend optreden van de overheid in civilibus: het ene soort correctie-mechanisme 
(als gehanteerd in het Windmill en Pina) leidt tot niet-ontvankelijkheid, omdat de pu
bliekrechtelijke weg exclusief wordt geoordeeld, het andere soort leidt tot inhoudelijke 
toetsing aan allerlei criteria, die van oorsprong zowel van privaatrechtelijke als van pu
bliekrechtelijke aard zijn. Voor wat betreft laatstbedoeld soort van correctie-mechanis
men is er, behoudens wellicht in het kader van de tot stand te brengen Algemene wet be
stuursrecht, na de invoering van het thans geldende Burgerlijk Wetboek geen wetgevende 
arbeid nodig. De rechter is thans wat dat betreft voldoende toegerust. Voor wat betreft het 
eerste correctie-mechanisme ligt dat duidelijk anders en vraagt ook de benadering van de 
Hoge Raad om duidelijkheid van de zijde van de wetgever. Bij de vraag immers of de 
publiekrechtelijke weg exclusief is, wordt vóór alles nagegaan of de wetgever bij de tot
standkoming van de desbetreffende met het privaatrecht concurrerende publiekrechtelijke 
regeling zich heeft uitgelaten over de vraag of er naast de betreffende regeling nog ruimte 
is voor privaatrechtelijk optreden. Nemen wij op het gebied van de publiekrechtelijke 
sancties enkele belangrijke algemene wetten onder de loep, dan is de oogst te dien aan
zien mager. In de Memorie van Toelichting17 van het thans reeds geruime tijd geleden tot 
wet verheven wetsvoorstel "Dwangsom" in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
wordt weliswaar met een verwijzing naar de op dat moment nog bestaande jurisprudentie 
(reeds) geconcludeerd dat de overheid niet onverkort van de privaatrechtelijke weg ge
bruik kan maken en dat middels dat wetsontwerp wordt voorzien in een lacune, een ex
pliciete uitspraak dat de privaatrechtelijke weg daarmee is afgesneden valt daarin niet te 
lezen. Wel is duidelijk dat ook de wetgever daarmee uitging van het primaat van het pu
bliekrecht bij de handhaving van het milieurecht. De Minister van VROM heeft zich 
eerst later op grond van de inmiddels verschenen jurisprudentie kennelijk gerealiseerd, 
dat de overheid aldus met de verdere optuiging van de bestuursrechtelijke bevoegdheden 
beperkt zou zijn in haar privaatrechtelijke mogelijkheden. In de Memorie van Ant
woord bij een heel andere wet dan de dwangsomwet, wordt op dit vraagstuk terugge
komen en (opeens) expliciet gesteld dat de "bedoelde bevoegdheden derhalve onverlet 
laten dat een overheidsorgaan zich tot de burgerlijke rechter kan wenden", met name met 
een ge- of verbodsaktie. Het is de vraag of de Minister daarmee de Windmill- en Pina-lijn 
voor het milieurecht zal kunnen keren. Ik zou dat onwenselijk vinden19. Het kan niet zo 
zijn, dat het feit dat de wetgever de overheid talloze publiekrechtelijke mogelijkheden 
geeft de naleving van milieuwetgeving af te dwingen en daarbij te voorzien in bestuurs
rechtelijke rechtsbeschermingsmogelijkheden, de mogelijkheden van de overheid onver
let zou laten om privaatrechtelijk, bijvoorbeeld op grond van onrechtmatige daad, op te 
treden. Wat pathetisch gesteld roept dat immers de vraag op wat dan nog de betekenis is 
van de specifieke bestuursrechtelijke regeling en de specifieke daarbij behorende rechts
bescherming: de overheid zou immers alsdan steeds de hulp van de gewone rechter kun-

,7TK 1988-1989, nr 21088. nr. 3, i.h.b. p. 3. 
Zie de MvA bij de inmiddels beruchte wijziging van de Wet op de Bodemsanering waarmee men onder 

meer met terugwerkende kracht het relativiteitsvereiste bij verhaal van sanenngskosten op grond van on
rechtmatige daad wenst te schrappen. Zie voor de betreffende passage TK 1991-1992, 21556, nr 5, p. 92 en 
93. 

Kortheidslialve verwijs ik naar mijn hoofdstuk 3 in het preadvies van Addink c.s. (1991), hiervoor als 
IVA opgenomen. 
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nen inroepen om naleving van (milieu-)wetgeving af te dwingen. Het meer definitieve 
antwoord naar de rol van het privaatrecht bij de handhaving van publiekrechtelijke nor
men, met name in het milieurecht, zal vermoedelijk worden gegeven naar aanleiding van 
het door de Staat ingestelde cassatieberoep tegen een arrest van het Hof 's-Gravenhage 
van 25 juni 1992,20 waarin uitdrukkelijk -mede naar aanleiding van de publiekrechtelijke 
dwangsom-mogelijkheid- wordt overwogen dat de burgerlijke rechter behoudens enkele 
zeer ondergeschikte uitzonderingen, geen taak heeft bij de handhaving van de milieuwet
geving. 

Enerzijds geldt, dat zeker voor wat het milieu-recht betreft, door het optuigen van de be
stuursrechtelijke sancties de ontwikkeling steeds meer in de richting gaat van het uitslui
ten van privaatrecht als handhavingsinstrument, daartegenover staat in het milieurecht 
juist een ontwikkeling, die een revival21 van het privaatrecht inhoudt. Gewezen zij niet 
alleen op de regeling van artikel 21 van de Interimwet Bodemsanering, doch ook op de 
totstandkoming van convenanten22. Die ontwikkelingen behoeven overigens niet met el
kaar strijdig te worden geacht. Met artikel 21 heeft de wetgever uitdrukkelijk voor de pri
vaatrechtelijke weg gekozen, hetgeen past in de besproken jurisprudentie. Het tot stand 
komen van convenanten is natuurlijk problematischer. Is er geen exclusieve concurreren
de publiekrechtelijke regeling, dan is de totstandkoming van een convenant, gelet op de 
besproken jurisprudentie in beginsel toelaatbaar. Niettemin heeft dan uiteraard het scala 
van toetsingscriteria, dat ik hiervoor als de tweede soort correctie-mechanismen aanduid
de betekenis. Met name de positie van derden roept echter de vraag op of daarmee kan 
worden volstaan en of terzake niet een wettelijke regeling geboden is. 

In de wetsgeschiedenis met betrekking tot het ontwerp van de nieuwe Gemeentewet en 
de nieuwe Provinciewet23 -waarin zowel een bestuursdwangregeling als een dwang
somregeling zijn opgenomen- zal men tevergeefs zoeken naar expliciete uitspraken over 
de vraag of privaatrechtelijke handhaving na de totstandkoming van die wetten zal zijn 
uitgesloten. Het staat echter wel buiten kijf, dat ook gelet op het in de betreffende wets
voorstellen uitdrukkelijk uitgesproken primaat van (een goede) bestuursrechtelijke hand
having en de Windmill en Pina-jurisprudentie ook hier het privaatrecht (nog) minder mo
gelijkheden zal bieden aan de overheid dan tot dusver het geval is. De wetgevende orga
nen zouden er verstandig aan doen gelet op het belang van dit vraagstuk hieraan expliciet 
aandacht te besteden en zo weinig mogelijk -zoals zo vaak- de rechter met het probleem 
op te zadelen, met name nu de rechter zo duidelijk heeft aangegeven het antwoord op de 
vraag of privaatrechtelijke handhaving mogelijk is in de eerste plaats bij de wetgever te 
willen zoeken. 

20 Hof's-Gravenhage 25 juni 1992 AB 1993, 302 (Staat/Magnus). 
Thans (najaar 1998) voeg ik toe, dat de Hoge Raad dit arrest casseerde op 22 oktober 1993, AB 1994, 1. 
Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat de Hoge Raad van mening was, dat voor de Staat nog wel de 
mogelijkheid openstond om de verwijdering van de partijen zinkresidu in kort geding met een met een 
dwangsom versterkt bevel kon afdwingen, omdat ten tijde van het instellen van de vordering nog niet de 
mogelijkheid openstond om een bestuursrechtelijke dwangsom op te leggen. Dat de Hoge Raad van oordeel 
is, dat de civielrechtelijke weg in de regel is afgesneden, indien die mogelijkheid wel bestaat, zoals thans 
veelal het geval is met de uitbreiding van het handhavingsinstrumentarium blijkt ook uit HR 7 oktober 1994, 
NJ1995, 719, MS (Van Schaik/Staat) 

Vergelijk De Ru in "Overheid en burgerlijk recht". Van Ommeren e.a. (1992). m.n. p. 117e.v. 
"Zie om. Van Acht (1991), p. 315 en Van Acht & Damen (1991). 
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rV.B.8 Slotopmerking voor de praktijk 

Uit het hiervoorgestelde wordt duidelijk, dat op het grensgebied van privaat- en publiek
recht er in veel opzichten sprake is van samenloop. Samenloop van privaatrechtelijke en 
publiekrechtelijke (processuele)24 mogelijkheden, maar ook samenloop van toepasselijke 
toetsingscriteria. Het geven van een antwoord op de vraag of de overheid handhavend 
kan optreden langs privaatrechtelijke weg en de invulling van bedoelde criteria, zal door 
de gewone rechter moeten gebeuren. Deze zal dat niet kunnen doen zonder kennis en 
diepgaande bestudering van het bestuursrecht. Het ligt voor de hand om de komende in
tegratie ook in dier voege te benutten dat bij de samenstelling van de civiele kamers, die 
de betreffende zaken bij de rechtbanken zullen behandelen, gebruik te maken van de -
hopelijk in voldoende mate aanwezige-bestuursrechtelijke kennis in de administratieve 
kamers van die rechtbanken. De integratie biedt althans voor wat de eerste instantie be
treft een uitstekende mogelijkheid om daar waar zich de beschreven samenloop-
problematiek voordoet, door een toegesneden personele samenstelling van de desbetref
fende civiele kamers, deze op adequate wijze tegemoet te treden. 

24 De privaatrechtelijke (kort geding-)weg blijft voor de overheid soms ook begaanbaar naast de tuchtrechte
lijke weg. 
Vergelijk de geschiedenis van de huisarts Hardenberg. Pres. Rb. Amsterdam 11 augustus 1988, AB 1989, 
485. Kritisch mede in verband met deze uitspraak over het privaatrecht als handhavingsinstrument, zulks op 
grond van overwegingen ontleend aan de idee van de rechtsstaat, is Kummeling (1992). Op het terrein van 
de (processuele) samenloop met het strafrecht noem ik tenslotte de bestaande, zij het beperkte mogelijkhe
den van de verdachte tegen de wijze waarop het O.M. van zijn bevoegdheden gebruik maakt in (civielrech
telijk) kort geding op te komen. Zie daarover om. Blaauw (1992). 
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Hoofdstuk IV. Rechtsbescherming en de tweewegenleerproblematiek 

Onderdeel IV.C: Tweewegenleerproblemen, 
(Bijdrage aan "overheid en onderneming, tussen publiek-
enprivaatondernemen", pag. 369-383, serie Onderneming 
& Recht, deel 10 van het onderzoekscentrum Onderneming 
& Recht te Nijmegen, januari 1998) 

IV.C. 1 Décor 

Zoals bekend is de Hoge Raad in de jaren '90 een meer kritische weg dan voorheen in
geslagen ten opzichte van de overheid die gebruik maakt van het privaatrecht. Centraal 
staan daarbij, de overwegingen van de Hoge Raad in het Windmill-arrest , waarbij het 
ging om de vraag in hoeverre de overheid naast haar bevoegdheden op grond van het 
publiekrecht -in het geval van de Windmill-casus het verlenen van vergunningen en 
het instellen van heffingen voor lozingen op grond van de Wvo- nog gebruik mocht 
maken van bevoegdheden op grond van haar eigendomsrecht, te weten het wel of niet 
verlenen van haar toestemming als eigenaresse van openbaar water tegen betaling van 
een bepaald bedrag voor een dergelijke lozing. Eerst overweegt de Hoge Raad in het 
algemeen dat het daarbij gaat om de vraag of de overheid 

"ingeval haar bij een publiekrechtelijke regeling ter behartiging van zekere 
belangen bepaalde bevoegdheden zijn toegekend, die belangen ook mag be
hartigen door gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het privaat
recht toekomende bevoegdheden, zoals aan het eigendomsrecht ontleende be
voegdheden, de bevoegdheid overeenkomsten naar burgerlijk recht te sluiten of 
de bevoegdheid een vordering op grond van een jegens haar gepleegde on
rechtmatige daad bij de burgerlijke rechter in te stellen". 

Vervolgens formuleert de Hoge Raad een centraal criterium aan de hand waarvan de 
vraag moet worden beantwoord, wanneer de overheid ter vervulling van haar publiek
rechtelijke taak gebruik mag maken van haar publiekrechtelijke bevoegdheden en wel 

aldus: 
"Wanneer de betrokken publiekrechtelijke regeling daarin niet voorziet, is voor 
de beantwoording van deze vraag beslissend of gebruik van de privaatrechte
lijke bevoegdheden die regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. Daarbij 
moet onder meer worden gelet op inhoud en strekking van de regeling (die me
de kan blijken uit haar geschiedenis) en op de wijze waarop en de mate waarin 
in het kader van die regeling de belangen van de burgers zijn beschermd, een 
en ander tegen de achtergrond van de overige geschreven en ongeschreven re
gels van publiekrecht. Van belang is voorts of de overheid door gebruikmaking 
van de publiekrechtelijke regelingen een vergelijkbaar resultaat kan bereiken 
als door gebruikmaking van de privaatrechtelijke bevoegdheid, omdat, zo zulks 
het geval is, dit een belangrijke aanwijzing is dat geen plaats is voor de pri
vaatrechtelijke weg". 

1 HR 26 januan 1990, NJ 1991, 393 (MS). 



108 

Toepassing van dit criterium leverde op, dat de Staat van haar eigendomsrecht geen 
gebruik mocht maken door langs privaatrechtelijke weg een vergoeding te vragen voor 
het lozen op de Nieuwe Waterweg, nu dat een onaanvaardbare doorkruising van de re
geling van de Wvo zou betekenen. 

VI.C.2 Tweewegenleer niet verlaten 

Onjuist is de wel geponeerde stelling dat de Hoge Raad daarmee de tweewegenleer 
zou hebben verlaten. Uitgangspunt blijft immers dat de overheid gebruik mag maken 
van het privaatrecht, zij het dat door het criterium in het Windmill-arrest de mogelijk
heden daartoe evident zijn beperkt. Van wet tot wet en van situatie tot situatie zal 
moeten worden nagegaan of de regeling gebruikmaking van het privaatrecht expliciet 
verbiedt dan wel -in de woorden van Huijgen in een artikel in 19922- impliciet, waar
van sprake is ingeval van een onaanvaardbare doorkruising als uiteengezet in het 
Windmill-arrest. 

IV:C3 Criterium biedt weinig zekerheid 

Het valt toe te juichen dat de jurisprudentie in vergelijking met de oude, met name in 
een arrest uit 1968 gevestigde tweewegenleer-jurisprudentie is bijgesteld, hoezeer ge
bruikmaking van het privaatrecht vaak tegemoet komt aan de wens van' overheid èn 
bedrijfsleven om hun verhouding op maat te kunnen regelen. Met het Windmill-
criterium is de kous echter niet af: weer zo'n formule in de jurisprudentie die om inter
pretatie vraagt, waarvan de uitkomst niet op voorhand valt te voorspellen en die der
halve tot grote rechtsonzekerheid aanleiding kan geven op het grensgebied van pu
bliek- en privaatrecht, waar in de dagelijkse praktijk heel veel te doen is. Juist vanwe
ge het belang van de sinds jaar en dag bestaande praktijk oordeelde de Hoge Raad 
vervolgens op 8 juli 1991 in het arrest Kunst- en Antiekstudio Lelystad/gemeente Le
lystad , dat de vele bepalingen in gronduitgifte-contracten waarbij de gemeentelijke 
overheid partij is en die een regeling bevatten ten aanzien van het gebruik van gron
den, niet strijdig moeten worden geacht met het systeem van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Een meer dogmatische benadering had in het licht van het Windmill-arrest 
heel wel tot een andere conclusie kunnen leiden. Net zo min als in de Wvo is in de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening of in de toelichting ervan immers expliciet geregeld 
of gebruikmaking van het privaatrecht wordt uitgesloten. Gelet op het Windmill-arrest 
was het dan ook heel wel denkbaar geweest, dat ook in het arrest van 8 juli 1991 de 
vraag of er sprake was van een onaanvaardbare doorkruising positief zou zijn beant
woord, nu de bestemmingsplanprocedure veel meer waarborgen voor betrokkenen en 
vooral derden kent dan wanneer het gebruik van gronden in een civielrechtelijk con
tract wordt geregeld. Daarmee wordt dezerzijds niet betwist dat de Hoge Raad in het 
arrest Kunst- en Antiekstudio Lelystad/gemeente Lelystad een wijze uitspraak heeft 
gedaan, die erop neerkomt dat als er een einde zou worden gemaakt aan het langs pri
vaatrechtelijke weg reguleren van het grondgebruik, dat gelet op de sinds jaar en dag 
bestaande praktijk niet op de weg van de rechter ligt, doch op de weg van de wetgever. 

Huijgen (1992), p. 964 e.v. Dit themanummer van WPNR (ter ere van J.M. Polak, wel toegenegen, 
doch geen familie) bevat ook overigens fraaie bijdragen over de overheid in het privaatrecht van A.R. 
Bloembergen, M. Scheltema G.E. van Maanen. J.A.F. Peters. J. Spier, M.H. Kobussen, W. Snijders en 
tenslotte een co-produktie van J.B.M. Vranken en A.F.M. Brenninkmeijer. 
3 Het arrest over de Eindhovense benzinepomp, HR 19 januari 1968, NJ 1968 166 
4 HR 8 juli 1991, NJ 1991, 691 (MS) 
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Dat het een wijze uitspraak is neemt echter niet weg dat het -met name gelet op het 
maatschappelijk belang van dit terrein waar dagelijks vele vragen aan de orde zijn-
onbevredigend is, dat de praktijk met een criterium moet werken dat tot verschillende 
interpretaties aanleiding kan geven. 
Dat men bijvoorbeeld ook niet uit het arrest van de Hoge Raad inzake Kunststudio-
Lelystad mag afleiden dat voor het hele terrein, dat de Wet op de Ruimtelijke Orde
ning bestrijkt, de overheid privaatrechtelijk de handen vrij heeft, blijkt uit een recenter 
arrest5 van de Hoge Raad met betrekking tot artikel 42 van de Wet. Indien een ge
meente eenmaal een exploitatieverordening heeft vastgesteld als in artikel 42 van de 
WRO bedoeld, heeft zij zich bij het sluiten van een exploitatie-overeenkomst aan die 
verordening te houden. Doet zij dat niet en neemt zij in een exploitatie-overeenkomst 
de bepalingen van de toepasselijke exploitatieverordening niet in acht, dan heeft dat 
tot gevolg dat de gemeente haar in de exploitatie-overeenkomst neergelegde aanspraak 
op een financiële bijdrage niet geldend kan maken. 

Hoewel in het arrest noch in de conclusie van de waarnemend advocaat-generaal 
Bloembergen de Windmillformule voorkomt, is de gedachtegang die daaraan ten 
grondslag ligt van dezelfde aard: het strookt niet met de rechtszekerheid die artikel 42 
blijkens de wetsgeschiedenis aan de grondeigenaar beoogt te bieden dat de overheid 
bij haar privaatrechtelijk handelen van de betreffende publiekrechtelijke waarborgen 
van de exploitatieverordening afwijkt. Wordt uit de geschiedenis van artikel 42 afge
leid dat er van zodanige strijd met de WRO wel sprake is, in het arrest Kunst- en An
tiekstudio Lelystad/gemeente Lelystad werd uit de eerdere bepalingen in diezelfde wet 
met betrekking tot de totstandkoming van een bestemmingsplan niet een dergelijke 
waarborgfunctie toegekend. Dat leert dat het niet een kwestie is van "de Wvo biedt 
geen ruimte voor privaatrecht en de WRO wel", doch dat het zelfs kan voorkomen dat 
binnen een bepaalde wet nog onderscheid moet worden gemaakt. 

IV.C.4 Criterium ook buiten Windmill-gevallen van belang 

De jurisprudentie met betrekking tot de tweewegenleer heeft zich vooral ontwikkeld 
aan de hand van gevallen, waarbij het de vraag was of de overheid als publiekrechte
lijke rechtspersoon gebruik kon maken van haar op grond van het privaatrecht toeko
mende bevoegdheden, wanneer haar ook een publiekrechtelijke bevoegdheid ten dien
ste stond. Ook de rechtsgeleerde literatuur heeft zich naar aanleiding van die jurispru
dentie vooral daarmee bezig gehouden. In de praktijk echter doen zich ook andere 
kwesties voor, waarbij zich dezelfde vraag (:in hoeverre is gebruikmaking van het pri
vaatrecht gelet op de waarborgen in een publiekrechtelijke regeling mogelijk?) laat 
stellen. Ik noem een tweetal terreinen, waarbij deze problematiek ook aan de orde is, 
hoewel dat tot dusver in mindere mate is onderkend. Het ene terrein is het terrein van 
de bevoegdhedenovereenkomst, waarbij langs privaatrechtelijke weg de gebruikma
king van de publiekrechtelijke weg wordt geregeld. Aan de andere kant van de schaal 
is er een terrein waarbij een vorm van privatisering van overheidstaken heeft plaatsge
vonden en een private rechtspersoon langs privaatrechtelijke weg iets tracht te be
werkstelligen, wat ook door een publiekrechtelijk overheidsorgaan langs publiekrech
telijke weg zou kunnen worden geregeld. Naar het mij voorkomt is de Windmill
formule voor beide typen van gevallen eveneens van belang, doch doet zich het hier
voor uiteengezette bezwaar tegen de Windmill-formule, namelijk dat zij tot verschil
lende interpretaties kan leiden, ook op deze terreinen voelen. Dat zal hieronder worden 

' HR 16 februari 1996. RvdW 1996, 61C. 
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toegelicht, waarbij eerst de bevoegdhedenovereenkomst zal worden besproken. 

IV.C.5 Het Windmill-criterium en de bevoegdhedenovereenkomst 

Zie ik het goed, dan vertoont de jurisprudentie van de burgerlijke rechter ten aanzien 
van de bevoegdhedenovereenkomst tot nu toe vooral de voor de overheid ruimhartige 
lijn die ten grondslag ligt aan de "tweewegenleer oude stijl", zoals deze bekend is uit 
het arrest over de Eindhovense benzinepomp uit 1962. Ook uit de jaren '60 stamt het 
standaardarrest ten aanzien van de bevoegdhedenovereenkomst (het zgn. Kruseman
arrest6), waarin in een geval van woonruimte-onttrekking werd beslist dat 

"een bestuursorgaan dat een bevoegdheid met beleidsvrijheid bezit met de be
langhebbende kan overeenkomen, daarvan een bepaald gebruik te maken (op ba
sis van een wederprestatie van de belanghebbende), tenzij het orgaan door aldus 
te handelen misbruik zou maken van zijn bevoegdheden of van zijn feitelijke 
machtspositie ten opzichte van de belanghebbende. " 

Ook in de jurisprudentie in de jaren '80 lijkt de Hoge Raad ten aanzien van dit soort 
overeenkomsten nog een ouderwets "overheidsvriendelijke", van betrekkelijk weinig 
beperkingen getuigende opvatting te huldigen7. De lagere jurisprudentie uit de jaren 
'90 zit op diezelfde lijn. Bij deze lagere rechtspraak wordt de problematiek wel in de 
inmiddels bekend geworden "Windmill-sleutel" behandeld. Zo oordeelde de Haagse 
Rechtbank op 4 mei 19948 over een geval, waarbij medewerking was gevraagd aan 
een bestemmingswijziging in de gemeente Alkemade ten behoeve van de bouw van 
een vijftal vrije sektorwoningen. De gemeente had die medewerking verleend, doch 
daarbij als tegenprestatie voor de te verlenen vrijstelling van de geldende bestemming 
in een overeenkomst zowel een betaling bedongen als de voorwaarde gesteld, dat de te 
bouwen woningen zouden worden bewoond door ingezetenen en/of economisch ge-
bondenen aan de gemeente. De rechtbank overwoog dat de betreffende overeenkomst 
niet in strijd met een publiekrechtelijke regeling moest worden geacht en er ook geen 
sprake was van een onaanvaardbare doorkruising van een publiekrechtelijke regeling . 
Van dezelfde ruime opvatting gaat een recent vonnis van de Rechtbank Utrecht van 10 
september 1997 uit10. De gemeente Rhenen had medewerking verleend aan een artikel 
19-procedure ten behoeve van de hervestiging van een garagebedrijf doch daartege-

6 HR 13 april 1962, NJ 1964, 3 
7 HR 28 januari 1986, RvdW 1986, 55 en HR 23 mei 1986, NJ 1986, 762 (G). 
8 Rb. 's-Gravenhage 4 mei 1994,-4.fi 1994, 3 
9 Thans, najaar 1998, voeg ik een nieuwe noot toe, nu inmiddels is gebleken dat Hof en Hoge Raad het 
oordeel van de rechtbank niet delen blijkens HR 3 april 1998, NJ 1998, 588, m.nt. Bloembergen, AB 
1998, 241, m.nt. Drupsteen en Gemeentestem 7079,3, pag. 383, m.nt. Hennekens. Voorwaarden aan het 
verlenen van medewerking ex artikel 19 WRO mogen alleen strekken tot de behartiging van planologi
sche belangen. Voorts gelden de beperkingen die volgen uit artikel 19 lid 1, laatste volzin in verbinding 
met artikel 15 lid 3 WRO: voorwaarden moeten strekken ter bescherming van de belangen ten behoeve 
waarvan vrijstelling wordt verlangd. De Hoge Raad verenigt zich met het oordeel van het Hof, dat er 
sprake was van détournement de pouvoir door de gemeente, nu voorwaarden in een overeenkomst ter 
behartiging van de woonruimteverdeling niet planologisch van aard zijn. Zulke voorwaarden verbinden 
aan het medewerking verlenen aan een artikel 19 WRO-procedure, zijn strijdig met de openbare orde 
en dus nietig. De overeenkomst werd geheel nietig geoordeeld. Dit arrest kan aldus heel wel worden 
gezien als een indicatie, dat de Hoge Raad ook in het kader van bevoegdheidsovereenkomsten kritischer 
wordt dan voorheen en dat het in dit artikel door mij nog gesignaleerde verschil tussen de voor de 
overheid "ruime " opvatting van de (lagere) gewone rechtspraak en die van de "strengere " van de 
Raad van State moet worden gerelativeerd. Ondertussen doet dat aan de conclusie van dit artikel, dat 
er nog weinig zekerheid bestaat en de praktijk behoefte heeft aan meer duidelijkheid niet af. 
10 Rb Utrecht 10 september 1997, zaaknr/rolnr: 57810/HA ZA 96-938 (nog ongepubliceerd). 
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nover tevoren langs privaatrechtelijke weg door middel van een met een boetebeding 
versterkte overeenkomst bedongen, dat het garagebedrijf op zijn oude lokatie in de 
kern van het dorp zou worden beëindigd. De Rechtbank Utrecht meende dat er geen 
sprake was van strijd met de Wet op de Ruimtelijke Ordening en dat er ook niet van 
een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke regeling sprake was. Daar
bij werd onder meer overwogen dat, "indien gebruikmaking van het privaatrecht wel 
ongeoorloofd zou zijn, een door beide partijen wenselijk geachte ontwikkeling -
verplaatsing van het garagebedrijf naar buiten de dorpskern- juridisch niet sluitend te 
regelen zou zijn". Immers -zo overweegt de rechtbank- "de gemeente zou zich dan niet 
de garantie kunnen verschaffen dat de garagehouder zijn bedrijf bij vergunningver
lening voor de nieuwe lokatie uit de kern zou verplaatsen en zou daarin (waar
schijnlijk) aanleiding zien om artikel 19 WRO niet toe te passen." 

IV.C.6 Bespreking jurisprudentie lagere rechters 

Deze jurisprudentie kan op grond van een praktische benadering worden toegejuicht: 
een strikte toepassing van de "onaanvaardbare doorkruisingsformule" leidt immers tot 
een keurslijf, waarbij ontwikkelingen die zowel burgers en bedrijven enerzijds als de 
overheid anderzijds wenselijk achten, zouden worden verhinderd, zoals de Rechtbank 
Utrecht met de zoeven weergegeven overwegingen heeft aangevoeld. Vanuit een meer 
doctrinair oogpunt is evenwel een andere benadering heel wel mogelijk. Bedacht dient 
immers te worden, dat de voorwaarden die de betreffende gemeenten in de beide be
sproken vonnissen middels een overeenkomst hebben opgelegd, langs publiekrechte
lijke weg niet mogelijk zouden zijn geweest. Aan een op grond van artikel 19 WRO 
verleende vrijstelling van de bepalingen van een bestemmingsplan kunnen immers 
slechts voorwaarden worden opgelegd ter bescherming van de belangen ten behoeve 
waarvan de bepalingen waarvan vrijstelling wordt verleend in het bestemmingsplan 
zijn opgenomen. Zowel de voorwaarden met betrekking tot de categorie van bewoners 
van de vrije sektorwoningen in het Haagse vonnis als de voorwaarden in de Utrechtse 
zaak met betrekking tot de beëindiging van het garagebedrijf in de dorpskern, gelegen 
in een ander bestemmingsplan dan waar het bedrijf zich op grond van artikel 19 WRO 
zou vestigen, zouden naar het mij voorkomt langs publiekrechtelijke weg niet kunnen 
worden opgelegd. Zouden dergelijke voorwaarden langs publiekrechtelijke weg zijn 
opgelegd, dan had dat in het geval zij bij de bestuursrechter waren aangevochten tot 
het oordeel moeten leiden dat er strijd was met artikel 19 juncto artikel 15 van de 
WRO. Nu zij in een civielrechtelijke overeenkomst waren opgenomen, werden zij 
echter wel mogelijk geacht. In feite doorkruisen de overeenkomsten daarmee de in ar
tikel 19 lid 1, laatste volzin, vervatte waarborg dat voorwaarden te verbinden aan een 
artikel 19-vrij stelling moeten voldoen aan de eis, dat zij slechts mogen strekken ten 
behoeve van de belangen die de bepalingen beogen te dienen waarvan vrijstelling 
wordt verleend. 

IV.C.7 Vergelijkbaar resultaat: een goede maatstaf? 

Alvorens aan te geven dat de Raad van State ten aanzien van bevoegdhedenovereen-
komsten een meer kritische houding lijkt in te nemen dan de burgerlijke rechter, maak 
ik nog even een tussenopmerking naar aanleiding van de bedoelde recente lagere ju
risprudentie, waarbij een overeenkomst over de gebruikmaking van een publiekrech
telijke bevoegdheid als het geven van een vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening toelaatbaar werd geacht. In het Utrechtse vonnis wordt voor dat 
oordeel onder meer belang gehecht aan het feit dat de gemeente langs publiekrechte
lijke weg de betreffende voorwaarden niet had kunnen stellen en derhalve langs pu-
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bliekrechtelijke weg geen vergelijkbaar resultaat had kunnen bereiken. Die overwe
ging past in de overwegingen van de Hoge Raad in de Windmill-zaak, waarbij immers 
werd overwogen dat indien de overheid langs publiekrechtelijke weg een vergelijkbaar 
resultaat kan bereiken, dat een belangrijke aanwijzing is dat van doorkruising van de 
publiekrechtelijke regeling als aangegeven in het Windmill-arrest sprake is. 

Het is echter de vraag of het juist is, dat het feit dat langs publiekrechtelijke weg niet 
een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt, een aanwijzing zou moeten vormen dat 
de privaatrechtelijke weg wel begaanbaar is. Ik zou menen dat een kritische benade
ring ten opzichte van gebruikmaking van het privaatrecht juist op haar plaats is, wan
neer de overheid langs privaatrechtelijke weg zich in een betere positie manoevreert 
dan wanneer zij van het publiekrechtelijke kader gebruik had gemaakt. Om bij de 
voorbeelden van zoeven te blijven, juist het feit dat de gemeente langs privaat
rechtelijke weg een tegenprestatie wist te bedingen die zij langs publiekrechtelijke 
weg door het stellen van voorwaarden aan de artikel 19-vrijstelling niet had kunnen 
bereiken, zou in mijn optiek aanleiding kunnen zijn voor het oordeel dat er van een 
onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht sprake is. In feite wordt immers de 
waarborg van de laatste zinsnede van artikel 19 lid 1 juncto artikel 15 WRO, namelijk 
dat een voorwaarde aan een vrijstelling slechts gesteld mag worden ten behoeve van 
de belangen van de bepalingen waarvan vrijstelling wordt verleend, krachtig onder
mijnd wanneer de overheid dergelijke voorwaarden niet bij de vrijstelling, doch via 
een overeenkomst als tegenprestatie voor het verlenen van een vrijstelling op grond 
van artikel 19 regelt. 

Naar het mij voorkomt volgt de Hoge Raad in het zgn. Brandweerkosten-arrest dezelf
de gedachtegang, die derhalve afwijkt van de gedachtegang die ten grondslag ligt aan 
het vergelijkbaar resultaatcriterium. In het Brandweerkosten-arrest11 komt de Hoge 
Raad juist tot de conclusie dat het langs privaatrechtelijke weg invorderen van kosten 
gemaakt bij het inzetten van de brandweer, niet mogelijk is, omdat dat ook langs pu
bliekrechtelijke weg niet kan: de Hoge Raad leidt uit de publiekrechtelijke regelgeving 
af, dat het niet de bedoeling is die kosten in te vorderen en acht het juist daarom niet 
mogelijk dat het langs privaatrechtelijke weg wel zou kunnen. In wezen leidt daarmee 
het feit dat langs publiekrechtelijke weg niet een vergelijkbaar resultaat was te berei
ken tot het oordeel dat dat dan ook langs privaatrechtelijke weg niet moet kunnen. In 
het Windmill-arrest werd nu juist overwogen, dat het feit dat langs publiekrechtelijke 
weg een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt een belangrijke aanwijzing vormt 
voor de conclusie dat de privaatrechtelijke weg niet openstaat12. 

11 HR 11 december 1992, AB 1993, 310, m.nt. Van der Veen. 
12 Ook Scheltema is in zijn noten onder Windmill (NJ 1991, 393) en Brandweerkosten (NJ 1994, 639) 
niet gecharmeerd van het vergelijkbaar resultaatscriterium. Hij stelt onder meer dat het uitgangspunt 
van de legaliteitseis bij kostenverhaal moet zijn dat de wetgever dat in de betreffende wet regelt. De 
opmerking kan worden verbreed: gelet op de legaliteitseis is het bezwaarlijk, wanneer de overheid zich 
langs privaatrechtelijke weg in een betere positie manoevreert dan in de specifieke publiekrechtelijke 
weg is voorzien. Zie over dit soort kwesties onder veel meer verder de dissertatie van Simon (1993) en 
vele beschouwingen van Tak. onder meer in De overheid in het burgerlijk recht, alsmede Teunissen 
(1996). Toevoeging najaar 1998: Een keuze voor een strenge legaliteitseis boven de doorkruisingings-
formule is te vinden in het arrest HR 8 mei 1998, NJ 1998, 890 (ARB) over de verhouding tussen de 
mogelijkheden van de fiscus op grond van de belastingwetgeving en de (beperkte) mogelijkheden voor 
de fiscus een actie uit onrechtmatige daad in te stellen. In de fraaie noot van Bloembergen wordt een 
groot aantal aspecten van de problematiek besproken. Met heb ben ik van mening dat de HR de door
kruisingsformule hiermee niet heeft afgedankt. Wel in die richting: Simon (1998). 
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IV.C.8 De Raad van State en de bevoegdhedenovereenkomst 

De jurisprudentie van de Raad van State getuigt van een meer kritische houding ten 
opzichte van de bevoegdhedenovereenkomst dan die van de burgerlijke rechter. Be
kend zijn bijvoorbeeld de uitspraken van de Afdeling van de geschillen van bestuur 
van de Raad van State en haar Voorzitter13 met betrekking tot de cadmiumlozingen 
van Hydro Agri en Kemira Pernis, waarbij de minister van Verkeer en Waterstaat met 
de betrokken bedrijven had afgesproken dat zij een nieuwe vergunning zouden ver
krijgen als de lozingen van cadmium tijdig tot een bepaald niveau zouden zijn terug 
gebracht. De beroepen die de milieu-organisaties en het Hoogheemraadschap van de 
gemeente Rotterdam hadden ingesteld tegen de betreffende nieuwe vergunningen 
werden gegrond verklaard: door te letten op de met de betrokken bedrijven gemaakte 
afspraken en in verband daarmee een integrale milieuhygiënische toetsing na te laten 
had de minister van Verkeer en Waterstaat naar het oordeel van de Raad van State in 
strijd gehandeld met de wet. Konijnenbelt verklaart deze kritische houding met name 
uit de afwezigheid van beslissingsruimte van het bestuur in de betreffende milieucon-
venanten, die gelet op de in het kader van de milieuwetgeving af te wegen belangen in 
strijd met de wet moet worden geoordeeld. Hij zet de uitspraak in de sleutel van zijn 
opvatting dat het maken van afspraken over gebonden beschikkingen niet denkbaar 
moet worden geacht14. Het is de vraag of deze benadering wel juist is: het bevoegd ge
zag komt bij de vraag welke eisen in het kader van de Wvo moeten worden gesteld 
wel enige beslissingsruimte toe en in beginsel lijkt het niet ondenkbaar, dat omtrent 
die beslissingsruimte afspraken worden gemaakt. Naar het mij voorkomt is niettemin 
de kritische houding van de Raad van State ten opzichte van dergelijke bevoegdhe-
denovereenkomsten wel terecht. Immers, met name de in de wetgeving verankerde 
rechtsbescherming van derden wordt op onaanvaardbare wijze geweld aan gedaan, 
wanneer de overheid en een onderneming zich middels een overeenkomst, waarop die 
derden geen enkele invloed kunnen uitoefenen jegens elkaar verbinden, ook voor wat 
betreft de inhoud van de in de vergunning op te nemen normstelling. De rechtsbe
scherming van derden mag niet worden beknot door een dergelijk één-tweetje. Be-
voegdheidsovereenkomsten kunnen wat betreft die normstelling derhalve geen bin
dende afspraken inhouden en zullen hoogstens jegens elkaar uit te spreken intenties 
c.q inspanningsverplichtingen mogen bevatten. 

IV.C.9 De Raad van State kritischer dan de gewone rechter 

De jurisprudentie van de Raad van State is in lijn daarmee wel degelijk ook kritisch 
ten opzichte van bevoegdheidsovereenkomsten, wanneer de overheid zonder meer een 
duidelijke discretionaire bevoegdheid heeft. In dit verband kan gewezen worden op 
een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 no
vember 199515 met betrekking tot een zogenaamde gedoogovereenkomst. Burge
meester en wethouders van Woerden hadden afspraken met betrekking tot de bewo
ning van een illegale woning in een overeenkomst vastgelegd. Daarbij was tevens een 
boetebeding opgenomen voor het geval de betreffende in de overeenkomst vastgelegde 
voorwaarden niet werden nagekomen. De Raad van State overwoog dat het gelet op de 
publiekrechtelijke taak van het gemeentebestuur tot handhaving van de wettelijke 
voorschriften niet paste dat een beslissing omtrent het gedogen afhankelijk werd ge-

13 Vz.AGRS 24 mei 1991, Milieu en Recht 1992, 115 (mnt. Gilhuis), AGRS 1 september 1992, AB 
1993,400 (m.nt. Drupsteen). 
14 Van Wïjk/Konijnenbelt. hoofdstukken van administratief recht (1993), 8e druk. nr. 99, p. 297 e.V. 
15 ABRS, AB 1996, 288 (m.nt. Jürgens). 
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steld van het sluiten van een overeenkomst, waarin de voorwaarden tot gedogen zijn 
vervat. Deze voorwaarden kunnen en dienen -aldus de uitspraak- te worden uitgewerkt 
in een gedoogbeschikking. Voorts werd overwogen dat de bepaling in de overeen
komst dat bij niet-nakoming van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst 
een boete van 9.000,- zonder rechterlijke tussenkomst zou kunnen worden gevorderd, 
verder ging dan het gemeentebestuur aan (publiekrechtelijke) handhavingsmiddelen 
ten tijde van de bestreden beslissing ten dienste stond. De Afdeling bestuursrecht
spraak oordeelde dat het gemeentebestuur door het stellen van die voorwaarde op een 
onjuiste wijze zijn publiekrechtelijke taak had uitgeoefend. Zoals annotator mevr. Jür
gens terecht opmerkt zou de Windmill-lijn met betrekking tot het feit dat een verge
lijkbaar resultaat langs publiekrechtelijke weg niet te bereiken was, hier tot de conclu
sie kunnen leiden dat het bewandelen van de privaatrechtelijke weg was toegestaan. 
Zij merkt op dat het Brandweerkosten-arrest daarentegen gelet op het feit dat het be
treffende resultaat publiekrechtelijk niet mogelijk is, juist tot de conclusie leidt dat ook 
de privaatrechtelijke weg niet mag worden bewandeld. Mevrouw Jürgens concludeert 
dat de Raad van State in deze uitspraak bij de overwegingen over het boetebeding op 
het laatste spoor zit. 

Dat de bestuursrechter in het algemeen gesproken kritischer is dan de civiele jurispru
dentie tot dusver, volgt ook uit de interessante uitspraak van de Rechtbank 
's-Gravenhage, Sector bestuursrecht van 10 april 199716 met betrekking tot een tussen 
een aantal overheden gesloten bestuursovereenkomst terzake van het bouwrijp maken 
van de eerste fase van de VINEX-lokatie Pijnacker-Zuid. Daarin komen principiële 
overwegingen voor, nl. : 

"Het in het ruimtelijk bestuursrecht aan de in de WRO voorziene planprocedure 
toegekende primaat zou verregaand -worden miskend, indien aan de inhoud van 
vooruitlopend op (de afwikkeling van) die procedures totstandgekomen bestuur
sovereenkomsten overwegende betekenis zou worden toegekend, met name indien 
in een concreet geval ten gevolge van reeds bij convenant gemaakte afspraken, de 
uitkomst van de belangenafweging waartoe bedoelde planprocedures moeten lei
den, in wezen bij voorbaat (vrijwel) vaststaat. De inspraak van de plaatselijke 
bevolking en belangengroeperingen zou daarmede van haar zin worden beroofd, 
hetgeen impliceert dat het volgen van de in de WRO voorgeschreven procedures 
in belangrijke mate tot een formaliteit verwordt. In een geval als hier aan de 
orde, waarbij de bestuursovereenkomst reeds verregaand en gedetailleerd de fi
nanciële contouren en randvoorwaarden bedoelt te scheppen die bij de ontwik
keling van de beoogde woningbouwlokatie dienen te worden in acht genomen, 
lijkt dit gevaar allesbehalve louter denkbeeldig. " 

Deze uitspraak zit op de lijn dat de binding bij overeenkomst over de wijze waarop 
publiekrechtelijke bevoegdheden zullen worden uitgeoefend, gelet op de publiek
rechtelijke waarborgen buitengewoon kritisch moet worden beoordeeld. Die kritische 
houding -zo voeg ik er aan toe- lijkt minder nodig in situaties, waarbij de belangen van 
derden niet of slechts zeer indirekt aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld bij woon
ruimte-onttrekkingen, subsidie-afspraken en fiscale compromissen. 

; Bouwrecht 1997, p. 663 e.v. 
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IV.C. 10 Uitkomsten arbitrair 

De naar het mij voorkomt betrekkelijk casuïstische jurisprudentie en de verschillende 
benaderingen van de burgerlijke rechter en de bestuursrechter laten zien, dat de juris
prudentie van de verschillende rechters weliswaar de geest van het Windmill-criterium 
van de onaanvaardbare doorkruising ademt, doch dat dit niet kan verhinderen dat de 
uitkomsten aan de hand van dit (door de bestuursrechters overigens meestal niet geëx
pliciteerde) criterium enigszins arbitrair zijn en dat de benadering van de burgerlijke 
rechter en de bestuursrechter ondanks datzelfde uitgangspunt toch lijkt de verschillen. 
Zoals eerder aangegeven moet dat uit een oogpunt van rechtszekerheid worden be
treurd. 

IV.C. 11 Het Windmill-criterium en private rechtspersonen 

Is het onaanvaardbare doorkruisingscriterium van belang voor de bevoegdheidsover-
eenkomst, daarnaast kan het ook een rol spelen, wanneer overheidstaken langs privaat
rechtelijke weg worden uitgeoefend door private rechtspersonen. Juist voor de afron
ding van dit artikel werd in de AB van 20 september 1997 gepubliceerd een uitspraak 
van de Hoge Raad van 28 februari 199717. Daarin ging het om een door een Stichting 
Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren Sector op grond van een contract gehandhaafde 
boetebepaling. Dat contract verbood het in strijd handelen met publiekrechtelijke ver
bodsbepalingen met betrekking tot het gebruik van groeibevordende stoffen bij de 
produktie van kalfsvlees. De bedrijven in de sector hadden zich jegens de genoemde 
stichting langs privaatrechtelijke weg verbonden zich aan de betreffende publiekrech
telijke voorschriften te houden. Het betrof hier een economisch delict waarop artikel 5 
WED van toepassing is. Dat artikel bepaalt dat terzake van de economische delicten 
geen andere voorzieningen met de strekking van straf- of tuchtmaatregelen kunnen 
worden getroffen dan de straffen of maatregelen overeenkomstig de WED voorzien. 
De langs privaatrechtelijke weg opgelegde boeten werden door de eigen Geschillen
commissie van de stichting in strijd met artikel 5 van WED geoordeeld, waarna de 
stichting het bindend advies van de eigen geschillencommissie bij de burgerlijke 
rechter aanvocht. Deze bevestigde het oordeel van de geschillencommissie in drie in
stanties. De Hoge Raad acht daarbij beslissend dat de genoemde stichting, "hoewel 
gehuld in het kleed van een privaatrechtelijke rechtspersoon, ten deze in feite functio
neert als verlengde arm van de Produktschappen". In de conclusie van de advocaat-
generaal Vranken was te dien aanzien uiteengezet, dat de stichting is opgericht ter uit
voering van de Verordening PW-kwaliteitscontrole vleeskalveren sector 1991, dat de 
beide betrokken Produktschappen ieder met één lid in het bestuur zijn vertegenwoor
digd en dat de controle van de stichting gebaseerd is op een aantal produktschapsver-
ordeningen en door de stichting nader vastgestelde reglementen en dat voorts de stich
ting voor 99,6% wordt gefinancieerd door verschillende overheidsinstanties, t.w. de 
beide betrokken Produktschappen en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij. 

De Hoge Raad oordeelt dat de op te leggen boeten in strijd moeten worden geacht met 
artikel 5 WED. Met betrekking tot de stelling van de stichting in haar cassatiemiddel, 
dat overtreding van de desbetreffende verordening van de produktschappen een on
rechtmatige daad oplevert jegens de stichting, oordeelt de Hoge Raad dat beslissend in 
de daarbij door het Gerechtshof gevolgde gedachtegang is dat de stichting ook bij het 
instellen van die vordering functioneert als verlengde arm van de produktschappen en 

' HR 28 februari 1997, AB 1997. 314 (m.nt. Drupsteen). 
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dat toewijzing van de betreffende vordering uit onrechtmatige daad 
de publiekrechtelijke weg op onaanvaardbare wijze zou doorkruisen, nu voor de be
treffende produktschappen publiekrechtelijke wegen openstaan, waardoor zij een met 
de gevorderde voorziening vergelijkbaar resultaat kunnen bereiken. 

IV.C. 12 Doorkruisingsformule ook voor private rechtspersonen relevant 

Voorzover mij bekend is dit de eerste keer dat de doorkruisingsformule ook wordt 
toegepast op het functioneren van een private rechtspersoon . Het ligt voor de hand 
dat de doorkruisingsjurisprudentie in ieder geval ook van belang is voor die private 
rechtspersonen, die als bestuursorganen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen worden beschouwd, daargelaten of dat voor de zoeven genoemde stichting 
geldt. Ingevolge artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht behoren daartoe orga
nen van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, doch ook andere 
personen of colleges, die met enig openbaar gezag zijn bekleed. Een voorbeeld daar
van is bijv. de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Of de doorkrui
singsformule beperkt moet worden tot bestuursorganen in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht valt intussen te betwijfelen. Zoals in het proefschrift van mevrouw 
Schreuder is uiteengezet, zijn er in het maatschappelijk middenveld tal van tussenvor
men aanwezig, die aan publieke taakvervulling doen. De doorkruisingsformule zal, 
wanneer publiekrechtelijke waarborgen worden doorbroken, van gewicht zijn, al moet 
er voorlopig van worden uitgegaan dat dat slechts het geval is, wanneer ofwel sprake 
is van een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, ofwel sprake 
is van een zodanige overwegende invloed van de overheid op de betreffende rechts
persoon dat de tweewegenleer-problematiek aan de orde kan zijn. Het zou immers niet 
zo moeten zijn dat, wanneer private rechtspersonen samenwerken met de overheid en 
de invloed van de overheid daarbij van betrekkelijk ondergeschikte betekenis is, de 
tweewegenleer-problematiek een rol gaat spelen. Van ontduiking van het publiekrecht 
is immers geen sprake, wanneer zuiver privaatrechtelijke organisaties met weinig of 
geen overheidsinvloed zich het algemeen belang aantrekken omdat hen bezwaarlijk 
kan worden tegengeworpen dat zij gebruik zouden moeten maken van publiekrechte
lijke bevoegdheden (die zij dan wel degenen die een overheersende invloed op hun 
functioneren hebben in dat geval immers niet hebben). Dat is anders, wanneer het gaat 
om een private rechtspersoon die het verlengde is van de overheid en die langs privaat
rechtelijke weg overheidstaken uitvoert, welke de overheid waarvan de rechtspersoon 
het verlengde is langs publiekrechtelijke weg kan uitoefenen. Op de vraag wanneer dat 
precies het geval is, geeft het arrest van 28 februari 1997 nog geen duidelijk antwoord. 
Ook met betrekking tot dit terrein zal er in de komende periode ongetwijfeld nog een 
nadere invulling van de doorkruisingsformule nodig zijn. 

18 Natuurlijk is het vraagstuk of private rechtspersonen, die publieke laken uitoefenen het publiekrecht 
niet ontduiken, in zijn algemeenheid al veel langer onderkend. Zie onder veel meer bijvoorbeeld de pre
adviezen van De Goede & Troostwijk (1956) en de NJV preadviezen van eenjaar later van Jeukens & 
Prins (1957). Recenter Peters (1992) en nog recenter de dissertatie van Schreuder (1994). 
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IV.C.13 Conclusie 

Op alle drie terreinen die hiervoor aan de orde kwamen -het "zuivere tweewegenleer"-
terrein van Windmill en Kunst- en Antiekstudio Lelystad/gemeente Lelystad, het ter
rein van de bevoegdhedenovereenkomst en het terrein van de private rechtspersonen, 
die overheidstaken uitoefenen- heeft de praktijk dringend behoefte aan verdere invul
ling en verfijning van het Windmill-criterium, omdat het criterium in de praktijk nog 
te weinig houvast biedt en tot verschillende uitkomsten kan leiden. Overheden ener
zijds en ondernemingen en burgers anderzijds voelen veelvuldig de behoefte aan 
rechtszekerheid bij dit soort problemen. 



Hoofdstuk V De bestuursrechtspraak en de juridisering 
{Nederlands Juristenblad, mei 1997, themanummer over 
juridisering, pag. 950-955) 

VI Intro 

Bekende vertegenwoordigers van het openbaar bestuur hebben de aanval geopend op 
de juridisering ' van het openbaar bestuur. In willekeurige volgorde kunnen worden 
genoemd de burgemeesters Patijn, Peper, Ouwerkerk, Wöltgens en Brokx en de 
(ex-)commissarissen van de Koningin Van Kemenade en Lammers.2 Met name de 
bestuursrechtspraak ligt daarbij onder vuur. Zijn deze verwijten terecht? 

V.2 Bestuursrechtspraak: een wezenlijke behoefte 

Dat de bestuursrechter een wezenlijke behoefte vervult aan bescherming tegen uitoe
fening van overheidsbevoegdheden lijkt op zichzelf onomstreden. In de betogen van 
de heren bestuurders (tot dusver zijn het alleen maar heren) klinkt door dat bij de niet 
gekozen rechter veelal een herkansing mogelijk is van de besluitvorming van de geko
zen volksvertegenwoordigers. Tegen de achtergrond van de sinds de Tweede Wereld
oorlog enorm toegenomen hoeveelheid overheidsbevoegdheden enerzijds en de rechts
statelijke eis dat de overheid zelf aan het recht gebonden is anderzijds, valt er echter 
ook wanneer men het primaat van de politiek-bestuurlijke besluitvorming als uit
gangspunt neemt niet aan te ontkomen dat de bestuursrechter een belangrijke rol wordt 
toegekend. Bestuursrechtelijke colleges (hierna vaak: de bestuursrechter) zijn immers 
speciaal ingesteld om de rechtmatigheid van de wijze van uitoefening van die over
heidsbevoegdheden te toetsen. Het is een misvatting om te veronderstellen dat die taak 
zou kunnen worden vervuld door de gekozen vertegenwoordigende lichamen. Princi
pieel kan dat niet, omdat de vertegenwoordigende lichamen niet primair gericht zijn 
op een dergelijke toetsing. 

Vooral om die reden zijn de vele mogelijkheden die onze bestuurswetgeving tot 10 à 
20 jaar geleden kende om in beroep te gaan bij bijvoorbeeld de gemeenteraad, ge
schrapt. De overtuiging won veld, dat een politiek lichaam als een gemeenteraad min
der geschikt was om bijvoorbeeld een beroep tegen een afgewezen bouwvergunning te 
beoordelen. 

1 In dit stuk acht ik mij ontslagen van de verplichting een sluitende definitie te geven. De versta er in dit stuk 
met name onder: het dominanter worden van de juridische aspecten in de relatie overheid-burger. 
Toevoeging najaar 1998: na dit artikel verscheen het rapport van de Commissie-Van Kemenade. In 
hoofdstuk VI komt dat aan de orde. Zie met name VIA en VI.9. Het onderwerp is ook overigens sinds mei 
1997 hoog op de agenda gebleven. In het kabinetsstandpunt "Juridisering in het openbaar bestuur" zoals 
dat juist bij de afronding van dit boek op 21 december 1998 aan de Tweede Kamer is aangeboden (TK 
1998-1999, 26320, nr 1) wordt "de overmatige juridisering van de samenleving als een van de grootste 
vraagstukken in het huidige tijdsgezicht" beschouwd. Bijlage 2 bij de notitie geeft een overzicht van de dis
cussie, terwijl in bijlage I wordt gereageerd op een aantal concrete voorstellen van de Commissie-Van Ke
menade. 
2 Deze opsomming is gedeeltelijk ontleend aan de rede van Ten Berge (1996) als voorzitter van de VAR 
tijdens de jaarvergadering op 10 mei 1996, p. 7 e.v., zie verder Brokx (1997), Van Kemenade (1997), p. 
2 e.v. 
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Royer heeft in zijn nu al bekende afscheidsrede als President van de Hoge Raad het 
verschil in habitus van de politicus en de rechter kernachtig geschetst. Het daarin 
beschreven verschil in habitus vormt mede de achtergrond van het feit, dat de verte
genwoordigende lichamen principieel minder geschikt zijn om de rechtmatigheid van 
overheidsbesluiten te beoordelen. De rechter is dat wel, doch hij dient daarbij wel 
scherp in het oog te houden dat hij zich tot die rechtmatigheidstoetsing beperkt en zich 
niet op het terrein van de bestuurder en volksvertegenwoordiger begeeft. 

Niet alleen om principiële maar ook om praktische redenen moeten de vertegenwoor
digende lichamen zich niet bezig houden met iedere concrete uitoefening van over
heidsmacht. De klachten dat volksvertegenwoordigers zich toch al te veel bezig 
houden met de waan van de dag, zouden sterk toenemen wanneer zou worden toege
geven aan de pleidooien om minder rechtsbescherming bij de bestuursrechter mogelijk 
te maken tegen iedere individuele overheidsbeslissing. 

Recentelijk heeft de Evaluatiecommissie Algemene wet bestuursrecht in haar verslag 
van 18 december 1996 nog eens bevestigd dat een zekere juridisering het onvermijde
lijke gevolg is van rechtsstatelijk bestuur en individuele rechtsbescherming. De juridi
sering wordt daarbij deels als het gevolg van autonome maatschappelijke ontwikkelin
gen beschouwd. 

Met het oog op de bestuursrechtspraak meen ik dat het zinvol is daarbij drie aspecten 
te onderscheiden, die in de recente debatten over de vergaande juridisering nogal eens 
op één hoop worden gegooid. 

In de eerste plaats is er het aspect van de toegang tot de bestuursrechter, in de tweede 
plaats is er het aspect van de controle door de bestuursrechter op de zogenaamde 
"buitenkant" van een overheidsbesluit (gedoeld wordt op de toetsing door de be
stuursrechter, die vóór de codificatie in de Algemene wet bestuursrecht wel werd 
aangeduid met de toetsing aan zgn. "formele beginselen van behoorlijk bestuur", 
waarbij het gaat om de zorgvuldigheid van de voorbereiding, een adequate motivering 
etc.) en in de derde plaats valt te onderscheiden het aspect van inhoudelijke toetsing 
van de bestuursrechter met betrekking tot het besluit, waarbij de toetsing van de ge
maakte beleidskeuze aan de orde is. Mijn stelling is nu -en ik zal dus mijn conclusie 
ten behoeve van de helderheid van dit stuk alvast verklappen- dat voor wat betreft de 
eerste twee aspecten (toegang tot de bestuursrechter en toetsing aan zgn. formele be
ginselen) er in de laatste 20 jaar onmiskenbaar sprake is van een enorme toename van 
de juridisering door de rol van de bestuursrechter, welke evenwel goeddeels positief 
valt te waarderen, terwijl waar het gaat om de toetsing met betrekking tot beleidsin
houdelijke keuzes niet of nauwelijks van een toename van de indringendheid van de 
rechterlijke toetsing sprake is en wellicht zelfs in de laatste jaren van een afname. Zie 
ik het goed dan suggereren de klachten vanuit de vertegenwoordigers van het openbaar 
bestuur dat de rechter zich te zeer op het beleidsinhoudelijke terrein begeeft in verband 
met de enorme toename aan rechtsbescherming. Men verwart dan echter het eerste 
hiervoor te onderscheiden aspect (de mogelijkheden van beroep op de bestuursrechter 
zijn inderdaad enorm toegenomen), terwijl de toename van de indringendheid van de 
rechterlijke toetsing met betrekking tot beleidsinhoudelijke keuzes (het hiervoor 
beschreven derde aspect) niet dan wel hoogstens zeer betrekkelijk aan de orde is. Ik ga 

3 Rover (1996). 
4 Verslag van de Commissie evaluatie Algemene wet bestuursrecht van 18 december 1996, p. 34 en 84. 
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hieronder achtereenvolgens op de drie genoemde aspecten in om mijn stelling toe te 
lichten. 

V.3 Juridisering door de toename aan mogelijkheden van beroep op de bestuurs
rechter 

De rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten is in deze eeuw steeds meer verplaatst 
van de burgerlijke rechter naar de bestuursrechter. De achtergrond van die verschui
ving is gelegen in de wens een aparte, voor de burger gemakkelijk toegankelijke, niet 
kostbare rechtsgang te openen tegen bestuursbesluiten, zonder verplichte procesverte
genwoordiging, bij rechters, die op het terrein (of beter: de verschillende deelterrei
nen) van het bestuursrecht gespecialiseerd zijn. Veel meer dan de Algemene wet be
stuursrecht is de invoering van de Wet-Arob in 1976 in die ontwikkeling wat dat be
treft een zeer belangrijk moment geweest. Was er voor de Wet-Arob in het algemeen 
geen andere rechtsgang tegen individuele beslissingen van een lagere overheid dan het 
instellen van een vordering bij de burgerlijke rechter op grond van onrechtmatige 
overheidsdaad, na de Wet-Arob kon tegen vrijwel iedere overheidsbeschikking een 
bezwaarschriftenprocedure worden gevolgd en vervolgens beroep bij de Raad van 
State worden ingesteld. Het feit dat tegen vrijwel iedere overheidsbeslissing beroep bij 
de bestuursrechter mogelijk is, is onmiskenbaar -in de termen van dit speciale num
mer- een enorme faktor in de juridisering. Daarmee is immers de toegang tot de rech
ter zeer vergemakkelijkt. Voorts heeft dit stelsel een verplichte bezwaarschriftenpro
cedure geïntroduceerd, hetgeen eveneens een sterke juridisering van het overheidsbe
stuur met zich heeft gebracht. Naar mijn indruk is het deze faktor die vooral de klach
ten vanuit de vertegenwoordigers van het openbaar bestuur heeft veroorzaakt. De 
daarmee mogelijk gemaakte opeenstapeling van beroepsprocedures brengt met zich 
dat heel veel aandacht aan de juridische aspecten van de besluitvorming moet worden 
gegeven. Bovendien zijn de klachten over de vertraging bij de mogelijkheid over-
heidsbeslissingen uit te voeren een gevolg van deze enorme toename van de mogelijk
heden de bestuursrechter te benaderen. 

Vanuit de ontwikkeling van de rechtsbescherming is die toename echter logisch en 
bezwaarlijk anders dan als buitengewoon positief te waarderen. Was de vrijwel alge
mene competentie van de bestuursrechter er niet gekomen, dan zou de rechtsbescher
ming er ook zijn, maar geconcentreerd bij de burgerlijke rechter (in de vorm van akties 
op grond van onrechtmatige overheidsdaad tegen de betreffende besluitvorming). Ook 
bestuurders pleit(t)en veelal voor concentratie van de rechtsbescherming bij de spe
cialistische bestuursrechters, van wie zij meer begrip verwacht(t)en dan van de ge
wone rechter. Niettemin is juist het argument van de juridisering voor hen aanleiding 
om de bij amendement in de Awb per 1 januari 1999 voorziene beroepsmogelijkheid 
tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels fel te bestrijden, hetgeen 
zijn invloed niet heeft gemist. De invoering daarvan zal worden uitgesteld. Uitstel zal 
wellicht afstel betekenen, zodat de burgerlijke rechter ten aanzien van deze overheids
besluiten de te adiëren rechter blijft. Er zijn echter nog geen uitgewerkte betogen ge
weest, waarin wordt bepleit dat de slinger in de tijd moet worden terug gezet en dat de 
mogelijkheden om bij de bestuursrechter te procederen moeten worden afgeschaft en 
dat het voor 1976 bestaande stelsel waarbij de burgerlijke rechter weer competent zou 
zijn, weer in ere zou moeten worden hersteld. Dat zou vanwege de nu eenmaal hogere 
drempels om bij de civiele rechter te procederen met de verplichte procesvertegen
woordiging natuurlijk een enorme stap terug zijn. Bovendien wordt daarmee geen 
recht gedaan aan de heilzame werking, die het bestuursrecht voor de kwaliteit van het 
bestuur heeft gebracht. Daarmee wordt aan het tweede genoemde aspect -de toetsing 
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van de zogenaamde "buitenkant" van de besluitvorming- toegekomen. 

V.4 De bestuursrechter sluit bij systematiek wetgever aan 

Alvorens daarop (onder V.5 e.v.) in te gaan maak ik nog de opmerking dat het niet al
leen de wetgever is geweest, die door met name invoering van de Wet-Arob en recen
telijk de Algemene wet bestuursrecht de verschuiving van de toetsing van de besluit
vorming van de overheid door de burgerlijke rechter naar de bestuursrechter heeft te
weeg gebracht, doch dat de bestuursrechter zelf bij die systematiek van rechtsbe
scherming heeft aangesloten. Een duidelijk voorbeeld vormt de kort na de invoering 
van de Wet-Arob door de eerste Voorzitter van de Afdeling rechtspraak mr J. van der 
Hoeven gedane creatieve uitspraak, waardoor de schriftelijke waarschuwing vooraf
gaand aan de toepassing van bestuursdwang als een beschikking werd aangemerkt met 
als gevolg dat de bestuursrechter competent werd daarover te oordelen. Hoewel veel 
gezaghebbende commentaren van oordeel waren dat uit doctrinair oogpunt op de be
slissing wel wat viel af te dingen, was men het in het algemeen over de wenselijkheid 
van die beslissing volledig eens.5 Van zeker evenveel principieel gewicht is de recente 
beslissing van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om het zuivere 
schadebesluit onder omstandigheden als een besluit in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht aan te merken, waarmee beroep op de bestuursrechter tegen zo'n besluit 
mogelijk is geworden. Die beslissing zal eveneens een enorme juridisering van derge
lijke besluiten met zich brengen, nu het veel eenvoudiger wordt om daartegen te pro
cederen en er ook bezwaarschriftenprocedures met een sterke toename van de belas
ting van de bezwaarschriftencommissies zullen volgen.6 

V.5 Evaluatie 

Aldus is het evident dat de verschuiving van de competentie om de rechtmatigheid van 
bestuursbesluiten te beoordelen van de burgerlijke rechter naar de bestuursrechter de 
juridisering aanzienlijk heeft doen toenemen. Die verschuiving van de competentie 
moet echter als stap in de ontwikkeling van de rechtsbescherming en als bijdrage aan 
de kwaliteit van de besluitvorming (zie hierna onder 5 e.v.) positief worden gewaar
deerd.7 

5 VZ.ARRS 25 augustus 1976, AB 1976, 214, bevestigd door de ARRS 7 oktober 1977, AB 1978, 77. 
Zie daarvoor onder meer de dissertatie van Michiels (1987), hoofdstuk 3. 
6 ABRS 29 november 1996, JB 1996, 253 eaAB 1997, 66. 
7 Zie onder veel meer Van der Hoeven (1986), p. 32: 
"Hoezeer de rechtspraak van de burgerlijke rechter al dan niet in kort geding, aan een be
staande en groeiende behoefte tegemoet kwam, zij was nochtans niet de beste oplossing. De 
kosten van de procedure, het nsico van veroordeling in proceskosten, de mogelijkheid van 
procederen in drie of zelfs meer instanties, het ontbreken veelal van specialistische kennis en 
ervaring en, bovenal, de gecompliceerdheid van het juridisch constructiewerk, dat het civiele 
begrippenstelsel toepasbaar moet maken op rechtsverhoudingen, waarvoor dat stelsel niet was 
geconcipeerd, maken het eindresultaat verre van ideaal." 
Ook hier gelden de woorden van minister Sorgdrager (1996) in haar toespraak bij de eerste officiële 
bouwhandeling voor het Gerechtsgebouw in Utrecht op 3 juni 1996: 
"Bij de sterke groei van de regelgeving is natuurlijk ook de rol van de rechter belangrijker 

geworden. Ook dat is in beginsel een goede zaak. Immers, welk democratisch bestuurder zou 
zich niet toetsbaar willen opstellen? (...) En wat is een wet, een nota of een subsidieverorde
ning zonder een gezaghebbende interpretatie? En wie wenst zich niet een rechter die steeds in 
individuele gevallen het recht als het ware op maat snijdt." 
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Niettemin heeft het systeem, waarbij tegen ieder individueel overheidsbesluit de mo
gelijkheid van bezwaar en beroep open staat, bezwaren die in toenemende mate ook te 
horen zijn van hen die de mogelijkheden die het bestuursrecht biedt om rechts
bescherming te bieden, goedgezind zijn. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op de 
bijdrage van Scheltema in dit blad aan de serie "Het juridisch tekort", waarin wordt 
betoogd dat de inrichting van het bestuursrecht naar het model van de rechtsbescher
ming tegen een bepaald besluit van het bestuur achterhaald is. Waar dat nu gekomen 
is in de plaats van het systeem van het procederen bij de burgerlijke rechter moet uit
eraard de volgende stap niet zijn om daarnaar terug te keren. Wel is het zinnig om na 
te denken over een systeem waarbij de bestuursrechter een algemene competentie 
wordt toegekend, doch herhaling van zetten middels een opeenstapeling van bezwaar-
en beroepsprocedures wordt voorkomen zonder afbreuk te doen aan het beginsel, dat 
een goede en efficiënte en niet dure mogelijkheid bestaat om het oordeel aan de onaf
hankelijke rechter over de rechtmatigheid van de besluitvorming van het bestuur voor 
te leggen. Voorzover het thema van de juridisering het nadenken over een dergelijke 
evenwichtige nieuwe stap in de ontwikkeling van de rechtsbescherming stimuleert, is 
dat een goede zaak. 

V.6 Toetsing aan de (thans gecodificeerde) formele beginselen van behoorlijk 
bestuur 

Het belangrijkste kwalitatieve aspect van de toegenomen bemoeienis van de bestuurs
rechter met het openbaar bestuur is naar mijn vaste overtuiging niet zozeer gelegen in 
de indringendheid van de toetsing van de belangenafweging, doch veeleer in wat ik 
hiervoor als de buitenkant van de beschikking aanduidde, met name dus de zorgvul
digheid van de besluitvorming en de motivering waarop de besluitvorming steunt. Uit 
empirisch onderzoek naar de wijze van toetsing van de Raad van State tijdens de wer
king van de Wet-Arob is gebleken dat, indien beschikkingen werden vernietigd, ver
nietigingen wegens strijd met het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel (toen nog 
niet gecodificeerd, zoals thans in met name de artikelen 3:2 en 4:16 Awb) zeer belang
rijk in aantal waren.9 In het boekje "Ervaringen met 10 jaar AROB" geeft een ge
meente-ambtenaar van de gemeente Amsterdam het voorbeeld dat waar vóór de in
werkingtreding van de Wet-Arob een aanschrijving tot politiedwang slechts "weg met 
dat schuurtje" vermeldde, zo'n aanschrijving na 10 jaar Wet-Arob ook overwegingen 
bevatte dat "na onderzoek niet is gebleken dat alsnog een bouwvergunning zou kunnen 
worden verleend" e.d. 10 Van dit soort juridisering tengevolge van de werkzaamheden 
van de bestuursrechter zijn vele voorbeelden te geven. Zo is het een bekende eis in de 
jurisprudentie van de bestuursrechter, dat een bestuursorgaan gehouden is om na te 
gaan of er aanleiding is om in een individueel geval af te wijken van beleidsregels. Die 
eis werkt in de praktijk veelal zo uit dat wanneer een bestuursorgaan in een beschik
king maar in enige mate motiveert dat bij afweging van alle betrokken belangen er 
geen aanleiding is om in het betreffende geval van het vaste beleid af te wijken en der
halve het vaste beleid wordt toegepast, de rechter een dergelijke motivering voldoende 
acht. Toch is ook dit een voorbeeld van de heilzame werking van de bestuursrecht
spraak op het bestuur dat zijn beschikkingen onmiskenbaar zorgvuldiger is gaan voor
bereiden en beter is gaan motiveren. Het sluitstuk van deze ontwikkeling is dat deze 
formele beginselen van behoorlijk bestuur thans in de Algemene wet bestuursrecht als 

8 Scheltema (1996). 
9 Zie onder meer het Groningse onderzoek "Kroonberoep en Arob-beroep", Van Buuren, Bolt, Schelte
ma (1981), p. 61. 
10 Ervaringen met tien jaar AROB (1986), p. 125, laatste alinea. 
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wettelijke normen zijn gecodificeerd. Wie de laatste 20 jaar de rechtsbescherming 
door de bestuursrechter met een helikopterblik tracht te overzien en zich afvraagt wat 
de werkzaamheden van de bestuursrechter voor het bestuur hebben betekend, stuit hier 
naar mijn indruk op de meest wezenlijke bijdrage van de bestuursrechter aan de kwa
liteit van de besluitvorming, die aldus meer in de vorm dan in de inhoud zit. Dat kan 
ook niet anders, omdat het bestuursrecht zijn hand zou overspelen, wanneer zonder 
democratische legitimatie te zeer inhoudelijke keuzes zouden worden gemaakt. Men 
moet zich er echter voor hoeden om kwesties als een zorgvuldige besluitvorming en 
een goede motivering slechts als vormvereisten te zien. Niet alleen juristen weten dat 
wij het bij dit soort wezenlijke aspecten over de kwaliteit van de besluitvorming heb
ben. Aldus kan worden geconstateerd dat deze juridisering tengevolge van de werk
zaamheden van de bestuursrechter heeft bijgedragen aan de kwaliteit door een ver
hoogde aandacht voor deze belangrijke aspecten van de besluitvorming. 

V.7 Is de toetsing inhoudelijk indringender dan vroeger? 

Voor wat betreft het derde hiervoor onderscheiden aspect namelijk: is er nu sprake van 
een meer indringende toetsing door de bestuursrechter van door het bestuur gemaakte 
beleidskeuzes als het bestuur volgens de wet daartoe de vrijheid heeft, is er weinig dat 
daarop wijst. Met De Waard ben ik van mening dat, als er al verschil is in de mate van 
intensiteit van rechterlijke bemoeienis, de intensiteit van de rechterlijke toetsing eerder 
lijkt af te nemen dan toe te nemen. Wellicht hebben de sectoren bestuursrecht van de 
verschillende rechtbanken in hun nog korte bestaan wel eens de neiging tot een be
trekkelijk vergaande toetsing, de Afdeling bestuursrechtspraak is, niet alleen naar mijn 
indruk, meer "bestuurdersvriendelijk" dan bijvoorbeeld de Afdeling rechtspraak in 
haar eerste jaren van haar bestaan. De Waard heeft het zo geformuleerd: 

"Mijn boodschap is: eenjaar of 10, 15 jaar geleden was er eigenlijk meer aanle
iding tot klachten over de intensieve rechterlijke bemoeienis dan nu. Want wat 
leert een analyse van de jurisprudentie op de wat langere termijn? Volgens mij 
het volgende: de meest belangwekkende ontwikkelingen in de toetsing van bes
tuursbesluiten in de richting van de intensivering van de toetsing hebben zich 
voorgedaan in pakweg de eerst 5 jaar van de Wet-Arob. Ontwikkelingen die een 
vergaande rechterlijke bemoeienis hebben mogelijk gemaakt en die het in zich 
hadden nog verder uit te groeien. Maar die nadere ontwikkeling is achterwege 
gebleven. " 

Hebben de sectoren bestuursrecht van de verschillende rechtbanken hier en daar de 
neiging tot een betrekkelijk indringende toetsing van bestuursbesluiten, de Afdeling 
bestuursrechtspraak laat duidelijk merken dat zij op de lijn van een afstandelijke toet
sing zit.12 Dat is bijvoorbeeld tot uitdrukking gekomen in haar jurisprudentie met be
trekking tot artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij werd uitgemaakt 
dat de Algemene wet bestuursrecht met de codificatie van het evenredigheidsbeginsel 
geen verandering heeft willen brengen in de intensiteit van de rechterlijke toetsing. De 

11 De Waard (1997), p. 6 e.v. 
12 Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven lijkt naar mijn indruk eenzelfde koers te varen. Wel
licht toetst de Centrale Raad van Beroep indringender, hetgeen mede te verklaren kan zijn uit het feit, 
dat deze rechter als ambtenaren- en sociale zekerheidsrechter slechts zelden met meerpartijen geschillen 
wordt geconfronteerd. 
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rechter moet gewoon de oude willekeur-formule blijven hanteren.13 Leek het aan
vankelijk zo te zijn dat bij sancties een verdergaande toetsing op haar plaats is, onder
tussen weten wij dat ook bij het opleggen van een dwangsom en een lastgeving tot 
bestuursdwang een dergelijke afstandelijke toetsing moet worden gehanteerd en dat 
slechts bij de zogenaamde punitieve sancties -die leed willen toebrengen- een minder 
afstandelijke toetsing moet worden betracht.14 

Voorzover er (nog) verschil is tussen de sectoren bestuursrecht en de Raad van State 
spoort dat met de psychologische faktor die Ten Berge in zijn VAR-rede in 1996 heeft 
genoemd: 

"Er is ook een psychologisch verschijnsel in het spel. De Raad van State is in 
de ogen van bestuurders een orgaan in Den Haag, bestaande uit oudere, ver
standige dames en heren met een bestuurlijke achtergrond, terwijl de bestuurs-
sectoren van de rechtbanken door een aantal bestuurders wordt gezien als ver
zamelingen "jonge honden" zonder inzicht in bestuurlijke verhoudingen en 
problemen. Misschien is deze visie onjuist, maar zij speelt wèl mee. " u 

Naar mijn indruk is het daarbij zo, dat hetgeen zich thans bij de sectoren bestuursrecht 
van de verschillende rechtbanken afspeelt enigszins vergelijkbaar is met de betrekke
lijk kritische houding ten opzichte van het bestuur van de Raad van State in de begin
tijd van de Wet-Arob. De Raad van State van nu fluit echter al te indringend toetsende 
sectoren bestuursrecht van de rechtbanken regelmatig terug. Wellicht is de door de 
bestuurders aangezwengelde discussie over de juridisering van het openbaar bestuur 
mede van invloed. Een meer uitgebreide analyse van de jurisprudentie zou naar mijn 
oordeel leren dat er maar betrekkelijk weinig gevallen zijn, waarbij de bestuursrechter 
in hoogste instantie een binnen de wet passende beleidsmatige keuze van het bestuur 
niet respecteert. Dat laatste gebeurt hoogst zelden. 

V.8 Zelf voorzien 

Als gevolg van vele vernietigingen wegens zorgvuldigheids- of motiveringsgebreken 
ontstaat er niet zelden een situatie dat een uitspraak niet leidt tot oplossing van het ge
schil. Dit leidt tot kritiek van de kant van zowel het bestuur als de burger en tot een 
oproep aan de bestuursrechter om vaker het conflict werkelijk tot een einde te brengen. 
Aldus moet ook het voorzichtige pleidooi in het verslag van de Evaluatiecommissie 
Algemene wet bestuursrecht dat de rechter waar mogelijk meer zelf in de zaak dient te 
voorzien, worden verstaan. 16Tegen deze achtergrond valt bovendien (mede) te begrij
pen waarom het Kroonberoep dat in beginsel in een vollere en dus verdergaande toet
sing van besluiten voorzag dan de toetsing door de bestuursrechter, in bestuurlijke 
kring nogal populair was. Hier is tot op zekere hoogte sprake van een paradox: de 
rechter wordt gevraagd zich meer te veroorloven dan vroeger voor mogelijk werd ge
houden, namelijk om zijn eigen beslissing in de plaats te stellen van die van het be
stuur. Of wij hier met een ontwikkeling te maken hebben die zal doorzetten, is overi
gens de vraag. Wie vanuit een klassieke conceptie roept om een afstandelijk toetsende 

13 ABRS 9 mei 1996, JB 1996, 158 m.nt. FAMS met vernietiging van de uitspraak Rb. Roermond 28 
oktober 1994, JB 1996, 158, waarin aan het evenredigheidsbeginsel was getoetst. 
14 ABRS 19 september 1996, JB 1996, 215 m.nt. Schlössels met vernietiging van de uitspraak Rb. 
Maastricht 23 oktober 1995, JB 1996, 215, waarin eveneens aan het evenredigheidsbeginsel werd ge
toetst. 
15 Zie de in noot 2 vermelde VAR-publikatie, p. 10. 
16 Zie het in noot 4 vermelde verslag, p. 61 en 85. 
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rechter, moet zich wel enigszins in bochten wringen om vervolgens een aktieve rechter 
te verlangen, die zelf in zijn uitspraak aangeeft hoe het bestuur dient te beslissen of 
sterker nog de betreffende beslissing zelf neemt. Het is dan ook geen wonder dat het 
nog niet duidelijk is, hoe deze ontwikkeling een vervolg zal krijgen. Ook hier lijkt de 
Afdeling bestuursrechtspraak bijvoorbeeld ten aanzien van bouwvergunningen terug
houdendheid te prediken, een terughoudendheid waarvan annotator Van Buuren zich 
niet zonder reden heeft afgevraagd of zij wel te rijmen is met de wijze waarop diezelf
de Afdeling in haar uitspraken exact voorschrijft hoe bepaalde voorschriften in 
milieuvergunningen er uit moeten zien . 

V.9 De aansprakelijkheidsjurisprudentie 

Er is vanuit de overheid ook veel kritiek op de aansprakelijkheids-jurisprudentie van 
de Hoge Raad, die inhoudt dat een vernietigd besluit ook een onrechtmatig besluit is. 
Hoewel dat strikt genomen buiten deze bijdrage valt -in feite gaat het hier immers om 
jurisprudentie zoals deze door de burgerlijke rechter is ontwikkeld- maak ik er toch 
een opmerking over, omdat die jurisprudentie thans ook van invloed is op de jurispru
dentie van de bestuursrechter in verband met de invoering van artikel 8:73 van de Al
gemene wet bestuursrecht en de erkenning van het bij de bestuursrechter appellabele 
zelfstandige schadebesluit. Mijn indruk is dat, of zulks nu mede komt door dezelfde 
soort kritiek van overheidszijde als in dit stuk aan de orde is of niet, de jurisprudentie 
in de afgelopen jaren een wat meer terughoudende opstelling kiest voor wat betreft de 
overheidsaansprakelijkheid dan in de jaren tachtig. Gewezen kan worden op het arrest 
van de Hoge Raad van 29 april 1994 , waaruit blijkt dat de vergunninghouder vrijwel 
steeds het risico loopt zijn eigen schade te moeten dragen, wanneer hij afgaat op een 
ten onrechte aan hem gegeven vergunning, alsmede op de jurisprudentie van de Cen
trale Raad van Beroep met betrekking tot de proceskosten in de bezwaarschriftenpro
cedure.19 Dat laat onverlet, dat de jurisprudentie van de Hoge Raad ten aanzien van ten 
onrechte geweigerde vergunningen of uitkeringen dan wel ten onrechte uitgevaardigde 
lastgevingen van bestuursdwang een harde is. Zij houdt in dat een vernietigd besluit in 
beginsel ook een onrechtmatig besluit is. Naast juridische kritiek op die benadering 
is er van de kant van de overheid ook andersoortige principiële kritiek, namelijk dat 
daardoor de verhouding tussen bestuur en burger onnodig wordt gejuridiseerd, met 
name tijdens de bezwaarschriftenprocedure. Hoezeer men voor die kritiek wel begrip 
kan opbrengen, dient men wel te bedenken dat een andere benadering dan die van de 
Hoge Raad, welke andere benadering zou inhouden dat de burger zelf de schade van 
een fout overheidsbesluit dat hem treft dient te dragen, een moeilijk te verdedigen 
keuze is. In ieder geval voorzover een besluit door de bestuursrechter is vernietigd, 
ontkomt men -wil men het systeem werkbaar houden en niet met twee soorten on
rechtmatigheid gaan werken- moeilijk aan de conclusie dat de daardoor geleden scha
de voor vergoeding in aanmerking komt. Of dat voor de bezwaarschriftenfase anders 
zou moeten zijn, laat ik nu maar even daar. 

17 ABRS 8 juli 1996, AB 1996, 344. m.nt. Van Buuren. 
18 HR 29 april 1994. zie daarover onder veel meer Drupsteen in Ars Aequi 1994, p. 835 e.v. met veel 
verwijzingen naar jurisprudentie. 
19 CRvB 24 januari 1995. JB 1995. 47. 
20 Zie bijvoorbeeld Tjittes (1996). 
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V. 10 Samenvattende stellingen 

Als ik de hoofdlijnen van het voorafgaande samenvat, kom ik tot de volgende vier 
stellingen: 

a. Voorzover de juridisering een gevolg is van de met name sinds 1976 
sterk gegroeide mogelijkheid om bij de bestuursrechter tegen over-
heidsbeslissingen in beroep te gaan, moet zij als positief worden ge
waardeerd. Die mogelijkheid komt immers tegemoet aan een zeer we
zenlijke behoefte aan rechtsbescherming tegen de besluitvorming van 
de overheid. 

b. Aan de kritiek vanuit het openbaar bestuur dat de bestuursrechtspraak 
de uitvoering van overheidsbesluiten te zeer vertraagt en dat er binnen 
het systeem van rechtsbescherming te vaak overlappingen zijn, dient 
serieuze aandacht te worden besteed. Oplossingen waardoor procedures 
worden gestroomlijnd en versneld of waarbij overlappingen worden te
ruggedrongen, moeten worden nagestreefd zonder dat het uitgangspunt 
van een goede rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten bij de be
stuursrechter tegen niet al te hoge kosten, geweld wordt aangedaan. 

c. De bestuursrechtspraak heeft in de afgelopen 20 jaar in belangrijke 
mate bijgedragen aan de kwaliteit van de besluitvorming van het open
baar bestuur, met name waar het betreft aspecten als een zorgvuldige 
voorbereiding en motivering. 

d. Het gebeurt hoogst zelden dat de bestuursrechter in hoogste instantie een 
binnen de wet passende beleidskeuze van het bestuur op inhoudelijke 
gronden niet respekteert. 

Zijn er veel mogelijkheden om aan de klachten met betrekking tot de juridisering te
gemoet te komen? Gelet op het hiervoor gestelde zijn de mogelijkheden om aan de 
klachten tegemoet te komen betrekkelijk beperkt, als men het kind niet met het bad
water wil weggooien. Met kracht zal wel moeten worden gezocht naar wegen om 
sneller en doelmatiger geschillen te beslechten, waarbij moet worden getracht over
lappingen van procedures terug te dringen. Wellicht is daarvoor een andere inrichting 
van het bestuursproces, bijv. niet meer in de vorm van het aanvechten van ieder indi
vidueel besluit- zoals recentelijk door Scheltema bepleit- nodig. Er moet echter voor 
worden gewaakt om de klok weer meer dan 20 jaar terug te zetten naar het pré-
Arobtijdperk waarbij vooral de burgerlijke rechter rechtsbescherming bood. Hoezeer 
die taak ook met veel creativiteit werd verricht, de bestuursrechtspraak heeft in de af
gelopen 20 jaar onmiskenbaar een grote bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvor
ming van het openbaar bestuur gehad. Voor die juridisering behoeft de bestuursrecht
spraak zich niet te schamen.21 

Toevoeging 1 januari 1999: het mijns inziens in grote lijnen positief te waarderen kabinetsstandpunt 
"Juridisering in het openbaar bestuur ", dat op 21 december 1998 aan de Tweede Kamer is gezonden 
(TK 1998-1999, 26360, nr 1) bevat als bijlage 2 een overzicht van de discussie over juridisering, 
waarin naar aanleiding van het in dit artikel gestelde wordt opgemerkt: "Anders dan Polak stelt, geven 
onderzoeken aan dat de Awb niet of nauwelijks bijdraagt aan de kwaliteit van primaire bestuursproces
sen, omdat het verwachte leereffect uitblijft ". Mijn stelling in het bovenstaande is echter, dat sinds de 
ontwikkeling van de formele beginselen van behoorlijk bestuur na inwerkingtreding van de Wet-Arob in 
1976 (dus de 2 laatste decennia) de besluift'orming van het openbaar bestuur onmiskenbaar zorgvuldi
ger en beter gemotiveerd is geworden dan voor 1976. Ik geloof niet dat er onderzoek is dat het tegen
deel bewijst en ook niet dat het tegendeel bewezen kan worden. 



Hoofstuk VI. Hoe nu verder, samenhang en gewenste oplossingen 
( najaar 1998) 

VI. 1 Inleiding 

Onder H.A. 1 is uiteengezet dat aan ons stelsel van rechtsbescherming tegen de over
heid niet vanuit een algemeen concept is opgebouwd. De rechtsbescherming tegen 
overheidshandelen bij de verschillende bestuursrechters is in de loop der tijd aanzien
lijk uitgebreid, doch er zijn nog steeds terreinen gebleven waarbij de gewone rechter 
als "restrechter" de beoordelaar van overheidshandelen is gebleven. In dit boek zijn 
opstellen bijeen gebracht op die terreinen waar de rol van de gewone rechter ondanks 
de historische opmars van de bestuursrechters nog niet is uitgespeeld. Juist op die ter
reinen is er sprake van een heftig debat, waarbij de competentieproblematiek, veelal 
als onderdeel van principiële discussies over de te trekken grenzen tussen publiek- en 
privaatrecht, een grote rol speelt. Dit hoofdstuk strekt er met name toe de uiteenzettin
gen op de drie deelgebieden met elkaar in verband te brengen en een poging te doen 
naar de toekomst te kijken. 

Vanuit ons thans in de loop der tijd gegroeide stelsel van rechtsbescherming, hierna 
ook enigszins te positief aan te duiden met ons systeem van rechtsbescherming ligt het 
wat de rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften betreft het meest 
eenvoudig. In de in dit boek opgenomen gedeelten uit mijn preadvies voor de NJV 
blijkt, dat invoering van beroep bij bestuursrechters voor de hand zou liggen. Voor 
beleidsregels geldt om dezelfde redenen hetzelfde. Nu de algemeen verbindende voor
schriften en beleidsregels in de Awb thans één categorie uitgezonderde besluiten zijn, 
doch wèl onder het begrip besluit vallen en voorts inmiddels ook een definitie van het 
begrip "beleidsregels" in de Algemene wet bestuursrecht is gegeven ligt eenzelfde be
nadering in de rede. Het begrip "beleidsregels" is met die definiëring ook niet ondui
delijker dan het begrip "algemeen verbindende voorschriften". 

Zo is het bij besluiten tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften en be
leidsregels niet aan twijfel onderhevig dat de betreffende besluiten publiekrechtelijk 
van aard zijn, terwijl dat bij de andere twee deelgebieden die gelegen zijn op het 
grensgebied van publiek- en privaatrecht, (het schadeveroorzakend overheidshandelen 
en de tweewegenleerproblematiek) minder eenvoudig ligt. Zoals in hoofdstuk HA be
schreven zijn wij er in ons land gaandeweg toe overgegaan om tegen publiekrechtelij
ke overheidsbesluiten beroep bij de bestuursrechter open te stellen, een lijn die met de 
inwerkingtreding van de Awb verder is doorgetrokken. Vanuit ons rechtssysteem is er 
ook overigens nauwelijks een goed argument te bedenken om de besluiten houdende 
algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels nog langer van dat beroep uit te 
sluiten. Wij zijn ons er in de laatste decennia zeer wel van bewust dat de ontwikkeling 
van de rechtsbescherming tegen de overheid in ons land geen fraaie is geweest en niet 
langs rationele lijnen haar beslag heeft gekregen. Ondanks die bewustheid is die wei
nig rationele ontwikkeling ook in de recente geschiedenis doorgegaan. Voert de wet
gever een merkwaardig zigzag-beleid ten aanzien van het openstellen van de beroeps-
mogelijkheid bij algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels (II.B), de be
stuursrechter is er -om overigens wel begrijpelijke redenen- toe overgegaan om zich 
zonder deugdelijke wettelijke grondslag een belangrijk deel van het bestuurlijk scha-
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devergoedingsrecht aan zich te trekken, daarmee juridisch Nederland in het ongewisse 
latend over de gevolgen voor de competentie van de gewone rechter (IHB). Het re
sultaat van deze recente ontwikkelingen is daarmee dat de competentie van de be
stuursrechter voorlopig niet is en zal worden uitgebreid met de beroepen terzake van 
de bij uitstek publiekrechtelijke besluiten tot vaststelling van algemeen verbindende 
voorschriften en beleidsregels, doch wel is uitgebreid met "besluiten" die tot voor kort 
vrij algemeen als privaatrechtelijk werden beschouwd en ten aanzien waarvan deskun
digheid aan de gewone rechter bezwaarlijk kan worden ontzegd. Op het terrein van de 
tweewegenleer is in de rechtspraak een fraai ogend criterium ontwikkeld, de zoge
naamde doorkruisingformule, die echter -zoals met name in onderdeel IV.C beschre
ven- onder meer weinig duidelijkheid schept over de vraag wanneer het verantwoord 
wordt geacht dat de overheid de rechtsbeschermingsmogelijkheden van het bestuurs
recht kan ontgaan. 

Hiermee is de huidige verdeling van de rechtsmacht op de drie deelterreinen wellicht 
wat erg scherp neergezet, doch onjuist is deze globale beschrijving van de situatie niet. 
In dit afsluitende hoofdstuk wordt de situatie verder geanalyseerd en op haar merites 
beoordeeld. Dit hoofdstuk is verder als volgt opgezet. Eerst zal worden bezien welke 
argumenten van wezenlijk belang zijn bij het bieden van (aparte) bestuursrechtspraak 
(VI.2). Vervolgens zal worden bezien wat die argumenten voor de drie deelgebieden 
opleveren, waarbij uiteraard wordt terug gegrepen naar wat over de drie deelonder
werpen in de eerdere hoofdstukken is gezegd (VI.3 t/m VL7). Daarna wordt de pro
blematiek van de verdeling van de rechtsmacht bezien vanuit de ontwikkeling, die het 
denken over de verhouding tussen privaat- en publiekrecht heeft doorgemaakt (VI. 8). 
In de slotbeschouwing wordt een poging gedaan enkele lijnen te trekken langs welke 
de rechtsontwikkeling zich verder zou kunnen voltrekken (VI.9). 

VI.2 Waarom aparte bestuursrechtspraak? 

Na de inwerkingtreding van de Wet-Arob en vervolgens de Algemene wet bestuurs
recht, kan in ons land in beginsel tegen alle publiekrechtelijke overheidsbesluiten, niet 
zijnde algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, beroep op de bestuurs
rechter worden ingesteld, nadat een voorprocedure (meestal een bezwaarschriftenpro
cedure) is doorlopen. Zoals bekend waren gespecialiseerde bestuursrechters (bijv. de 
Raden van Beroep met als hogere instantie de Centrale Raad van Beroep voor het 
ambtenarenrecht en het sociaal verzekeringsrecht, het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven voor het sociaal-economisch recht) de algemene bestuursrechters reeds 
voorgegaan. De rechtsmacht van de burgerlijke rechter is daarmee in de loop der tijd 
in belangrijke mate verminderd. Welke argumenten zijn bij de toedeling van rechts
macht aan de aparte bestuursrechter van belang? l Als ik al het eerder in dit boek ge
schrevene (zie vooral I I A en IV.A) tegen het licht houd en nog wat verder uitwerk, 
meen ik dat het zinvol is vier argumenten te onderscheiden. 

In de eerste plaats zijn bestuursrechters gemakkelijker toegankelijk voor de burger dan 
de gewone rechter: zo is er geen verplichte rechtsbijstand, zijn de griffiegelden lager 

Ik maak voor de leesbaarheid geen onderscheid tussen de situatie dat de burgerlijke rechter onbevoegd 
is en die waarbij deze een bij hem ingestelde vordering wegens het bestaan van een met voldoende 
waarborgen omklede administratieve procedure niet-ontvankelijk verklaart (vergelijk bijvoorbeeld HR 
28 februari 1992, AB 1992, 301, Changoe-arrest). In beide situaties komt de burgerlijke rechter niet aan 
de beoordeling van het betreffende overheidshandelen toe en is zij dus materieel gezien onbevoegd. 
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en is er in beginsel geen kostenveroordeling voor de eisende partij. Aan de motivering 
van het beroepschrift worden lage eisen gesteld. Ondanks het feit dat de Algemene wet 
bestuursrecht een verschuiving naar een wat meer lijdelijke rechter heeft gebracht, is 
de bestuursrechter, zeer in het algemeen gesproken, nog altijd actiever dan de -
weliswaar actiever wordende- gewone rechter. De bestuursrechter is ook na invoering 
van artikel 8:69 Awb meer dan de gewone rechter de dominus litis van het proces. Dit 
laatste heeft te maken met het feit, dat het op rechtmatigheid te toetsen overheidsbe
sluit voorwerp van het proces vormt. Deze voordelen houden verband met één van de 
grondbeginselen van de rechtsstaat, namelijk dat de overheid aan het recht gebonden 
is. Dat grondbeginsel komt niet optimaal tot zijn recht, indien het de burger moeilijk 
wordt gemaakt een geschil met de overheid over de rechtmatigheid van haar optreden 
aan de rechter voor te leggen. Hoge griffiegelden, verplichte en niet kosteloze rechts
bijstand, de dagvaardingsprocedure uit het burgerlijk proces en een passieve opstelling 
van de rechter passen hierbij niet. In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik dit samenstel 
van (nogal verschillende) argumenten als geheel aanduiden met "de cultuur van de 
goede toegang". Om misverstand te vermijden: dit betoog strekt er niet toe dat de ge
wone rechter slecht toegankelijk is of slecht toegankelijk zou mogen zijn, het gaat nu 
even om feitelijk bestaande verschillen. Ik zie er voorts niet aan voorbij dat relative
ring van de "goede toegang" bij de bestuursrechter in die zin op haar plaats is, dat de 
termijnen in het bestuursrecht waaraan de burger zich heeft te houden kort zijn en dat 
overschrijding daarvan meestal de consequentie heeft dat het besluit waartegen niet 
tijdig is geappelleerd niet meer kan worden bestreden en als rechtmatig heeft te gel
den. Ik kom hierop nog terug. 

De inrichting van het bestuursproces waarbij in de regel wordt geappelleerd tegen 
overheidsbesluiten heeft ook betekenis voor de wijze waarop verschillende belangen 
zowel vóór als na de bestuurlijke besluitvorming tijdens de rechterlijke procedure 
kunnen worden gewogen, een element dat vooral van belang is voor het bestuursrech
telijk ordeningsrecht. Zo goed als er vele verschillende appellanten (thans in de termen 
van de Algemene wet bestuursrecht "eisers" geheten) kunnen opkomen tegen een be
stuursbesluit, zo kunnen ook andere belanghebbenden gemakkelijker dan in het civiele 
proces aan het geschil deelnemen (vgl. II.A.3). Dat is voor het bestuursrecht heel we
zenlijk, omdat in een groot aantal gevallen tegengestelde belangen aan de orde zijn. 
Voor zulke verschillende processen als over de Betuwelijn bij de Raad van State of 
over de milieuvergunningen van varkenshouders, aangespannen door milieu
organisaties, biedt het bestuursproces een aanzienlijk beter kader dan de rechtsgang bij 
de gewone rechter. Hoewel Klap en Ten Berge spreken over "de derde als het stief
kind van het bestuursrecht"2 is de regeling van diens positie zowel materieel (omdat 
vrijwel steeds in de afweging met diens belangen rekening moet worden gehouden) als 
formeel (omdat onze wetgeving allerlei procedurevoorschriften kent, die ook de posi
tie van de derde beschermen, vide bijv. artikel 4:8 Awb, artikel 8:26 Awb) beter gere
geld dan de regeling die het privaatrecht biedt c.q. kan bieden. Ik zie er daarbij niet 
aan voorbij, dat het privaatrecht instrumenten als "voeging" en "tussenkomst" kent, de 
betekenis van deze instrumenten is in vergelijking met de positie van de derde in het 
bestuursrecht -ook al is daaraan nog veel te verbeteren- bescheiden. In het vervolg van 
het hoofdstuk noem ik dit "het argument van de afweging van de verschillende deel
belangen" , dat ziet op het feit dat het bestuursproces toegesneden is op de bestuurs
rechtelijke verhoudingen, die -ondanks de typering daarvan als "wederkerige rechts
betrekking" en ondanks de horizontalisering-eigen karaktertrekken kennen. 

'Ten Berge & Klap (1997). 
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Met de eerste twee argumenten hangt samen het verschil in instrumentarium van de 
bestuursrechter ten opzichte van de gewone rechter. Het bestuursrecht vraagt -om met 
het mooie boek "De drie dimensies in het bestuursrecht" van Van der Hoeven te spre
ken- om een "eigen, op zijn speciale behoeften afgestemd, en aan de in dat verband te 
stellen eisen en waarborgen van gerechtigheid beantwoordend, rechtsstelsel3". Het 
privaatrecht biedt aldus Van der Hoeven "geen instrument voor de afweging van be
stuurlijk tegenover particulier belang". Het is niet voor niets dat hier het woord "in
strument" valt: het instrumentarium van de bestuursrechter is zowel wat de toetsings
normen betreft als wat de te treffen voorzieningen betreft op de aard van het bestuurs
recht afgestemd (vgl. onder meer het gestelde onder ILA, met name II.A.3). Tak heeft 
in verschillende geschriften4 weliswaar zijn stelling uitgewerkt dat het feit dat de 
Awb-wetgever de rechtsbeschermingsfunctie voorop stelt en niet uitgaat van het mo
del, waarbij de rechter toezicht houdt op de rechtmatigheid van het overheidsbestuur 
in het algemeen, niet verenigbaar is met het huidige bestuursrechtelijke instrumentari
um van de rechter, waarbij het (al dan niet) vernietigen van het besluit centraal staat, 
doch dat betoog overtuigt mij niet. Tak bepleit een uitspraak die zich beperkt tot de 
vaststelling van de rechtsverhouding tussen appellerende burger en overheid in de be
rechte aangelegenheid. In zijn visie dient de inhoudelijke toetsing van een veroorza
kende handeling of besluit, gelet op de positie van het bestuur achterwege te blijven. 
Stroink heeft opgemerkt dat deze benadering een aantal vragen oproept. Ook mij lijkt 
het onmogelijk een beroep gegrond te verklaren zonder toetsing van het onderliggende 
besluit. Terecht merkt Stroink op dat het al dan niet van de rechtmatigheid van het be
sluit afhangt of de belangen/rechten van de appellant op onrechtmatige wijze zijn ge
schonden. In het verlengde daarvan zou ik willen opmerken dat de benadering van Tak 
ons in wezen weer lijkt te brengen bij een meer civielrechtelijke benadering van het 
bestuursproces, waarbij de rechter de voor een doelmatig en duidelijkheid scheppend 
bestuursprocesrecht zo relevante instrumenten als vernietiging en schorsing worden 
ontnomen. Ook in het zojuist aangehaalde werk van Van der Hoeven wordt het ver
band tussen het van de gewone rechter afwijkende, bestuursrechtelijk instrumentarium 
van de bestuursrechter en de aard van het bestuursrecht op verschillende plaatsen be
nadrukt. Voor de rechtspraktijk lijkt daarbij vooral van belang dat het bestuursrecht 
wellicht meer nog dan andere rechtsgebieden om rechtszekerheid vraagt en dat een 
uitspraak van de bestuursrechter over een bestuursbesluit ook voor derden duidelijk
heid moet scheppen (zie II.A.3). Dat is zonder de bestuursrechtelijke instrumenten van 
schorsing en vernietiging moeilijker. In het vervolg van dit hoofdstuk noem ik dit het 
argument van het "instrumentarium van de rechter ". 

Wat het materiële recht betreft is de doordringing van het privaatrecht met publiek
rechtelijke normen ver gevorderd, zodat het verschil in instrumentarium materieel 
minder bezwaarlijk is, al bestaat de indruk dat bijvoorbeeld de toetsing aan algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur bij de gewone rechter niet steeds van dezelfde in
houd is als in het bestuursproces. 

In verband met al deze verschillen wordt ook vaak het argument van de deskundigheid 
van de bestuursrechters op hun specifieke terrein genoemd, het "specialisatie
argument "(zie bijv. ook IV.A.3). Loeb heeft dit argument bijzonder krachtig uitge
werkt in zijn als een fraaie pleitnota lezende preadvies (zonder noten!) voor de NJV in 
1997 over de vraag of het hoger beroep in bestuursrechtelijke zaken moet worden ge-
integreerd in de gewone rechterlijke macht of aan gespecialiseerde bestuursrechtelijke 

3 Van der Hoeven (1989), p. 225. 
4 Zie onder meer Tak (1992); Tak (1997), p. 185. 
' Stroink (1997), p. 21 e.v. 
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colleges voorbehouden moet blijven. Nu is dat weliswaar een wat ander probleem, 
omdat ook binnen de gewone rechterlijke macht in hoger beroep gespecialiseerde be
stuursrechtelijke kamers denkbaar zijn, zoals deze nu bij de rechtbanken aanwezig 
zijn, dat neemt niet weg, dat zijn argumentatie a fortiori van gewicht is voor de meer 
algemene vraag of het wenselijk is dat in het bestuursrecht gespecialiseerde rechters 
opereren die in het bijzonder gericht zijn op de afweging tussen algemene en bijzonde
re belangen tegenover een systeem dat de gewone rechter met een minder op het be
stuursrecht toegesneden materieel en formeel rechtssysteem de problematiek te lijf 
gaat. Over het specialisatie-argument kan uiteraard ook in andere zin worden geschre
ven. Tegelijk met Loeb preadviseerden Van den Haak en De Vries Robbé6. Zij wezen 
vooral op de wederzijdse beïnvloeding van het bestuursrecht en het privaatrecht en be
pleitten integratie. Hier blijkt dat juristen met een grote praktische ervaring diepgaand 
van mening kunnen verschillen. Het is evenwel goed om in het oog te houden dat in 
die discussie, zoals trouwens ook door Loeb wordt geconstateerd, door niemand wordt 
bepleit om de aparte bestuursrechtelijke rechtsgang als zodanig af te schaffen. In het 
verlengde daarvan meen ik dat de realiteit van alledag leert dat het specialisatie
argument voor het leeuwendeel van de bestuursrechtelijke zaken bepaald gewicht 
heeft. Welke civilist weet nu voldoende van sociaal verzekeringsrecht of ruimtelijke 
ordeningsrecht om de bulk van typisch bestuursrechtelijke zaken op een even deskun
dige wijze af te handelen als zijn of haar bestuursrechtelijke collega? Het daar tegen
overgestelde integratie-argument heeft natuurlijk wel degelijk gewicht voor kwesties 
op het grensgebied van publiek- en privaatrecht dat principieel belangrijk is maar 
kwantitatief ongetwijfeld van minder betekenis is. Hoe dit ook zij, met de constatering 
dat ook zij die verdergaande integratie bepleiten, niet de afschaffing van het aparte be
stuursproces en ook niet de terugkeer naar het gewone burgerlijk proces voor geschil
len met de overheid op het oog hebben, is tevens gegeven dat het specialisatie
argument in ieder geval in de discussie "bestuursrechter/gewone rechter" van gewicht 
is, ten faveure van al dan niet in de gewone macht geïntegreerde gespecialiseerde be
stuursrechters. Ik noem dit in het vervolg van dit hoofdstuk het "specialisatie
argument". 

Thans zullen de eerder in dit boek aan de orde zijnde drie deelonderwerpen - dat van 
de rechtsbescherming tegen de algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, 
het schadevergoedingsrecht en de tweewegenleerproblematiek- achtereenvolgens in 
het perspectief van deze vier argumenten voor aparte bestuursrechtspraak ("de cultuur 
van de goede toegang", het argument van de afweging van verschillende deelbelangen, 
het instrumentarium van de rechter en het specialisatie-argument) worden besproken. 
Het zijn naar mijn oordeel vooral deze argumenten, die vanuit juridisch-systematisch 
oogpunt in de discussie over de vraag hoe rechtsbescherming op de betreffende terrei
nen het beste kan worden georganiseerd, van belang zijn, naast een meer algemene 
benadering van de verhouding van publiek- en privaatrecht die nog aan de orde komt. 
Tal van andersoortige argumenten die in de discussie over die vraagstukken een rol 
spelen laat ik buiten beschouwing, zoals bijv. budgettaire argumenten. Een uitzonde
ring maak ik voor de juridiseringsdiscussie. In V heb ik daaraan al aandacht besteed. 
Deze discussie heeft grote invloed op de wijze waarop het onderwerp van de rechtsbe
scherming tegen de overheid thans pleegt te worden benaderd, zodat aandacht daar
voor gerechtvaardigd is. Hoewel ieder van de vier genoemde argumenten zou kunnen 
worden bezien vanuit de juridiseringsdiscussie, is die discussie vooral van invloed op 

'' Preadvies voor de NJV in 1997 , resp. Loeb (1997), Van den Haak (1997), De Vries Robbé (1997). 
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de betekenis van het argument van "de cultuur van de goede toegang". Ik behandel 
haar daarom meteen na de paragraaf daarover. 

VI.3 Het argument van "de cultuur van de goede toegang" 

VI.3.1 : De rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften 
en beleidsregels 

De argumenten, verzameld onder de noemer "de cultuur van de goede toegang", die 
zoals ter sprake kwam inhoud geven aan een grondbeginsel van de rechtsstaat gelden 
ook de eenzijdige publiekrechtelijke regelgeving. Evenals voor beschikkingen en be
sluiten van algemene strekking geldt voor de algemeen verbindende voorschriften en 
beleidsregels uiteindelijk dat de overheid deze eenzijdig heeft te nemen (de notie van 
de wederkerige rechtsbetrekking kan daaraan niet afdoen). In HA is gewezen op het 
feit dat het veelal toevallig is of de overheid van het instrument van de beschikking 
dan wel van regelgeving gebruik maakt. Daarbij is de stelling uitgewerkt, dat er 
rechtssystematisch geen argument is dat er voor pleit de rechtsmacht van de burgerlij
ke rechter te handhaven en ten aanzien van deze publiekrechtelijke besluiten aan de 
burger "de cultuur van de goede toegang" te onthouden. Rechtssystematisch is voor 
beroep bij de bestuursrechter naar het mij voorkomt nog meer te zeggen dan ten tijde 
van de redactie van hoofdstuk HA (1987). In de eerste plaats kan worden gewezen op 
het feit dat besluiten tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften en be
leidsregels tot het centrale besluit-begrip van de Algemene wet bestuursrecht behoren. 
Weliswaar zijn zij nog niet voor beroep vatbaar, maar de wetgever had daartoe in 1993 
in beginsel wel besloten. Afgezien daarvan zijn in ieder geval de besluiten van alge
mene strekking, niet zijnde algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels met 
ingang van 1 januari 1994 voor beroep bij de bestuursrechter vatbaar. In mijn pread
vies in 1987, in de periode van de Wet-Arob derhalve, werd nog benadrukt dat het on
derscheid tussen een beschikking en een besluit van algemene strekking soms moeilijk 
te maken is en vaak ook betrekkelijk toevallig kon worden genoemd, hetgeen een be
langrijk argument vormde om te betogen dat de rechtsbescherming tegen beide soorten 
besluiten op dezelfde leest geschoeid diende te zijn. Dat geldt thans temeer voor het in 
de Awb gemaakte onderscheid binnen de groep van besluiten van algemene strekking. 
De jurisprudentie kent voorbeelden, waaruit de moeilijkheden daarbij blijken. Bekend 
is de vraag of het besluit tot instelling van een numerus fixus voor de medicijnenstudie 
(het Besluit beperking inschrijving geneeskunde 1994-1995 en 1995-1996) nu al dan 
niet voor beroep vatbaar was, de vraag dus of dit besluit van algemene strekking nu 
wel of niet algemeen verbindende voorschriften bevatte, welke vraag door de ver
schillende rechtbanken verschillend werd beantwoord7. Al eens eerder schreef ik dat 
het onderscheid dat de wet thans kent gecompliceerd is en wellicht zelfs nog moeilij
ker te maken valt dan het onderscheid beschikking/besluit van algemene strekking uit 
de Wet-Arob: voor het onderscheid tussen een beschikking als een besluit gericht op 
een individueel rechtssubject en een besluit van algemene strekking, gericht op de 
rechtspositie van een open groep rechtssubjecten, zijn doctrinair meer aanknopings
punten te vinden dan voor het onderscheid tussen besluit van algemene strekking en 
algemeen verbindende voorschriften8. Een illustratie daarvan vormt ook de jurispru
dentie ten aanzien van de richtlijnen op grond van de Wet tarieven gezondheidszorg. 
De Raad van State heeft een uitspraak vernietigd van de meervoudige Kamer van de 

7 Rb. Maastricht 30 augustus 1994. JB 1994, 254, Pres. Rb.Utrecht 31 augustus 1994, JB 1994, 255 met 
onder meer commentaar van Damen (1995). 
8 J.E.M. Polak (1995) en Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 23 september 1994, JB 1994, 298, m.nt. Stroink. 
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Amsterdamse Rechtbank (met een vooraanstaand hoogleraar bestuursrecht, inmiddels 
tevens staatsraad in buitengewone dienst als lid), waarbij was beslist dat richtlijnen als 
besluiten van algemene strekking voor beroep vatbaar waren, nu deze volgens de Af
deling bestuursrechtspraak als algemeen verbindende voorschriften moesten worden 
gekwalificeerd9. Deze, naar ik meen vooral ook met het oog op de competentie
afbakening met het College van Beroep voor het bedrijfsleven gewezen uitspraak, illu
streert hoe ondoorzichtig de afbakening tussen beide begrippen is. 

Zoals in I I B uiteengezet vond ook het eerste paarse Kabinet dat weliswaar uitstel van 
de invoering daarvan bepleitte, dat vanuit rechtssystematisch oogpunt beroep bij de 
bestuursrechter voor de hand ligt. Daarmee zit ook de regering op de lijn dat gedele
geerde wetgeving veeleer als bestuursdaad dan als wetgeving in klassieke zin moet 
worden beschouwd. Sinds de preadviezen van Van Buuren en mijzelf is voor die visie 
in de literatuur nog veel meer steun te vinden. Ik verwijs met name naar de dissertaties 
van Van Male en Bok. De benadering dat de verminderde waarborgfunctie van de wet 
die in de literatuur, bijv. door Van der Vlies en in haar voetspoor Stout is uitgewerkt, 
moet worden gecompenseerd door voor gedelegeerde wetgeving dezelfde mogelijkhe
den van rechtsbescherming te bieden als bij uitvoeringshandelingen in klassieke zin, 
vond daarmee bij de regering principieel geen bestrijding meer . In lijn met het in 
ILA genoemde argument dat gelet op de gewijzigde positie van gedelegeerde wetge
ving er qua rechtsbescherming geen onderscheid meer zou moeten zijn met beschik
kingen gelden derhalve ook dezelfde argumenten van "de cultuur van de goede toe
gang" om die compensatie voor de verminderde waarborgfunctie te waarborgen . 

VI.3.2 De rechtsbescherming terzake van schadeveroorzakend overheidshandelen 

Wat de schadekwesties betreft ligt het vanuit "de cultuur van de goede toegang"-
argumentatie naar mijn oordeel ingewikkelder. Voor schadevorderingen verband hou
dend met de onrechtmatigheid van een publiekrechtelijk besluit, dat voor beroep bij de 
bestuursrechter vatbaar is, ligt het voor de hand "de cultuur van de goede toegang"-
argumentatie eveneens van belang te achten. Immers, die argumentatie is wezenlijk 
voor de rechtsmacht van de bestuursrechter terzake van het publiekrechtelijke besluit, 
dat de schade veroorzaakt Een schadevordering kan naast bijv. het verzoek om ver
nietiging worden beschouwd als één van de mogelijkheden tot redressering van de on-

9 ABRS 22 september 1997, AB 1998, 89, m.nt. Van der Vlies, Rb. Amsterdam 31 december 1996, JB 
1997, 56. 
10 Van der Vlies (1984), Stout (1994). 
1 ' Dat neemt niet weg dat. zoals in het inleidende hoofdstuk I al aangegeven, het tweede paarse Kabinet 
het beroepsrecht vanwege de gevreesde juridisering van het openbaar bestuur niet zal invoeren blijkens 
het regeerakkoord, zie hoofdstuk I, noot 4. Dat is in lijn met het inmiddels bij de Tweede Kamer inge
diende wetsontwerp tot uitstel van de invoering van het beroepsrecht, zie hoofdstuk I, noot 4 
12 Op de NJV-vergadering waren er natuurlijk ook tegenstanders zoals Stroink en Koekkoek, doch ook 
een verklaard tegenstander van de invoering van het beroep bij de bestuursrechter als Stroink begon zijn 
betoog met de opmerking dat hij "met de preadviseurs kan instemmen dat het onderscheid algemeen 
verbindend voorschrift-beschikking in die zin verouderd is dat er geen rationele argumenten aan zijn te 
ontlenen voor de omvang van de rechtsbescherming", Handelingen NJV 1987, deel 2, p. 23. Voor mijn 
bestrijding van de door hem en anderen wel aangevoerde tegenargumenten: Handelingen NJV 1987, 
deel 2, p. 53 e.v. Stroink (1997) heeft zijn tegenargumenten meer recent nog eens opgeschreven in 
"Kern van de bestuursrechtspraak". De regering is van die argumenten op zichzelf niet onder de indruk 
blijkens de in hoofdstuk II.B uitvoerig besproken notitie van 13 mei 1997. 
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rechtmatigheid van dat besluit13. Waarom zou de argumentatie van "de cultuur van de 
goede toegang" wel opgaan voor de ene wijze van redressering van de onrechtmatig
heid -de vernietiging-, doch niet voor de andere wijze. Zo kan het voorkomen dat een 
burger met de vernietiging van een beschikking niet is geholpen, maar met vergoeding 
van de schade wèl. Aldus is voor de benadering van de wetgever (artikel 8:73 Awb) en 
de verschillende bestuursrechters om de rechtzoekende ook toegang tot de bestuurs
rechter te verlenen bij besluiten die een gevolg zijn van reeds bij de bestuursrechter 
appellabele besluiten veel te zeggen. 

Naar mijn oordeel geldt dat in ieder geval ook voor besluiten over nadeelcompensatie 
(zie III.B, met name III.B.3), die met originaire besluiten samenhangen. Indien be
paalde omwonenden door het besluit in hun straat een markt toe te staan onevenredig 
worden gedupeerd al is dat besluit vanuit het oogpunt van het algemeen belang op 
zichzelf gerechtvaardigd ( omdat de belangen die met de aanwijzing worden gediend 
hoger moeten worden aangeslagen) dan is het in het licht van de argumentatie van "de 
cultuur van de goede toegang" niet gerechtvaardigd hen geen toegang tot de bestuurs
rechter te bieden als zij er voor kiezen niet het aanwijzingsbesluit aan te vechten, doch 
vergoeding van de door hen geleden onevenredige schade te verkrijgen. Konijnenbelt 
heeft ook op het voordeel gewezen die zo'n benadering kan hebben, omdat dat tot het 
afzien van beroep in "de hoofdzaak" (in III.B aangeduid als "het originaire besluit") 
zou kunnen leiden. In ons voorbeeld: ieder die gebaat is bij de komst van de markt 
waarmee grotere belangen zijn gediend hebben eerder zekerheid, wanneer het debat 
met de omwonenden zich tot een schade-debat zou kunnen beperken14. Zo'n ontwik
keling zou worden ontmoedigd door die omwonenden voor schadevergoeding de toe
gang tot de bestuursrechter te ontzeggen. 

Hoe vanuit de argumentatie van "de cultuur van de goede toegang" te oordelen over 
schadevorderingen die in de benadering van de bestuursrechters tot op heden niet aan 
hen kunnen worden voorgelegd? Ten aanzien van schade ten gevolge van feitelijk 
overheidshandelen is er naar mijn oordeel vanuit deze argumentatie veel voor te zeg
gen, dat deze onder de rechtsmacht van de bestuursrechters wordt gebracht. Voor
waarde is wel dat een geschil over feitelijk overheidshandelen zelf ook aan de be
stuursrechter kan worden voorgelegd. Vanuit de argumentatie van "de cultuur van de 
goede toegang" is niet goed in te zien waarom burgers voor schade verband houdend 
met een overheidsbesluit tot verplaatsing van een weg wèl bij de bestuursrechter kun
nen aankloppen als dat besluit voor beroep vatbaar is en niet wanneer daaraan geen 
besluit ten grondslag ligt, maar die verplaatsing uitsluitend een feitelijk handelen be
treft op basis van een niet appellabele opdracht van een wethouder. In beide gevallen 
wordt dezelfde overheidstaak uitgeoefend. Het voorbeeld laat meer in het algemeen 
zien dat de uitsluiting van beroep van feitelijke handelingen willekeurig uitwerkt. Zou 
het besluit tot een feitelijke handeling onder de competentie van de bestuursrechter(s) 
worden gebracht, zoals bijv. door Van der Hoeven en Michiels15 is bepleit, dan zouden 

13 Vergelijk Schueler (1994), die op p. 265 opmerkt dat het uit een oogpunt van geschillenbeslechting 
niet goed te verdedigen is, dat het geschil over de aansprakelijkheid wordt beslecht door een andere 
rechter dan het geschil over het besluit waardoor die aansprakelijkheid is ontstaan. 
14 Konijnenbelt (1996), p. 19. In dezelfde zin Koeman (1998). 
Wel staat de eiser en zijn rechtshulpverlener voor het dilemma of zij het er op kunnen wagen op die 
vergoeding van schade te gokken en het originaire besluit dus niet aan te vechten. Op dat dilemma wijst 
met name Koetser (1997). 
15 Van der Hoeven (1986b) en Michiels (1987). Michiels aarzelde nog enigszins over het onder de com
petentie brengen van besluiten gericht op feitelijk handelen in verband met het feit, dat de burgerlijke 
rechter er na een vernietiging van zo'n besluit toch nog vaak aan te pas zou moeten komen. Met artikel 
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gelet op de thans aangehangen connexiteitsleer uiteraard ook de schadevorderingen 
onder die competentie zijn gebracht. Hiervoor werd al aangegeven dat de argumentatie 
van "de cultuur van de goede toegang" die connexiteitsleer ondersteunt. 

Het is tijd voor een relativerende opmerking bij de omarming van het argument van 
"de cultuur van de goede toegang". Een belangrijk verschil tussen de rechtsgang bij de 
gewone rechter en de bestuursrechter, dat zich met name ook bij schadekwesties kan 
doen gevoelen is het feit, dat men voor een vordering bij de gewone rechter in beginsel 
vijfjaar de tijd heeft, terwijl bestuursrechtelijk tegen schadebesluiten binnen zes we
ken moet worden opgekomen. Beschouwt men de bestuursrechtelijke mogelijkheid als 
exclusief, dan wordt veel van de glans aan het argument van "de cultuur van de goede 
toegang" bij de bestuursrechter ontnomen, zeker wanneer iedere brief over al dan niet 
erkennen van (bepaalde) schade (posten) van de overheid als een besluit wordt ge
kwalificeerd (en het niet opkomen daartegen tot verlies van aanspraken zou leiden we
gens het leerstuk van de onherroepelijkheid van besluiten c.q. de leer van de formele 
rechtskracht). De onzekerheid daarover16 vraagt om passende wetgeving. Twee oplos
singsrichtingen zijn daarvoor aangedragen onder III.B.4: beide oplossingsrichtingen 
voorzien erin dat de burger er in feite ook vijfjaar over zou kunnen doen zich tot de 
bestuursrechter te wenden. De oplossing om rechtstreeks een schadeverzoek bij de 
rechter in te dienen, de tweede beschreven oplossingsrichting, verdient de voorkeur, 
onder meer omdat bij de eerste oplossingsrichting moeilijk sluitend is te regelen wan
neer bepaalde brieven als aanvragen c.q. besluiten zijn aan te merken en bovendien 
een onnodige opeenstapeling van besluiten met bezwaarprocedures etc. moet worden 
voorkomen (zie ook hoofdstuk V). Bovendien sluit de tweede oplossingsrichting beter 
aan bij de uitgewerkte regeling in het burgerlijk recht, terwijl toch de voordelen van 
het afdoen in een bestuursrechtelijke context van het accessoire besluit aan de orde 
zijn. 

De ratio van de korte termijnen in het bestuursrecht, met name gelegen in de rechtsze
kerheid voor het bestuur en derden-belanghebbenden is bij dit soort accessoire vorde
ringen minder aan de orde dan bij originaire besluiten. Over de vraag of een bouwver
gunning nu rechtskracht heeft of niet moet snel zekerheid bestaan, bij de vraag of er 
schade moet worden betaald en hoeveel geldt dat veel minder. 

8:73 en de ontwikkeling van het zelfstandig schadebesluit zou voor die aarzeling thans minder plaats 
zijn, zodat zijn betoog dat er uiteindelijk toe strekte de besluiten gericht op feitelijk handelen naar de 
bestuursrechter over te hevelen aan kracht heeft gewonnen. 

Zie HIB met literatuurverwijzingen, met name de bijdragen van Van Ravels en die van Van Ettek-
oven & Schueler. 
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VI.3.3 De tweewegenleerproblematiek 

Ten aanzien van tweewegenleerkwesties en het argument van "de cultuur van de goe
de toegang" het volgende: 

handelt de overheid civielrechtelijk in een situatie, waarin ook een publiekrechtelijke 
weg begaanbaar is, dan kan dat worden beschouwd als het door de overheid ontgaan 
van "de cultuur van de goede toegang". Al heeft dat argument daar niet die naam, het 
is met name uitgewerkt in IV.A. Overigens is er naar mijn oordeel wel onderscheid 
denkbaar voor verschillende situaties. De overheid die als eiseres in een civiel geding 
optreedt om in wezen de naleving van wettelijke voorschriften te verzekeren, terwijl 
haar de thans sterk opgetuigde bestuursrechtelijke handhavingmiddelen ten dienste 
staan, ontneemt de burger "de cultuur van de goede toegang" die de burger zou hebben 
wanneer hij na geconfronteerd te zijn met dat handhavingsmiddel de bestuursrechter 
zou kunnen adiëren. Denkbaar is een ontwikkeling waarbij de wetgever de overheid de 
mogelijkheid geeft om bij accessoire vorderingen rechtstreeks de bestuursrechter te 
adiëren: als men sancties als bestuursdwang etc. gelijk als schadebesluiten als acces
soire besluiten ziet zoals in III.B als mogelijkheid genoemd, behoeft men de opzet van 
het bestuursproces naar aanleiding van het besluit-begrip voor een groot deel van de 
zaken (die over de originaire besluiten) niet overhoop te gooien om toch (met name bij 
accessoire besluiten) een effectiever optreden van de overheid met bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming voor de burger te combineren. Voorzichtigheid bij de doorvoering 
van zo'n systeem is ten aanzien van de niet financiële, accessoire vorderingen naar 
mijn oordeel echter geboden, zoals elders in dit boek aangegeven. 

De vraag of "de cultuur van de goede toegang" ook wordt ontgaan als de overheid 
overeenkomsten sluit, waar haar publiekrechtelijke bevoegdheden ten dienste staan is 
minder eenduidig te beantwoorden. Zo doet het aangaan van een bevoegdhedenover-
eenkomst op zich niet af aan de publiekrechtelijke rechtsbescherming die men ten op
zichte van de uitoefening van die bevoegdheden heeft. Wel verdient de positie van 
derden aandacht: van een "goede toegang" kan vanuit diens positie niet worden ge
sproken. Dit probleem komt bij het argument van "de afweging van de verschillende 
deelbelangen" ter sprake. Het behoeft op zich niet te leiden tot het oordeel dat de pri
vaatrechtelijke weg moet worden ontzegd, nu het ook denkbaar is om tegen overeen
komsten beroep bij de bestuursrechter open te stellen, in ieder geval als het gaat om 
overeenkomsten waarbij de belangen van derden in hoge mate zijn betrokken. Ook dat 
komt nog ter sprake. 

Voorzichtig zou voor tweewegenleersituaties kunnen worden geconcludeerd dat van
uit de argumentatie van "de cultuur van de goede toegang" het instellen van een vorde
ring bij de gewone rechter door de overheid uit onrechtmatige daad waar haar publiek
rechtelijke middelen ten dienste staan negatief moet worden beoordeeld, terwijl daar
over genuanceerder kan worden gedacht, wanneer het om contractuele verhoudingen 
gaat. 
Wil men de overheid als wetshandhaver rechtstreeks de rechter laten adiëren, dan ligt 
het meer in de rede dat de overheid de mogelijkheid wordt geboden de bestuursrechter 
te adiëren. Een inpassing in het bestuursrecht lijkt denkbaar door een wettelijke rege
ling van de accessoire vorderingen die ik voor schadevorderingen met meer enthousi
asme heb bepleit (zie III.B en hieronder VI.4.3). 
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VI.3.4 Conclusie ten aanzien van het argument van "de cultuur van de goede toe
gang 

Geconcludeerd kan worden dat het argument van "de cultuur van de goede toegang" 
bij algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels enerzijds en bij schadevorde
ringen, in ieder geval voorzover zij connex of accessoir zijn aan een appellabel besluit, 
een belangrijk argument vormt om de bestuursrechter competent te doen zijn. Voor de 
tweewegenleerproblematiek geeft het in ieder geval een belangrijk argument om -zo
als met name in IV.A uiteengezet- te oordelen, dat er sprake is van een doorkruising 
van de rechtsbeschermingsmogelijkheden van het bestuursrecht, wanneer de overheid 
uit onrechtmatige daad ageert in geval van beweerdelijke illegale activiteiten, waar 
haar -en dat is thans vrijwel altijd zo- passende publiekrechtelijke instrumenten ten 
dienste staan om aan die illegale activiteiten een einde te maken. 

VI.4 De juridiseringsdiscussie 

VI.4.1 De rechtbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften en 
beleidsregels 

Ondanks het feit dat ook de regering de argumenten voor het instellen van beroep te
gen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels met meer overtuiging uit
eenzet dan de tegenargumenten (zie I IB) bepleit zij in haar notitie toch uitstel. Zoals 
onder II.B uiteengezet speelt de juridiseringsdiscussie daarbij een belangrijke rol. Heel 
evident blijkt dat uit de passage in het regeerakkoord van het tweede paarse Kabinet. 
Onder de kop "juridisering" welk onderdeel onmiskenbaar is beïnvloed door het rap
port van de Commissie-Van Kemenade, wordt zonder meer gesteld, dat bezwaar en 
beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels niet mogelijk zal 
worden gemaakt.17 In I is uiteengezet dat een wet die in dat uitstel voorziet, inmiddels 
op 24 december 1998 in het Staatsblad is verschenen. In V heb ik uiteengezet dat het 
zinvol is om bij de kritiek vanuit het openbaar bestuur op de bestuursrechter drie as
pecten te onderscheiden. Het eerste aspect heeft betrekking op de toegang tot de be
stuursrechter, het tweede aspect op de toetsing aan formele beginselen van behoorlijk 
bestuur (die eisen aan de motivering en van procedurele aard stellen) en het derde as
pect op de toetsing van beleidsinhoudelijke keuzes. Daarbij heb ik toegelicht dat de 
verruiming van de mogelijkheden om bij de bestuursrechter in beroep te komen (het 
eerste aspect) inderdaad als een op zichzelf positief te waarderen juridisering kan wor
den beschouwd (evenals de toegenomen toetsing aan formele rechtsbeginselen, het 
tweede aspect), maar dat niet gezegd kan worden dat in de laatste 10 à 15 jaar van een 
meer indringende toetsing van bestuursbesluiten door de bestuursrechter sprake is , 
zeker niet wanneer ook naar de bestuursrechtspraak in hoogste instantie wordt geke
ken (het derde aspect). 

Is de analyse juist, dat met name die grotere toegang tot de bestuursrechter tengevolge 
heeft, dat het openbaar bestuur het "bestuursrechtbedrijf' als hinderlijk ervaart en dat 

Zie voor het rapport van de Commissie-Van Kemenade noot 6 bij hoofdstuk I en voor het regeerak
koord noot 5 bij dat hoofdstuk. Inmiddels heeft het kabinet bij brief d.d. 21 december 1998 het kabi
netsstandpunt "Juridisering in het openbaar bestuur" aan de Tweede Kamer gezonden (TK 1998-1999, 
26360, nr 1). Dat standpunt is heel genuanceerd en neemt op een aantal wezenlijke onderdelen afstand 
van de opvattingen in het rapport van de Commissie-Van Kemenade. 
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dat een belangrijke achtergrond is van het juridiseringsdebat, dan is het van belang om 
te onderkennen dat wanneer men de remedie zou zoeken in vermindering van de mo
gelijkheden om de bestuursrechter te benaderen dat met name met zich zou brengen, 
dat de rol van de gewone rechter in de rechtsbescherming tegen de overheid weer zou 
toenemen, zoals ook in hoofstuk V is uiteengezet. Die consequentie wordt echter 
zelden met zoveel woorden uitgesproken (,doch gelukkig wel onderkend in het in noot 
17 genoemde kabinetsstandpunt "Juridisering in het openbaar bestuur", zie met.name. 
pag. 36). Het lijkt er op dat de critici vanuit het openbaar bestuur de consequenties 
van het eigen betoog niet geheel overzien. Uiteindelijk kan immers worden betwijfeld 
of de bestuurders, die de juridiseringsdiscussie hebben aangezwengeld, een dergelijke 
revival van de positie van de gewone rechter bij de rechtsbescherming tegen de over
heid zouden toejuichen. Het is heel wel denkbaar, dat het wantrouwen bij bestuurders 
tegen de gewone rechter groter is dan tegen bestuursrechters, zeker wanneer het ge
dachtegoed van bestuurders qua personele samenstelling in de bestuursrechtelijke 
colleges is vertegenwoordigd, zoals het geval is bij de Raad van State. Zoals het argu
ment van de juridisering geen goed argument vormt om ten aanzien van het klassieke 
bestuurshandelen, met name beschikkingen de toegang bij de bestuursrechter te beper
ken, omdat de gewone rechter dan weer competent zou worden (zie V), vormt het 
eveneens geen goed argument om de op systematische (rechtsstatelijke) gronden zo 
voor de hand liggende zelfde rechtsgang voor de nu nog uitgezonderde besluiten uit te 
stellen. 

In het rapport-Van Kemenade -dat volgens het genoemde regeerakkoord wordt be
trokken bij het uitgangspunt de juridisering van het openbaar bestuur terug te dringen 
om de democratische besluitvorming te versterken- wordt beklemtoond dat beroep te
gen besluiten van algemene strekking, zeker waar het algemeen verbindende voor
schriften betreft, onjuist zou zijn, omdat het onaanvaardbaar zou zijn dat deze beslui
ten zouden moeten voldoen aan de eisen van de in afdeling 3.2 van de Algemene wet 
bestuurswet gecodificeerde beginselen van behoorlijk bestuur. Die toetsing is echter 
niet nieuw en ook via een actie bij de gewone rechter mogelijk. Gelukkig wordt het 
voorstel om de klok ook voor wat betreft de besluiten van algemene strekking, niet 
zijnde algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels terug te zetten van de 
hand gewezen in het kabinetsstandpunt "Juridisering in het openbaar bestuur".Het gaat 
er dus in wezen om, dat de Commissie bevreesd is dat het door de betere toegang va
ker zal voorkomen dat een dergelijke toetsing zal worden verricht, welke vrees op 
zichzelf niet ongegrond is. In de kern kan men zich echter afvragen hoe serieus de eis 
dat het bestuur aan het recht gebonden dient te zijn, wordt genomen als de burger op 
grond van juridiseringsargumenten een beroep op de bestuursrechter wordt onthouden. 
Het argument, dat slechts beschikkingen de rechtspositie van de burgers aantoonbaar 
en direct individueel zouden raken -een argument dat in het rapport-Van Kemenade 
ook met veel kracht wordt geponeerd- is niet sterk. Juist het feit dat het vaak nog toe
vallig is of burgers concreet worden geraakt door een beschikking of door een besluit 
van algemene strekking houdende algemeen verbindende voorschriften of beleidsre
gels , is een belangrijk argument om geen verschil in rechtsbescherming te maken (zie 
II.A). Men denke aan casusposities als die in het Landbouwvliegers-arrest. De aard 
van deze kritiek is overigens niet nieuw. De ontwikkeling van het bestuursrecht is 
doortrokken van verzet van het openbaar bestuur tegen rechtspraak en in het bijzonder 
tegen speciale administratieve rechtspraak. Zo is er een opmerkelijke verwantschap 
tussen het gedachtegoed van Struycken18, geuit in zijn uit 1910 stammend beroemde 

' Struycken (1929). Ook Boukema (1998) wijst op deze verwantschap in zijn verwachting in het NTB. 
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werk "Administratie of rechter" en de ideeën van de Commissie-Van Kemenade uit 
1997, waarin de juridiseringskritiek is uitgewerkt. Struycken zocht immers bescher
ming tegen onrecht binnen de administratie zelf, met als sluitstuk de verantwoording 
aan de gekozen vertegenwoordigende lichamen. Hij brengt tot uitdrukking, dat in en 
door het democratisch proces de administratieve organen van het volk zijn geworden. 
De meest principiële kritiek van de Commissie-Van Kemenade, komt erop neer, dat de 
rechtsgang naar de bestuursrechter de mogelijkheid biedt bij een ongunstige afloop 
van democratische procedures de discussie nog een keer bij de rechter over te doen. 
De kritiek was blijkens het regeerakkoord voor het tweede paarse kabinet niet aan do
vemansoren gericht. Bij de afronding van dit boek kon worden beschikt over het op 21 
december 1998 aan de Tweede Kamer gezonden kabinetsstandpunt "Juridisering in het 
openbaar bestuur", waarin -zoals ook in noot 17 al aangegeven- gelukkig een genuan
ceerder standpunt doorklinkt en onder meer afstand wordt genomen van de suggestie 
dat de bestuursrechter teveel op de stoel van de bestuurder terecht zou zijn gekomen. 
Voor zover dat al aan de orde zou zijn, wordt niet zozeer de bestuursrechter als wel de 
wetgever, daarvan "de schuld gegeven". Ook de kritiek van de Commissie-Van Ke
menade op de werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is histo
risch gezien allerminst nieuw. Het heeft lang geduurd voordat zij werden erkend als 
rechtsbeginselen, die discretionaire bevoegdheden van het bestuur normeren. Het ver
zet vanuit het openbaar bestuur verklaart in hoge mate het zolang uitblijven van be
hoorlijke administratieve rechtspraak. Ook in de juridiseringsdiscussie, zoals nader 
uitgewerkt in het rapport van de Commissie-Van Kemenade van november 1997, 
wordt de stelling betrokken dat toepassing van die beginselen tot willekeur zou leiden 
en die toepassing een te hoge vlucht zou hebben genomen. Het is een gedachtegang -
zoals ook in het genoemde kabinetsstandpunt "Juridisering in het openbaar bestuur" 
terecht wordt onderkend-waarin tot uiting komt dat van erkenning als rechtsbeginselen 
-welke erkenning in de Westerse wereld vrijwel algemeen is!- geen sprake is. Het ka
binet stelt een analyse van de jurisprudentie in het vooruitzicht om te bezien in hoever
re de bestaande omschrijvingen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
meer helder moeten worden geformuleerd, met name teneinde de rechtszekerheid over 
de toepassing ervan te doen toenemen. Dit is een lofwaardig streven, maar het is de 
vraag of daarvan erg veel moet worden verwacht; overal in de westerse wereld wordt 
gewerkt met vergelijkbare beginselen en vergelijkbare omschrijvingen. In ieder geval 
lijkt het juist bij dit onderwerp verstandig ook over onze eigen grenzen heen te kijken. 

Voor zover de Commissie-Van Kemenade de rechtsmacht van de bestuursrechter wil 
beperken, dient uiteindelijk steeds weer te worden bedacht, dat de weg terug ons -
tengevolge van de rechtstatelijke eis, dat de overheid aan het recht gebonden is en ie
der overheidshandelen in verband daarmee in beginsel in ieder geval aan een rechter 
moet kunnen worden voorgelegd- weer zou leiden naar rechtsbescherming bij de ge
wone rechter, hetgeen voor burger noch bestuur een oplossing is. 

VI.4.2 De rechtsbescherming terzake van van schadeveroorzakend overheids
handelen 

Toegang tot de bestuursrechter in geval van schadebesluiten betekent voor het open
baar bestuur weliswaar enerzijds een aanzienlijke verhoging van de werkdruk -denk 
bijv. aan bezwaarschriftenprocedures en denk aan het feit dat "de cultuur van de goede 
toegang" met zich brengt dat men vermoedelijk vaker een schadeclaim zal indienen!-
anderzijds zou het wel eens zo kunnen zijn, dat materieel gezien het openbaar bestuur 
op den duur beter af zal zijn met de bestuursrechter. Niet uit te sluiten valt, dat het 
thans vanuit een oogpunt van rechtseenheid tussen de bestuursrchter en burgerlijke 
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rechter gevolgde systeem, waarbij onrechtmatigheid in bestuursrechtelijke zin steeds 
onrechtmatigheid in civielrechtelijke zin impliceert (zie II.A.2.1) door de bestuurs
rechter zou worden losgelaten, wanneer de vergoeding van schade in een meer geïnte
greerd verband kan worden gebracht met de beoordeling door de rechter van de scha-
detoebrengende besluiten en handelingen. Naar ik meen dient de navolgende passage 
van Loeb in zijn genoemde preadvies ook aldus te worden begrepen: 

"Het publieke schadevergoedingsrecht dient geheel in handen van de bestuurs
rechter te worden gelegd, met inbegrip van dat terzake van schade tengevolge 
van bestuurlijk feitelijk overheidshandelen. Het ODOL-ontwerp van De Mon-
chy voorzag er al in en in de Wet Arbo en in de Ambtenarenwet was het zo ge
regeld, dus revolutionair is die gedachte niet. In plaats van op reorganisatie en 
integratie, zou de wetgever zijn aandacht moeten richten op een uitdrukkelijke 
en exclusieve toekenning van rechtsmacht op dat stuk aan de bestuursrechter. 
De regeling in de Algemene wet bestuursrecht is op dat punt halfslachtig. Zo 'n 
toekenning zou de bestuursrechters de impuls geven om het recht rond de on
rechtmatige overheidsdaad in samenhang met dat betreffende bestuurscompen-
satie tot verdere ontwikkeling te brengen in een specifieke publiekrechtelijke 
context, waarbij de aansprakelijkheid voor schade in een evenwichtiger ver
band kan worden gebracht met de beoordeling door de rechter van besluiten 
en handelingen dan nu het geval is met gescheiden rechtsgangen. " '9 

Hoewel het belang van de rechtseenheid weer niet in het gedrang moet komen, indien 
de bestuursrechter een ander aansprakelijkheidsrecht ontwikkelt dan de burgerlijke 
rechter, is het vanuit déjuridiseringsperspectief wel aantrekkelijk indien dezelfde 
rechter die over de rechtmatigheid van besluiten oordeelt ook over de schade-aspecten 
van dat besluit beslist. Onder III.B.4 is een voorstel gedaan vanuit de gedachte dat ten 
aanzien van de zogenaamde accessoire vorderingen -in ieder geval die van financiële 
aard- de besluitstructuur zou kunnen worden losgelaten zodat de bestuursrechter ge
makkelijker zou kunnen worden benaderd. 

VI.4.3 De tweewegenleerproblematiek 

Voor de oplossing van de tweewegenleerproblematiek biedt de juridiseringsdiscussie 
weinig aanknopingspunten of het zou moeten zijn dat het bestuur het feit dat het in 
mindere mate wordt toegestaan van het privaatrecht gebruik te maken als een hinder
lijke juridisering ervaart, bijvoorbeeld waar haar niet de mogelijkheid wordt gelaten 
langs de weg van het kort geding op te treden tegen wetsovertreding. Van der Hoeven 
zegt daarover: 

" Wanneer een overheidslichaam grijpt naar privaatrechtelijke middelen ter
wijl ook het bestuursrecht ter beschikking staat, dan geschiedt dat meestal om
dat door het betrokken overheidsorgaan aldus complicaties, veroorzaakt door 
waarborgen voor de bestuurden, kunnen worden ontgaan. " "" , 20 

Voor zover daarbij mede wordt gedoeld op het ontgaan van de rechtsbescherming bij 
de gespecialiseerde bestuursrechter, kan dat probleem worden opgelost door de over
heid bij zogenaamde accessoire vorderingen rechtstreeks toegang tot de bestuursrech
ter te verlenen, welke gedachte in III.B.4 is geopperd, maar als alternatief voor be-

19 Loeb (1997), p. 12 en 13 
20 Van der Hoeven (1989), p. 167. 



- 141-

stuursdwangaanschrijvingen en het opleggen van dwangsommen vooralsnog niet is 
omarmd. 

VI.4.4 Conclusie ten aanzien van de juridiseringsdiscussie 

Concluderend meen ik dat de argumentatie in het juridiseringsdebat tégen de moge
lijkheid van beroep bij de bestuursrechter tegen algemeen verbindende voorschriften 
en beleidsregels weliswaar met klem wordt gebracht, maar niet kan overtuigen. Voor 
de schadekwesties en de tweewegenleerproblematiek levert het juridiseringsdebat ar
gumenten op om bij zogenaamde accessoire vorderingen zowel voor burger als over
heid wat gemakkelijker toegang tot de bestuursrechter mogelijk te maken en voor deze 
vorderingen de besluitstructuur te heroverwegen (zie III.B.4). 

VT.5 Het argument van de afweging van de verschillende deelbelangen 

VI.5.1 De rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften en beleid-
regels 

Het verschil tussen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels enerzijds en 
beschikkingen anderzijds is gelegen in het feit, dat de eerste groep besluiten zich richt 
tot een in beginsel open groep van personen. Bij algemeen verbindende voorschriften 
en beleidsregels geldt evenwel vaak in niet mindere mate dan bij beschikkingen dat er 
vele tegengestelde belangen aan de orde zijn. Het partijenproces, zoals het civiele pro
ces vaak wordt genoemd, is daarvoor ten principale minder geschikt dan het bestuurs
proces, dat meer mogelijkheden biedt de verschillende belanghebbenden in een geïn
tegreerd kader hun belangen te doen bepleiten. Dat de burgerlijke rechter thans als 
rest- of reserverechter de rechtstreeks tegen regelgeving gerichte vorderingen behan
delt, is ook vanuit die optiek een noodoplossing. Zoals men er bij procedures over be
stemmingsplannen die vrijwel steeds algemeen verbindende voorschriften bevatten, 
niet aan zou moeten denken deze op civielrechtelijke wijze te doen beslechten, zo pleit 
het feit dat ook bij andere regelgeving veelal zeer verschillende deelbelangen door re
gelgeving worden geraakt voor bestuursrechtelijke geschillenbeslechting van geschil
len die rechtstreeks regelgeving tot inzet hebben, met alle mogelijkheden van de ver
schillende partijen om op gemakkelijke wijze hun belangen te bepleiten, c.q. voor de 
rechter om die te doen bepleiten door belanghebbenden op te roepen (zie artikel 8:26 
Awb). Natuurlijk kent het civiele proces ook mogelijkheden op dit punt, bijvoorbeeld 
de regeling van voeging en tussenkomst, maar deze zijn gecompliceerder en niet op 
algemeen belang-processen toegesneden. Dat deze mogelijkheden zich voor dit soort 
procedures minder lenen, behoeft weinig toelichting (zie ook II.A.3). Zou beroep te
gen besluiten houdende algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels mogelijk 
worden gemaakt, dan dient het belangenhebbende-begrip niet te worden beperkt, zoals 
door Lubberdink bepleit21, die meent dat het beroepsrecht in dat geval alleen aan be
langenorganisaties zou moeten toekomen. De regering zit blijkens de onder de II.B be
sproken notitie van 13 mei 1997 gelukkig ook niet op die lijn. Vergeleken met de hui
dige situatie, waarbij in beginsel een ieder wiens rechtspositie is geschonden een actie 
bij de gewone rechter kan instellen, zou het voorstel van Lubberdink voor belangheb
benden een ongerechtvaardigde achteruitgang in rechtsbescherming betekenen. 

21 Lubberdink (1996). 
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VI.5.2 De rechtsbescherming terzake van schadeveroorzakend overheidshandelen 

Met het oog op het argument van de afweging van de verschillende deelbelangen lijkt 
overbrenging van de schadevorderingen van de gewone rechter naar de bestuursrechter 
in het algemeen gesproken niet noodzakelijk. Bij de schadevorderingen jegens de 
overheid gaat het immers om de positie van de twee betrokken partijen, de overheid en 
de gelaedeerde. Betrekt men echter ook gevallen van schadevergoeding bij overigens 
rechtmatig overheidshandelen (hier ook als bestuurscompensatie aan te duiden) hier
bij, dan blijkt ook hier dat het privaatrechtelijk proces minder geschikt kan zijn. Be
stuurscompensatie biedt immers met name een oplossing in situaties van tegengestelde 
belangen, waarvoor het bestuursproces een meer toegesneden kader vormt. De weging 
van de verschillende belangen en de gevonden oplossing -namelijk dat het algemeen 
belang dient te prevaleren, doch dat er compensatie dient plaats te vinden- vraagt een 
kader zoals dat meer door de Algemene wet bestuursrecht dan door het burgerlijk pro
cesrecht kan worden geboden. Ook in dit soort schadekwesties kan het dus op grond 
van het argument van de afweging van de verschillende deelbelangen een voordeel 
zijn dat dat in een bestuursrechtelijke setting plaatsvindt. Vanuit het perspectief van dit 
argument moet dat voordeel bij schadekwesties in het algemeen echter niet worden 
overdreven, omdat het in het merendeel van de gevallen om twee partijensituaties gaat. 

VI. 5.3 De tweewegenleerproblematiek 

Belangrijker dan bij schadekwesties is het argument van de afweging van de verschil
lende deelbelangen veelal in tweewegen-leer situaties. Er is een overvloedige litera
tuur2 , waarin bezwaren worden geuit tegen het feit dat de belangen van derden, met 
name bij het sluiten van overeenkomsten door de overheid minder goed zijn be
schermd dan wanneer een publiekrechtelijke weg wordt gevolgd. Weliswaar gelden 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur thans ook in privaatrechtelijke verhoudin
gen, maar de mogelijkheden van derden om hun belangen te bepleiten ten aanzien van 
de inhoud van civielrechtelijke overeenkomsten, waarbij de overheid partij is en waar
bij bijv. het gebruik van grond wordt geregeld zijn onvergelijkbaar geringer dan wan
neer een publiekrechtelijke weg wordt gevolgd. Ook als de overheid als wetshandha-
ver optreedt, biedt de bestuursrechtelijke weg het voordeel dat verschillende deelbe
langen gemakkelijker naar voren kunnen worden gebracht en dat het proces zich er 
ook beter toe leent zich er voor in te spannen om die belangen mee te wegen. 

VI.5.4 Conclusie ten aanzien van het argument van de afweging van de ver
schillende deelbelangen 

Geconcludeerd moet worden dat het argument van de afweging van de verschillende 
deelbelangen in ieder geval pleit voor beroep bij de bestuursrechter tegen algemeen 
verbindende voorschriften en beleidsregels. Bij schadevorderingen levert het een ar
gument op om zaken op het terrein van de bestuurscompensatie bij de bestuursrechter 
onder te brengen. Voor tweewegenleersituaties is het ook een argument om gewicht 
toe te kennen aan de bestuursrechtelijke rechtsbescherming, die gebruikmaking van 
het publiekrecht biedt. 

22 Zie bijvoorbeeld de preadviezen van Koeman (1980) en Konijnenbelt (1980); zie verder het onder 
voorzitterschap van De Haan (1971) tot stand gekomen rapport 'Harmonisatie van gronduitgiftevoor-
waarden", maar ook recenter bijvoorbeeld Nijholt (1996). zie de bespreking van dit en andere proef
schriften van De Haan (1996). 
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VI.6 Het argument van het instrumentarium van de rechter 

VI.6.1 De rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften 
en beleidsregels. 

Zoals eerder aangegeven vat ik onder het begrip "het instrumentarium van de rechter" 
zowel de toe te passen normen als de te geven dicta. 

Wat de toe te passen normen betreft geldt dat toetsing aan de algemene rechtsbegin
selen ook door de gewone rechter over de hele linie is aanvaard. Dat geldt ook voor de 
toetsing van algemeen verbindende voorschriften. Was de situatie ten tijde van mijn 
preadvies in 1987 nog zo, dat de toetsing plaatsvond in het kader van de door de Hoge 
Raad in het Landbouwvliegersarrest van 16 mei 1986 geformuleerde willekeur-
maatstaf (zie met name hiervoor II.A.2, waarin die strenge maatstaf onder meer wordt 
bekritiseerd vanwege het verschil in rechtsbescherming met beschikkingen), thans kan 
er van worden uitgegaan dat ook algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels 
aan rechtstreekse toetsing worden onderworpen, indien de gewone rechter wordt ge
vraagd een onrechtmatigheidsoordeel daarover uit te spreken. Zulks leid ik met bijv. 
Hirsch Ballin af uit het Harmonisatiewet-arrest, al zijn mij nog geen concrete geval
len bekend, waarin de Hoge Raad vanwege een ander beginsel dan het verbod van 
willekeur een algemeen verbindend voorschrift onrechtmatig achtte. Ook het Leffers-
arrest, waarin werd besloten dat ook bij regelgeving het aanbieden van schadevergoe
ding vereist kan zijn ingeval een of meer personen onevenredig worden gedupeerd, 
dient in de sleutel van dat beginsel (thans gecodificeerd in artikel 3:4 Awb) te worden 
gezien24. 

Hoezeer de gewone rechter een respectabele jurisprudentie heeft opgebouwd ten aan
zien van de onrechtmatige wetgeving (zie onder II.A), dat neemt niet weg, dat het in
strumentarium dat de rechter met de Algemene wet bestuursrecht heeft, beter op de 
toetsing van regelgeving is toegesneden dan het algemene onrechtmatige daadsartikel. 
De verdere ontwikkeling van normen toegepast op regelgeving kan vanuit systema
tisch oogpunt ook beter door de bestuursrechter geschieden, zoals onder ILA. 4 al werd 
geconcludeerd. Dit argument heeft aan kracht gewonnen door het feit dat de algemeen 
verbindende voorschriften en beleidsregels besluiten zijn in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht. 

Wat het processuele instrumentarium betreft is onder II.A3 uiteengezet dat het feit dat 
de uitspraak van de gewone rechter slechts partijen bindt een, zij het in de praktijk niet 
zeer gewichtig nadeel is van het huidige systeem. De gevolgen van een schorsing of 
vernietiging van regelgeving zijn duidelijker: deze dicta zijn nu eenmaal in het alge
meen meer geëigend voor bestuursbesluiten dan civielrechtelijke dicta. Stroink, geen 
voorstander van de invoering van het beroepsrecht bij de bestuursrechter tegen alge
meen verbindende voorschriften en beleidsregels, beroept zich bij zijn verzet met na
me op argumenten van juridisch-technische aard, die met het instrumentarium van de 
rechter samenhangen. Ook Tak meent dat vernietiging van regelgeving in een situa-

23 Hirsch Ballin (1989). Eigenlijk stelt Hirsch Ballin dat uit het Harmonisatie-arrest valt af te leiden dat 
de Hoge Raad ook in het Landbouwvliegersarrest de ongeschreven rechtsbeginselen in het algemeen (en 
niet in verwaterde vorm) als toetsingsnormen voor wetgeving in materiële zin, niet zijnde wetgeving in 
formele zin heeft willen aanmerken. 
24 HR 18 januari 1991, NJ 1992, 638. 
25 Zie noot 12 bij dit hoofdstuk. 
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tie waarin daardoor slechts enkelen worden gedupeerd, laat zien dat vernietiging van 
een algemeen verbindend voorschrift niet gewenst is.26 Overtuigend zijn deze tegenar
gumenten niet, ook gelet op de situatie in de meeste ons omringende landen, waar een 
dergelijk beroepsrecht met vrijwel steeds een schorsings- en vernietigingsrecht voor de 
(bestuurs-)rechter bestaat. In de in II.B besproken notitie van de Regering van 13 mei 
1997 wordt er terecht op gewezen dat Nederland met Luxemburg in West-Europa een 
uitzonderingspositie inneemt. Uit de bijlage bij de notitie blijkt dat Frankrijk, Duits
land, Portugal, Italië en Zweden een behoorlijke mate van gelijkenis met ons rechts
stelsel hebben en vormen van beroep tegen deze besluiten kennen. Terecht wijst de re
gering in deze notitie op het feit dat artikel 8:72 Awb de bestuursrechter de mogelijk
heid geeft om per geval te bekijken wat de precieze gevolgen van zijn uitspraak moe
ten zijn. Het ligt voor de hand dat de bestuursrechter in veel gevallen, bijvoorbeeld 
door het feit dat ook belanghebbenden die belang hebben bij de bestreden regelgeving 
hun standpunt vaker naar voren zullen brengen, beter dan de burgerlijke rechter in 
staat zal zijn te overzien welke uitspraak het meest passend is. Er is een duidelijk ver
band met het argument van de afweging van de verschillende deelbelangen. 

Ook de bezwaren tegen het beroepsrecht tegen regelgeving, ontleend aan de leer van 
de formele rechtskracht acht ik niet overtuigend. De regering heeft mij monde van re
geringscommissaris Scheltema reeds in 1993 duidelijk gemaakt dat algemeen verbin
dende voorschriften en beleidsregels niet op dezelfde wijze formele rechtskracht zou
den krijgen: exceptieve toetsing blijft ook ingeval de beroepstermijn tegen een alge
meen verbindend voorschrift is verstreken of een algemeen verbindend voorschrift 
zonder succes is bestreden, mogelijk27. Dit heldere standpunt is nadien herhaald28. 
Voorts ligt het in de lijn van de jurisprudentie dat onaantastbare beschikkingen in het 
belang van de rechtszekerheid hun rechtskracht juist wel behouden, wanneer de regel
geving waarop zij gebaseerd zijn, wordt vernietigd29. 

De ontwikkeling van het zelfstandige schadebesluit (of het bieden van de mogelijkheid 
een zelfstandige accessoire vordering terzake van bestuurscompensatie aan de be
stuursrechter voor te leggen, zoals in HIB geopperd), kan juist bij regelgeving het 
vooral door Stroink en Tak genoemde bezwaar van de grote gevolgen van een vernie
tiging van dit soort besluiten nog verder ondervangen. Zo kan in een Leffersachtige 
situatie het beroep tegen op een zichzelf alleszins gerechtvaardigde regeling zelf wor
den afgewezen, nu zij die door de betreffende regeling onevenredig worden gedupeerd 
een procedure zouden kunnen entameren over (een beslissing van het betrokken be
stuursorgaan over) de onevenredige schade. De nieuwe jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak leert dat zo'n beslissing een besluit is in de zin van de Algemene 

' Onder meer in Tak (1997). 
TK, Handelingen 1992-1993, no. 22495, p. 5770 naar aanleiding van de vraag van 

G.J.Wolffensperger(D'66), p. 5767. 
28 In de in II.B. besproken notitie van 13 mei 1997. De jurisprudentie van de Raad van State terzake van 
de mogelijkheid de verbindendheid van voorschriften van bestemmingsplannen ook aan de orde te stel
len in het kader van een beroep tegen een op grond van het bestemmingsplan genomen besluit is daar
mee in overeenstemming. Zie bijvoorbeeld ABRS 21 juli 1997, Bouwrecht 1998, p. 208 e.v. m.nt. van 
De Vries, die deze jurisprudentie ook in verband plaatst met de opvatting van regeringscommissaris 
Scheltema dat, wanneer van het beroepsrecht tegen een algemeen verbindend voorschrift geen gebruik 
wordt gemaakt, later in het kader van een uitvoeringsbesluit alsnog de onverbindendheid van het voor
schrift kan worden ingeroepen ( PG Awb II, p. 389). A-G. Spier meent in zijn conclusie bij HR 19 juni 
1998, NJ 1998, 869 (MS) dat de leer van de formele rechtskracht ook zou gelden voor algemeen ver
bindende voorschriften als daar beroep tegen zou openstaan, maar wordt door annotator Scheltema 
krachtig bestreden. 
29 Zie bijvoorbeeld HR 4 oktober 1992, AB 1993, 40 (Vulhop). 
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wet bestuursrecht. In verband met de formele connexiteitseis zou de thans (vermoede
lijk nog) bestaande barrière om tegen de betreffende schadebeslissing bij de bestuurs
rechter in beroep te komen vervallen, wanneer beroep bij de bestuursrechter tegen de 
schadeveroorzakende regeling zou worden opengesteld. 

VI.6.2 Rechtsbescherming terzake van schadeveroorzakend overheidshandelen 

Ten aanzien van schadekwesties is men gemakkelijk geneigd het civielrechtelijk in
strumentarium meer geëigend te achten. Los van de deskundigheidsvraag die hierna 
zal worden besproken, kan het civiele schadevergoedingsrecht op zichzelf heel wel 
door de bestuursrechter worden toegepast, hetgeen in overeenstemming is met de ju
risprudentie op grond van artikel 8:73 Awb. Ook schadestaat-achtige procedures zijn 
met name gelet op het tweede lid van artikel 8:73 Awb mogelijk. In combinatie met 
8:72 Awb waarin is geregeld dat de rechter kan bepalen wat er na de vernietiging van 
een bestreden besluit van een bestuursorgaan dient te geschieden is het bestuursrech
telijk instrumentarium bij schadekwesties niet inferieur, al zal de bestuursrechter voor 
het toe te passen recht vooral op boek 6 Burgerlijk Wetboek zijn aangewezen. Dit lijkt 
mij echter meer een probleem van deskundigheid dan van instrumentarium. Ik voeg 
hieraan toe, dat aansluiting bij de civielrechtelijke mogelijkheden zou worden vereen
voudigd, wanneer de bestuursrechter de schadevergoeding niet zou behoeven te be
oordelen aan de hand van een beroep tegen een schadebesluit maar een rechtstreekse 
vordering bij hem zou kunnen worden ingesteld, zoals thans in de situatie van artikel 
8:73 Awb al mogelijk is en bij implementatie in wetgeving van de tweede oplossings
richting als bepleit onder III.B.4 ruimer mogelijk zou worden. 

VI.6.3 De tweewegenleerproblematiek 

Voor tweewegenleer-situaties biedt de benadering vanuit het gezichtspunt van het in
strumentarium van de rechter als belangrijkste aanknopingspunt dat voor het niet te 
snel toestaan van ontduiking van het publiekrecht door middel van gebruikmaking van 
privaatrechtelijke bevoegdheden pleit dat het de rechter meer de mogelijkheid biedt 
het betreffende bestuurshandelen te beoordelen binnen het betreffende wettelijk kader. 
Dit is in wezen ook de aan het legaliteitsbeginsel ontleende kritiek op die tweewegen
leer, zoals deze vooral vanuit Maastricht is vernomen. Ik ga hierop onder VL8 nog in. 
Op deze plaats wijs ik op recente publicaties van De Haan, die nog eens heeft uiteen
gezet, dat het om aan eisen van democratie en rechtsstaat te voldoen niet nodig is dat 
het overheidsprivaatrecht, zoals de Limburgse school wil, wordt omgeturnd tot of ge
absorbeerd door publiekrecht Zo kan men -aldus De Haan- de eigendom van openbare 
zaken rustig privaatrechtelijk laten blijven, mits de openbare bestemming maar pu
bliekrechtelijk wordt geregeld. Voor overheidsovereenkomsten is ook voldoende dat 
de bevoegdheid, totstandkoming en rechtsbescherming in de Awb worden geregeld . 
Bovendien kent de gewone rechter wanneer de overheid wel privaatrechtelijk mag 
handelen, ook privaatrechtelijk een ruim scala aan toetsingsmogelijkheden, dat hem de 
mogelijkheid geeft rechtsbescherming te bieden.31 Gewezen zij op hetgeen onder meer 
onder IV.B, met name IV.B.5 e.v. is opgemerkt. 

30 De Haan (1998b), p. 631. In dezelfde zin zijn boekbeschouwing over "De overheid in het burgerlijk 
recht" van Tak. De Haan (1998a), p. 94. 
31 In dit verband is het overigens goed op te merken, dat discussie mogelijk is over de vraag «elk pri
vaatrechtelijk rechtsgevolg aan de orde is. wanneer geconcludeerd wordt dat een overeenkomst een 
doorkruising van het publiekrecht oplevert. Zie daarover de noot van Tjittes bij het Windmill-arrest in 
Bouwrecht 1990. p. 697 e.v. met vermelding van verdere literatuur. 
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VI.6.4 Conclusie ten aanzien van het argument van het instrumentarium van de 
rechter 

De conclusie kan zijn dat vooral ten aanzien van algemeen verbindende voorschriften 
en beleidsregels het bestuursrechtelijke instrumentarium belangrijke voordelen biedt, 
terwijl de in de literatuur wel genoemde nadelen niet zwaar lijken te hoeven wegen. 
Bij schadezaken en de tweewegenleer-problematiek biedt de benadering vanuit dit ge
zichtspunt een minder eenduidig antwoord. 

VI,7 Het argument van de specialisatie 

VI.7.1 De rechtsbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften en beleids
regels 

Onder II is aangegeven, dat de deskundigheid van de bestuursrechter op het terrein van 
de beoordeling van overheidsbesluiten een belangrijk argument vormt voor het open
stellen van beroep bij de bestuursrechter. Hoewel vertegenwoordigers van het open
baar bestuur in de juridiseringsdiscussie invoering van het beroepsrecht tegen alge
meen verbindende voorschriften en beleidsregels bestrijden, pleit daarvoor dat in ieder 
geval de hoogste bestuursrechtelijke colleges vanuit hun publiekrechtelijke specialisa
tie veelal meer oog hebben voor de noodzaak van terughoudendheid bij de toetsing 
van discretionaire bevoegdheden dan de gewone rechter. Bij alle lof die de gewone 
rechter in verband met zijn betekenis voor de rechtsbescherming tegen de overheid te
recht pleegt te worden toegezwaaid, wordt tegelijkertijd, bijvoorbeeld ook door Van 
der Hoeven, geconstateerd dat het "de civiele rechter niet eigen is aan de bestuurs
rechtelijke repercussies van zijn beslissing veel aandacht te schenken" . In ieder geval 
ligt de afweging tussen algemeen belang enerzijds en bijzondere belangen anderzijds 
die bij de toetsing van regelgeving aan de orde is, bij uitstek op het terrein van de spe
cifieke deskundigheid van de bestuursrechter. Het maakt toedeling van dit soort zaken 
zaken aan de bestuursrechter vanuit het specialisatie-argument naar het mij voorkomt 
even logisch als het beroepsrecht bij beschikkingen bij de gespecialiseerde bestuurs
rechter al sinds jaar en dag is (zie ook onder HA). 

VI.7.2 De rechtsbescherming terzake van schadeveroorzakend overheidshandelen 

Bij schadekwesties ben ik geneigd de civiele rechter de gespecialiseerde rechter te 
noemen. Vergeleken met de deskundigheid van de gewone rechter bij de toepassing 
van het zeer verfijnde schadevergoedingsrecht, heeft de bestuursrechter nog een grote 
achterstand. Naar mijn oordeel wordt aan dit feit bij alle commentaren op de jurispru
dentie van de bestuursrechter met betrekking tot het zelfstandig schadebesluit (zie 
III.B) wel erg gemakkelijk voorbij gegaan. De bestuursorganen die in verband met de 
jurisprudentie verantwoordelijk zijn geworden voor een Awb-conforme behandeling 
van schadeverzoeken en de daarop te nemen beslissingen alsmede voor een Awb-
conforme bezwaarschriftenprocedure, ontberen veelal deskundigheid op dat terrein. 

Met name gelet op dit argument is de situatie, dat er geen beroep bij de bestuursrechter 
open staat tegen besluiten houdende regelgeving welke bij uitstek publiekrechtelijk 

Van der Hoeven (1989), p. 225. 
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van aard zijn en in toenemende mate wel bij schadebesluiten (die tot voor kort door de 
Raad van State als privaatrechtelijk werden bestempeld), betrekkelijk bizar. 

Toch zijn er ook vanuit het specialisatie-gezichtspunt argumenten die voor onderbren
ging van schadebesluiten bij de bestuursrechter pleiten. Ten aanzien van de verdere 
ontwikkeling van de bestuurscompensatie ligt het voor de hand dat dit leerstuk zoveel 
mogelijk door de bestuursrechter verder wordt ontwikkeld (zie III. A en ITl.B) De arti
kel 3:4 lid 2 Awb-afweging die daarbij speelt, de ontwikkeling van criteria zoals deze 
bijvoorbeeld ook in de jurisprudentie op grond van artikel 49 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening aan de orde is, zijn als typisch bestuursrechtelijke vraagstukken 
te beschouwen. De centrale vraag onder welke omstandigheden het individu dat one
venredig nadeel lijdt door een overheidsbesluit, dat vanuit het algemeen belang ge
rechtvaardigd is, schadevergoeding toekomt, is veeleer als een bestuursrechtelijk dan 
als een civielrechtelijk probleem te kwalificeren. Hoewel de jurisprudentie van de ge
wone rechter ook op dit terrein creatief is, is het altijd moeilijk geweest om het leer
stuk civielrechtelijk in te passen, omdat dat moest gebeuren in het kader van het alge
mene onrechtmatige daadsartikel. Zoals een moeilijke jeugd vaak inspireert tot fraaie 
literatuur, zo heeft de moeilijke inpasbaarheid van het leerstuk van de schadevergoe
ding bij rechtmatige overheidsdaad in het civiele recht tot fraaie theorievorming met 
verschillende leren geleid33. 

De benadering dat de verdere ontwikkeling van het leerstuk van de schadevergoeding 
bij rechtmatige overheidsdaad c.q. de bestuurscompensatie het beste door de bestuurs
rechter kan geschieden, hetgeen bijvoorbeeld door Drupsteen al in 1984 werd be
pleit34, vormt op zichzelf ook een argument om het bestuursrechtelijk schadevergoe
dingsrecht, waar het betreft onrechtmatige overheidshandelen dan ook maar bij de be
stuursrechter onder te brengen. De grenzen tussen rechtmatig en onrechtmatige over
heidshandelen, dat schade veroorzaakt zijn niet steeds scherp te trekken en dienen zo
veel mogelijk binnen een geïntegreerd kader te worden benaderd. Ook de connexi-
teitsgedachte, die ten grondslag ligt aan de (in III.B besproken) recente jurisprudentie 
ten aanzien van het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht (de samenhang tussen 
het schadeveroorzakende besluit en de schade-aspecten zelf) pleit er voor ook be
stuursrechtelijke expertise te gebruiken bij dit soort schadezaken. 

Tegen deze achtergrond kan worden gesteld dat bij schadezaken integratie van de be
stuursrechtspraak in de gewone rechterlijke macht een belangrijke meerwaarde kan 
hebben. Een combinatie van civiele en bestuursrechtelijke deskundigheid is voor de 
behandeling van schadezaken bij uitstek aantrekkelijk. Bij de rechtbanken is daarvan 
in toenemende mate sprake doordat rechters hebben gerouleerd, er overleg tussen de 
verschillende sectoren plaatsvindt of combi-kamers worden ingesteld. Nu integratie op 
het niveau van het hoger beroep voorlopig minder hoog op de agenda lijkt te staan, 
maar de bestuursrechter tegelijkertijd wel het schadevergoedingsrecht steeds meer aan 
zich trekt, dient naar mijn oordeel wel te worden verzekerd dat ook voldoende experti
se op het terrein van het civiele schadevergoedingsrecht aanwezig is bij de hoogste be
stuursrechter. Omdat het wellicht niet in de rede ligt dat in de hoogste bestuursrechte-

33 Zie de bekende drie verschillende theorieën van Van den Bergh (1952), Drion (1947) en Bregstein 
(1951). Recentelijk heeft vooral Bloembergen geprobeerd de Hoge Raad zover te krijgen dat aanspra
kelijkheid bij rechtmatige overheidsdaad zou worden erkend als zelfstandige mogelijkheid, dus niet zou 
behoeven te worden ingepast in het onrechtmatige daadsartikel. Zie vooral zijn conclusie als waarne
mend A-G bij HR 26 januari 1990. NJ 1990, 794. 
34 Drupsteen (1984). 
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lijke colleges een aantal civilisten zal worden benoemd, zou kunnen worden overwo
gen een oplossing te zoeken in deskundige voorlichting van de zijde van het Openbaar 
Ministerie bij de Hoge Raad. Indien het huidige stelsel van verschillende gespeciali
seerde hoogste rechters gehandhaafd blijft, zou zowel het belang van voldoende ci
viele expertise als dat van de rechtseenheid bij de toepassing van het schadevergoe
dingsrecht gediend zijn bij het benutten van de deskundigheid van het Openbaar Mi
nisterie bij de Hoge Raad. Natuurlijk vereist ook dat een wettelijke voorziening. Zoals 
bestuursrechters bijvoorbeeld in milieuzaken baat hebben bij de adviezen van de 
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, zouden dergelijke adviezen in zaken op het 
grensgebied van publiek- en privaatrecht door het Openbaar Ministerie bij de Hoge 
Raad aan de hoogste bestuursrechters kunnen worden verstrekt. Zoals gesteld, ook het 
belang van de rechtseenheid zou daarmee worden gediend. Een dergelijke oplossing 
zou uiteraard in het geheel niet in de weg behoeven te staan aan een verdere integratie 
van de bestuursrechtspraak in de gewone rechterlijke macht op langere termijn. Cas
satie in bestuursrechtelijke zaken zal bovendien nog wel niet op korte termijn (kunnen) 
worden gerealiseerd. 

VI. 7.3 De tweewegenleerproblematiek 

Op het terrein van de tweewegenleer is het onmiskenbaar zo, dat de overheid door ge
bruik te maken van het privaatrecht -ofwel in geval van een actie op grond van on
rechtmatige daad ofwel door overeenkomsten te sluiten op terreinen waarop publiek
rechtelijke regelgeving bestaat- veelal de rechtsgang bij de gespecialiseerde bestuurs
rechter ontgaat. Bij de beoordeling van dit soort zaken door de gewone rechter doet 
zich in feite het omgekeerde voor van hetgeen zich thans voor een belangrijk gedeelte 
voordoet bij de onder de competentie van de bestuursrechter gebrachte schadezaken en 
waar civielrechtelijke expertise bij de bestuursrechter gewenst is: bij tweewegenleer
situaties zou de gewone rechter gebaat zijn bij (meer) bestuursrechtelijke expertise. 
Wanneer de overheid het onrechtmatige daadsartikel "inzet" teneinde wettelijke voor
schriften te handhaven is dat evident. Wanneer de overheid een overeenkomst sluit 
terzake van de gebruikmaking van publiekrechtelijke bevoegdheden (een zogenaamde 
bevoegdhedenovereenkomst) is het goed, dat de rechter die daarover een geschil moet 
beslechten beschikt over bestuursrechtelijke kennis van het betreffende (bestuurs
rechtelijke) kader. Dat laatste geldt in het algemeen wanneer het een overeenkomst 
betreft op een terrein dat ook door bestuursrechtelijke wetgeving wordt bestreken. Aan 
de aan de verdeling van de rechtsmacht ontleende bezwaren tegen gebruikmaking van 
het privaatrecht wanneer de overheid ook publiekrechtelijke mogelijkheden heeft zou 
in belangrijke mate tegemoet kunnen worden gekomen door verdere toedeling aan be
stuursrechters in alle zaken, waarbij de overheid partij is. Het zijn dan de bestuurs
rechters die grenzen zouden stellen aan gebruikmaking van het privaatrecht vanuit de 
expertise die zij hebben van de betreffende publiekrechtelijke regeling. Die expertise 
is vaak nodig om te beoordelen of de publiekrechtelijke weg gebruikmaking van de 
privaatrechtelijke weg uitsluit en of er van een onaanvaardbare doorkruising van de 
publiekrechtelijke weg sprake is. 

VI.7.4 Conclusie ten aanzien van het specialisatie-argument 

Het hiervoor gestelde is geschreven vanuit het besef, dat over vragen van specialisatie 
c.q. integratie in de laatste decennia zeer veel geschreven is35, zodat -ook omdat dit 

35 Zie daarover onder veel meer de in noot 6 genoemde preadviezen voor de NJV 1997. 
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aspect maar een onderdeel is van de problematiek die in dit boek aan de orde komt- ik 
niet de pretentie heb hiervoor thans dè oplossing te kunnen bieden. Voor zover uit
breiding van rechtsmacht van de gespecialiseerde bestuursrechter wordt bepleit is 
daarmee uiteraard nog geen antwoord gegeven op de vraag of de bestuursrechtelijke 
rechtspraak verder zou moeten worden geïntegreerd in de gewone rechterlijke macht, 
in die zin dat de aparte bestuursrechtelijke colleges zouden moeten worden afgeschaft. 
Integratie staat immers niet in de weg aan gespecialiseerde bestuursrechtelijke kamers. 
Toedeling van zaken betreffende regelgeving aan bestuursrechters waarvoor gelet op 
het hiervoor gestelde in ieder geval aanleiding is, hoeft op die integratie niet te wach
ten. De expertise zoals die thans bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Be
roep voor het bedrijfsleven en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
aanwezig is, leent zich juist voor het openstellen van beroep tegen algemeen verbin
dende voorschriften en beleidsregels op de terreinen waar die betreffende gespeciali
seerde administratieve rechters reeds rechtsmacht hebben. 

Ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het schadevergoedingsrecht door be
stuursrechters is gewezen op het feit, dat de verschillende bestuursrechters veelal nog 
een grote achterstand in de daarvoor noodzakelijke kennis van boek 6 van het Burger
lijke Wetboek hebben, terwijl toepassing daarvan in schadezaken, waar de overheid 
partij is in de rede ligt. Zaken die in eerste instantie door de rechtbanken worden be
handeld, worden reeds in toenemende mate door kamers behandeld, waarin ook civiel
rechtelijk georiënteerde rechters zitting hebben. Voorgesteld werd om de de hoogste 
bestuursrechters de mogelijkheid te geven adviezen in te winnen van het Openbaar 
Ministerie bij de Hoge Raad. Zo zou het publiekrechtelijk schadevergoedingsrecht 
verder door de bestuursrechter kunnen worden ontwikkeld, maar wel worden voorzien 
in civielrechtelijke expertise. Bovendien zou het belang van de rechtseenheid op het 
brede terrein van het aansprakelijkheidsrecht daarmee gediend zijn, waarbij de be
stuursrechter zonodig ook een eigen schadevergoedingsrecht kan ontwikkellen, bij
voorbeeld op het terrein van de bestuurscompensatie. 

Wat zaken op het terrein van de tweewegenleer betreft geldt dat het eventueel door de 
overheid kunnen ontgaan van de gespecialiseerde bestuursrechter een duidelijk nadeel 
inhoudt. Wellicht zou een bijdrage kunnen worden geleverd aan een verdere oplossing 
van de tweewegenleer-problematiek door geschillen tussen overheden en burgers, ook 
waar het betreft overeenkomsten meer onder de competentie van de bestuursrechter te 
brengen. Zulks zal ongetwijfeld een aandachtspunt zijn, wanneer de wetgever in de 
Algemene wet bestuursrecht regels gaat opnemen over de publiekrechtelijke overeen
komst. 

VI.8 De verhouding tussen het bestuursrecht en het burgerlijk recht 
en de competentieverdeling 

VI.8.1 De gemene rechtsleer 

Over de verhouding tussen publiek- en privaatrecht bestaat een ontzagwekkende hoe
veelheid literatuur die vaak sterk dogmatisch is getint. Ik ga hierop maar in beperkte 
mate in, waarbij ik mij zoveel mogelijk richt op de vraag of daarbij verworven inzich
ten voor het hoofdthema van de verdeling van de rechtsmacht tussen gewone rechter 
en bestuursrechter van belang zijn36. 

36 Over de verhouding publiek-Zprivaatrecht bestaat een uitgebreide literatuur. Ik noem hier slechts: Van 
Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1997), hoofdstuk 9; De Haan, Drupsteen & Fernhout deel 1 (1996); 
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Zoals bekend is de heersende leer voor de verhouding tussen privaatrecht en publiek
recht gedurende lange tijd de zgn. gemene rechtsleer geweest. Volgens deze leer is ten 
aanzien van de verhouding overheid/burger het privaatrecht van toepassing, behoudens 
wanneer het publiekrecht expliciet in een bijzondere regeling voorziet. In dat geval is 
het publiekrecht van toepassing. Deze leer houdt een sterke dominantie van het pri
vaatrecht in: het is steeds van toepassing, wanneer een expliciete publiekrechtelijke 
regeling ontbreekt. Zo past het moeilijk in deze leer ongeschreven algemene rechtsbe
ginselen van publiekrechtelijke aard in een privaatrechtelijke verhouding toepasselijk 
te achten. Ofwel er wordt publiekrecht toegepast ofwel er wordt privaatrecht toege
past. Er is sprake van gescheiden rechtsstelsels. 

Naast dogmatische achtergronden speelde bij de aanvaarding van deze leer ongetwij
feld een grote rol dat het privaatrecht qua uitwerking en gedetailleerdheid op het be
stuursrecht een ruime voorsprong had (en op sommige terreinen nog heeft). In zo'n 
situatie is het praktisch gezien natuurlijk aantrekkelijk om dat uitgewerkte privaatrecht 
op de verhouding tussen overheid en burger toe te passen, wanneer een expliciete pu
bliekrechtelijke regeling ontbreekt. Deze leer, die tot de aanvaarding van de gemengde 
rechtsleer als de heersende gold, past ook bij de competentieverdeling, zoals deze gold 
tot 1 januari 1976, toen de Wet-Arob in werking trad. De burgerlijke rechter beoor
deelt de rechtmatigheid van alle overheidshandelingen, tenzij de wetgever heeft voor
zien in een bijzondere, met voldoende waarborgen omklede bestuursrechtelijke rechts
gang. Zulke bijzondere bestuurlijke rechtsgangen waren die bij de Centrale Raad van 
Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven alsmede -in ieder geval naar 
de toenmalige inzichten- het beroep bij de Kroon. 

VI.8.2 De gemengde rechtsleer 

De Wet-Arob, die voor het eerst voorzag in een algemene voorziening bij de admini
stratieve rechter tegen beschikkingen, volgt op de zeer sterke ontwikkeling van het 
materiële bestuursrecht na de Tweede Wereldoorlog. Met de Wet-Arob werd in één 
klap de verhouding tussen overheid en burger in een veel grotere mate dan voorheen 
onder de competentie van de bestuursrechter gebracht. De sterke groei van het materi
ele bestuursrecht en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de algemene begin
selen van behoorlijk bestuur, met name sinds de Tweede Wereldoorlog hebben uitein
delijk geleid tot het inzicht, dat de gemene rechtsleer als achterhaald moest worden be
schouwd. Daarbij is vooral de ontwikkeling van de algemene beginselen van behoor
lijk bestuur na de inwerkingtreding van de Wet-Arob van belang. Hun betekenis is 
sindsdien ook toegenomen op terreinen, waarop de gewone rechter competent is. 
Reeds in 1970, voor de inwerkingtreding van de Wet-Arob had Van der Hoeven erop 
gewezen, dat de verhouding tussen overheid en burger ook in een klassiek-
privaatrechtelijke verhouding als een privaatrechtelijke overeenkomst mede door on
geschreven publiekrecht wordt beheerst.37 Daartegenover stond de erkenning van de 

Lubach (1986); Hirsch Ballin (1988); Huigen (1991); Lubach (1982); Spier (1981); Van Ommeren e.a. 
(1992) en Tak (1997), welke laatste de grote verdienste heeft veel discussie te hebben losgemaakt: zie 
de kritische boekbesprekingen van Bloembergen Themis (1998), De Haan (1998a) en M W Scheltema 
(1998). 
Dit is slechts een kleine selectie: hieraan moeten natuurlijk worden toegevoegd de aan het slot van de 
Inleiding (I) reeds genoemde dissertaties van Teunissen (1996) en Simon (1993). Deze werken bevatten 
veel completere verwijzingen op dit punt. 
37 Van der Hoeven (1970), p. 201-219; Nieuwenhuis(1998), meent dat de leer van het gemene recht niet 
in discrediet moet raken door de tactische blunder het publiekrecht als een deviantie van het privaatrecht 



- 1 5 1 -

mogelijkheid voor de overheid om in het algemeen belang van overeenkomsten af te 
wijken. Met name in de loop van de jaren '80 is de "gemengde rechtsleer" de heersen
de leer geworden, waarbij vooral het werk van Lubach en Bloembergen van belang is 
geweest. Privaat- en publiekrecht moeten niet meer als gescheiden rechtsstelsels 
worden beschouwd, maar publiekrechtelijke normen zijn van betekenis in privaat
rechtelijke verhoudingen en omgekeerd. De totstandkoming van de algemene admini
stratieve rechtspraak heeft door de daarvan afkomstige jurisprudentie deze ontwikke
ling van doordringing van publiekrechtelijke elementen in wat als zuiver privaatrech
telijke verhoudingen werden beschouwd erg versterkt. Deze ontwikkeling in het mate
riële recht heeft in de periode van de Wet-Arob echter maar in beperkte mate invloed 
gehad op de competentie-verhouding: er werd niet gekozen voor een benadering 
waarbij de bestuursrechter bevoegd werd ook al werden publiekrechtelijke normen 
mede van toepassing op hetgeen klassiek als privaatrechtelijke handelingen werden 
beschouwd. Zo werden bijvoorbeeld besluiten die de overheid nam ten aanzien van 
haar onroerende zaken, zoals de uitgifte in erfpacht, hoezeer mede door publiekrech
telijke normen beheerst en hoezeer de betreffende overheid daarmee doeleinden van 
algemeen belang nastreefde, vrijwel steeds gekwalificeerd als "rechtshandelingen naar 
burgerlijk recht" en niet als voor Arob-beroep vatbare beschikkingen39. Weliswaar 
werd in sommige gevallen weer wel een beschikking aangenomen (bijvoorbeeld in
dien het besluit betrekking had op een zaak met een openbare bestemming ten aanzien 
waarvan het bestuursorgaan een publiekrechtelijke beheers- dan wel onderhoudstaak 
had ), maar in het algemeen had de Raad van State ten aanzien van competentiepro
blemen een betrekkelijk formele, klassieke opvatting, waarin bevoegdheden en hande
lingen in het kader van overeenkomsten als privaatrechtelijk werden beschouwd. Naar 
mijn oordeel kan men voor deze benadering van de Afdeling rechtspraak begrip heb
ben. Zou men de grenzen hier ruimer hebben getrokken dan zou de kans op rechtson
zekerheid zijn toegenomen. Juist bij de competentieverdeling (zie HIB) is dat om een 
aantal met elkaar samenhangende redenen zeer bezwaarlijk. Gesteld dat de Afdeling 
haar bevoegdheid kennis te nemen van dit soort geschillen ruimer had uitgelegd, dan 
zou de vraag zijn gerezen, waar dan wel de grens tussen beschikking en rechtshande
ling naar burgerlijk recht zou hebben gelegen. Bij ieder besluit, bijv. een canonverho
ging bij een lopend erfpachtcontract zou de vraag kunnen rijzen van de appellabiliteit 
en dus ook van de formele rechtskracht van zo'n besluit, indien zo'n besluit niet bin
nen 30 dagen (dat was de Arob-bezwaar- en beroepstermijn) zou zijn bestreden. Bo
vendien doen zich bij dit soort niet publiekrechtelijk geregelde verhoudingen veel 
meer problemen voor ten aanzien van de vraag op welk moment een besluit geacht 
moet worden te zijn genomen. Over een verhoging van een canon kan gemakkelijk een 
briefwisseling ontstaan, waarin over en weer standpunten worden ingenomen, waarbij 
dan onzekerheid zou kunnen ontstaan of deze als beschikkingen c.q. bezwaarschriften 
tegen beschikkingen zouden moeten worden gekwalificeerd. Dat men in het kader van 

te beschouwen: er bestaat in zijn visie wel degelijk gemeen recht, bestaande uit rechtsbeginselen die een 
gemeenrechtelijke status ontlenen aan hun "democratische afkomst". Dat is een mooie moderne invul
ling van het begrip, doch die principieel van de "oude" gemene rechtsleer verschilt, nu Nieuwenhuis het 
publiek- en privaatrecht aldus juist niet meer als gescheiden rechtsstelsels ziet. 
58 Bloembergen (1992). Bloembergen & Lubach (1988). Lubach & Van Schendel (1986). Dat de 
rechtsgebieden niet meer zo scherp worden gescheiden, laat onverlet dat het wel zinvol is om publiek
rechtelijke beginselen van behoorlijk handelen te onderscheiden van verwante privaatrechtelijke begin
selen, zoals P. Nicolai' (1990) in zijn proefschrift (p. 229-236) heeft uiteengezet. 

Zie onder meer Loeb. Olivier & Troostwijk (1990), p. 39 e.v. met verwijzingen naar relevante juris
prudentie. 

Zie het in de vorige noot vermelde werk, p. 43 en bijvoorbeeld de recente dissertatie van Van der 
Veen (1997), met name hoofdstuk 6. Zie daarover de recensie van Milo (1998). 
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de competentieverdeling ten behoeve van de inzichtelijkheid en de rechtszekerheid de 
wet formeel uitlegt, is dan ook begrijpelijk. Het gaat hier bij uitstek om een terrein 
dat de wetgever moet regelen, omdat deze alle consequenties van een keuze voor de 
verdeling van de rechtsmacht beter kan overzien en zekerheid voor bestuur en burger 
minder is gewaarborgd, wanneer de jurisprudentie hier de lijnen zou moeten trekken. 

Aan de gemengde rechtsleer is het bezwaar verbonden, dat niet steeds duidelijk is of 
een verhouding door publiekrechtelijke regels dan wel door privaatrechtelijke regels 
wordt beheerst en welk element in een bepaald geval dominant is of behoort te zijn. 
Hier ligt een uitdaging voor de ontwikkeling van het materiële recht. Een illustratie 
van dit type onzekerheid is aan de orde bij (de toepassing van) de doorkruisingsfor
mule. Daarover betoogde ik met name in IV.C, dat er in de praktijk grote behoefte be
staat aan meer materieel-rechtelijke duidelijkheid. Hoewel dit soort onduidelijkheden, 
die samenhangen met de gemengde rechtsleer, op materieel-rechtelijk terrein be
zwaarlijk zijn, zijn zij veelal onvermijdelijk, dus tot op zekere hoogte aanvaardbaar en 
eigen aan ons materiële recht, dat veelal meer door "rechtsbeginselen, voorrangregels 
en afbakening van verantwoordelijkheden" dan door "harde" gemakkelijk toepasbare 
regels wordt gekenmerkt41. Voor zover de rechter ooit bouche de la loi is geweest, is 
daarvan thans in ieder geval al lang geen sprake meer. Veel minder aanvaardbaar dan 
op het terrein van het materiële recht is de rechtsonzekerheid die hiermee samenhangt, 
naar mijn oordeel, waar het gaat om de competentieverdeling. De competentieverde
ling zou zo "hard" mogelijk moeten zijn: op het terrein van de competentieverdeling 
ligt een opstelling waarbij de rechter zoveel mogelijk bouche de la loi is in de rede. 
Dat betekent ook, dat de rechter er veelal verstandig aan doet bij de interpretatie van 
de toepasselijke regels een formele en een zoveel mogelijk duidelijkheid gevende op
stelling te kiezen en de gebruikmaking van eigenaarsbevoegdheden c.q. het sluiten van 
een overeenkomst als civielrechtelijk te kwalificeren, zolang de wetgever niet anders 
heeft bepaald. 

Zoals in III.B reeds bleek is er aan de kwalificatie van voor beroep vatbaar besluit zo
veel verbonden dat een heldere wettelijke competentieverdeling te prefereren is. Ge
noemd kunnen worden: de toepasselijke regels van de voorbereiding van besluiten, die 
terzake van de bekendmaking, de bezwaar- en beroepstermijnen en met name ook de 
leer van de formele rechtskracht. Zo loopt men het gevaar de termijn voor het instellen 
van een vordering tot nakoming van een overeenkomst van 5 jaar tot 6 weken te ver
korten, als men het sluiten van een overeenkomst met publiekrechtelijke elementen als 
een voor beroep vatbaar besluit zou kwalificeren. De brief, waarin een gemeente wei
gert deze overeenkomst na te komen, kan men dan bezwaarlijk als een privaatrechte
lijke weigering opvatten. Betekent dat dan dat deze brief formele rechtskracht verkrijgt 
als men daartegen niet tijdig een bezwaarschrift indient? Hier ziet men het aan het slot 
van VI.3.2 reeds gesignaleerde verschijnsel dat door de leer van de formele rechts
kracht zich de paradox kan voordoen, dat door het bieden van bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming met als achtergrond verbetering van de rechtsbescherming soms 
een vermindering van rechtsbescherming optreedt, met name in situaties waarin de 
belanghebbende al dan niet door een onduidelijkheid over het besluitkarakter van een 
brief een bezwaar- of beroepstermijn heeft gemist. Al is onder III.B gesteld dat de 
aanvaarding door de Raad van State van het zelfstandig schadebesluit als appellabel 
besluit begrijpelijk is, tevens is daarbij uiteengezet dat de wetgever de zaak thans zou 

41 Zie het opstel van Hirsch Ballin (1988a). p. 211 e.v. Hirsch Ballin toont de verschuiving aan in de ju
risprudentie van de Hoge Raad Raad van toepassings- naar belangenjurisdictie, waarbij de rechter zich 
baseert op rechtsbeginselen, voorrangregels en afbakeningen van verantwoordelijkheden. 
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moeten regelen en dat nieuwe wijzigingen in de competentieverdeling liever niet van 
de rechtspraak, maar van de wetgever zouden moeten komen. 

Concluderend meen ik dat de gemengde rechtsleer er niet toe moet leiden dat de 
rechtsvorming terzake van de competentie door de jurisprudentie zal worden bepaald. 

VI.8.3 De invullende rechtsleer 

Ondertussen ligt ook de gemengde rechtsleer vooral vanuit Maastricht onder vuur. 
Heel kort weergegeven komt de kritiek erop neer dat het legaliteitsbeginsel en het spe
cialiteitsbeginsel voor elk handelen van de overheid zouden (moeten) gelden, in ver
band waarmee in feite ieder optreden publiekrechtelijk gefundeerd is, c.q. zou moeten 
zijn. Zie ik het goed dan komt deze opvatting er op neer dat privaatrechtelijk optreden 
van de zijde van overheid eigenlijk een contradictio in terminus is. Privaatrechtelijke 
regels kunnen hoogstens dienen als invulling van de in beginsel altijd als publiekrech
telijk te beschouwen verhouding. Deze leer, de "invullende rechtsleer" gaat -zoals de 
gemene rechtsleer maar dan omgekeerd- uit van principieel gescheiden rechtsstelsels. 
Zowel de betekenis die aan het legaliteitsbeginsel wordt gegeven als de absolute 
scheiding tussen publiek- en privaatrecht, zijn in ieder geval positiefrechtelijk niet 
aanvaard. 

Het Maastrichtse uitgangspunt dat het Burgerlijk Wetboek niet voorziet in een be
voegdheid van de overheid om privaatrechtelijk te handelen is dubieus. In beginsel 
biedt het immers ook aan de overheid als rechtspersoon de bevoegdheid privaatrechte
lijk te opereren.43 Wel ligt het in de rede bestuursrechtelijke regelgeving als de speci
fiek op bepaald overheidshandelen toegesneden uiting van de wil van de wetgever te 
doen prevaleren, indien privaatrechtelijk optreden van de overheid daarmee in strijd is 
of daarvan als een doorkruising valt te beschouwen. Doet men dat, dan valt niet vol te 
houden dat men daarmee het democratiebeginsel dat in de Maastrichtse wijze van zien 
zo bepalend is, veronachtzaamt. Zou de wetgever bijvoorbeeld de mening toegedaan 
zijn geweest, dat de Hoge Raad een te grote vrijheid om privaatrechtelijk te handelen 
heeft gegeven in het arrest Kunst- en Antiekstudio/gemeente Lelystad44 dan zou de 
wetgever natuurlijk de mogelijkheden van de (gemeentelijke) overheden om het ge
bruik van gronden langs privaatrechtelijke weg te reguleren verder (hebben) kunnen 
beperken. Het primaat van de wetgever is in die jurisprudentie juist ten volle erkend. 
Ook ik acht de Windmill-formule, echter vooral vanwege de praktische onzekerheden 
en de onvoorspelbaarheid van haar uitleg te algemeen (zie IV.C) en vind verfijning 
onmisbaar. Haar strijdig te achten met het legaliteitsbeginsel vind ik echter weinig 
gelukkig. 

Een zo ver doorgevoerde opvatting van het legaliteitsbeginsel wordt dan ook buiten 
Maastricht niet of nauwelijks aanvaard. Zoals bekend is het beginsel in de laatste de
cennia in de staats- en bestuursrechtelijke literatuur gerelativeerd, bijvoorbeeld in de 

42 Zie onder meer Simon (1993) en Teunissen (1996) en vooral ook Tak (1997). Vergelijk ook Simon 
(1998), die mi. te vergaande conclusies trekt uit HR 8 mei 1998. NJ. 1998. 890 (ARB). Met name zijn 
zienswijze dat de Windmill-doctrine zou zijn verlaten, komt mij onwaarschijnlijk voor. Ik verwijs naar 
de noot van Bloembergen in de NJ onder het arrest. 
43 Zie bijvoorbeeld de dissertatie van Bierbooms (1997), p. 29 e.v. en helder en duidelijk de noot van 
Bloembergen bij HR 8 mei 1998. NJ 1998. 890, welk arrest overigens wel het belang van het legali
teitsbeginsel voor de problematiek van de tweewegenleer laat zien. 
44 Zie voor commentaar en vindplaatsen 1V.B. 
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dissertaties van Van der Vlies en recent van Van Ommeren.45 Deze auteurs geven dan 
ook een andere invulling aan het legaliteitsbeginsel. De gedachte heeft veld gewonnen 
dat een volwaardige rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten van grotere betekenis 
is voor de rechtsstaat-gedachte dan een klassieke invulling van het legaliteitsbeginsel, 
dat ieder overheidsoptreden een wettelijke basis dient te hebben.46 De consequentie 
van het werk van de Maastrichtse auteurs, namelijk dat de legaliteitseis zich tegen 
vrijwel ieder privaatrechtelijk optreden van de overheid zou verzetten, is weinig aan
trekkelijk. Dat betekent immers dat men zou aanvaarden dat een wettelijke basis voor 
een overheidsbevoegdheid ook zonder verdere omschrijving van de wijze waarop 
daarvan gebruik mag worden gemaakt (en van zulke blanco bevoegdheidsbepalingen 
zijn gemakkelijk voorbeelden te geven) vanuit de rechtsstaatidee meer zou moeten 
worden toegejuicht dan bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst, waarop in
vloed kan worden uitgeoefend en waarbij in het privaatrecht een fijnmazig systeem 
van waarborgen tegen misbruik bestaat, enkel en alleen omdat er dan sprake is van een 
publiekrechtelijk bevoegdheidskader. En als men zou eisen dat publiekrechtelijke be
voegdheidsbepalingen steeds zouden moeten zijn uitgewerkt, dan stelt men een eis die 
de wetgever bij de veelheid van overheidstaken in ieder geval sinds de Tweede We
reldoorlog in de westerse wereld niet heeft kunnen c.q. niet kan waarmaken. Het is 
ook praktisch gezien weinig aantrekkelijk om met een beroep op een op die wijze in
gevulde legaliteitseis ontwikkelingen, die alle betrokkenen plegen toe te juichen, te 
blokkeren. Te denken valt aan een situatie waarbij in overleg tot maatschappelijk ge
dragen oplossingen wordt gekomen, die niet van boven af (kunnen) worden opgelegd. 

Men kan beter de mogelijkheden van de overheid om privaatrechtelijk op te treden er
kennen, maar dan wel eisen of in ieder geval streven naar verdere wettelijke regeling 
daarvan, zodat ook het democratiebeginsel dat in het Maastrichtse denken -op zichzelf 
terecht- centraal staat bij gebruikmaking van het privaatrecht voldoende wordt geres
pecteerd. Daarvoor is uiteraard, zoals onder meer het werk van P. de Haan laat zien 
wel aanleiding. 

Indien het de overheid tot op zekere hoogte wordt toegestaan gebruik te maken van 
klassieke privaatrechtelijke instrumenten als met name de overeenkomst, dient -en 
daar gaat het in het bestek van dit boek met name om- meer dan thans te zijn verze
kerd dat de toegang tot de rechter ook voor derden adequaat is geregeld. Gelijk is aan
vaard dat ter "compensatie" van de (noodzakelijke) uitholling van de legaliteitseis en 
het verstrekken van vele discretionaire bevoegdheden in het publiekrecht rechtsbe
scherming moest worden verleend zoveel mogelijk in een bestuursrechtelijk proces, 
waarbij de algemene rechtsbeginselen de bevoegdheidsuitoefening normeren, kan men 
ook wanneer de overheid privaatrechtelijk optreedt de oplossing beter zoeken in ade
quate waarborgen van rechtsbescherming dan haar de mogelijkheid van privaatrechte
lijk optreden steeds te onthouden naast een verdere wettelijke verankering, zodat de 
democratische legitimatie is verzekerd. Dat betekent dat na de erkenning door de 
rechter van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als toetsingsnormen ook in 
privaatrechtelijke verhoudingen de wetgever meer dan tot dusver de bestuursrechter 

45 Van der Vlies (1984), Van Ommeren (1996). 
46 Zie voor de "klassieke" opvatting Kortmann (1997a), p. 36 e.V. en ook ander werk van deze auteur 
genoemd in Van Ommeren (1998), die op heldere wijze de jurisprudentie van de Afdeling Bestuurs
rechtspraak over het zelfstandig schadebesluit plaatst tegen de achtergrond van de verschillende opvat
tingen over het legaliteitsbeginsel. 
47 Zie in dit verband zijn tweegrondslagenleer, die inhoudt dat privaatrechtelijke overheidshandelingen 
primair een wettelijke grondslag in het publiekrecht moeten vinden; De Haan, Drupsteen & Fernhout 
deel 2 (1998), 11.26; zie ook De Haan (1998a) en (1998b). 
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bevoegd zou kunnen maken. Met name de argumenten van de "cultuur van de goede 
toegang" en die van de afweging van deelbelangen, pleiten daarvoor. 

Voor het onrechtmatige daadsrecht is die situatie -met de ontwikkeling van het zelf
standig schadebesluit- voor een belangrijk deel bewerkstelligd. Voor het overeenkom-
stenrecht zijn wij daar echter nog ver vandaan. Dat is begrijpelijk: de overeenkomst 
staat als tweezijdige rechtshandeling "klassiek" het verst af van het publiekrechtelijke, 
eenzijdige handelen. 

VI.9 Hoe nu verder? Slotbeschouwing 

VI.9.1 Naar een ruimere competentie van de bestuursrechter. 

In dit hoofdstuk zijn argumenten besproken, die van belang zijn bij de beantwoording 
van de vraag of op de drie in dit boek besproken terreinen, rechtsbescherming bij de 
bestuursrechter te prevaleren valt boven die bij de gewone rechter. Voor het in II be
pleite rechtstreekse beroep bij de bestuursrechter tegen algemeen verbindende voor
schriften vormt die bespreking een nadere onderbouwing. Aangegeven is dat die ar
gumentatie voor beleidsregels ook geldt. Ook ten aanzien van de twee andere deelter
reinen pleiten verschillende van de onderzochte argumenten voor verdere vergroting 
van de rol van de bestuursrechter, al ligt het daar wat meer genuanceerd. Met name 
waar het betreft het argument van de specialisatie en in mindere mate van het instru
mentarium van de rechter zijn daaraan ook nadelen verbonden. Daarbij werd bepleit 
dat een verdere vergroting van de competentie van de bestuursrechter het beste door 
de wetgever en niet door "oprekking" van het besluitbegrip door de rechter kan ge
schieden. Tenslotte werd betoogd dat vergroting van de competentie van de bestuurs
rechter bij wat privaatrechtelijke overheidshandelingen worden genoemd aantrekkelijk 
is vanuit het idee dat een volwaardige rechtsbescherming naar moderne inzichten een 
betere waarborg voor de burgers kan bieden dan een ver doorgevoerde legaliteitseis. 
Daarnaast kan aan die eis trouwens invulling worden gegeven door één of meer wette
lijke regelingen terzake van het overheids-overeenkomstenrecht. 

In toenemende mate wordt bepleit om alle zaken tegen de overheid of zelfs alle zaken 
waarbij de overheid partij is bij één rechter onder te brengen. Die opvatting past bij
voorbeeld ook in het gedachtegoed van Tak, die -zoals wij zagen- in wezen uitgaat van 
de gedachte dat ieder handelen van de overheid publiekrechtelijk van aard is. Daarbij 
past geen behandeling van zaken, waarbij de overheid partij is door de burgerlijke 
rechter. In zijn opvatting zou de toegang tot de bestuursrechter ook niet meer afhanke
lijk moeten zijn van een al dan niet appellabel besluit. Bij beweerdelijke schending 
van een subjectief recht door de overheid zou de bestuursrechter kunnen worden bena
derd om een uitsluitend op de verhouding van de overheid tot die specifieke burger 
toegesneden uitspraak te doen Van een erga omnes werkende schorsings- of vernieti
gingsuitspraak zou geen sprake meer kunnen zijn. Het is opmerkelijk dat ook Schel-
tema, de vormgever van de Algemene wet bestuursrecht, de toekomst van het "be
sluit"-begrip erg heeft gerelativeerd en een toekomst heeft geschetst die ons niet zo ver 
van de ideeën van Tak lijkt te brengen. Scheltema bepleit immers dat overheid en bur
ger hun hele rechtsbetrekking aan de rechter zou moeten kunnen voorleggen. Een in
richting van het proces aan de hand van een appellabel besluit, zou achterhaald zijn. 
Zie ik het goed, dan ziet hij eigenlijk geen plaats meer voor een aparte positie van het 

48 Scheltema (1996), waarop een kritische, wellicht zelfs wat zure reactie uit Maastricht is gevolgd van 
Heldeweg & Van der Linden (1996). 
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bestuursrecht, althans zijn de grenzen met privaatrecht en strafrecht in de toekomst 
zodanig vervaagd dat aparte compartimenten onwenselijk zijn. 

Het is ongetwijfeld juist dat de grenzen zijn vervaagd. Dat is al geruime tijd het geval, 
zoals in de vorige paragraaf van dit hoofdstuk is gebleken. Het is echter de vraag of 
dat afdoet aan het belang van het eigen karakter van de bestuursrechtelijke rechtsgang. 
Dat eigen karakter ten opzichte van het civiele proces is mijns inziens met name gele
gen in de in dit hoofdstuk besproken factoren van "de cultuur van de goede toegang", 
de betere mogelijkheden tot afweging van de verschillende deelbelangen, het andere 
instrumentarium en de specialisatie. Nu lopen de ideeën van Scheltema en Tak zeker 
niet parallel en geloof ik bovendien niet dat zij het eigen karakter van het bestuurspro
ces willen loslaten. Dat is niet aannemelijk, omdat dan een terugkeer zou kunnen 
plaatsvinden naar een systeem dat met kracht van argumenten is verlaten, het "partij
enproces" bij de gewone rechter. Met name in "De drie dimensies van het bestuurs
recht" heeft Van der Hoeven beschreven waarom een partijenproces zoals dat in civi-
libus plaatsvindt in het algemeen voor het bestuursrecht niet geëigend is. Om die eigen 
karaktertrekken tot hun recht te laten komen was en is het centraal stellen van een voor 
beroep vatbaar overheidshandelen van grote betekenis. Dat was het geval onder de 
Wet-Arob met de rechtsbescherming tegen de beschikking, vervolgens onder de Al
gemene wet bestuursrecht met de rechtsbescherming tegen het besluit en dat zal in de 
toekomst zo zijn als de voor beroep vatbare handeling van de overheid (wellicht) nog 
ruimer wordt gedefinieerd, al lijken de politieke geesten daarvan onder de (in)druk van 
de juridiseringsdiscussie op dit moment niet rijp. 

Daar waar in vormen van een aparte administratieve rechtspraak is voorzien, zoals in 
Duitsland en Frankrijk zijn soortgelijke voor beroep vatbare handelingen aan de orde. 
Het centraal stellen van zo'n overheidshandeling als object van het proces is bijvoor
beeld van belang voor het argument van de afweging van de verschillende deelbelan
gen, terwijl het ook past bij een proces zonder verplichte rechtsbijstand. Zo is de ei
sende partij niet opgezadeld met het in het civiele proces altijd lastige probleem van de 
formulering van de eis: die is (vrijwel) steeds een gegeven, het gaat om de schorsing 
of vernietiging van de aangevallen overheidshandeling in kwestie. Zo beschouwd is 
het ook voor het argument van "de goede toegang" van belang dat het niet in die mate 
als in het civiele proces de partijen zijn die het vorm moeten geven. Het loslaten van 
een overheidshandeling als object van het proces lijkt mij dan ook al spoedig te leiden 
tot een inrichting die meer gelijkt op het civiele proces, waarmee de klok weer zou 
worden terug gezet. 

Het bestuursrecht heeft enorm baat gehad bij de verdere doorvoering van de aparte 
administratieve rechtspraak. Die aparte positie van de administratieve rechtspraak 
heeft bovendien voor het bestuur bepaald niet alleen negatieve gevolgen. De besluit
vorming is onder invloed van het daardoor ontwikkelde normenstelsel systematischer, 
inzichtelijker en zorgvuldiger geworden. Toetsing door een gespecialiseerde rechter 
heeft ook voor het bestuur voordelen. Een en ander pleit derhalve voor een sterke be
stuursrechter en geen terugkeer naar de situatie van voor 1976 (zie ook V). 

Indien de bestuursrechter uiteindelijk bij iedere overheidshandeling (dus ook feitelijke 
en/of privaatrechtelijke handelingen) de competente rechter zou worden, zou dat de 
veelheid aan ontvankelijkheidsvragen kunnen doen verminderen, die bij de beoefening 
van het bestuursrecht helaas zo centraal staan. De inzichtelijkheid van het stelsel van 
rechtsbescherming tegen de overheid zou er door worden vergroot. Dat argument van
uit het systeem als geheel is natuurlijk van belang naast de benadering vanuit de vier 
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genoemde inhoudelijke op de verschillen met de gewone rechtspraak gerichte argu
menten. Een dergelijke stap zou bovendien passen bij de historische lijn van de ont
wikkeling van de rechtsbescherming tegen de overheid in Nederland om de compe
tentie van de gewone rechter stapje voor stapje terug te dringen ten gunste van een ge
specialiseerde bestuursrechter. Juist waar het gaat om rechtsbescherming tegen de 
overheid is het niet aanvaardbaar dat het systeem niet helder is, al staat Nederland 
daarin geenszins alleen. Een weinig verheffend leerstuk als dat van de formele rechts
kracht van beschikkingen, dat vooral nodig is om tegenstrijdige uitspraken van de ge
wone en burgerlijke rechter te voorkomen, zou aan betekenis verliezen. 

Ongetwijfeld zou een situatie, waarbij tegen iedere overheidshandeling -behoudens 
wellicht de wet in formele zin- bij de bestuursrechter in beroep kan worden gekomen 
verzet oproepen en zal vanuit het openbaar bestuur de stelling worden betrokken dat 
het toch al "te ver doorgeschoten systeem van rechtsbescherming" nu helemaal "te ver 
doorschiet". Daartegenover kan worden gesteld dat de eis dat de rechtmatigheid van 
ieder overheidshandelen aan de rechter kan worden voorgelegd een rechtsstatelijk uit
gangspunt is en dat het tegen die achtergrond onjuist is om vervolgens barrières via 
ingewikkelde afgrenzingsproblemen op te werpen. Daarnaast kan er op worden gewe
zen dat verruiming van de competentie van de bestuursrechter terzake van ook het ci
vielrechtelijk handelen van de overheid zal leiden tot beoordeling door een rechter die 
en in een kader dat meer doordrongen is van het politiek- bestuurlijke primaat dan de 
gewone rechter (zie ook hetgeen daarover in VT..4 werd opgemerkt). Het burgerlijk 
recht beschikt wel en het bestuursrecht niet over een uitgewerkt systeem van regels op 
terreinen als het schadevergoedingsrecht en het contractenrecht. Dat neemt niet weg 
dat een verruiming van de competentie van de bestuursrechter zou passen bij de er
kenning dat naast de civielrechtelijke regels publiekrechtelijke regels op civielrechte
lijke verhoudingen met de overheid van belang zijn als uitvloeisel van het feit dat de 
overheid altijd, ook wanneer zij civielrechtelijk handelt gebonden is aan de eisen die 
het algemeen belang stelt. Bij de verdere uitbouw van de Algemene wet bestuursrecht 
zullen ook regels voor bestuursovereenkomsten worden gegeven. Het ligt voor de 
hand geschillen daarover dan door de bestuursrechter te doen beslissen. Wie de recht
spraak van de Hoge Raad van de laatste decennia ten aanzien van geschillen over 
overeenkomsten met de overheid bestudeert, zal tot de conclusie komen dat die recht
spraak in hoge mate wordt bepaald door de vraag in hoeverre het feit dat een overheid 
partij is, tot van het "gewone" burgerlijke recht afwijkende regels noopt. In wezen 
wordt daarbij gezocht naar een afdoening die recht doet aan de bestuursrechtelijke 
context. Tegen die achtergrond is er veel voor te zeggen de inzichtelijkheid van het 
systeem die ontstaat door stap voor stap alle overheidszaken bij de bestuursrechter on
der te brengen te doen prevaleren en het gemengde recht dan maar door de bestuurs
rechter in plaats van door de civiele rechter te doen toepassen. 

Voorts vergemakkelijkt een dergelijke oplossing tweewegenleervragen zoals hiervoor 
bleek en betekent het een betere regeling van de positie van derden bij met de overheid 
gesloten contracten, een probleem dat sinds de jaren '70 de aandacht heeft gevraagd. 

De vraag kan worden gesteld of artikel 112 Grondwet zich tegen de verruiming van de 
competentie van de bestuursrechter tot hetgeen klassiek als privaatrechtelijk over
heidsoptreden werd gezien verzet, zolang de bestuursrechtspraak mede in handen is 
gegeven van gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren, zoals de Raad van 
State. Lid 1 luidt immers dat de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en 
over schuldvorderingen aan de rechterlijke macht is opgedragen, terwijl lid 2 een ex
clusieve competentie voor de gewone rechter lijkt te geven, indien geschillen zijn ont-
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staan uit burgerlijke rechtsbetrekkingen. Het is echter maar de vraag of hier een reëel 
probleem ligt. De regeling van de Grondwet is niet erg duidelijk, zoals uit verschillen
de geschriften blijkt en beoogt met name te verzekeren, dat geschillen met de overheid 
steeds aan een rechter in een met voldoende waarborgen omgeven rechtsgang kunnen 
worden voorgelegd.49 Bovendien is goed verdedigbaar, dat de wetgever kan uitmaken 
welke geschillen niet uit burgerlijke rechtsbetrekking ontstaan. Indien de wetgever be
paalt, dat beroep bij de bestuursrechter mogelijk is tegen het sluiten van bepaalde 
overeenkomsten is daarmee -zo kan worden verdedigd- tevens uitgemaakt dat de bur
gerrechtelijke aspecten niet zo overheersend zijn, dat toedeling aan een andere dan de 
gewone rechter niet in strijd is met de Grondwet. De grondwettelijke kritiek van 
Kortmann op de jurisprudentie van de Raad van State over het zelfstandig schadebe-
sluit hield, wat daar overigens van zij, met name in, dat de Raad van State zonder ex
pliciete toedeling door de wetgever deze besluiten, die steeds als privaatrechtelijke 
rechtshandelingen waren gekwalificeerd, aan zich had getrokken. Voorts bedenke 
men, dat de Hoge Raad uitgaat van de mogelijkheid van een dubbele competentie. Dat 
brengt derhalve met zich dat indien de bestuursrechter bevoegd zou worden te oorde
len over de berechting van bepaalde geschillen over burgerlijke rechten en schuldvor
deringen, met name die waarbij de overheid partij is, dat de bevoegdheid van de bur
gerlijke rechter niet aantast, doch een vordering terzake bij de burgerlijke rechter in de 
regel niet-ontvankelijk zou worden verklaard. Een duidelijker regeling in de Grondwet 
zou evenwel in geval van toedeling aan de bestuursrechter van (rechts)handelingen, 
die altijd als privaatrechtelijk werden beschouwd, niet misstaan. 

VI.9.2 Enkele uitwerkingsaspecten 

Het hiervoorgestelde laat onverlet dat moet worden gestreefd naar het voorkomen van 
doublures in bezwaar- en beroepsprocedures. Ook bij verruiming van de competentie 
van de bestuursrechter zou dienen te gelden dat het ongebruikt laten verstrijken van de 
beroepstermijn tegen een overheidshandeling in beginsel uitgangspunt vormt bij de 
beoordeling van een daarmee verband houdende latere overheidshandeling en dat het 
mogelijk moet zijn om beroepsmogelijkheden in te dammen, wanneer de betrokken 
besluitvorming reeds op andere wijze aan de beoordeling van de bestuursrechter on
derworpen is geweest of onderworpen had kunnen worden. Dat besluiten tot het vast
stellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels geen formele rechts
kracht verkrijgen, wanneer daartegen geen beroep zou zijn ingesteld of dat beroep is 
verworpen (zie II.B en VI.6.1) doet daaraan niet af. 

Ik zie er geenszins aan voorbij dat de verruiming van de competentie van de bestuurs
rechter tot ook civielrechtelijk overheidshandelen ook problemen met zich brengt. Zo 
is daar bijvoorbeeld de vraag van de bezwaar- en beroepstermijnen, die in het be
stuursrecht veel korter zijn dan de verjaringstermijnen in het burgerlijk recht en het 
feit dat de overheid zich in het bestuursrecht niet zelf tot de bestuursrechter kan wen
den. Onder III.B.4 zijn voor schadevorderingen twee oplossingsrichtingen bepleit voor 
dit soort problemen. De eerste oplossingsrichting gaat uit van het doen van een aan
vraag van een voor beroep vatbare schadebeslissing. Voor het moment dat zo'n aan
vraag uiterlijk zou moeten worden gedaan zouden bij gebreke van een afwijkende re-

49 Komjnenbelt (1996), p. 22 e.V.; Simons (1998), p. 197, e.V., ; het betoog van Van Angeren (1998), p. 
122 e.v. impliceert evenwel dat hier wel een reëel probleem ligt. Naar zijn opvatting kan de bestuurs
rechter niet oordelen over zuiver privaatrechtelijke geschillen, in welk licht hij ook de connexiteitseis 
plaatst. 
*° Kortmann (1997b). 
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geling de verjaringstermijnen uit het burgerlijk recht kunnen gelden, waarna voor de 
termijnen om in bezwaar en beroep te komen tegen een eenmaal op die aanvraag ge
nomen besluit de gewone bestuursrechtelijke termijnen zouden behoren te gelden. Bij 
schadevorderingen c.q. vorderingen tot nakoming van een met een overheid gesloten 
overeenkomst zou eenzelfde systeem kunnen gelden. Laat bijvoorbeeld de overheid 
nakoming van een overeenkomst na, dan zou al dan niet na een briefwisseling kunnen 
worden verzocht om een appellabel besluit te nemen om de overeenkomst al dan niet 
na te komen. Voor de termijn waarbinnen zo'n voor beroep vatbaar besluit moet wor
den gevraagd zou de ook in het civielrecht geldende verjaringstermijn kunnen gelden. 
Ook is denkbaar dat de betrokkene door zijn gedrag zijn recht heeft verwerkt om zo'n 
voor beroep vatbaar besluit te vragen. Een dergelijk systeem heeft het voordeel dat in 
contractuele verhoudingen normale besprekingen en briefwisselingen kunnen worden 
gevoerd zonder dat daarin allerlei voor beroep vatbare (en daarmee bij gebreke van 
bestrijding: onherroepelijke) besluiten aan de orde zouden zijn, behoudens wanneer 
expliciet om zo'n voor beroep vatbaar besluit is gevraagd, een en ander conform het 
gestelde onder III.B.4 voor schadekwesties. Is dat eenmaal gedaan en is zo'n beslis
sing eenmaal gegeven, dan is het ook niet bezwaarlijk voor de burger en voor de 
rechtszekerheid van de overheid ook aantrekkelijk dat de bezwaar- en beroepstermij
nen gaan lopen. Dit systeem bewerkstelligt enerzijds zoveel mogelijk een gelijkstel
ling met schadekwesties buiten de overheidssfeer qua termijnen, met de normale mo
gelijkheden tot schikking etc, doch waarborgt tegelijkertijd een behandeling bij een 
rechter die gespecialiseerd is in "overheidszaken". 

De andere genoemde complicatie is een probleem waarvoor Scheltema al in het ver
band van het huidige systeem de aandacht heeft gevraagd.51 Dat is dat in het huidige 
systeem het bestuur niet de mogelijkheid heeft zelf naar de bestuursrechter te gaan. 
Dat probleem kan nog sterker als een probleem worden ervaren, wanneer ook het ci
vielrechtelijk overheidshandelen onder de rechtsmacht van de bestuursrechter zou 
vallen. Indien overheid en particulier bijvoorbeeld een geschil over een overeenkomst 
zouden uitvechten voor de bestuursrechter, ontstaat een situatie waarbij partijen im
mers al snel zullen menen over en weer iets van elkaar te vorderen te hebben. Als ook 
in die situatie -conform de eerste oplossingsrichting- wordt uitgegaan van het model 
van de aan te vechten overheidshandeling als aan de bestuursrechter voor te leggen ge
schil -een model dat Scheltema, hoewel stevig verankerd in "zijn" Algemene wet be
stuursrecht lijkt te willen verlaten-, dan zou de overheid de bevoegdheid moeten krij
gen een "handhavingsbesluit" te nemen dat de wederpartij tot nakoming verplicht of 
een besluit tot invordering van schade op grond van schending van het contract. Tegen 
zulke besluiten zou de burger of het betrokken bedrijf dan weer in beroep moeten ko
men. Op zichzelf is dat een denkbaar systeem: mits een adequate rechtsbescherming is 
verzekerd, is het denkbaar om de overheid bij schending van een overeenkomst soort
gelijke handhavingsmiddelen te geven als bij schending van een wettelijk voorschrift. 
Of er sprake is van zo'n schending, kan dan in beide gevallen door de rechter worden 
vastgesteld op verzoek van de burger die zich tegen een handhavingsbesluit te weer 
stelt. Dit systeem is betrekkelijk omslachtig en bovendien wel erg afwijkend van het 
normale contractenrecht en komt mij daarom al met al niet erg aantrekkelijk voor, 
maar is wel de uiterste consequentie wanneer men er voor kiest om zowel een over
heidshandeling als voorwerp van het geschil bij de bestuursrechter centraal te blijven 
stellen (welk model naar mijn oordeel om een aantal redenen van principiële en prakti-

S1 Zie noot 48. 
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sche aard van belang blijft) als om de competentie van de bestuursrechter tot civiel
rechtelijk handelen te laten uitstrekken. 

Denkbaar is evenwel ook de Algemene wet bestuursrecht uit te breiden met een 
hoofdstuk dat de burger en de overheid de mogelijkheid geeft tot het instellen van een 
aantal vorderingen bij de bestuursrechter die samenhangen met een door het betreffen
de bestuursorgaan genomen originair besluit. Dat is de gedachte dat terzake van ac
cessoire vorderingen de bestuursrechter rechtstreeks kan worden benaderd en derhalve 
daarbij niet een overheidsbesluit het voorwerp van het geschil zou zijn. Daarin zouden 
de door Scheltema genoemde voorbeelden (bestuursdwang bij overtreding van beslui
ten die de overheid eerder heeft genomen, terugvordering van subsidie etc.) kunnen 
worden geregeld, terwijl indien besluiten tot het aangaan van overeenkomsten voor be
roep vatbaar worden als originaire besluiten, vorderingen tot nakoming c.q. ontbinding 
als accessoire vorderingen rechtstreeks bij de bestuursrechter zouden kunnen worden 
ingediend. Het model van rechtsbescherming zou daardoor principieel overeind blij
ven, maar wel worden gemoderniseerd. Deze benadering verdient, zoals ook in HIB 
betoogd, de voorkeur, al is voorzichtigheid geboden teneinde te vermijden dat over de 
hele linie een "gewoon civiel"-partijenproces zou ontstaan en -wellicht nog belangrij
ker- het nemen van beleidsbeslissingen van bestuur naar de rechter wordt verlegd. In
dien men die mogelijkheden tot zogenaamde accessoire vorderingen beperkt, is zo'n 
stap echter goed denkbaar. Zij zou met zich kunnen brengen dat mogelijkheden voor 
het bestuur zich op eenvoudige wijze tot de bestuursrechter te wenden in verband met 
handhaving c.q. nakoming van eerder genomen onaantastbaar geworden overheids
handelingen zouden ontstaan. Ook de overheid kan dan van haar kant in dit soort ge
vallen de rechtsverhouding voorleggen aan de in "overheidszaken" gespecialiseerde 
rechter. 

Wil men minder ver gaan gaan, dan zou men er voor kunnen kiezen met name de be
sluiten tot het aangaan van bepaalde overeenkomsten onder de competentie van de be
stuursrechter te brengen gelijk bijvoorbeeld De Haan52 heeft bepleit, die gewezen heeft 
op de mogelijkheid van schrapping van artikel 8:3 Awb. 

VI.9.3 Specialisatie 

Wat het aspect van de specialisatie betreft zijn er ook nadelen aan een systeem van 
onderbrenging bij de bestuursrechter verbonden. Zoals eerder aangegeven heeft de 
gewone rechter een aanzienlijk grotere staat van dienst in schadezaken dan de be
stuursrechter en uiteraard ook bij de beoordeling van bijvoorbeeld contractuele ver
houdingen. Bij dit soort kwesties op het grensgebied dienen veelal regels van privaat-
en publiekrecht te worden toegepast. Het privaatrecht heeft in zijn uitwerking echter 
nog steeds een enorme voorsprong. Bij gebreke van uitgewerkte publiekrechtelijke re
gelingen dient voor de vraag of het betrokken overheidsbesluit tot al dan niet nako
ming van de overeenkomst rechtmatig is in belangrijke mate het privaatrecht te gel
den. Dat maakt dat ook civielrechtelijke expertise van groot belang blijft voor de be
oordeling van dit soort zaken. Op het niveau van de rechtbanken moet het mogelijk 
zijn daarin te voorzien. Ook nu al worden schadezaken veelal beoordeeld door kamers, 
die bemenst zijn door rechters met zowel een civiele als een bestuursrechtelijke ach
tergrond, hetgeen voor dit soort zaken geëigend is. Indien de integratie ook in hoger 
beroep zou worden doorgezet zou er bij de Hoven uiteraard soortgelijke oplossingen 
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mogelijk zijn, terwijl de Hoge Raad dan voor de rechtseenheid terzake van civiel- en 
bestuursrechtelijk schadevergoedings- en contractenrecht zou zorgdragen. Wordt in 
die verdere integratie niet voorzien (en daar is vanuit de optiek van de voordelen van 
een aparte bestuursrechtelijke kolom met een specifiek op de overheid toegesneden 
rechtspraak ook veel voor te zeggen), dan zou serieus moeten worden overwogen om 
de taakstelling van het parket van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad te verrui
men, zodat het ook als adviseur van de (hoogste) bestuursrechtelijke colleges zou kun
nen optreden in zaken die zich daarvoor lenen teneinde voor die eenheid te waken (zie 
ook in.B). Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kent in de artikelen 324 e.v. 
een regeling van de conclusies van het O.M. in civiele zaken, terwijl artikel 418 e.v. de 
verplichte conclusie van het O.M. bij de Hoge Raad regelt. In het recent ingetrokken 
wetsvoorstel 24651 was de vijfde titel van het eerste boek opnieuw gewijd aan het 
O.M. Het is opmerkelijk dat de thans in artikel 325, lid 2 opgenomen mogelijkheid tot 
het nemen van een conclusie op verzoek van de rechter was geschrapt, zulks zonder 
toelichting.53 E.M. Wesseling-van Gent is van mening dat het primair aan de rechter is 
om aan te geven dat een advies van het O.M. gewenst is. Daarbij doelt zij op een 
advies in civiele zaken. Mij lijkt het aantrekkelijk om de expertise van het O.M. bij de 
Hoge Raad ten behoeve van de rechtseenheid te gebruiken en in ieder geval de hoogste 
bestuursrechter de mogelijkheid te geven met name in zaken op het grensgebied met 
het privaatrecht advies in te winnen, waarbij regeling daarvan in de Algemene wet be
stuursrecht voor de hand ligt. Daarbij kan open worden gelaten of de integratie in een 
later stadium wordt voltooid. Naar mijn oordeel is een inzichtelijk en goed toeganke
lijk systeem van rechtsbescherming in wezen belangrijker dan de vraag of al dan niet 
geïntegreerd zou moeten worden, welke laatste vraag juristen -veelal ook in verband 
met hun eigen (toekomstige) werkkring?- zo bezig houdt. Wettelijke regelingen tot 
uitbreiding van de competentie van de verschillende bestuursrechters dragen naar mijn 
oordeel dan ook meer bij aan een goede regeling van de rechtsbescherming dan het 
vervolgen van de enigszins op een dood spoor geraakte discussie over de verdere her
ziening van de rechterlijke organisatie. Het is daarbij natuurlijk wel merkwaardig, dat 
de Procola-discussie schijnt te zijn overgewaaid en de positie van de Raad van State 
sterker lijkt te zijn dan zij jaren is geweest. 

VI.9.4 Slotwoord 

Zijn wij al zover dat het systeem van algemene administratieve rechtspraak op deze 
wijze verder kan worden vervolmaakt door te voorzien in een algemene competentie 
bij ieder overheidshandelen? 

Het antwoord is dat er uiteraard nog nadere studie moet worden gedaan naar tal van 
praktische uitwerkingsvragen, waarvan enkele (VI.9.2) ter sprake kwamen. Bovendien 
lijkt het mij verstandig dat de hiervoor gestane uitbouw weliswaar met bekwame 
spoed, maar wel stap voor stap vorm wordt gegeven. Als daarvoor wordt gekozen, 
verdient het gelet op de recente jurisprudentie aanbeveling om eerst het schadever
goedingsrecht te regelen (zie de twee oplossingsrichtingen in III.B.4) en de algemeen 

53 TK 1995-1996, 24651, nrs 1 en 2, Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het wetboek 
van Burgerlijke rechtsvordering, het Wetboek van Strafvordering in verband met de integratie van de 
kantongerechten en de arrondissementsrechtbanken (tweede fase herziening rechterlijke organisatie), 
inmiddels derhalve (om geheel andere redenen dan de positie van het O M , te weten het voorlopig niet 
doorgaan van de afschaffing van de kantongerechten) ingetrokken bij brief van de minister van Justitie 
d.d. 19 oktober 1998 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer: TK 1998-1999, 24651, nr 8. 
54 Wesseling-van Gent (1998), p. 137-140. 
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verbindende voorschriften en beleidsregels onder de competentie van de bestuurs
rechter te brengen (zie II), waartoe de wetgever in 1993 immers al besloten had. Gaat 
dat laatste in verband met de druk van het juridiseringsdebat te ver (en dat is blijkens 
het recent gesloten regeerakkoord van het tweede paarse kabinet voor de huidige 
meerderheid van de Tweede Kamer het geval55) dan verdient het door Allewijn56 aan
gedragen compromis aandacht. Dat compromis houdt in, dat het beroepsrecht bij de 
bestuursrechter tegen regelgeving zal worden beperkt tot besluiten "die min of meer 
toevallig in de gedaante van een algemeen verbindend voorschrift verschijnen, maar 
die wel tot een concreet juridisch geschil tussen burger en bestuur leiden. Deze be
sluiten (met als sprekend voorbeeld de regeling die in het Landbouwvliegers-arrest 
werd bestreden) hebben veelal als kenmerk dat zij niet tot (een keten van) uitvoerings
beschikkingen leiden, zodat zij niet bij wege van exceptief verweer bij de bestuurs
rechter kunnen worden aangevochten". Allewijn stelt voor die algemeen verbindende 
voorschriften te inventariseren en deze alsnog appellabel te maken. Als er een com
promis moet worden gevonden, zou ik zelf geneigd zijn van het beroepsrecht tegen al
gemeen verbindende voorschriften en beleidsregels de regelingen (mede) vastgesteld 
door vertegenwoordigende lichamen uit te zonderen. Hoewel die differentiatie gelet op 
het feit dat ook democratisch genomen besluiten rechtmatig behoren te zijn en dus aan 
wet en algemene rechtsbeginselen hebben te voldoen voor kritiek vatbaar is en zij niet 
mijn eerste voorkeur heeft (zie II), past dat wel in een stap-voor-stap benadering. Bo
vendien is zij ook goed te plaatsen in onze rechterlijke traditie van terughoudendheid 
als democratisch gelegitimeerde organen hebben gesproken, zoals deze op centraal ni
veau in het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet ten aanzien van formele wetge
ving tot uiting komt. Ook in het juridiseringsdebat wordt veel nadruk gelegd op het 
feit dat de procedure bij de rechter er niet is om democratisch genomen besluiten op
nieuw inhoudelijk ter discussie te kunnen stellen57. 

Wat besluiten tot feitelijk handelen betreft hebben onder meer Michiels en Van der 
Hoeven al eerder bepleit om daartegen beroep open te stellen, betogen waarbij ik 
mij graag aansluit. Het meest problematisch blijft de regeling van het overeenkomsten-
recht. Naar mijn oordeel zal dat op den duur niet achter kunnen blijven. Een belangrij
ke vraag wordt daarbij hoe de tweezijdigheid van de relatie ook in het procesrecht 
vorm moet worden gegeven. Ik kan mij voorstellen dat ook hier een stap-voor-stap 
benadering verstandig is. Zij zou kunnen inhouden om eerst de besluiten tot het sluiten 
van bepaalde overeenkomsten onder de competentie van de bestuursrechter te bren
gen, waar de positie van derden evident van belang is, zoals bijvoorbeeld overeenkom
sten waarin de bestemming van onroerende zaken worden geregeld. De meer op het 
intern functioneren van de overheid gerichte contracten (de aanschaf van computers 
e.d.) zouden er dan, in ieder geval voorshands, buiten kunnen blijven. Zou uiteindelijk 
de consequentie worden getrokken om het privaatrechtelijk handelen in zijn geheel 

55 TK 1997-1998, 26024. nr. 9, p.74. 
'Allewijn (1998), p. 787. 
Dit sluit aan bij het feit dat de eerste indiener van het amendement tot schrapping van artikel 8:2 on

der a -door welke schrapping in beginsel per 1 januari 1999 beroep bij de bestuursrechter tegen alge
meen verbindende voorschriften en beleidsregels mogelijk zou worden- zelf huiverig staat tegenover 
deze beroepsmogelijkheid met betrekking tot de besluiten van de vertegenwoordigende lichamen: zie 
H.B met verwijzingen naar het co-referaat van Jürgens bij het preadvies van Lubberdink (1996), p. 29 
e.V.. Ook de interventie (p. 52) van Van der Vlies tijdens het symposium naar aanleiding van laatstbe
doeld preadvies, die aandacht vraagt voor de vraag op welke wijze de belangenafweging door de rechter 
moet worden getoetst, geeft aan dat dat probleem met name speelt voor wat zij noemt "de democratisch 
gelegitimeerde bestuursrorganen." 

8 Zie noot 15 bij dit hoofstuk. 
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onder de competentie van de bestuursrechter te brengen, dan zou de lange mars van de 
administratieve rechtspraak bij geschillen tussen overheden enerzijds en burgers en 
bedrijven anderzijds eindelijk zijn voltooid. Dit boek beoogt bij het stellen van priori
teiten bij het verder afleggen van die mars enigszins behulpzaam te zijn. 



Hoofdstuk VII. Samenvatting (najaar 1998) 

1. Dit boek heeft als centraal thema de gewenste verdeling van rechtsmacht tussen de 
gewone rechter en de bestuursrechter bij de rechtsbescherming tegen de overheid, 
zoals in het inleidende hoofdstuk (I) aangegeven. In het bijzonder wordt ingegaan 
op de vraag of verdere uitbreiding van de rechtsmacht van de bestuursrechter aan
beveling verdient op drie deelterreinen van het brede terrein van de rechtsbe
scherming tegen de overheid, waarop de rol van de gewone rechter nog niet is uit
gespeeld. 
Die drie deelterreinen betreffen de besluiten tot het vaststellen van algemeen ver
bindende voorschriften en beleidsregels, het schadeveroorzakend overheidshande
len en de tweewegenleerproblematiek. 

2. Het eerste deelterrein -de rechtsbescherming welke bestaat wanneer rechtstreeks 
tegen besluiten tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en be
leidsregels wordt opgekomen- komt in hoofstuk II aan de orde, waarbij wetgeving 
in formele zin buiten beschouwing blijft. Op enkele uitzonderingen na kent ons 
recht geen beroep bij bestuursrechters tegen deze besluiten, hetgeen betekent dat 
belanghebbenden die daartegen willen opkomen zijn aangewezen op een procedu
re bij de gewone rechter en moeten stellen dat het vaststellen van die regelgeving 
een onrechtmatige daad is. Als ILA zijn in de eerste plaats gedeelten uit mijn pre
advies voor de Nederlandse Juristen Vereniging uit 1987 opgenomen, waarin op 
die rechtsgang bij de gewone rechter wordt ingegaan. 

3. Allereerst is daarbij uiteengezet, dat de uitsluiting van beroep tegen regelingen bij 
bestuursrechters in onze wetgeving en daarmee de (veelal onbewust gemaakte!) 
"keuze" voor de gewone rechter door de wetgever steeds weinig deugdelijk is ge
motiveerd. Vervolgens wordt besproken wanneer het vaststellen van regelgeving 
door de gewone rechter onrechtmatig wordt geoordeeld en welke door de gewone 
rechter te treffen voorzieningen hierbij mogelijk zijn. Het vaststellen en handhaven 
van regelgeving is onrechtmatig, wanneer zij strijdig is met hogere regelgeving 
dan wel -sinds het Landbouwvliegersarrest van 16 mei 1986- zij in strijd is met 
algemene rechtsbeginselen. Dat ook bij wetgeving (niet zijnde wetgeving in for
mele zin) principieel werd erkend dat zij onrechtmatig kan zijn wegens strijd met 
algemene rechtsbeginselen, was een logische consequentie van de omstandigheid 
dat het veelal toevallig is of de belangen van burgers en bedrijven door gedele
geerde wetgeving dan wel door beschikkingen wordt geschonden. Zowel bij het 
vaststellen van gedelegeerde regelgeving als bij het nemen van beschikkingen, be
schikt de overheid over een discretionaire bevoegdheid waartegen een zelfde vorm 
van rechtsbescherming mogelijk moet zijn Deelt men dat standpunt, dan is dat ook 
een belangrijk argument om tegen besluiten tot het vaststellen van regelgeving be
roep bij de bestuursrechter open te stellen, de rechter die immers dagelijks een 
dergelijke toetsing verricht van de rechtmatigheid van de wijze waarop discretio
naire bevoegdheden worden uitgeoefend. 

4. Wat de mogelijke voorzieningen betreft is voor de praktijk van groot belang, dat 
sinds de arresten van 1 juli 1983 in kort geding bij de president van de rechtbank 
de mogelijkheid bestaat "buiten werkingstelling" van onrechtmatige voorschriften 
te verkrijgen, maar alleen wanneer die regelgeving "onmiskenbaar" onrechtmatig 
is. Dat aparte vereiste is, zo wordt betoogd, strijdig met ons rechtssysteem. Bepleit 
wordt om naast het onrechtmatigheidscriterium, in kort geding de vraag of de pre-



- 165 -

sident ingrijpt afhankelijk te stellen van een belangenafweging, zoals in kort ge
ding-procedures zowel bij de president als bij verzoeken tot het treffen van een 
voorlopige voorziening bij de bestuursrechter gebruikelijk is. 

5. In bodemprocedures kan naast een verklaring voor recht ook een schadevordering 
worden ingesteld. Om een vooroordeling tot schadevergoeding te verkrijgen is het 
volgens de jurisprudentie voldoende dat er sprake is van onrechtmatige regelge
ving als hiervoor aangegeven en dat aan de overige vereisten (schuld, causaliteit, 
schade en relativiteit) is voldaan. Bij onrechtmatige regelgeving is de schuld "in 
beginsel gegeven". Ook de overige vereisten zijn in II.A besproken. De gewone 
rechter pleegt daarbij het oordeel over de onverbindendheid en daarmee over de 
onrechtmatigheid van regelgeving, uitgesproken door de bestuursrechter in een ge
ding tegen een op grond van die regelgeving uitgevaardigde beschikking te eerbie
digen en die toetsing dus niet over te doen. 

6. Vervolgens komt de werking van de uitspraak van de civiele rechter aan de orde. 
Het probleem dat de uitspraak van de gewone rechter over regelgeving slechts 
partijen bindt, is in de praktijk door de pragmatische benadering van de gewone 
rechter niet echt problematisch, al zou het beter zijn, wanneer door openstelling 
van beroep bij de bestuursrechter de daarbij passende voorzieningen van "schor
sing" en "vernietiging" mogelijk zouden zijn. Ook is de deelname van derden-
belanghebbenden aan een procedure in het bestuursrecht beter geregeld dan bij de 
gewone rechter. Denkbaar is dat het O.M. niet-ontvankelijk wordt verklaard, wan
neer het in geval van een door de gewone rechter buiten werking gesteld voor
schrift tot vervolging zou overgaan van anderen dan degene die de uitspraak ver
kreeg. 

7. ILA wordt afgesloten met de conclusie, dat het wenselijk is beroep bij de bestuurs
rechter open te stellen, omdat het onderscheid tussen gedelegeerde regelgeving en 
beschikking niet scherp te trekken is, de gewone rechter toch tot een soortgelijke 
toetsing als de gewone rechter is overgegaan en het alsdan in ons systeem past de 
rol van de gewone rechter als restrechter bij de rechtsbescherming tegen uitoefe
ning van overheidsbevoegdheden terug te dringen. Die beroepsmogeiijkheid in ge
val van regelgeving (behoudens wetgeving in formele zin) is voorts aantrekkelijk 
vanuit de gedachte dat de ontwikkeling van de criteria, waaraan regelingen worden 
getoetst beter ter hand kan worden genomen door de bestuursrechter die dagelijks 
met criteria van deze aard werkt. Voorts is het instrumentarium van de bestuurs
rechter meer op regelgeving toegesneden, ook vanuit het gezichtspunt van de bin
ding aan de uitspraak van niet-procespartijen. 

8. Uit een in dit boek als II B opgenomen artikel, dat 10 jaar na het preadvies in het 
najaar van 1997 in Trema werd gepubliceerd, blijkt vervolgens dat merkwaardig is 
omgesprongen met het in 1987 bepleite beroep bij de bestuursrechter. Aanvanke
lijk leek het pleidooi uit 1987 te worden gevolgd, dat bepaald niet alleen stond. Op 
dezelfde lijn zaten onder meer mede-preadviseur Van Buuren en Van Male en Bok 
in nadien verschenen dissertaties. De Tweede Kamer bepaalde in 1993 met een 
ruime meerderheid bij amendement, dat de in de Algemene wet bestuursrecht op
genomen uitsluiting van beroep bij de bestuursrechter tegen algemeen verbindende 
voorschriften en beleidsregels (artikel 8:2 onder b) met ingang van 1 januari 1999 
zou vervallen. Onder druk van met name de juridiseringsdiscussie deed de regering 
in mei 1997 echter een notitie het licht zien, waarin werd bepleit om de invoering 
van de beroepsmogeiijkheid uit te stellen. In overeenstemming daarmee heeft de 
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regering vervolgens een wetsontwerp ingediend tot uitstel van de invoering van het 
beroepsrecht dat conform het in de zomer van 1998 gesloten regeerakkoord inmid
dels is aanvaard en juist op tijd -op 24 december 1998- in het Staatsblad is ge
plaatst. In II.B is uiteengezet dat de hiervoor genoemde juridische argumenten die 
vóór de beroepsmogelijkheid pleiten en die in grote lijnen de notitie van de rege
ring op zichzelf helder zijn verwoord, eerder nog aan kracht hebben gewonnen. 
Het uitstel (of afstel?) is dan ook te betreuren. 

9. Het tweede deelterrein, de eveneens problematische competentieverdeling terzake 
van het schadeveroorzakend overheidshandelen, komt in hoofdstuk III aan de orde. 
Eerst is daarin opgenomen een in september 1993, vlak voor de inwerkingtreding 
van de Algemene wet bestuursrecht in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuurs
recht verschenen artikel (III.A). Daarin wordt de situatie van het administratief 
schadevergoedingsrecht van dat moment alsmede de in de Algemene wet bestuurs
recht voorziene regeling kritisch besproken, met name waar het de verdeling van 
rechtsmacht tussen de gewone en de bestuursrechter betreft. Uiteengezet wordt dat 
artikel 8:73 Awb nogal halfslachtig is en geen echte keuze inhoudt voor de be
stuursrechter. Voorts zou het beter zijn geweest -zo werd ook toen al uiteengezet-, 
wanneer de wetgever de problematiek van de bestuurscompensatie en het zuivere 
schadebesluit had geregeld en de bestuursrechter terzake expliciet competent zou 
hebben gemaakt. 

10. In het tweede, eerst thans geschreven deel van dit hoofdstuk (lu.B) wordt beschre
ven hoe bij gebreke van een wettelijke oplossing de rechtspraak sinds de inwer
kingtreding van de Algemene wet bestuursrecht met de problematiek van het zelf
standige schadebesluit en tot op zekere hoogte ook met die van de bestuurscom
pensatie is omgegaan. Hoewel het op zichzelf begrijpelijk is dat de Raad van State 
het zelfstandige schadebesluit als bij de bestuursrechter appellabel besluit in na
volging van de andere hoogste bestuursrechters ook heeft erkend, roept de juris
prudentie in de praktijk vele vragen op, waaronder die naar welke mogelijkheden 
er nog resteren om de gewone rechter te adiëren. Er wordt dan ook op wetgeving 
aangedrongen. Daartoe worden twee oplossingsrichtingen besproken. De eerste 
oplossingsrichting is er één waarbij een zoveel mogelijk sluitende wettelijke rege
ling van het zelfstandig schadebesluit als appellabel besluit wordt gegeven, uit
gaande van een formele aanvraag binnen vijfjaar na de schade. De tweede oplos
singsrichting gaat er vanuit dat een belanghebbende de bestuursrechter rechtstreeks 
kan benaderen, indien het bestuursorgaan bij het voorbereiden en het nemen van 
een besluit onrechtmatig heeft gehandeld, dan wel daarbij anderszins van een one
venredige belangenbenadeling (artikel 3:4, lid 2) sprake is geweest. Gelet op het 
feit dat deze oplossingsrichting onder meer uit efficiëncy-oogpunt de voorkeur 
verdient, wordt bepleit om het instellen van vorderingen bij de bestuursrechter van 
zogenaamde accessoire vorderingen van financiële aard mogelijk te maken en 
daarbij het besluitmodel los te laten. Ook voor de overheid zou het mogelijk moe
ten worden om de bestuursrechter rechtstreeks te benaderen met vorderingen van 
financiële aard als een vordering wegens onverschuldigde betaling van teveel be
taalde subsidie. Zo'n vordering dient dan men dan te zien als een accessoire vorde
ring in relatie tot het originaire besluit tot subsidieverlening. Op besluiten van de 
laatste soort zou de normale "besluitstructuur" van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing moeten blijven. 

11. Het derde deelterrein, dat in hoofdstuk IV aan de orde komt, bevat de tweewegen-
leerproblematiek. Als IV.A is een bijdrage "Rechtsbescherming" aan een pread-
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vies voor de Vereniging voor Milieurecht ui 1990 opgenomen. Daarin wordt op de 
rechtsbeschermingsaspecten van de tweewegenleerproblematiek ingegaan en uit
eengezet dat er een aantal belangrijke overwegingen uit een oogpunt van rechtsbe
scherming pleit voor het primaat van de administratiefrechtelijke rechtsbescher
ming. Dat deze voordelen (betere toegang tot de rechter, betere bescherming van 
derden etc.) vervolgens enigszins worden gerelativeerd, neemt niet weg dat de 
rechtsbescherming bij de bestuursrechter principieel de voorkeur verdient. De 
doorkruisingsformule van het Windmill-arrest van de Hoge Raad van 26 januari 
1990 wordt als een onderstreping van dat standpunt gezien. 

12. Als IVB is in dit hoofdstuk opgenomen een in 1991 in het NJB verschenen artikel 
"Privaatrecht en sancties van de zijde van de overheid". Daarin wordt besproken in 
hoeverre de overheid het privaatrecht kan gebruiken om publiekrechtelijke voor
schriften te handhaven. De relevante rechtspraak van het begin van de jaren '90 na 
Eindhoven/Staals (1966) en Limmen/Houtkoop (1972) passeert de revue, derhalve 
met name de arresten Windmill, Pina en Kunst- en Antiekstudio/Lelystad. Gecon
cludeerd wordt dat er in sommige situaties nog steeds twee wegen voor de over
heid bestaan, doch dat de mogelijkheden om langs privaatrechtelijke weg sanctio
nerend op te treden wel kleiner zijn geworden. Daarbij wordt ook gewezen op de 
in het arrest Kunst- en Antiekstudio/Lelystad door de Hoge Raad genoemde "ande
re correctiemechanismen" dan de doorkruisingsformule van het Windmill-arrest, 
die eveneens de vrijheid normeren van de overheid om langs privaatrechtelijke 
weg te opereren (zoals onder meer de toetsing aan de algemene rechtsbeginselen 
en de redelijkheid en billijkheid). 

13. Hoofdstuk IV bevast tenslotte (IV.C) een in januari 1998 verschenen bijdrage 
"Tweewegenleerproblemen" aan een bundel "Overheid en Onderneming". Daarin 
wordt de doorkruisingsformule uit het Windmill-arrest kritisch besproken, omdat 
het aan de praktijk weinig zekerheid biedt in hoeverre de overheid nu al dan niet 
van het privaatrecht gebruik mag maken. Het criterium is ook van belang voor de 
beoordeling van bevoegdheidsovereenkomsten. Levert het Windmill-criterium ook 
op het terrein van de bevoegdheidsovereenkomsten weinig rechtszekerheid op, 
datzelfde is het geval bij de vraag welke ruimte er bestaat wanneer overheidstaken 
langs privaatrechtelijke weg worden uitgeoefend door private rechtspersonen. 

14. De teneur van het boek is om de rechtsbescherming tegen de overheid (nog) meer 
dan thans nog bij de bestuursrechter onder te brengen en het bestuursproces waar 
nodig (zie het in HIB gedane voorstel terzake van de accessoire vorderingen, zoals 
dat ook in het slothoofdstuk VI terugkomt) te moderniseren. Enigszins haaks hier
op staat de kritiek vanuit het openbaar bestuur in wat de juridiseringsdiscussie 
wordt genoemd. De bestuursrechtspraak ligt daarbij immers onder vuur. Daarom is 
voor het slot- en verbindingshoofdstuk VI een bijdrage aan het in mei 1997 ver
schenen themanummer van het NJB opgenomen "De bestuursrechtspraak en de ju
ridisering" (V). Daarin wordt betoogd dat de bestuursrechtspraak in een wezenlijke 
behoefte voorziet. Drie aspecten van juridisering moeten met het oog op de be
stuursrechtspraak worden onderscheiden. Het eerste aspect is de toegang tot de be
stuursrechter die inderdaad in de loop der tijd zeer is toegenomen. Dit aspect van 
de juridisering is logisch en positief te waarderen. Bedacht moet daarbij worden 
dat wie vermindering van de toegang tot de bestuursrechter nastreeft, in feite een 
revival van de rol van de gewone rechter bij de rechtsbescherming bepleit. Die 
consequentie lijkt echter zelden te worden doorzien, doch gelukkig wel in het ka
binetsstandpunt "Juridisering in het openbaar bestuur", zoals dat bij brief van 21 
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december 1998 aan de Tweede Kamer is gezonden. . Het tweede aspect is de toet
sing van overheidsbesluiten aan de formele beginselen van behoorlijk bestuur, zo
als aan eisen van zorgvuldigheid en motivering. Deze vorm van toetsing, die in de 
laatste 20 jaar sterk is ontwikkeld, heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de be
sluitvorming en is dus ook positief te waarderen. Het derde aspect betreft de in
houdelijke toetsing, de toetsing van beleidskeuzes. Er bestaat geen deugdelijk on
derzoek, waaruit blijkt dat die toetsing de laatste jaren indringender zou zijn ge
worden. Integendeel, de indruk bestaat dat deze vorm van toetsing in de laatste 10 
à 15 jaar juist minder indringend is geworden, zeker wanneer men de rechtspraak 
van de hoogste bestuursrechters daarbij in ogenschouw neemt. Een en ander neemt 
niet weg dat aan de kritiek vanuit het openbaar bestuur dat de uitvoering van over
heidsbesluiten te zeer wordt vertraagd serieuze aandacht moet worden besteed en 
dat overlappingen in de rechtsbeschermingsmogelijkheden moeten worden tegen 
gegaan en stroomlijning moet worden bevorderd, zonder dat evenwel het uit
gangspunt van een goede rechtsbescherming bij de bestuursrechter tegen niet al te 
hoge kosten geweld wordt aangedaan. Alsdan zal blijken dat de mogelijkheden om 
aan de klachten tegemoet te komen beperkt zijn. De bestuursrechtspraak heeft een 
grote bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvorming geleverd. Voor die juridise
ring behoeft zij zich niet te schamen. 

15. In het slot- en verbindingshoofdstuk (VI) wordt de vraag gesteld welke argumen
ten van belang zijn om voor de rechtsbescherming tegen de overheid voor de be
stuursrechter te kiezen. Vier argumenten worden daarbij in het bijzonder genoemd. 
Bij het eerste argument gaat het eigenlijk om meerdere aspecten, die tezamen "de 
cultuur van de goede toegang" worden genoemd (geen verplichte rechtsbijstand, 
lagere griffiegelden, in beginsel geen kostenveroordeling voor de eisende partij, 
lage eisen aan de motivering van het beroepschrift, een nog steeds actieve rechter). 
Het tweede argument dat bij de rechtsbescherming tegen de overheid voor de be
stuursrechter pleit is dat het proces meer is toegesneden op "de afweging van de 
verschillende deelbelangen"', waardoor bijvoorbeeld ook de positie van derden, die 
in het bestuursrecht vaak van belang is, beter is gewaarborgd dan in een civiel pro
ces. Het derde argument betreft "het instrumentarium van de rechter", dat zowel 
wat het materiële als het formele recht betreft op bestuurshandelingen is toegesne
den. Het vierde argument is de "de specialisatie van de bestuursrechter", wiens 
deskundigheid en ervaring bij uitstek bestaat uit de afweging van bijzondere be
langen tegen algemene belangen. 

16. Tegen de achtergrond van hetgeen eerder in het boek over de drie onderzochte 
deelterreinen is geschreven, wordt vervolgens in dit slothoofdstuk nagegaan in 
hoeverre deze vier argumenten ten aanzien van ieder deelterrein voor (een grotere 
rol van) de aparte bestuursrechtspraak pleiten. Het argument van "de cultuur van 
de goede toegang" pleit voor het openstellen van beroep tegen algemeen verbin
dende voorschriften en beleidsregels bij de bestuursrechter. Ook voor schadevor
deringen, in ieder geval voor zover deze samenhangen met reeds bij de bestuurs
rechter appellabele besluiten, spreekt het argument aan. Voor de tweewegenleer-
problematiek dient het argument, zoals met name in IV.A uiteengezet, de beant
woording van de vraag of gebruikmaking van de privaatrechtelijke weg de pu
bliekrechtelijke rechtsgang doorkruist, positief te beïnvloeden, met name wanneer 
de overheid langs privaatrechtelijke weg probeert aan illegale activiteiten een ein
de te maken. 
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17. Omdat de juridiseringsdiscussie enigszins een tegenwicht vormt van het argument 
van "de cultuur van de goede toegang", wordt daaraan vervolgens aandacht be
steed, vóór de bespreking van de andere drie argumenten die de keuze op de be
stuursrechter kunnen doen vallen. Betoogd wordt dat de in deze discussie door 
vertegenwoordigers van het openbaar bestuur gebezigde argumentatie die verwant
schap vertoont met de tegenstand van Struycken aan het begin van deze eeuw te
gen de invoering van adminstratieve rechtspraak, weinig elementen bevat, die zou
den moeten doen afzien van de in 1993 door de wetgever gemaakte keuze om het 
beroep bij de bestuursrechter tegen algemeen verbindende voorschriften en be
leidsregels in te voeren. Voor schadevorderingen en voor de tweewegenleerpro-
blematiek biedt de juridiseringsdiscussie argumenten om bij zogenaamde accessoi
re vorderingen (vorderingen die van een originair besluit kunnen worden afgeleid, 
zoals schadevorderingen, vorderingen tot onverschuldigde betaling etc.) de burger 
èn de overheid de mogelijkheid te geven de bestuursrechter rechtstreeks te benade
ren zonder dat een (procedure over een) nieuw besluit nodig is. 

18. Ook het argument van de afweging van de verschillende deelbelangen pleit voor 
invoering van beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels 
bij de bestuursrechter: bij regelgeving zijn vaak tegengestelde belangen betrokken. 
Voor schadevorderingen is dit argument minder van betekenis. Voor de tweewe-
genleerproblematiek weegt het echter zwaar. Vooral de positie van derden is in het 
bestuursrecht beter geregeld (zie ook IV.A). 

19. Het argument van het instrumentarium van de rechter pleit (alweer) voor de mo
gelijkheid om tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels beroep 
bij de bestuursrechter in te voeren. Dicta als een (gedeeltelijke) schorsing of ver
nietiging zijn ook wat betreft de werking naar derden duidelijker (zie ook II.A3). 
Voor schadevorderingen en tweewegenleerkwesties biedt de benadering vanuit dit 
argument een minder eenduidig antwoord. 

20. Ook het specialisatie-argument pleit voor het openstellen van beroep bij de be
stuursrechter tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels. Het gaat 
immers om het bieden van rechtsbescherming tegen publiekrechtelijke besluiten 
aan de hand van criteria die van dezelfde aard zijn als bij de overige thans bij de 
bestuursrechter voor beroep vatbare besluiten. De bestuursrechter is daartoe bij 
uitstek deskundig. 

Bij schadezaken moet echter worden geoordeeld, dat de gewone rechter de des
kundige rechter is. Wel kan door toedeling van "overheidsschadezaken" aan de be
stuursrechter worden bereikt dat de schade-aspecten door dezelfde rechter worden 
beoordeeld als het schadeveroorzakende besluit. Voorgesteld wordt in dit verband 
te bezien of het O.M. bij de Hoge Raad de hoogste bestuursrechters van deskundig 
advies kan dienen, hetgeen ook de rechtseenheid in zaken op het grensgebeid van 
publiek- en privaatrecht ten goede kan komen. 

Voor tweewegenleerzaken levert het specialisatie-argument een argument op om 
overeenkomsten met overheden met veel publiekrechtelijke elementen onder de 
competentie van de bestuursrechter te brengen. 

21. Wat is de bijdrage van het denken over de verhouding bestuursrecht/burgerlijk 
recht aan het vraagstuk van de verdeling van rechtsmacht? Betoogd wordt dat 
thans de gemengde rechtsleer in plaats van de gemene rechtsleer is aanvaard. De 
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gemengde rechtsleer heeft echter als nadeel dat niet steeds duidelijk is of het pu
bliek- dan wel het privaatrechtelijk aspect in een rechtsverhouding domineert. 
Voor het materiële recht is die onzekerheid tot op zekere hoogte aanvaardbaar. De 
verdeling van de rechtsmacht dient evenwel door zo duidelijk mogelijke regels van 
de wetgever en zo min mogelijk door interpreterende jurisprudentie plaats te vin
den. De bezwaren van de invullende rechtsleer tegen ieder gebruik van het privaat
recht door de overheid worden niet gedeeld. Wel geven de gerechtvaardigde be
zwaren tegen gebruikmaking van het privaatrecht vanuit democratisch oogpunt en 
het oogpunt van de positie van derden aanleiding te bezien of tegen (bepaalde) 
rechtshandelingen van privaatrechtelijke aard beroep bij de bestuursrechter moet 
worden opengesteld. 

22. Hoe nu verder? Bepleit wordt om de competentie van de bestuursrechter verder uit 
te breiden. De voordelen daarvan overheersen, terwijl de inzichtelijkheid van het 
systeem als geheel wordt vergroot. Het bestuursrecht heeft baat gehad bij de ook 
voor het bestuur zeker niet alleen negatieve verdere doorvoering van de aparte ad
ministratieve rechtspraak naar aanleiding van een aan te vechten bestuurshande
ling. Het te zeer loslaten van die structuur van het bestuursproces om te komen tot 
een situatie dat "de hele rechtsbetrekking" aan de rechter kan worden voorgelegd, 
moet er niet toe leiden, dat het bestuursproces een gewoon partijenproces wordt. 
Ook het privaatrechtelijk handelen zou meer onder de competentie van de be
stuursrechter moeten worden gebracht. De in III.B besproken twee oplossingsrich
tingen voor een wettelijke regeling van de problematiek van het zelfstandig scha-
debesluit komen ook voor een eventueel beroep bij de bestuursrechter tegen (be
paalde) overeenkomsten met de overheid aan de orde. In het bijzonder wordt aan
dacht gevraagd voor het element van de tweede oplossingsrichting, waarbij de be
stuursrechter rechtstreeks door de overheid en burger zou kunnen worden benaderd 
bij zogenaamde accessoire vorderingen. Ook voor handhavingsacties door de 
overheid verdient zo'n rechtstreekse benadering van de bestuursrechter serieuze 
overweging. Daardoor zou ook minder behoefte bestaan aan handhaving langs pri
vaatrechtelijke weg. Aldus zou het huidige model van de voor bezwaar en beroep 
vatbare bestuurshandeling belangrijk blijven en in ieder geval moeten worden ge
handhaafd voor zogenaamde originaire besluiten. Wel zou modernisering van het 
bestuursrecht kunnen plaatsvinden, ook ten behoeve van de efficiency (verminde
ring van opeenstapeling van bezwaar- en beroepsprocedures), waar het de zoge
naamde accessoire vorderingen betreft. 

Inschakeling van het O.M. bij de Hoge Raad door de hoogste bestuursrechtelijke 
colleges in kwesties op het grensgebied, zou het nadeel van de mindere deskun
digheid op civielrechtelijk terrein kunnen ondervangen en bovendien de rechtseen
heid kunnen bevorderen. 

23. Een en ander hoeft niet in één keer. Een stap-voor-stap benadering lijkt verstandig. 
Daarbij verdient het de voorkeur eerst de competentie van de bestuursrechter te 
verruimen terzake van het beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en 
beleidsregels en tot een wettelijke regeling te komen van beroep bij de bestuurs
rechter terzake van de schadezaken die samenhangen met reeds voor beroep vatba
re besluiten met liefst de mogelijkheid van een rechtstreekse benadering van de be
stuursrechter (dus zonder nieuw appellabel besluit). Gaat beroep tegen alle alge
meen verbindende voorschriften, niet zijnde wetgeving in formele zin en beleids
regels te ver -en daar ziet het gelet op de recente politieke ontwikkelingen helaas 
naar uit- dan zouden besluiten van vertegenwoordigende lichamen -provinciale 



- 171-

staten, gemeenteraden- van het beroepsrecht kunnen worden uitgezonderd. Voor 
het overeenkomstenrecht zou kunnen worden aangevangen met het bieden van be
roepsmogelijkheden bij de bestuursrechter tegen besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten, waarbij vaak de belangen van derden in het geding zijn, zoals 
overeenkomsten waarin de bestemming van onroerende zaken wordt geregeld. Al
dus beoogt dit boek bij het stellen van prioriteiten bij de verdere toedeling door de 
wetgever van rechtsmacht aan de bestuursrechter behulpzaam te zijn. 



Chapter VII. Summary (autumn 1998) 

1. The main theme of this book is the desired division of jurisdiction between the ci
vil court and the administrative courts with regard to the legal protection against 
the government, as indicated in the introductory chapter (I). Special attention is 
paid to the question whether further expansion is advisable of the administrative 
court's jurisdiction in three sub-areas of the broad area of the legal protection 
against the government, in which the role of the civil court has not yet been played 
out. 
These three sub-areas concern the government orders to adopt generally binding 
legislation and policy rules ("algemeen verbindende voorschriften en beleidsre
gels"), the governmental acts resulting in damage caused by act by the government 
and the "two-avenue" doctrine issue ("tweewegenleerproblematiek"). 

2. The first sub-area - the legal protection which exists when government orders 
("besluiten") to adopt generally binding legislation and policy rules (algemeen 
verbindende voorschriften en beleidsregels') are directly contested - is examined 
in chapter II. Acts of Parliament (wetgeving in formele zin) will not be considered 
in this context. With a few exceptions, our law does not provide for appeals with 
administrative courts against these kind of government orders, which means that 
interested parties wishing to contest them have to bring proceedings before the ci
vil court and must assert that adoption of such regulations is an unlawful act. H. A 
first includes portions from my 1987 preliminary advice to the Netherlands Asso
ciation of Jurists, in which this judicial process before the civil court is examined. 

3. The advice begins by expounding that the disallowance of appeals to administrati
ve courts against regulations in our legislation and thereby the (mostly uncon
scious!) "choice" for the civil court has never been properly justified by the legis
lator. Next, the discussion turns to when the adoption of regulations is judged to be 
unlawful by the civil court, also looking at the relief the civil court may provide. 
Adopting and enforcing a regulation is unlawful if it violates a regulation with 
higher precedence or - since the Agricultural Pilot Decision [Landbouwvliegersar-
rest] of 16 May 1986 - if it violates general principles of law. The recognition as a 
matter of principle that legislation (not being Acts of Parliament) can also be un
lawful because of a conflict with general principles of law was a logical conse
quence of the circumstance that it is usually a matter of chance whether the inte
rests of citizens and businesses are violated by delegated legislation ("gedelegeer
de wetgeving") or by decisions ("beschikkingen"). Both with regard to adopting 
delegated regulations and to making decisions, the government has discretionary 
powers which should be subject to the same form of legal protection. If one ac
cepts that position, by the same token it is also a strong argument to allow appeals 
with the administrative court against government orders to adopt regulations, 
which, after all, is the court that daily performs such a review regarding the law
fulness of the manner in which discretionary powers are exercised. 

4. With regard to the relief possible, it is important for the legal practice that, since 
the decisions of 1 July 1983, it is possible to have an unlawful generally binding 
regulation "be declared non-binding" in summary proceedings before the president 
of the district court, but only if such regulations are "unmistakably" unlawful. This 
separate requirement, it is argued, is contrary to our legal system. It is advocated 
that, in addition to the criterion of unlawfulness, the question of whether the presi
dent in summary proceedings should intervene, be made dependent on a weighing 
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of interests, as is customary in summary proceedings both before the president as 
well as before the administrative court with regard to requests for taking provisio
nal measures. 

5. In actions on the merits, a damages claim may be brought in addition to a request 
for a declaratory judgement. According to the case law, to obtain a government or
der to pay damages, it suffices if there is an unlawful regulation as mentioned abo
ve and that the other requirements (culpability, causality, damage and relativity) 
have been met. When a regulation is formal unlawful the government is strictly li
able. The other requirements are also discussed in H.A. The civil court is inclined 
to respect and therefore not re-evaluate the judgement on the lack of binding cha
racter and therefore the unlawfulness of the regulation as pronounced by the admi
nistrative court in a case against a government order promulgated on the basis of 
that regulation. 

6. The effect of the civil court's decision is examined next. The problem that the civil 
court's decision on a regulation only binds the parties is not really a problem in 
practice because of the civil court's pragmatic approach, although it would be bet
ter if, in allowing appeals with the administrative court, the appropriate measures 
of "suspension" and "cancellation" were also possible. The participation of intere
sted third parties in proceedings is also better regulated under administrative law 
than before the civil court. The Public Prosecutions Department's action might 
conceivably be deemed not to lie if, in the event the civil court takes a regulation 
out of operation, it were to sue others than those who obtained the decision. 

7. II. A ends with the conclusion that it is desirable to allow appeals to the admini
strative court, because the distinction between delegated regulations and decisions 
is not clear-cut, the civil court has in fact engaged in a similar review as the admi
nistrative court and it is proper within our system in such a case to reduce the role 
of the civil court as a fall-back court in the legal protection against the exercise of 
governmental powers. This possibility for appeal in the case of regulations (except 
for Acts of Parliament) is also attractive from the perspective that the development 
of the criteria against which regulations are reviewed is more appropriate for the 
administrative court, which works with criteria of this nature on a daily basis 
Further, the legal instruments at the administrative court's disposal is more geared 
to regulations, also from the standpoint of making the decision binding on those 
who are not a party to proceedings. 

8. An article included in this book as IIB, which was published in Trema in the 
spring of 1997, ten years after the preliminary advice, subsequently shows that the 
1987 suggestion for appeals to the administrative court has been handled in a cu
rious way. Originally, the 1987 proposal, which was certainly not without support, 
seemed to be followed The same suggestion was put forward by, inter alia, fellow 
pre-advisor Van Buuren, and Van Male and Bok in dissertations appearing later. In 
1993, the Lower House determined with a large majority by amendment that the 
disallowance of appeals to the administrative court against generally binding le
gislation and policy rules (Article 8:2 under b), included in the General Act on 
Administrative Law (Algemene wet bestuursrecht), would be eliminated as per 1 
January 1999. However, under pressure from the discussion about "juridificati-
on"(the so called "juridiseringe, the phenomenon of the increasing influence of the 
law on extraneous societal aspects) in particular, the government issued a memo
randum in May 1997 in which it was argued that the introduction of the appeal op-
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portunity should be postponed. In accordance with this memorandum, the govern
ment then proposed legislation to postpone the introduction of the appeal right 
that, in conformity with the agreement concluded in the summer of 1998 between 
the parties of the coalition forming the government, has in the meantime been ac
cepted and published just in time - on 24 December 1998 - in the statute book. In 
II.B, it was explained that the aforementioned legal arguments in favour of the ap
peal opportunity which, in general, were expressed quite clearly in the govern
ment's memorandum, have, if anything, in fact gained in strength. The postpone
ment (or cancellation?) is therefore regrettable. 

9. The second sub-area, the similarly problematic division of jurisdiction concerning 
damage caused by governmental act is examined in chapter III. The first part con
tains an article (III.A.) which appeared in the Dutch Journal for Administrative 
Law in September 1993, right before the General Act on Administrative Law went 
into effect. The status of the then applicable administrative damages law as well as 
the regulation provided by the General Act on Administrative Law is discussed 
critically, especially with regard to the division of jurisdiction between the civil 
court and the administrative court. It is explained that Article 8:73 of the General 
Act on Administrative Law is rather half-hearted and does not imply a real choice 
for the administrative court. Further, it would have been better - as was it was 
even then expounded - if the legislator had regulated the problem of the admini
strative compensation ("bestuurscompensatie") and the government order solely 
concerning the compensation of damage ("het zelfstandig schadebesluit") and had 
provided the administrative court with explicit jurisdiction in the matter. 

10. The second, new part of this chapter (III.B), contains a description of how, in the 
absence of a statutory solution, the case law has dealt with the problem of the 
government order, solely concerning compensation of damage and to a certain 
extent, with that of the administrative compensation as well, since the General Act 
on Administrative Law became effective. Although it is as such understandable 
that the Council of State, too, has recognised the government order solely concer
ning compensation of damage as being a government order which can be appealed 
with the administrative court, following the other highest administrative courts, the 
case law in practice raises many questions, including the question which opportu
nities remain to bring the matter before the civil court. Legislation is therefore ur
ged. In that connection, two possible approaches towards a solution are discussed. 
The first approach is one where there is a statutory regulation of the most compre
hensive kind of the government order solely concerning compensation of damage 
as a government order subject to appeal, based on a formal application within five 
years after the damage occurred. The second approach assumes that an interested 
party may directly approach the administrative court if the administrative body 
acted unlawfully in preparing and promulgating a government order, or in doing so 
in another way disproportionately prejudiced interests (Article 3:4, paragraph 2). 
Given the fact that this approach is preferable for, inter alia, the sake of efficiency, 
it is advocated that filing 'accessory claims' of a financial nature before the admi
nistrative court ought to be made possible, thereby abandoning the government or
der model. It should also be possible for the government to approach the admini
strative court directly with claims of a financial nature such as a claim on account 
of undue payment for too much subsidy paid. Such a claim should then be seen as 
an accessory claim in relation to the original government order to award a subsidy. 
With regard to government orders of the last type, the normal "government order 



- 175 -

structure" ("besluitstructuur")of the General Act on Administrative Law should 
remain applicable. 

11. The third sub-area, examined in chapter IV, concerns the two-avenue doctrine is
sue. The portion "Legal Protection" from the preliminary advice from 1990 to the 
Association for Environmental Law has been included as IVA. It discusses the le
gal protection aspects of the two-avenue doctrine issue and explains that a number 
of important considerations from a legal protection point of view support the pri
macy of the administrative law legal protection. That these benefits (better access 
to the court, better protection of third parties etc.) are then put into perspective to 
some extent does not diminish the fact that, as a matter of principle, the legal pro
tection given by the administrative court should be preferred. The interference 
formula of the Dutch Supreme Court's Windmill decision of 26 January 1990 is 
seen as an endorsement of this position. 

12. The article "Private Law and Sanctions on the part of the Government", which ap
peared in the NJB in 1991 has been included as IV.B. in this chapter. It discusses 
to what extent the government can use private law to enforce public law regulati
ons, The relevant case law in the early 1990's after Eindhoven/Staals (1966) and 
Limmen/Houtkoop (1972) is reviewed - hence, the Windmill, Pina and Kunst- en 
Antiekstudio/Lelystad decisions in particular. It is concluded that the government 
still has two avenues open to it in some situations, but that its options for pursuing 
the private law avenue have indeed become fewer. Reference is also made to what 
the Dutch Supreme Court in the Kunst- en Antiekstudio/Lelystad decision called 
the "other correction mechanisms" than the Windmill decision's interference for
mula ("doorkruisingsformule"), which also standardise the government's freedom 
to act via the private law avenue (such as, inter alia, the review on the basis of the 
principles of law and reasonableness and fairness). 

13. Finally, chapter IV contains the January 1998 article "Two-Avenue Doctrine is
sues" in the collection "Government and Business". The interference formula from 
the Windmill decision is critically discussed, because, in practice, it offers very 
little certainty regarding to what extent the government may now rely on private 
law. The criterion is also relevant with regard to the assessment of jurisdiction 
agreements. If the Windmill criterion also offers very little legal certainty in the ju
risdiction agreement area, the same applies for the question what kind of room the
re is if governmental duties are exercised via the private law avenue by private le
gal persons. 

14. The central idea of the book is that the legal protection against the government 
should be vested in the administrative court (even) more than is presently the case 
and that, where necessary, the administrative process should be modernised (see 
the proposal made in HIB regarding accessory claims, which is also revisited in 
the final chapter VI). To some extent, this is directly at odds with the criticism 
from the public administration area in what is referred to as the juridification dis
cussion, where, after all, administrative justice has had to contend with considera
ble flak. Therefore, the final and connecting chapter VI includes a contribution to 
NJB's May 1997 theme issue "Administrative Justice and juridification" (V). The 
article advocates that administrative justice fills an essential need. With a view to 
administrative justice, three aspects of juridification must be distinguished. The 
first aspect is the access to the administrative court, which, over time, has indeed 
increased immensely. This aspect of the juridification is logical and admirable. It 
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should be borne in mind that those seeking a reduction in access to the administra
tive court are in fact advocating a revival of the civil court's role in the legal pro
tection. That consequence, however, does not seem to be appreciated very often, 
but, fortunately, it was in the Cabinet's position paper "Juridification in the Public 
Administration Area", sent to the Lower House by letter dated 21 December 1998. 
The second aspect is the review of governmental government orders against the 
formal principles of proper administration, such as with regard to the requirements 
of care and reasoned argumentation. This form of review, which has developed 
dramatically in the last 20 years, has contributed to the quality of the decision
making and is thus likewise a positive development. The third aspect concerns the 
substantive review, the review of policy choices. There is no reliable study sho
wing that this review has become more in-depth in the past several years. Quite the 
contrary: the impression is that this form of review has actually become less in-
depth over the past 10-15 years, certainly if the decisions of the highest admini
strative courts are examined. All this does not change the fact, however, that the 
criticism uttered by public administrators that the implementation of governmental 
government orders is delayed too much must be given serious attention and that 
overlaps in legal protection opportunities must be combated and streamlining pro
moted, without, however, doing too much violence to the basic premise of good 
legal protection with the administrative court. That would turn out to limit the op
portunities to resolve the complaints. Administrative justice has made a major 
contribution to the quality of decision-making. It need not be ashamed of thatywn-
diflcation. 

15. In the final and connecting chapter (VI), the question is posed which arguments are 
relevant in opting to place the legal protection against the government before the 
administrative court. Four arguments in particular are mentioned. The first argu
ment actually involves several aspects, which are collectively referred to as "the 
culture of good access" (no compulsory legal representation; lower court registry 
fees; in principle no cost recovery from the plaintiff; lower requirements for reaso
ned argumentation in a writ of appeal; still an active judge). The second argument 
in support of legal protection against the government before the administrative 
court is that the process is more geared to "the balancing of the various subsidiary 
interests", by which, for example, the position of third parties, which is often im
portant in administrative law, can be more adequately safeguarded than in a civil 
action. The third argument concerns "the legal instruments available to the judge". 
which, from both a substantive and procedural law perspective, is more geared to 
administrative acts. The fourth argument is "the specialisation of the administrati
ve judge", who has particular expertise and experience in weighing special inte
rests against the public interest. 

16. Against the background of what was earlier written in the book about the three 
sub-areas studied, the final chapter then examines to what extent these four argu
ments argue in favour of (a bigger role for) separate administrative justice with re
gard to each sub-area. The argument of "the culture of good access" supports allo
wing appeals against generally binding legislation and policy rules for the admini
strative court. The argument is also valid for damage claims, in any event to the 
extent they are connected with government orders that may already be appealed to 
the administrative court. With regard to the two-avenue doctrine issue, the argu
ment should, as specifically explained in IV. A positively affect the response to the 
question whether using the private law avenue thwarts the public law judicial pro-
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cess, especially when the government tries to put a stop to illegal activities via the 
private law avenue. 

17. Because the iuridification discussion constitutes somewhat of a counterbalance to 
the argument of "the culture of good access", this is addressed before the discussi
on focuses on the other three arguments which might support the choice for the 
administrative court. It is argued that the representatives from the public admini
strative area use argumentation in this discussion which exhibits an affinity with 
Struycken's resistance in the beginning of this century to the introduction of admi
nistrative justice, and contains few elements which could successfully persuade 
against the choice made by the legislator in 1993 to allow appeals with the admini
strative court against generally binding legislation and policy rules. For damage 
claims and for the two-avenue doctrine issue, the juridification discussion offers 
arguments to provide citizens and the government with the opportunity to directly 
approach the administrative court regarding so-called accessory claims (claims 
which can be derived from a original government order, such as damage claims, 
claims for payment not owed etc.), without an (action concerning a) new govern
ment order being necessary. 

18. The argument of the balancing of the various subsidiary interests likewise provides 
support for the introduction of an appeal possibility against generally binding le
gislation and policy rules to the administrative court: regulation often involves 
conflicting interests. This argument is less relevant to damage claims. For the two-
avenue doctrine issue, however, it carries substantial weight. The position of third 
parties in particular is better regulated in administrative law (see also IV.A). 

19. The argument of the legal instruments available to the judge (again) supports the 
opportunity for allowing appeals to the administrative court against generally bin
ding legislation and policy rules. Relief given such as a (partial) suspension or 
cancellation are also clearer with regard to the effect on third parties (see also 
II.A3). For damage claims and two-avenue doctrine issues, the approach based on 
this argument provides a less unequivocal answer. 

20. The specialisation argument, too, supports the option of an appeal to the admini
strative court against generally binding legislation and policy rules. After all, it in
volves offering legal protection against public law decisions based on criteria 
which are of the same nature as the other government orders which may currently 
be appealed to the administrative court. The administrative judge is uniquely quali
fied in that regard. 

In damage cases, however, the civil court must be deemed the court with the rele
vant expertise. Allocating "governmental damage claims" to the administrative 
court, however, permits the damage aspects to be assessed by the same judge as 
the damage-causing government order. In this connection, it is proposed that it 
should be examined whether the Public Prosecutors at the Dutch Supreme Court 
can be used to provide expert advice to the highest administrative courts, which 
may also promote legal uniformity in cases that belong to the twilight zone be
tween public and private law. 

For two-avenue doctrine cases, the specialisation argument provides an argument 
for giving jurisdiction to the administrative court regarding agreements with gov
ernmental units characterised by many public law elements. 
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21. What contribution do the ideas on the administrative law/civil law relationship 
make to the issue of division of jurisdiction? It is argued that the mixed legal doc
trine has been accepted today instead of the common legal doctrine. The disad
vantage of the mixed legal doctrine, however, is that it is not always clear whether 
the public or private law aspect in a legal relationship dominates. To a certain ex
tent, this uncertainty is acceptable with regard to the substantive law. The division 
of the jurisdiction, however, should be based on the clearest possible legislation 
and as little as possible on case law interpretation. The interpretative legal doctri
ne's objections against any use of private law by the government are not shared. 
From a democratic point of view and the point of view of the position of third par
ties, however, the justified objections against using private law provide a reason to 
see whether appeals with the administrative court should be allowed against (cer
tain) legal acts of a private law nature. 

22. Where do we go from here? A case is made for further expansion of the admini
strative court's jurisdiction. The advantages in this regard predominate, while in
sight into the system as a whole will grow. Administrative law has profited from 
the further development of separate administrative case law in response to an ad
ministrative act to be contested; this development certainly also had a positive im
pact on the administration. Being too zealous in abandoning that structure of the 
administrative process in order to achieve a situation in which the "entire legal re
lationship" can be presented to the judge must not result in the administrative pro
cess becoming an civil proceeding between parties. Private law acts, too, should 
fall to a greater extent under the administrative court's jurisdiction. The two direc
tions for resolution discussed in III.B as a statutory answer to the problem of the 
government order solely concerning the compensation of damage are also raised in 
connection to a possible appeal with the administrative court against (certain) 
agreements with the government. In particular, it is urged that attention be paid to 
the element of the second solution idea in which the government and the citizen 
could approach the administrative court directly through so-called accessory 
claims. Such a direct approach of the administrative court also merits serious con
sideration with regard to enforcement actions by the government. In this way, there 
would be less of a need for enforcement via the private law avenue. The current 
model of the administrative act, which may be objected to and appealed, would 
thus remain important and in any event would have to be maintained for so-called 
original government orders. Yet, with regard to so-called accessory claims, mo
dernisation of administrative law could occur, leading to more efficiency as well 
(less accumulation of objection and appeal proceedings). 

The highest administrative law tribunals' use of the Public Prosecutors at the 
Dutch Supreme Court for issues lying in the 'twilight zone' could overcome the 
disadvantage of lesser expertise in civil law matters and, in addition, promote legal 
uniformity. 

This does not all have to occur simultaneously. A step-by-step approach seems 
sensible. In that respect, it would be preferable that, first, the administrative court's 
jurisdiction with regard to appeals against generally binding legislation and policy 
rules be expanded and the law provide for an appeal to the administrative court 
with regard to damage cases which are related to government orders for which an 
appeal is already possible, preferably with the possibility for approaching the ad
ministrative court directly (hence, without a new government order subject to ap-
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peal). If the appeals against all generally binding legislation, not being Acts of 
Parliament and policy rules go too far - and, given the recent political develop
ments, that, unfortunately, looks to be the case - then the government orders of re
presentative bodies - provincial councils, municipal councils - could be excluded 
from the appeal right. With regard to contract law, a start could be made with pro
viding appeal opportunities to the administrative court against decisions to enter 
into agreements, which frequently involve third party interests, such as agreements 
in which the government-approved destination of immovable property is regulated. 
This book thus seeks to provide assistance in establishing priorities with regard to 
the legislator's further allocation of jurisdiction to the administrative court. 
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