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Hoofdstuk rV. Rechtsbescherming en de tweewegenleerproblematiek 

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

IV. A l Probleemstelling 

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

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

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

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

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

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

IV.A.3 Primaat administratiefrechtelijke rechtsbescherming 

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

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

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

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

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

IV.A.4 Relativering primaat administratiefrechtelijke geschillenbeslechting 

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

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

IV.A.5 Toch keuze voor primaat administratiefrechtelijke rechtsbescherming 

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

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

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

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

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

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

IV.A. 7 Civiel recht meer effektief? 

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

13 De Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, in het bijzonder artikel 46 ervan. Zie toevoeging bij noot 
14. 
14 Zie met name de artikelen 51 lid 2 en 56 lid 2 van de WABM. 
Toevoeging najaar 1998: de tekst en de verwijzingen bij noten 13 en 14 terzake van het begrip "terstond 
van kracht verklaring" van handhavingsbeschikkingen in het milieurecht zijn thans achterhaald met de al
gemene regeling ervan in de Algemene wet bestuursrecht. Iedere handhavingsbeschikking is in principe ter
stond van kracht. Wel kennen we natuurlijk het begrip begunstigingstermijn, dat echter met het van kracht 
worden van de beschikking niet van doen heeft. Is die begunstigingstermijn kort, dan kan alleen een snel 
ingediend verzoek om voorlopige voorziening en behandeling daarvan de geadresseerde baat brengen. 



- 9 4 -

bele -wanneer deze zich met een dergelijke ter stond van kracht verklaarde beschik
king niet kan verenigen- zo spoedig mogelijk de administratieve rechter te adiëren. 
Zulks gevoegd bij het feit, dat de Voorzitters van de Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur en de Afdeling Rechtspraak in voorkomende gevallen qua snelheid niet voor 
presidenten in kort geding onder hoeven te doen (en in ieder geval niet onder zouden 
moeten doen) , kan naar mijn oordeel aan het argument van de snelheid en effektivi-
teit ook geen steekhoudend argument worden ontleend om bij een publiekrechtelijk in
strument met vergelijkbaar eindresultaat de privaatrechtelijke mogelijkheid open te 
houden. Integendeel, het bestuur heeft bij de mogelijkheid om zelf een dwangsom op 
te leggen of een bestuursdwangbeschikking uit te vaardigen in beginsel een "voor
sprong" in vergelijking met het geval het zelf eerst de rechter moet adiëren. In werke
lijk spoedeisende gevallen dient het gebruik te maken van de vrijwel steeds bestaande 
mogelijkheid om de betreffende bestuursrechtelijke beschikking ter stond van kracht 
verklaren. Waar een dergelijke mogelijkheid ontbreekt, zou kunnen worden overwo
gen deze uit te breiden. Zo het bestuur aannemelijk kan maken, dat het omwille van de 
snelheid en effektiviteit de gewone rechter wel moest inschakelen om een adequate 
voorziening te verkrijgen, staat het hiervoorgestelde niet aan die mogelijkheid in de 
weg: dan geldt weer dat de gewone rechter als rest- of reserverechter de kennelijk als
dan bestaande leemte mag opvullen, zoals de gewone rechter deze leemte ook anders
om mag opvullen, wanneer de burger geen adequate rechtsgang heeft bij een met vol
doende waarborgen omklede administratieve rechtsgang. 

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

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

Voor I januari 1998 kende de Wet milieubeheer met de thans vervallen artikelen 20.3 en 20.8 een regeling 
parallel aan de in dit artikel bedoelde regeling in de WABM. 
15 Teveel bestaat nog de indruk, dat bij de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak en de Afdeling Geschil
len niet binnen enkele dagen een "administratiefrechtelijk kort geding" zou kunnen worden gevoerd. Als de 
spoedeisendheid kan worden aangetoond, lukt het via telefoontjes met de secretarie (vrijwel) altijd. Hierin 
ligt dus geen reden aan deze rechtsgangen voorbij te gaan en de President van de rechtbank in kort geding te 
benaderen. 
16 Zie HR 9 februari 1990, AB 1990, 409 (Staat/Van Amersfoort). Overigens zullen schadevorderingsakties 
van de overheid niet alleen steeds vallen onder "belangen, die door artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek 
worden beschennd". daarnaast zal bij dergelijke vorderingen maar zelden sprake zijn van een onaanvaard
bare doorkruising van de publiekrechtelijke regeling. Ten aanzien van de inning van bestuursdwangkosten 
heeft de Hoge Raad immers uitgemaakt, dat deze aan een schadevergoedingsvordering op grond van artikel 
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um, gebruikmaking van die rechtsgang toch onaanvaardbaar kan maken. Ook hier 
geldt een parallel van de rechtsbescherming vàn de overheid met die tégen de over
heid: dat de gewone rechter bevoegd is om te oordelen over een tegen de overheid ge
richte vordering, wanneer gesteld wordt, dat de door artikel 1401 BW beschermde be
langen worden geschonden, staat er niet aan in de weg, dat hij zich niet-ontvankelijk 
verklaart, wanneer een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang bestaat om de 
rechtmatigheid van het overheidshandelen te beoordelen. Andersom geldt, dat de 
overheid, die zich met een vordering gestoeld op artikel 1401 BW tot de burgerlijke 
rechter wendt en bescherming vraagt van door artikel 1401 gewaarborgde belangen, 
daarmee toch bij die rechter nul op het request kan krijgen, omdat het meer geëigend is 
om de rechtsstrijd door een andere, daartoe speciaal in het leven geroepen rechter te 
doen beoordelen (in geval van een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechte
lijke regeling). 

IV.A.9 Normering via het privaatrecht? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rV.B.l Inleidende opmerking 

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

rV.B.2 Welke sancties 

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

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

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

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

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

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

IV.B.4 Windmill en Pina 

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

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

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

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

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

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

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

IV.B.5 Kunst- en Antiekstudio Lelystad 

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

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

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

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

rV.B.6 Twee soorten correctiemechanismen bij samenloop 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.C. 1 Décor 

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

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

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

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

1 HR 26 januan 1990, NJ 1991, 393 (MS). 
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Toepassing van dit criterium leverde op, dat de Staat van haar eigendomsrecht geen 
gebruik mocht maken door langs privaatrechtelijke weg een vergoeding te vragen voor 
het lozen op de Nieuwe Waterweg, nu dat een onaanvaardbare doorkruising van de re
geling van de Wvo zou betekenen. 

VI.C.2 Tweewegenleer niet verlaten 

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

IV:C3 Criterium biedt weinig zekerheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.C.6 Bespreking jurisprudentie lagere rechters 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.C. 12 Doorkruisingsformule ook voor private rechtspersonen relevant 

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

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

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


