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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. 
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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). 


