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

VI. 1 Inleiding 

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

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

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

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

VI.2 Waarom aparte bestuursrechtspraak? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.3.2 De rechtsbescherming terzake van schadeveroorzakend overheidshandelen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.4 De juridiseringsdiscussie 

VI.4.1 De rechtbescherming tegen algemeen verbindende voorschriften en 
beleidsregels 

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

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

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

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

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

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

VI.4.2 De rechtsbescherming terzake van van schadeveroorzakend overheids
handelen 

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

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

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

VI.4.3 De tweewegenleerproblematiek 

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

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

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

19 Loeb (1997), p. 12 en 13 
20 Van der Hoeven (1989), p. 167. 
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stuursdwangaanschrijvingen en het opleggen van dwangsommen vooralsnog niet is 
omarmd. 

VI.4.4 Conclusie ten aanzien van de juridiseringsdiscussie 

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

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

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

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

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

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

VI. 5.3 De tweewegenleerproblematiek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.6.2 Rechtsbescherming terzake van schadeveroorzakend overheidshandelen 

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

VI.6.3 De tweewegenleerproblematiek 

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

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

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

VI,7 Het argument van de specialisatie 

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

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

VI.7.2 De rechtsbescherming terzake van schadeveroorzakend overheidshandelen 

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

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

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

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

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

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

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

VI. 7.3 De tweewegenleerproblematiek 

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

VI.7.4 Conclusie ten aanzien van het specialisatie-argument 

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

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

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

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

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

VI.8.1 De gemene rechtsleer 

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

36 Over de verhouding publiek-Zprivaatrecht bestaat een uitgebreide literatuur. Ik noem hier slechts: Van 
Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1997), hoofdstuk 9; De Haan, Drupsteen & Fernhout deel 1 (1996); 



150-

Zoals bekend is de heersende leer voor de verhouding tussen privaatrecht en publiek
recht gedurende lange tijd de zgn. gemene rechtsleer geweest. Volgens deze leer is ten 
aanzien van de verhouding overheid/burger het privaatrecht van toepassing, behoudens 
wanneer het publiekrecht expliciet in een bijzondere regeling voorziet. In dat geval is 
het publiekrecht van toepassing. Deze leer houdt een sterke dominantie van het pri
vaatrecht in: het is steeds van toepassing, wanneer een expliciete publiekrechtelijke 
regeling ontbreekt. Zo past het moeilijk in deze leer ongeschreven algemene rechtsbe
ginselen van publiekrechtelijke aard in een privaatrechtelijke verhouding toepasselijk 
te achten. Ofwel er wordt publiekrecht toegepast ofwel er wordt privaatrecht toege
past. Er is sprake van gescheiden rechtsstelsels. 

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

VI.8.2 De gemengde rechtsleer 

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

Lubach (1986); Hirsch Ballin (1988); Huigen (1991); Lubach (1982); Spier (1981); Van Ommeren e.a. 
(1992) en Tak (1997), welke laatste de grote verdienste heeft veel discussie te hebben losgemaakt: zie 
de kritische boekbesprekingen van Bloembergen Themis (1998), De Haan (1998a) en M W Scheltema 
(1998). 
Dit is slechts een kleine selectie: hieraan moeten natuurlijk worden toegevoegd de aan het slot van de 
Inleiding (I) reeds genoemde dissertaties van Teunissen (1996) en Simon (1993). Deze werken bevatten 
veel completere verwijzingen op dit punt. 
37 Van der Hoeven (1970), p. 201-219; Nieuwenhuis(1998), meent dat de leer van het gemene recht niet 
in discrediet moet raken door de tactische blunder het publiekrecht als een deviantie van het privaatrecht 
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mogelijkheid voor de overheid om in het algemeen belang van overeenkomsten af te 
wijken. Met name in de loop van de jaren '80 is de "gemengde rechtsleer" de heersen
de leer geworden, waarbij vooral het werk van Lubach en Bloembergen van belang is 
geweest. Privaat- en publiekrecht moeten niet meer als gescheiden rechtsstelsels 
worden beschouwd, maar publiekrechtelijke normen zijn van betekenis in privaat
rechtelijke verhoudingen en omgekeerd. De totstandkoming van de algemene admini
stratieve rechtspraak heeft door de daarvan afkomstige jurisprudentie deze ontwikke
ling van doordringing van publiekrechtelijke elementen in wat als zuiver privaatrech
telijke verhoudingen werden beschouwd erg versterkt. Deze ontwikkeling in het mate
riële recht heeft in de periode van de Wet-Arob echter maar in beperkte mate invloed 
gehad op de competentie-verhouding: er werd niet gekozen voor een benadering 
waarbij de bestuursrechter bevoegd werd ook al werden publiekrechtelijke normen 
mede van toepassing op hetgeen klassiek als privaatrechtelijke handelingen werden 
beschouwd. Zo werden bijvoorbeeld besluiten die de overheid nam ten aanzien van 
haar onroerende zaken, zoals de uitgifte in erfpacht, hoezeer mede door publiekrech
telijke normen beheerst en hoezeer de betreffende overheid daarmee doeleinden van 
algemeen belang nastreefde, vrijwel steeds gekwalificeerd als "rechtshandelingen naar 
burgerlijk recht" en niet als voor Arob-beroep vatbare beschikkingen39. Weliswaar 
werd in sommige gevallen weer wel een beschikking aangenomen (bijvoorbeeld in
dien het besluit betrekking had op een zaak met een openbare bestemming ten aanzien 
waarvan het bestuursorgaan een publiekrechtelijke beheers- dan wel onderhoudstaak 
had ), maar in het algemeen had de Raad van State ten aanzien van competentiepro
blemen een betrekkelijk formele, klassieke opvatting, waarin bevoegdheden en hande
lingen in het kader van overeenkomsten als privaatrechtelijk werden beschouwd. Naar 
mijn oordeel kan men voor deze benadering van de Afdeling rechtspraak begrip heb
ben. Zou men de grenzen hier ruimer hebben getrokken dan zou de kans op rechtson
zekerheid zijn toegenomen. Juist bij de competentieverdeling (zie HIB) is dat om een 
aantal met elkaar samenhangende redenen zeer bezwaarlijk. Gesteld dat de Afdeling 
haar bevoegdheid kennis te nemen van dit soort geschillen ruimer had uitgelegd, dan 
zou de vraag zijn gerezen, waar dan wel de grens tussen beschikking en rechtshande
ling naar burgerlijk recht zou hebben gelegen. Bij ieder besluit, bijv. een canonverho
ging bij een lopend erfpachtcontract zou de vraag kunnen rijzen van de appellabiliteit 
en dus ook van de formele rechtskracht van zo'n besluit, indien zo'n besluit niet bin
nen 30 dagen (dat was de Arob-bezwaar- en beroepstermijn) zou zijn bestreden. Bo
vendien doen zich bij dit soort niet publiekrechtelijk geregelde verhoudingen veel 
meer problemen voor ten aanzien van de vraag op welk moment een besluit geacht 
moet worden te zijn genomen. Over een verhoging van een canon kan gemakkelijk een 
briefwisseling ontstaan, waarin over en weer standpunten worden ingenomen, waarbij 
dan onzekerheid zou kunnen ontstaan of deze als beschikkingen c.q. bezwaarschriften 
tegen beschikkingen zouden moeten worden gekwalificeerd. Dat men in het kader van 

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

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

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

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

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

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

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

VI.8.3 De invullende rechtsleer 

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.9 Hoe nu verder? Slotbeschouwing 

VI.9.1 Naar een ruimere competentie van de bestuursrechter. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.9.2 Enkele uitwerkingsaspecten 

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

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

49 Komjnenbelt (1996), p. 22 e.V.; Simons (1998), p. 197, e.V., ; het betoog van Van Angeren (1998), p. 
122 e.v. impliceert evenwel dat hier wel een reëel probleem ligt. Naar zijn opvatting kan de bestuurs
rechter niet oordelen over zuiver privaatrechtelijke geschillen, in welk licht hij ook de connexiteitseis 
plaatst. 
*° Kortmann (1997b). 



- 159-

geling de verjaringstermijnen uit het burgerlijk recht kunnen gelden, waarna voor de 
termijnen om in bezwaar en beroep te komen tegen een eenmaal op die aanvraag ge
nomen besluit de gewone bestuursrechtelijke termijnen zouden behoren te gelden. Bij 
schadevorderingen c.q. vorderingen tot nakoming van een met een overheid gesloten 
overeenkomst zou eenzelfde systeem kunnen gelden. Laat bijvoorbeeld de overheid 
nakoming van een overeenkomst na, dan zou al dan niet na een briefwisseling kunnen 
worden verzocht om een appellabel besluit te nemen om de overeenkomst al dan niet 
na te komen. Voor de termijn waarbinnen zo'n voor beroep vatbaar besluit moet wor
den gevraagd zou de ook in het civielrecht geldende verjaringstermijn kunnen gelden. 
Ook is denkbaar dat de betrokkene door zijn gedrag zijn recht heeft verwerkt om zo'n 
voor beroep vatbaar besluit te vragen. Een dergelijk systeem heeft het voordeel dat in 
contractuele verhoudingen normale besprekingen en briefwisselingen kunnen worden 
gevoerd zonder dat daarin allerlei voor beroep vatbare (en daarmee bij gebreke van 
bestrijding: onherroepelijke) besluiten aan de orde zouden zijn, behoudens wanneer 
expliciet om zo'n voor beroep vatbaar besluit is gevraagd, een en ander conform het 
gestelde onder III.B.4 voor schadekwesties. Is dat eenmaal gedaan en is zo'n beslis
sing eenmaal gegeven, dan is het ook niet bezwaarlijk voor de burger en voor de 
rechtszekerheid van de overheid ook aantrekkelijk dat de bezwaar- en beroepstermij
nen gaan lopen. Dit systeem bewerkstelligt enerzijds zoveel mogelijk een gelijkstel
ling met schadekwesties buiten de overheidssfeer qua termijnen, met de normale mo
gelijkheden tot schikking etc, doch waarborgt tegelijkertijd een behandeling bij een 
rechter die gespecialiseerd is in "overheidszaken". 

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

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

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

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

VI.9.3 Specialisatie 

Wat het aspect van de specialisatie betreft zijn er ook nadelen aan een systeem van 
onderbrenging bij de bestuursrechter verbonden. Zoals eerder aangegeven heeft de 
gewone rechter een aanzienlijk grotere staat van dienst in schadezaken dan de be
stuursrechter en uiteraard ook bij de beoordeling van bijvoorbeeld contractuele ver
houdingen. Bij dit soort kwesties op het grensgebied dienen veelal regels van privaat-
en publiekrecht te worden toegepast. Het privaatrecht heeft in zijn uitwerking echter 
nog steeds een enorme voorsprong. Bij gebreke van uitgewerkte publiekrechtelijke re
gelingen dient voor de vraag of het betrokken overheidsbesluit tot al dan niet nako
ming van de overeenkomst rechtmatig is in belangrijke mate het privaatrecht te gel
den. Dat maakt dat ook civielrechtelijke expertise van groot belang blijft voor de be
oordeling van dit soort zaken. Op het niveau van de rechtbanken moet het mogelijk 
zijn daarin te voorzien. Ook nu al worden schadezaken veelal beoordeeld door kamers, 
die bemenst zijn door rechters met zowel een civiele als een bestuursrechtelijke ach
tergrond, hetgeen voor dit soort zaken geëigend is. Indien de integratie ook in hoger 
beroep zou worden doorgezet zou er bij de Hoven uiteraard soortgelijke oplossingen 



- 161 -

mogelijk zijn, terwijl de Hoge Raad dan voor de rechtseenheid terzake van civiel- en 
bestuursrechtelijk schadevergoedings- en contractenrecht zou zorgdragen. Wordt in 
die verdere integratie niet voorzien (en daar is vanuit de optiek van de voordelen van 
een aparte bestuursrechtelijke kolom met een specifiek op de overheid toegesneden 
rechtspraak ook veel voor te zeggen), dan zou serieus moeten worden overwogen om 
de taakstelling van het parket van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad te verrui
men, zodat het ook als adviseur van de (hoogste) bestuursrechtelijke colleges zou kun
nen optreden in zaken die zich daarvoor lenen teneinde voor die eenheid te waken (zie 
ook in.B). Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kent in de artikelen 324 e.v. 
een regeling van de conclusies van het O.M. in civiele zaken, terwijl artikel 418 e.v. de 
verplichte conclusie van het O.M. bij de Hoge Raad regelt. In het recent ingetrokken 
wetsvoorstel 24651 was de vijfde titel van het eerste boek opnieuw gewijd aan het 
O.M. Het is opmerkelijk dat de thans in artikel 325, lid 2 opgenomen mogelijkheid tot 
het nemen van een conclusie op verzoek van de rechter was geschrapt, zulks zonder 
toelichting.53 E.M. Wesseling-van Gent is van mening dat het primair aan de rechter is 
om aan te geven dat een advies van het O.M. gewenst is. Daarbij doelt zij op een 
advies in civiele zaken. Mij lijkt het aantrekkelijk om de expertise van het O.M. bij de 
Hoge Raad ten behoeve van de rechtseenheid te gebruiken en in ieder geval de hoogste 
bestuursrechter de mogelijkheid te geven met name in zaken op het grensgebied met 
het privaatrecht advies in te winnen, waarbij regeling daarvan in de Algemene wet be
stuursrecht voor de hand ligt. Daarbij kan open worden gelaten of de integratie in een 
later stadium wordt voltooid. Naar mijn oordeel is een inzichtelijk en goed toeganke
lijk systeem van rechtsbescherming in wezen belangrijker dan de vraag of al dan niet 
geïntegreerd zou moeten worden, welke laatste vraag juristen -veelal ook in verband 
met hun eigen (toekomstige) werkkring?- zo bezig houdt. Wettelijke regelingen tot 
uitbreiding van de competentie van de verschillende bestuursrechters dragen naar mijn 
oordeel dan ook meer bij aan een goede regeling van de rechtsbescherming dan het 
vervolgen van de enigszins op een dood spoor geraakte discussie over de verdere her
ziening van de rechterlijke organisatie. Het is daarbij natuurlijk wel merkwaardig, dat 
de Procola-discussie schijnt te zijn overgewaaid en de positie van de Raad van State 
sterker lijkt te zijn dan zij jaren is geweest. 

VI.9.4 Slotwoord 

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

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

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

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

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

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

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


