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Hoofdstuk VII. Samenvatting (najaar 1998) 

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

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

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

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



- 165 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. De teneur van het boek is om de rechtsbescherming tegen de overheid (nog) meer 
dan thans nog bij de bestuursrechter onder te brengen en het bestuursproces waar 
nodig (zie het in HIB gedane voorstel terzake van de accessoire vorderingen, zoals 
dat ook in het slothoofdstuk VI terugkomt) te moderniseren. Enigszins haaks hier
op staat de kritiek vanuit het openbaar bestuur in wat de juridiseringsdiscussie 
wordt genoemd. De bestuursrechtspraak ligt daarbij immers onder vuur. Daarom is 
voor het slot- en verbindingshoofdstuk VI een bijdrage aan het in mei 1997 ver
schenen themanummer van het NJB opgenomen "De bestuursrechtspraak en de ju
ridisering" (V). Daarin wordt betoogd dat de bestuursrechtspraak in een wezenlijke 
behoefte voorziet. Drie aspecten van juridisering moeten met het oog op de be
stuursrechtspraak worden onderscheiden. Het eerste aspect is de toegang tot de be
stuursrechter die inderdaad in de loop der tijd zeer is toegenomen. Dit aspect van 
de juridisering is logisch en positief te waarderen. Bedacht moet daarbij worden 
dat wie vermindering van de toegang tot de bestuursrechter nastreeft, in feite een 
revival van de rol van de gewone rechter bij de rechtsbescherming bepleit. Die 
consequentie lijkt echter zelden te worden doorzien, doch gelukkig wel in het ka
binetsstandpunt "Juridisering in het openbaar bestuur", zoals dat bij brief van 21 



- 168-

december 1998 aan de Tweede Kamer is gezonden. . Het tweede aspect is de toet
sing van overheidsbesluiten aan de formele beginselen van behoorlijk bestuur, zo
als aan eisen van zorgvuldigheid en motivering. Deze vorm van toetsing, die in de 
laatste 20 jaar sterk is ontwikkeld, heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de be
sluitvorming en is dus ook positief te waarderen. Het derde aspect betreft de in
houdelijke toetsing, de toetsing van beleidskeuzes. Er bestaat geen deugdelijk on
derzoek, waaruit blijkt dat die toetsing de laatste jaren indringender zou zijn ge
worden. Integendeel, de indruk bestaat dat deze vorm van toetsing in de laatste 10 
à 15 jaar juist minder indringend is geworden, zeker wanneer men de rechtspraak 
van de hoogste bestuursrechters daarbij in ogenschouw neemt. Een en ander neemt 
niet weg dat aan de kritiek vanuit het openbaar bestuur dat de uitvoering van over
heidsbesluiten te zeer wordt vertraagd serieuze aandacht moet worden besteed en 
dat overlappingen in de rechtsbeschermingsmogelijkheden moeten worden tegen 
gegaan en stroomlijning moet worden bevorderd, zonder dat evenwel het uit
gangspunt van een goede rechtsbescherming bij de bestuursrechter tegen niet al te 
hoge kosten geweld wordt aangedaan. Alsdan zal blijken dat de mogelijkheden om 
aan de klachten tegemoet te komen beperkt zijn. De bestuursrechtspraak heeft een 
grote bijdrage aan de kwaliteit van de besluitvorming geleverd. Voor die juridise
ring behoeft zij zich niet te schamen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Een en ander hoeft niet in één keer. Een stap-voor-stap benadering lijkt verstandig. 
Daarbij verdient het de voorkeur eerst de competentie van de bestuursrechter te 
verruimen terzake van het beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en 
beleidsregels en tot een wettelijke regeling te komen van beroep bij de bestuurs
rechter terzake van de schadezaken die samenhangen met reeds voor beroep vatba
re besluiten met liefst de mogelijkheid van een rechtstreekse benadering van de be
stuursrechter (dus zonder nieuw appellabel besluit). Gaat beroep tegen alle alge
meen verbindende voorschriften, niet zijnde wetgeving in formele zin en beleids
regels te ver -en daar ziet het gelet op de recente politieke ontwikkelingen helaas 
naar uit- dan zouden besluiten van vertegenwoordigende lichamen -provinciale 
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staten, gemeenteraden- van het beroepsrecht kunnen worden uitgezonderd. Voor 
het overeenkomstenrecht zou kunnen worden aangevangen met het bieden van be
roepsmogelijkheden bij de bestuursrechter tegen besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten, waarbij vaak de belangen van derden in het geding zijn, zoals 
overeenkomsten waarin de bestemming van onroerende zaken wordt geregeld. Al
dus beoogt dit boek bij het stellen van prioriteiten bij de verdere toedeling door de 
wetgever van rechtsmacht aan de bestuursrechter behulpzaam te zijn. 


