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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). 



- 15-

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. 
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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. 
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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. 
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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. 



- 3 3 -

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. 
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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). 



- 3 7 -

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. 



- 6 1 -

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. 


