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22 De competentie van de rechter 

2.11 INLEIDING 

2.1.12.1.1 Een ruime en heldere competentieqfbakening gewenst 

Wenselijkk is, dat een rechtzoekende bij de bestuursrechter kan opkomen tegen 
elkee (vermeende) schending van zijn rechten of rechtens beschermde belangen 
doorr een bestuursorgaan. Aangezien bestuursrechtspraak als primaire functie 
heeftt om zijn rechtspositie te beschermen tegen onrechtmatig handelen van 
bestuursorganen,, lijk t dit streven legitiem (paragraaf 1.3). 

Hierbijj  ga ik uit van de gedachte dat de bestuursrechter de meest aangewe-
zenn rechter lijk t voor het beslechten van bestuursrechtelijke geschillen, dat wil 
zeggenn geschillen over rechten en plichten die een bestuursorgaan en een 
belanghebbendee jegens elkaar hebben. Een reden daarvoor is zijn veronderstelde 
deskundigheidd ten aanzien van bestuursrechtelijke vraagstukken. 5 

Ookk de leer van de formele rechtskracht, voor zover deze toepassing vindt ter verdeling van 
dee rechtsmacht tussen de civiele rechter en de bestuursrechter, gaat uit van de gedachte 
datt de bestuursrechter de eerst aangewezen rechter is om bestuursrechtelijke geschillen te 
beoordelen. . 

Eenn ander argument waarom het wenselijk is om alle bestuursrechtelijke geschil-
lenn zoveel mogelijk onder de competentie van de bestuursrechter te brengen, is 
datt de bestuursrechtelijke procedure over het algemeen een lagere drempel kent 
dann de civiele procedure. 

Ditt is mede een gevolg van het feit, dat de bestuursrechtspraak een minder geformaliseerd 
karakterr heeft dan de civiele rechtspraak, anders dan de civiele rechtspraak zeer ruime toe-
gangg biedt aan derde-belanghebbenden, en de kosten die aan de bestuursrechtspraak zijn 
verbondenn veelal verhoudingsgewijs beperkter zijn dan die verbonden zijn aan de civiele 
rechtspraak.. 7 De griffierechten zijn voor bestuursrechtspraak bijvoorbeeld vaak veel lager 
dann die voor de civiele procedure.88 Bovendien veroordeelt de bestuursrechter, anders dan 
dee civiele rechter, over het algemeen de belanghebbende die in het ongelijk wordt gesteld, 
niett tot het betalen van de proceskosten van de wederpartij.8^ De bestuursrechter echter 
zall  hem in principe alleen in de proceskosten veroordelen, wanneer de laatstgenoemde 
misbruikk heeft gemaakt van zijn recht van beroep, ofschoon de wetgever niet heeft willen 

85.. Zie voor dit argument inzake specialisatie: Polak (1999), p. 9 en 131 e.v. 
86.. Zie HR 16 mei 1986, AB 1986, 573, m.n. F.H van de Burg, NJ 1986, 723 m.n. M. Scheltema 

(Heesch/Vann den Akker). 
87.. Simon (1993b), p. 141; zie voor een vergelijking van beide procedures: Kobussen (1991), 

p.. 187 - 215, i.h.b. p. 214 en 215. 
88.. Art. 8:41 Awb en Vademecum Advocatuur, Wet- & regelgeving, 2000, p. 487 e.v. 
89.. Een voorbeeld van een uitzondering: Vz. ABRvS 13 september 1999, JB 1999, 268 (misbruik 

vann procesrecht). 
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uitsluiten,, dat er ook andere gevallen denkbaar zijn waarin het alleszins redelijk is om de 
belanghebbendee in de kosten te veroordelen90 (toegang tot de rechter in ruime zin en 
betaalbaree rechtspraak, zie paragraaf 1.4). 

Dee gedachte dat de competentie van de bestuursrechter ruim en eenvoudig gefor-
muleerdd dient te zijn, vindt men terug in de wetsgeschiedenis. Blijkens de wets-
geschiedeniss heeft de wetgever met het invoeren van Hoofdstuk 8 van de Awb 
beoogdd het verbrokkelde, ondoorzichtige en ontoegankelijke stelsel van bestuurs-
rechtelijkee rechtsbescherming dat voorheen bestond, aanmerkelijk te vereenvou-
digen.. Zijn streven daarbij was, dat er uiteindelijk 'één adres' kwam waartoe de 
rechtzoekendee zich kon wenden met een 'bestuursrechtelijk geschil'. De wetgever 
beschouwdee het invoeren van het nieuwe bestuursprocesrecht, inclusief het 
besluitbegripp ter afbakening van de competentie van de bestuursrechter, als een 
stapp op weg naar dat doel.91 

2.1.22 De praktijk  is  (soms)  anders 

Nuu is het nog zo, dat een deel van de bestuursrechtelijke geschillen tot de compe-
tentiee van de civiele rechter blijkt te behoren en dat de competentieafbakening 
niett logisch en helder is. De volgende voorbeelden beogen dat te illustreren. 

Somss beschouwt de bestuursrechter de mededeling van burgemeester en wet-
houders,, dat een bouwvergunning nodig is, als een besluit. 

Datt was bijvoorbeeld het geval in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
155 september 1997.92 De geadresseerde en burgemeester en wethouders verschilden in 
diee zaak van mening over de vraag of sprake was van een vergunningplichtig bouwwerk. 

Inn andere gevallen beschouwt de bestuursrechter dergelijke mededelingen daar-
entegenn als feitelijke handelingen, waardoor deze niet appellabel zijn. Het 
oordeell  van de Minister van VROM over de kwestie of een bepaalde stof een afval-
stofwas,, leverde bijvoorbeeld volgens de bestuursrechter niet een besluit of een 
daaraann gelijk te stellen beslissing op.93 Beide kwalificaties - 'het is een bouwver-
gunningplichtigg bouwwerk' en 'het is een afvalstof - waren voor de desbetref-
fendee rechtzoekende bepalend, of hij de door hem gewenste handeling zonder 
meerr mocht verrichten, of dat hij daarvoor over een vergunning diende te 

90.. Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 152. 
91.. Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 23. 
92.. ARRvS 15 september 1997, JB 1997, 252, m.n. E.C.H, van der Linden, AB 1998,8, m.n. P.J.J. 

vann Buuren; zie ook: Vz. ARRvS 19 maart 1993, AB 1993, 563, m.n. P.J.J. van Buuren; ABRvS 
11 april 1996, AB 1996, 291, m.n. P.J.J. van Buuren, Br. 1993, p. 602, m.n. J.W. Weerkan: mede-
delingg dat een bouwvergunning is vereist, is een beschikking. 
Impliciet:: ABRvS 20 november 1999, AB 1999, 82, m.n. F.C.M.A. Michiels: in deze zaak vat 
dee bestuursrechter het bestuurlijk oordeel op als een besluit zonder aan te geven op grond 
waarvan;; ARRvS 18 november 1998, RAwb 1999, nr. 39, m.n. F.C.M.A. Michiels. 
Anders:: ABRvS 16 oktober 1997, AB 1997, 438 en 439, m.n. G.T.J.M. Jurgens; ABRvS 
288 december 1995, Gst. 1998 (7069), nr. 1 en 4; ABRvS 21 juli 1997, Gst. 1998 (7069), nr. 7. 

93.. ABRvS 22 januari 1998, JB 1998, 54. 
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beschikken.. Deze voorbeelden roepen de vraag op waarom de rechter de ene 
mededelingg wel en de andere mededeling niet als een besluit aanmerkt. 

Dee beslissing van een bestuursorgaan om te gedogen is volgens de jurisprudentie 
eenn besluit. De weigering van een bestuursorgaan om een illegale situatie te 
gedogenn levert daarentegen over het algemeen geen besluit of een daaraan gelijk 
tee stellen handeling94 op, maar soms toch weer wel, namelijk als het bestuurs-
orgaann beleidsregels heeft vastgesteld met betrekking tot gedogen.95 Deze cesuur 
iss voor rechtzoekenden niet logisch. Vanuit de positie van belanghebbenden 
gezienn gaat het hierbij immers om een zelfde soort problematiek, namelijk die 
vann het bestuursrechtelijk handhaven. 

Dee uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 5 juli 1999 is illustratief voor de 
complexiteitt van de jurisprudentie inzake gedogen.9 In de daarin aan de orde zijnde zaak 
hadd het bestuursorgaan een gedoogverklaring afgegeven. Die verklaring leverde een 
besluitt op. Vervolgens had dat orgaan bij zijn besluit op het bezwaarschrift die verklaring 
herroepenn en alsnog de aanvraag daarvan afgewezen. Men zou zeggen dat het herroepen 
vann dit primaire besluit eveneens een besluit oplevert, omdat die beslissing een recht van 
eenn belanghebbende ongedaan maakt. Dat was volgens de rechter echter niet het geval. 
Datt bleek toen de geadresseerde van de beslissing van het bestuursorgaan op het bezwaar-
schriftt in beroep ging. Vervolgens werd er hoger beroep ingesteld. Omdat het bestuursor-
gaann op bezwaar de gedoogverklaring alsnog had geweigerd, was de Afdeling 
bestuursrechtspraakk van oordeel, dat de rechtbank het beroep van de geadresseerde niet-
ontvankelijkk had behoren te verklaren, wat de rechtbank had nagelaten. De weigering van 
eenn gedoogverklaring was volgens de Afdeling bestuursrechtspraak immers geen 
besluit.97 7 

Ookk de jurisprudentie inzake zuivere schadebesluiten is soms, beoordeeld vanuit 
dee positie van de rechtzoekende, niet duidelijk en inconsistent. Degene die een 
bestuursorgaann vraagt om een vergoeding van de schade die hij heeft geleden ten 
gevolgee van handelen van dat bestuursorgaan, zal immers in het ene geval beroep 
kunnenn instellen bij de bestuursrechter, als het bestuursorgaan hem die schade-
vergoedingg weigert. In een ander geval kan hij zich uitsluitend tot de civiele rech-
terr wenden. 

Stell  dat iemand, ik noem hem Bos, overweegt om een stuk grond te kopen om daarop een 
woningg te bouwen. Bos informeert bij burgemeester en wethouders van de desbetreffende 

94.. ABRvS 5 juli 1999, AB 1999, 280, m.n. M. Schreuder-Vlasblom. 
95.. ABRvS 22 juli 1999, AB 1999, 340, m.n. F.C.M.A. Michiels; ABRvS 31 juli 2000, BA oktober 

2000,, p. 20. 
96.. ABRvS 5 juli 1999, JB 1999,199, m.n. F.A.M. Stroink. 
97.. Hiermee lijk t een nuancering te zijn aangebracht in de jurisprudentie, waarbij is bepaald dat 

eenn besluit op een bezwaarschrift per definitie een besluit oplevert; zie daarover bijv. ABRvS 
177 augustus 1995, Br. 1995, p. 846 e.v. en CRvB 27 augustus 1996, JB 1996, 233, m.n. A.R. 
Neerhof. . 
Ziee voor kritiek op deze uitspraak: Klap & Van Ommeren (1999), p. 221: er dient een onder-
scheidd te worden gemaakt tussen de weigering van een gedoogverklaring, die over het alge-
meenn geen besluit oplevert, en de intrekking van deze verklaring, die in casu wel als een 
besluitt had behoren te worden aangemerkt. 
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gemeentee of dat kan. Een ambtenaar deelt Bos vervolgens namens burgemeester en wet-
houderss mee, dat hij daarvoor een bouwvergunning kan verkrijgen. Nadat Bos het perceel 
heeftt gekocht, verneemt hij van dezelfde ambtenaar, dat deze informatie niet klopt, omdat 
volgenss het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen woning mag worden gebouwd op 
datt perceel. Hij verkoopt vervolgens de grond door aan Zegers. Zegers vraagt een bouwver-
gunningg aan, alsmede een vrijstelling van het bestemmingsplan, die nodig is voor het ver-
lenenn van de bouwvergunning. Zegers verkrijgt beide. Bos voelt zich beetgenomen en 
verzoektt burgemeester en wethouders de door hem geleden schade te vergoeden. Achteraf 
gezienn had hij een veel hogere prijs voor het verkochte perceel kunnen ontvangen. Als bur-
gemeesterr en wethouders weigeren om de schade van Bos te vergoeden, kan Bos deze 
beslissingg blijkens de jurisprudentie alleen bij de civiele rechter aanvechten.9 Er geldt 
echterr een uitzondering. Hij kan wel bij de bestuursrechter terecht, indien de beslissing 
vann dat bestuursorgaan over de schadevergoeding gebaseerd is op een beleidsregel." 

Dezee casus wordt aangepast. Bos verneemt van gemeentewege, dat hij op het onderhavige 
perceell  mag bouwen. De voormelde ambtenaar komt ook nu weer op die mededeling 
terugg en meldt Bos, dat hij de bouwvergunning niet zal verkrijgen. Bos vraagt de vergun-
ningg toch aan, alsmede de daarvoor vereiste vrijstelling van het bestemmingsplan. Burge-
meesterr en wethouders beslissen vervolgens negatief op zijn aanvraag. Bos is een 
doorzetterr en maakt bezwaar, maar burgemeester en wethouders blijven bij hun besluit. 
Boss gaat vervolgens in beroep bij de bestuursrechter, die hem uiteindelijk gelijk geeft. De 
rechterr beslist, dat burgemeester en wethouders hem de vrijstelling van het bestemmings-
plann en de bouwvergunning hadden moeten verlenen, omdat zij dat ook in vergelijkbare 
gevallenn hebben gedaan, hun beleid daarover niet is gewijzigd, en het streekplan zich daar-
tegenn niet verzet. Bos heeft intussen schade geleden, omdat een verkoop van dat perceel 
tegenn een aantrekkelijke prijs ten gevolge van de negatieve beslissing van burgemeester en 
wethouderss niet is doorgegaan. Daarom verzoekt Bos hun de schade die hij heeft geleden, 
tee vergoeden. Burgemeester en wethouders weigeren dat, wat een zuiver schadebesluit 
oplevert.. Bos kan nu wel tegen hun weigering van de schadevergoeding beroep instellen 
bijj  de bestuursrechter, in tegenstelling tot het vorige voorbeeld. Dat is opmerkelijk. Vanuit 
dee positie van Bos gezien lijk t iedere logica te ontbreken. In beide gevallen wil hij immers 
bouwen,, zeggen burgemeester en wethouders, dat dit niet mag, en verzoekt Bos hen ver-
volgenss om de schade te vergoeden die hij heeft geleden. Van gemeentewege is hem ver-
volgenss ten onrechte medegedeeld, dat hij niet kon bouwen. Bij welke rechter hij 
uiteindelijkk in beroep kan gaan, lijk t een kwestie van karakter slikt hij de informatie van 
gemeentewegee voor zoete koek of niet.100 

Hett komt voor dat ter zake van bepaalde beslissingen zowel de civiele rechter als de 
bestuursrechterr zich competent acht. Dit was bijvoorbeeld aan de orde in de jurisprudentie 
overr de zaak 'De Pina/Helmond'. Die jurisprudentie vormde een belangrijk 'keerpunt' 
voorr de zogenoemde tweewegenleer. Het volgende was het geval. De Pina en haar familie 
haddenn met woonwagens en een aantal bedrijfswagens een plaats ingenomen op het 
gemeentelijkee kermisoverwinteringsterrein zonder dat de eigenaresse, in casu de 
gemeentee Helmond, daartoe toestemming had gegeven. De gemeente beval de familie het 
terreinn te ontruimen en vorderde vervolgens in kort geding (civiele procedure}  uit hoofde 

98.. ABRvS 19 juni 2000, AB 2000, 399, m.n. A. van Hall; ABRvS 15 januari 1998, JB 1998, 36, 
m.n.. E.C.H, van der Linden. 

99.. Vuscan (2000), p. 131. 
100.. Vuscan (2000), p. 131: tenzij inzake schadevergoeding of nadeelcompensatie een beleidsregel 

bestaat. . 
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vann haar eigendomsbevoegdheid ontruiming, nadat de familie aan haar sommatie geen 
gevolgg had gegeven. De civiele rechter achtte zich bevoegd (formeel en materieel) om ken-
niss te nemen van het geschil over de gemeentelijke sommatie. De Pina volgde tegelijker-
tijdd een andere weg, namelijk de publiekrechtelijke. Zij was van mening, dat een 
sommatiee tot het verwijderen van de woonwagens alleen uit hoofde van artikel 61 Woon-
wagenwett kon worden gegeven. In casu zou deze bepaling zijn geschonden. Zij tekende 
bezwaarr aan tegen het voormelde bevel van gemeentewege en vroeg de Voorzitter van de 
Afdelingg rechtspraak om schorsing van deze sommatie. De Voorzitter sanctioneerde haar 
redeneringg en beschouwde de brief van de gemeente waarin zij de familie De Pina som-
meerdee om tot ontruiming over te gaan in samenhang met haar dagvaarding als een 
beschikkingg ex artikel 61 Woonwagenwet. De Pina kreeg uiteindelijk inhoudelijk gelijk van 
beidee rechters, de bestuursrechter en de civiele rechter (in hoogste instantie). Er zou 
sprakee zijn van een onaanvaardbare doorkruising van de Woonwagenwet, oftewel van 
strijdd met die wet. Maar daar gaat het hier niet om. Wat in dit verband vooral van belang is, 
iss dat de bestuursrechter de onderhavige sommatie opvat als een beschikking, én dat ook 
dee civiele rechter zich bevoegd acht om van het onderhavige geschil kennis te nemen. Het 
iss dus mogelijk, dat een bepaalde beslissing van overheidswege zowel een publiekrechte-
lij kk als een privaatrechtelijk karakter heeft.101 

Dee rechtsbescherming die beide rechters in dat geval bieden, lijk t optimaal in die zin, dat 
zekerr is gesteld dat de rechtzoekende (ook) toegang tot de bestuursrechter heeft, en de 
civielee rechter zich (uiteindelijk) aansluit bij het oordeel van de bestuursrechter. Bezwaar-
lij kk is echter, dat voor de rechtzoekende nu onduidelijk is of hij in andere gevallen die lij -
kenn op het geval van de familie De Pina, beroep kan instellen bij de bestuursrechter en zo 
ja,, op grond waarvan. Het ging in het geval van De Pina/Helmond om een overheid die 
pretendeertt een eigendomsrecht uit te oefenen. Zij oefent dit recht in feite uit ter beharti-
gingg van een algemeen belang waarvoor een bijzondere wet publiekrechtelijke bevoegdhe-
denn had toegekend. Naar aanleiding van de lotgevallen van de familie De Pina zou men 
zichh bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen of de rechtzoekende 'burger' ook beroep had 
kunnenn instellen bij de bestuursrechter in het geschil dat heeft geleid tot het zogeheten 
Windmill-arrest.. In dat arrest is sprake van een geschil met de overheid over het betalen 
vann geld voor het lozen van afvalstoffen. De Staat vroeg daarvoor een vergoeding uit hoofde 
vann zijn eigendomsbevoegdheid. Daarover ontstond toen een geschil dat ter beslechting 
aann de civiele rechter werd voorgelegd. De mogelijkheid van een heffing voor het lozen van 
afvall  was in een bijzondere wet geregeld, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. In 
hethet Windmill-arrest ging het dus om een problematiek die vergelijkbaar is met die in de 
zaakk De Pina/Helmond.102 

Stell  dat de gemeenteraad beslist, dat een bepaalde straat alleen nog door voetgangers en 
fietserss gebruikt mag worden, met uitzondering van bepaalde tijden. Daartoe kan de 
gemeenteraadd verkeersverboden uitvaardigen, alsmede beslissen, dat palen en een andere 
bestratingg zullen worden aangebracht. Betrokken bewoners en winkeliers zullen dit pak-
kett van maatregelen waarschijnlijk als één geheel beschouwen. Indien zij het niet eens 
zijnn met de gewijzigde verkeersbestemming van de straat, zullen zij heden echter genood-
zaaktt zijn om deze maatregelen afzonderlijk aan te vechten bij verschillende rechters. Voor 
dee verkeersbesluiten geldt dat beroep op de bestuursrechter openstaat.103 Wat betreft de 

101.. HR 9 juli 1990, AA 1990, p. 840 - 845, m.n. Th.G. Drupsteen: hij gaat in zijn noot ook in op de 
uitspraakk van de voorzitter van de Afdeling rechtspraak (Vz. ARRvS 23 november 1987, AB 
1989,, 332, m.n. B.W.M, de Waard). 

102.. HR 26 januari 1990, AB 1990, 408, m.n. G.P. Kleijn, NJ1991, 393. 
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overigee maatregelen, die feitelijk van aard zijn, staat de weg open naar de civiele rechter. 
Gezienn vanuit de positie van belanghebbenden ligt deze competentieverdeling niet voor de 
hand.. Waar het de tegenstanders van de verkeersmaatregelen immers om gaat, is dat de 
straatt openblijft voor het overige verkeer. Voor hen bestaat er in dat verband geen verschil 
tussenn de verkeersbesluiten en de feitelijke maatregelen. Deze bewoners zullen het geschil 
ongeachtt of dat betrekking heeft op de verkeersbesluiten dan wel op de feitelijke verkeers-
maatregelen,, als 'publiekrechtelijk' van aard beschouwen. Beide type maatregelen vinden 
immerss plaats ter behartiging van een bepaald publiek belang. 

Dee wetgever had met het invoeren van artikel 8:1, eerste lid, Awb de bedoeling 
omm de competentie van de bestuursrechter te verruimen. De rechter heeft vervol-
genss zelf die competentie nog verder opgerekt door het besluitbegrip zeer exten-
sieff  te interpreteren. De begrippen rechtshandeling en publiekrechtelijke 
bevoegdheidd - elementen van het besluitbegrip - zijn daardoor zodanig opgerekt, 
datt in feite geen grens meer valt te trekken tussen 'echte' rechtshandelingen en 
anderee beslissingen van bestuursorganen, meer feitelijk van aard, die ook van 
belangg zijn voor de rechtspositie van belanghebbenden. Die extensieve interpreta-
tiee heeft als nadeel, dat dit weer aanleiding is geweest voor een nieuwe eindeloze 
discussiee over de competentie van de bestuursrechter. De rechter moet in die dis-
cussiee op zijn beurt weer duidelijkheid scheppen en zo blijf t de competentieafba-
keningg de gemoederen bezig houden. 

Bijj  de civiele rechter kan men terecht, als men stelt dat men een bepaalde vordering kan 
ontlenenn aan het vermogensrecht. De rechter acht zich dan bevoegd en eiser in principe 
ontvankelijk,, tenzij een andere rechtsgang openstaat of, heel kort weergegeven, blijkt dat 
eiserr (anderszins) geen belang heeft bij een civielrechtelijk vonnis. In bestuursrechtspraak 
iss het echter onvoldoende, dat een appellant stelt, dat het bestuursorgaan een hem toeko-
mendd recht heeft: geschonden. Er dient sprake te zijn van een geschil over een besluit. 
Jurisprudentiee over de ontvankelijkheidskwestie is in civilibus in vergelijking met het 
bestuursrechtt beperkt. 

Tenn gevolge van het feit dat de competentie van de bestuursrechter nog steeds op 
bepaaldee punten onlogisch en onduidelijk is afgebakend, is een belanghebbende 
somss genoodzaakt om jarenlang te procederen over de vraag of sprake is van een 
besluit,, en gaat de uitspraak van de bestuursrechter uiteindelijk alleen daar-
over.1044 De rechter komt dan niet toe aan een beoordeling van de rechtmatigheid 
vann de door de belanghebbende bestreden overheidshandeling, terwijl het 
bestuursrechtelijkk geschil, bezien vanuit de beleving van rechtzoekende, over het 
algemeenn (primair) daarop betrekking zal hebben. Dit leidt tot trage rechtspraak, 
inefficiëntiee en rechtsonzekerheid, wat op gespannen voet staat met de in para-
graaff  1.4.1 genoemde randvoorwaarden. 

103.. Artikel 20 Wegenverkeerswet. 
104.. Bijv. CRvB 17 december 1998, AB 1999, 76: de beslissing was genomen op 19 augustus 1996. 

Uiteindelijkk werd de in rechte bestreden beslissing niet als een besluit aangemerkt; zie ook 
ABRvSS 5 juli 1999, AB 1999, 280, m.n. M. Schreuder-Vlasblom: een weigering om te gedogen 
werdd uiteindelijk in hoger beroep niet als een besluit aangemerkt; zie verder de jurispruden-
tiee inzake zuivere schadebesluiten; zie ook ABRvS, 30 maart 1999, AB 2000,10, m.n. G.T.J.M. 
Jurgens. . 
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2.1.33 Ten slotte 

Inn dit hoofdstuk staat de vraag centraal of niet op een betrekkelijk eenvoudige 
wijzee - zonder al te veel af te wijken van het bestaande rechtssysteem - een meer 
bevredigendee competentieafbakening van de bestuursrechter valt te bereiken. 
Uitgangspuntt behoort te zijn, dat zoveel mogelijk alle bestuursrechtelijke geschil-
lenn daaronder vallen, en dat niet meer eindeloos gediscussieerd hoeft te worden 
overr het feit of doen of nalaten van een bestuursorgaan een publiekrechtelijke 
rechtshandelingg oplevert (of een daaraan gelijk te stellen handeling). Deze com-
petentieafbakeningg is wenselijk uit oogpunt van efficiëntie, op grond van overwe-
gingenn van snelheid van rechtspraak en op grond van het beginsel van toegang 
tott de rechter. 

Indienn bestuursrechtelijke geschillen zoveel mogelijk bij de bestuursrech-
terr worden ondergebracht, draagt dit bovendien bij aan eenheid binnen de recht-
spraak,, wat de rechtszekerheid ten goede komt. 

Hett voormelde argument van rechtseenheid is overigens weinig krachtig, zolang nog ver-
scheidenee (hogere) bestuursrechters naast elkaar bestaan. Er zijn vijf verschillende hoog-
stee rechters, met als gevolg dat de rechtseenheid binnen het bestuursrecht onvoldoende is 
verzekerd.. De Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep lijken bij-
voorbeeldd van mening te verschillen over de mate waarin partijen in hoger beroep nieuwe 
feiten,, argumenten en bewijs naar voren kunnen brengen.105 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik eerst het begrip 'bestuursrechtelijk geschiT. Vervol-
genss ga ik na, welke bestuursrechtelijke geschillen nuu nog buiten de competentie 
vann de bestuursrechter vallen. Ten slotte bespreek ik hoe die geschillen alsnog op 
eenn zo eenvoudig mogelijke wijze daaronder zijn te brengen. 

2.22 BESTUURSRECHTELIJK GESCHIL 

2.2.12.2.1 Inleiding 

Onderr een bestuursrechtelijk geschil wordt in dit boek verstaan, elk geschil dat 
gaatt over rechten en plichten die een bestuursorgaan en een belanghebbende 
jegenss elkaar hebben. Van zo'n soort geschil is sprake, als de belanghebbende 
meentt recht te hebben op een bepaald handelen of nalaten van dat bestuursor-
gaan,, maar het bestuursorgaan daartoe niet overgaat. Een bestuursrechtehjk 
geschill  heeft vaak betrekking op de vraag of een bestuursorgaan rechtens het 
juistee besluit heeft genomen, dan wel op de vraag of het een bepaald besluit dient 
tee nemen. 

Inn geval van beroep op de bestuursrechter zal de rechtzoekende over het algemeen daar-
overr een oordeel verlangen. Zo zal een aanvrager van een vergunning die de daaraan 
verbondenn voorschriften aanvecht, van de bestuursrechter willen vernemen of het 
bestuursorgaann deze vergunningsvoorschriften had mogen opnemen, en zo nee, welke 

105.. Keuzen voor de bestuursrechtspraak (2001), p. 22; zie ook Bruining (2001). 
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dann wel. Als een uitkeringsgerechtigde bijvoorbeeld de aan hem toegekende uitkering te 
laagg vindt en het conflict daarover vervolgens aan de rechter voorlegt, heeft hij behoefte 
aann een uitspraak van de rechter die hem zekerheid biedt over de hoogte van de uitkering 
waaropp hij recht heeft. Ook een bestuursorgaan zal in bepaalde gevallen van de rechter wil-
lenn vernemen welk besluit rechtens het 'juiste' is, zodat het weet waar het aan toe is voor 
hett desbetreffende geval en eventueel gelijksoortige in de toekomst te beslissen gevallen. 

Eenn bestuursrechtelijk geschil kan ook over iets anders gaan dan de inhoud van 
eenn bepaald besluit. Het kan zich bijvoorbeeld beperken tot de vraag of een 
bestuursorgaann verplicht is om een bepaald onderzoek te verrichten dan wel of 
hett een bepaalde procedure moet volgen bij het voorbereiden van zijn besluit. 

Hett zal in volgende paragrafen blijken, dat een bestuursrechtelijk geschil veelal op een of 
anderee manier tot een besluit valt te herleiden, mede dankzij de zeer extensieve interpreta-
tiee door de rechter van het besluitbegrip. Die interpretatie is echter ten koste gegaan van 
eenn 'logische en heldere' begripsbepaling. 

Vann een publiekrechtelijk feitelijk handelen is bijvoorbeeld sprake, als een toezichthouder 
opp grond van artikel 5:18 Awb monsters neemt. Die toezichthouder mag dat alleen doen 
zonderr toestemming van de 'gecontroleerde' op grond van een bijzondere wettelijke bepa-
ling.. Hij doet dat uit hoofde van een specifieke bevoegdheid in die zin dat alleen hij deze, 
mett uitzondering van alle andere 'personen', mag uitoefenen. Het gaat hier dus om een 
publiekrechtelijkee handeling. 

Tweee dingen vallen meteen op met betrekking tot wat een bestuursrechtelijk 
geschill  is: 

éénn van de partijen is in ieder geval een bestuursorgaan; en 
dee rechtzoekende meent aanspraak te maken op een bepaald doen of nalaten 
vann het bestuursorgaan. 

Dezee twee elementen zal ik hierna verder analyseren, waarbij met name de ken-
merkenn van dat doen of nalaten aan de orde komen. 

2.2.22.2.2 Het bestuursorgaan als handelend subject 

Eenn bestuursrechtelijk geschil heeft in ieder geval betrekking op een handelen of 
nalatenn 'van een bestuursorgaan'. Gaat het geschil daarentegen over een handeling 
vann de publiekrechtelijke rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort, dan 
iss geen sprake van een bestuursrechtelijk geschil. Op grond van dit onderscheid 
valtt een conflict over een beslissing van burgemeester en wethouders om iemand 
eenn standplaatsvergunning te verlenen als een bestuursrechtelijk geschil aan te 
merken.. Een conflict over een beslissing van het gemeentebestuur tot het aan-
gaann of het uitvoeren van een erfpachtovereenkomst is daarentegen niet 
bestuursrechtelijkk van aard, omdat het gemeentebestuur die beslissing neemt 
voorvoor de gemeente. Vermogensrechtelijke handelingen kunnen immers alleen door 
eenn rechtspersoon en niet door bestuursorganen worden verricht. De reden daar-
voorr is dat een eigendomsrecht en andere zakelijke rechten slechts aan natuur-
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lijk ee personen en rechtspersonen kunnen toekomen.106 Toch is dit onderscheid 
blijkenss de hierna te bespreken wetsgeschiedenis minder duidelijk dan het lijkt . 

Ditt onderscheid tussen een handeling van een bestuursorgaan en die van een 
publiekrechtelijkee rechtspersoon leidt vervolgens tot de vraag hoe moet worden 
nagegaann door wie de desbetreffende handeling is verricht. Anders gezegd, hoe 
moett men nagaan of een bestuursorgaan een 'eigerf bevoegdheid uitoefent, dan 
well  een bevoegdheid namens de publiekrechtelijke rechtspersoon waarvan het 
deell  uitmaakt? 

Vaakk lijk t dat duidelijk, namelijk als een wettelijk voorschrift een bepaalde 
bevoegdheid,1077 een bepaald recht of een bepaalde plicht uitdrukkelijk aan een 
bestuursorgaann toekent. Maar soms kent een wettelijk voorschrift een bevoegd-
heidd toe aan een bestuursorgaan en wordt de uitoefening daarvan uiteindelijk 
tochh tot het privaatrecht gerekend. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de bevoegd-
heidd van de burgemeester om de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoor-
digen.1088 Op grond van die bevoegdheid tekent de burgemeester bijvoorbeeld 
erfpachtovereenkomstenn namens de gemeente. 

Dee beslissing van de gemeenteraad dat de gemeente bepaalde onroerende zaken zal verko-
pen,, is volgens de wetgever een beslissing van de gemeenteraad en niet van de gemeente. 
Dee gemeenteraad neemt die beslissing op basis van artikel 147, tweede lid, Gemeentewet. 
Indienn men uitsluitend het criterium van de persoon die de handeling verricht toepast, valt 
eenn conflict over deze beslissing als een bestuursrechtelijk geschil aan te merken. In de 
memoriee van toelichting op Hoofdstuk 8 van de Awb wordt een dergelijke beslissing uit-
drukkelijkk als een 'besluif aangemerkt. Het gaat om een besluit ter voorbereiding van een 
privaatrechtelijkee handeling. De wetgever geeft daarbij het voorbeeld van de gemeenteraad 
diee een beslissing neemt om een geldlening aann te gaan. 

Dee wetgever heeft vervolgens dergelijke voorbereidingsbesluiten buiten de com-
petentiee van de bestuursrechter willen houden, 

"omdatt het omslagpunt waarbij de rechterlijke competentie overgaat van de admini--
stratievee naar de burgerlijke rechter soms moeilijk te traceren zal zijn. Daarbij komt, 
datt het ook overigens weinig gelukkig is als twee rechters kunnen worden betrokken 
inn de beoordeling van eenzelfde besluitvormingsketen."109 

Anderenn zijn daarentegen van mening, dat beslissingen die een bestuursorgaan ter voor-
bereidingg van een privaatrechtelijke handeling neemt, privaatrechtelijk van aard zijn.no 

Dee gemeenteraad zou immers bij zijn beslissing tot verkoop van onroerend goed niet een 
exclusievee bevoegdheid uitoefenen. Kennelijk hanteren zij een ander criterium om een 

106.. Art. 2:5 BW stelt rechtspersonen gelijk met natuurlijke personen voor het toepassen van het 
vermogensrechtt Bestuursorganen worden in dat artikel niet genoemd. 

107.. Het begrip bevoegdheid wordt hier in enge zin gebruikt; zie voor een omschrijving van het 
begripp bevoegdheid in ruime zin paragraaf 2.2.3. 

108.. Art. 171 Gemw. 
109.. Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 100 en 101; zie Tak (1997), p. 297. 
110.. Anders Nicolaï e.a. (1997), p. 639. 
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bestuursrechtelijkee van een privaatrechtelijke handeling te onderscheiden dan de wetge-
ver. . 

2.2.33 Handeling ter behartiging van een specifiek algemeen belang 

Algemeen Algemeen 

Waarr het naar mijn oordeel uiteindelijk om gaat, is of het geschil gaat over hande-
lingg van een bestuursorgaan ter behartiging van een specifiek algemeen belang. 

Ditt criterium is ontleend aan het specialiteitsbeginsel. Dat beginsel ligt aan het bestuurs-
rechtt ten grondslag en niet aan het privaatrecht.m 

Hett specialiteitsbeginsel heeft hier een tweeledige betekenis. In de eerste plaats heeft het 
dee betekenis, dat bevoegdheden van overheidsorganen dienen te worden 'beperkt' (begin-
sell  van behoorlijke wetgeving). In de tweede plaats heeft het specialiteitsbeginsel de bete-
kenis,, dat overheidsorganen zich vervolgens aan die beperking dienen te houden (beginsel 
vann behoorlijk bestuur).112 Dat betekent, dat het zijn bevoegdheid alleen met het oog op 
hethet algemene belang mag uitoefenen dat bescherming heeft gevonden in de van toepas-
singg zijnde wettelijke voorschriften. Deze plicht is verwoord in artikel 3:3 Awb (verbod van 
détournementt de pouvoir). Het specialiteitsbeginsel geldt daarentegen niet voor het pri-
vaatrecht. . 

Aann de, in het bestuursrecht veronderstelde, inherente beperktheid van bevoegd-
hedenn van bestuursorganen ligt de gedachte ten grondslag, dat een overheids-
orgaann onbekwaam is om handelingen te verrichten die bepalend zijn voor de 
rechtspositiee van anderen, tenzij dat overheidsorgaan uitdrukkelijk is 'gemach-
tigd'' om die handelingen te verrichten. Er dient met andere woorden een 
specifiekee bevoegdheidsgrondslag aanwijsbaar te zijn. Die publiekrechtelijke 
bevoegdhedenn worden vervolgens geacht dienstbaar te zijn aan die nader gespeci-
ficeerdeficeerde algemene belangen. 

Privaatrechtelijkee bevoegdheden voldoen niet aan dat criterium.113 Een 
persoonn mag privaatrechtelijke bevoegdheden uitoefenen met het oog op door 
hemm zelfgekozen doeleinden. Dat geldt in principe ook voor overheden. Overhe-
denn worden weliswaar geacht daarbij altijd het algemeen belang te dienen, maar 
zijj  mogen daarbij tot op zekere hoogte zelf bepalen welk algemeen belang dat is, 
enn in welke mate zij dat doen. Wanneer een publiekrechtelijke rechtspersoon ver-
mogensrechtelijkee handelingen verricht, is het, met andere woorden, in principe 
niett gebonden aan een bepaald specifiek algemeen belang. 

Dee betekenis van het specialiteitsbeginsel wordt soms in het bestuursrecht gerelativeerd. 
Onderr omstandigheden mag volgens sommigen het bestuursorgaan ook belangen van 
belanghebbendenn meewegen die geen bescherming hebben gevonden in de wettelijke 
regelss die van toepassing zijn."4 Die belangen mogen dan volgens hen over het algemeen 

111.. Simon (1988), p. 4 en 6. 
112.. Schlössels (1998); Tak (1997), p. 20 - 27. 
113.. Schlössels (1998), p. 29-32. 
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err niet toe leiden, dat het aangevraagde besluit wordt geweigerd, maar zouden wel aanlei-
dingg kunnen zijn om bepaalde voorschriften aan dat besluit te verbinden. Soms wordt dat 
beginsell  ook in de jurisprudentie gerelativeerd. "5 

Inn de 'inherente beperktheid' van publiekrechtelijke bevoegdheden en de sprei-
dingg van bevoegdheden over verschillende overheden liggen belangrijke waar-
borgenn voor de burger besloten. Het maakt overheidsingrijpen in het 
maatschappelijkk verkeer controleerbaar en beheersbaar. 

Datt overheidsingrijpen is door die 'inherente beperktheid' van overheidsbevoegdheden 
immerss begrensd en valt aan de daaraan gestelde grenzen te toetsen. De spreiding van 
bevoegdhedenn voorkomt een concentratie van macht bij een organisatie. De nadere afba-
keningg van het algemene deelbelang dat het desbetreffende bestuursorgaan mag dienen, 
biedtt een belangrijk referentiepunt voor de toetsing van het handelen van dat orgaan. Die 
afbakeningg bepaalt in hoge mate het materiële toetsingskader voor de bevoegdheidsuit-
oefeningg van dat orgaan. Dat kader wordt uit hoofde van het specialiteitsbeginsel bepaald 
doorr de wettelijke grenzen van de desbetreffende publiekrechtelijke bevoegdheid. Het 
bestuursrechtt schrijft voor hoe het bestuursorgaan dat algemene deelbelang dient te 
behartigenn en wat voor soort beslissingen het in het kader daarvan mag en kan nemen. 
Hett bestuursorgaan is daarbij gebonden aan de wettelijke voorschriften, het specialiteits-
beginsel,, de beleidsregels en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De beginse-
lenn van behoorlijk bestuur zijn weliswaar ook van toepassing op privaatrechtelijk 
overheidshandelen,, maar hebben in die context 'feitelijk een veel geringere betekenis dan 
voorr bestuursrechtelijke handelingen. Dat is niet een gevolg van een meer marginale toet-
singg door de civiele rechter. Dat is veeleer het gevolg van het feit, dat er minder te toetsen 
valt.11 Ten aanzien van privaatrechtelijk overheidshandelen ontbreekt immers het voor-
meldee materiële toetsingskader. De toetsing aan algemene beginselen van behoorlijk 
bestuurr krijgt pas diepgang door de aanwezigheid van het voormelde materiële referentie-
puntt dat de inherente beperktheid van publiekrechtelijke bevoegdheden biedt. 

Mett betrekking tot bijvoorbeeld de voormelde vermogensrechtelijke handelingen 
{ziee paragraaf 2.2.2) tot verkoop van onroerend goed en het aangaan van een geld-
lening,, kan bijvoorbeeld niet worden gezegd, dat het om een bevoegdheid gaat 
diee aan een bestuursorgaan is verstrekt met het oog op een nader gespecificeerd 
algemeenn belang. Een gemeente kan bijvoorbeeld bij het aangaan van erfpacht-
contractenn alleen streven naar een budgettair verantwoord beleid. Maar het is ook 
mogelijk,, dat zij met die contracten tot op zekere hoogte een sociaal en/of werk-
gelegenheidsbeleidd voert. Zij kan bijvoorbeeld een erfpachtovereenkomst met 
eenn bepaalde maatschappelijke organisatie sluiten tegen een laag erfpachtcanon 
omm die organisatie in staat te stellen bepaalde activiteiten te verrichten die de 
gemeentee uit oogpunt van haar cultuurbeleid wenselijk acht. Omdat privaatrech-
telijkee bevoegdheden niet doelgebonden zijn, kan bovendien in het privaatrechte-

114.. Nicolaï (1994b), p. 242 en 243; Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 343 - 345. 
115.. Schlössels (1998), i.h.b. de hoofdstukken 7 en 8: Schlössels (2001c), p. 42 en 43; zie bijvoor-

beeldd ABRvS 16 maart 2001, AB 2001,142, m.n. A. van Hall. 
116.. Schlössels (2001c), p. 37: het specialiteitsbeginsel omlijnt de werking van het formele zorg-

vuldigheidsbeginsell  nader. 
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lij kk verkeer het financiële belang van een publiekrechtelijke rechtspersoon een 
veell  grotere rol spelen dan in het publiekrecht."7 

Datt overheden in beginsel 'vrij' zijn om vermogensrechtelijke handelingen 
terr behartiging van een bepaald (zelf gekozen) algemeen belang te verrichten, is 
blijkenss de jurisprudentie inzake de tweewegenleer - ook wel genoemd de door-
kruisingleerr - in beginsel nog steeds geldend recht."8 

Maarr deze 'vrijheid' van publiekrechtelijke rechtspersonen in het privaatrechtelijk verkeer 
wordtt vervolgens soms op grond van het veronderstelde limitatieve karakter van publiek-
rechtelijkee voorschriften in vergaande mate beperkt. Als blijkt, dat de publiekrechtelijke 
rechtspersoonn een privaatrechtelijke bevoegdheid uitoefent ter behartiging van een 
bepaaldd algemeen belang, wat al 'uitputtend' is geregeld in een bijzondere wet, acht de 
rechterr de desbetreffende privaatrechtelijke handeling immers niet rechtsgeldig wegens 
onaanvaardbaree doorkruising van die bijzondere wet."9 Het is dan niet uitgesloten, dat die 
overheidd de desbetreffende privaatrechtelijke handeling wel met het oog op een ander doel 
(algemeenn belang) mag verrichten.120 Ik zal verder niet ingaan op de discussie of de 
'beperkte'' tweewegenleer juist is of niet. Deze leer geldt in dit boek als een gegeven. Het 
gaatt hier slechts om de vraag op basis waarvan een zo helder mogelijk onderscheid valt te 
makenn tussen bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke geschillen.121 

Terr bepaling of een geschil bestuursrechtelijk van aard is, gaat het er, met andere 
woorden,, om of een bestuursorgaan een handeling verricht die een ieder kan ver-
richten,richten, of dat het een handeling verricht waarbij het een bijzondere positie 
inneemt.. Die bijzondere positie houdt in, dat het bestuursorgaan daarbij een spe-
cifiekk algemeen belang behartigt uit hoofde van een recht, plicht of bevoegd-
heid1222 die het met het oog daarop heeft verkregen met uitzondering van 
anderen. . 

PubliekrechtelijkePubliekrechtelijke bevoegdheid 

Opp basis van het voorafgaande valt te concluderen, dat een geschil bestuursrech-
telijkk van aard is, als dat betrekking heeft op een handeling van een bestuursor-
gaann waarbij de behartiging van een specifiek algemeen belang in het geding is. 

117.. Simon (1988), p. 5. 
118.. Vgl. Simon (1998), p. 385 e.v. 
119.. HR 26 januari 1990, AB 1990, 408, m.n. G.P. Kleijn, NJ1991, 393, m.n. M. Scheltema (Wind-

mill) ;; HR 9 juli 1990, AB 1990, 547, m.n. G.P. Kleijn, NJ 1991, 394, m.n. M. Scheltema, AA 
1990,, p. 840 - 845, m.n. Th.G Drupsteen (De Pina/Helmond). 

120.. Troostwijk (1994), p. 403. 
121.. Zie voor fundamentele kritiek op de tweewegenleer bijv.: Tak (1997), i.h.b. hoofdstukken 1 en 

7;; Teunissen (1996); vgl. Schlössels (1998), p. 37 - 39; genuanceerd Simon (1993b), hij ver-
werptt de tweewegenleer niet als zodanig, maar acht van doorslaggevend belang welk motief 
aann het privaatrechtelijk handelen van een overheid ten grondslag ligt en in hoeverre ten 
gevolgee van dat privaatrechtelijk handelen de vrijheid en rechten van burgers worden 
beperkt.. Voor zover van een dergelijke beperking sprake is, acht Simon het voorts van belang 
off  de burger de mogelijkheid had om afstand te doen van de desbetreffende rechten en of hij 
geachtt kan worden dat te hebben gedaan. 

122.. Het begrip bevoegdheid wordt hier in enge zin gebruikt; zie voor een omschrijving in ruime 
zinn de volgende subparagraaf. 
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Daarvann is in ieder geval sprake, als het geschil gaat over het uitoefenen van een 
publiekrechtelijkee bevoegdheid (in ru ime zin). 

Eenn bevoegdheid in ruime zin houdt in een geoorloofdheid, een toestemming of een 
machtigingg om 'iets te doen', of juist 'na te laterf ten opzichte van andere deelnemers in 
hett rechtsverkeer.123 Het begrip bevoegdheid wordt ook wel in enge zin gebezigd. Dan 
staatt het voor de bekwaamheid van een bestuursorgaan om een rechtshandeling te verrich-
ten.. In het geval van een beslissing van een bestuursorgaan tot het verrichten van een feite-
lijk ee handeling, bijvoorbeeld tot het in beslag nemen van de boekhouding van een bedrijf 
inn het kader van toezicht in de zin van Afdeling 5.1 Awb, is sprake van het uitoefenen van 
eenn recht dat aan het publiekrecht is ontleend. Veelal zal hierna het begrip publiekrechte-
lijk ee bevoegdheid in de ruime betekenis van dat begrip worden gebruikt. Ook het recht dat, 
off  de plicht die een bestuursorgaan heeft op grond van het publiekrecht om te beslissen 
overr het verrichten van een feitelijke handeling, wordt dan onder het begrip 'bevoegdheid' 
begrepen. . 

Hett belangrijkste kenmerk van een publiekrechtelijke bevoegdheid is het doelgebonden 
karakterr daarvan, oftewel het exclusieve karakter daarvan. Dat criterium is materieel van 
aard.. Die exclusiviteit heeft een tweeledig karakter. De bevoegdheid is exclusief in de zin, 
datt zij in principe alleen aan een door of vanwege de wet aangewezen bestuursorgaan toe-
komt.. Een bouwvergunning kan bijvoorbeeld alleen door burgemeester en wethouders 
wordenn verleend en niet door andere bestuursorganen, tenzij de bevoegdheid aan dat 
anderee orgaan door burgemeester en wethouders is gedelegeerd, bijvoorbeeld aan een 
stadsdeelbestuur.1244 Een privaatrechtelijke bevoegdheid kan daarentegen in beginsel aan 
eenn ieder toekomen. Een ieder kan bijvoorbeeld het eigendom van een bepaald goed ver-
krijgenn en de daarvan af te leiden bevoegdheden uitoefenen.125 

Dee publiekrechtelijke bevoegdheid heeft bovendien een exclusief karakter, omdat zij -
zoalss hiervoor uiteen gezet is - op grond van het specialiteitsbeginsel doelgebonden is.12 

Kortt aangegeven houdt dat in, dat de bevoegdheid alleen mag worden aangewend ter 
behartigingg van een 'bepaald' algemeen (deel)belang,127 namelijk alleen het algemene 
belangg dat bescherming heeft gevonden in het van toepassing zijnde wettelijke voorschrift. 
Welkk specifiek algemeen deelbelang dat is, kan men veelal uit de strekking van dat 
voorschriftt afleiden.12 

Inn de vorige paragraaf is ook besproken, dat het specialiteitsbeginsel soms (in de jurispru-
dentie)) soepel wordt toegepast. 

123.. Schlössles (1998), p. 17. 
124.. Artt. 84 en 87 Gemw. 
125.. Nicolaï e.a. {1997b), p. 157. Het gaat hier om het sperialiteitsbeginsel dat een belangenafwe-

gingg van een bestuursorgaan in een concreet geval normeert. Het specialiteitsbeginsel is ook 
eenn beginsel van behoorlijke wetgeving en stelt als zodanig eisen aan de afbakening van een 
publiekrechtelijkee bevoegdheid. Van der Vlies (1984) spreekt in dit verband van het beginsel 
vann een duidelijke doelstelling (p. 192); Schlössels (1998), p. 29 e.v. 

126.. De Haan (1992), p. 899. 
127.. Nicolaï e.a. (1997b), p. 141. 
128.. Simon (1989), p. 469 - 489. 
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FormeelFormeel criterium: legaliteitsbeginsel 

Alss vuistregel geldt dat een publiekrechtelijke bevoegdheid een uitdrukkelijke 
wettelijkee grondslag dient te hebben, wat te maken heeft met het in het bestuurs-
rechtt geldende legaliteitsbeginsel.129 Het legaliteitsbeginsel houdt grof gezegd 
in,, dat burgers bindende normen in de wet moeten zijn vastgelegd of daarop die-
nenn te berusten.150 De betekenis van het legaliteitsbeginsel is overigens tot op 
zekeree hoogte beperkt. 

Dee betekenis van het legaliteitsbeginsel valt in de eerste plaats op grond van de jurispru-
dentiee te relativeren. Daarin zijn immers vele publiekrechtelijke bevoegdheden erkend die 
niett herleidbaar zijn tot een uitdrukkelijke wettelijke grondslag. Volgens die jurisprudentie 
kann een bestuursorgaan een publiekrechtelijke bevoegdheid ook ontlenen aan een in de 
wett beschreven publieke taak (een specifieke publieke taak),1?1 zoals bijvoorbeeld het 
beheerr van de openbare weg, of aan het ongeschreven recht.132 Bovendien heeft de 
bestuursrechterr verplichtingen van bestuursorganen, en in een enkel geval zelfs van 
belanghebbenden,, contra legem erkend.133 Soms is blijkens de jurisprudentie zelfs sprake 
vann een specifieke publieke taak op grond waarvan een bestuursorgaan aan een belang-
hebbendee beperkingen kan opleggen zonder dat die taak in de wet is omschreven.134 

Primaire enPrimaire en secundaire (accessoire) bevoegdheden 

Inn de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire 
(off  accessoire) publiekrechtelijke bevoegdheden.135 Een primaire publiekrechte-
lijk ee bevoegdheid is bijvoorbeeld de bevoegdheid van burgemeester en wethou-
derss tot het verlenen van een kapvergunning. Die bevoegdheid ontlenen zij aan 
eenn gemeentelijke verordening. Primaire publiekrechtelijke bevoegdheden die-
nenn over het algemeen op grond van het legaliteitsbeginsel een uitdrukkelijke 
wettelijkee grondslag te hebben. 

Uitt de primaire publiekrechtelijke bevoegdheid leidt men vervolgens 
secundairee bevoegdheden af. De bevoegdheid om beleidsregels te geven of om 
eenn toezegging te doen inzake het verlenen van de voormelde kapvergunning is 
bijvoorbeeldd secundair van aard. Dat geldt ook voor de bevoegdheid van het 

129.. Goorden (1990) beschouwt de wetmatigheid van de publiekrechtelijke bevoegdheid als een 
kenmerkk daarvan (p. 62). 

130.. Anders Van der Vlies (1984), p. 119 -121: volgens haar houdt het legaliteitsbeginsel in dat het 
bestuurr volgens van tevoren gestelde normen moet beschikken. Die normen kunnen ook 
beleidsregelss zijn. 

131.. Teunissen (1996), p. 233, 255 en 256; bijv. ABRvS 10 april 1995, AB 1995, 498. 
Kritischh daarover Goorden (1990), p. 66 e.v. 

132.. Stout (1994a), p. 114 - 131; Goorden (1990), p. 62 - 77; Van der Vlies (1984), p. 17 en 56: het 
legaliteitsbeginsell  is niet volledig gerealiseerd in het bestuursrecht. 

133.. Stout (1994a), par. 5.3 en 5.4; Van der Vlies (1994). 
134.. ABRvS 10 april 1995, AB 1995, 498, m.n. G.A. van der Veen: in deze uitspraak nam de 

bestuursrechterr ook een publiekrechtelijke bevoegdheid aan op grond van een publieke taak. 
Diee taak had betrekking op de territoriale wateren. Die taak was echter niet in de wet gere-
geld. . 

135.. Nicolaï (1990), p. 280, 281, 498 en 490; Verheij (1999), p. 45 - 47; Polak (1999), p. 74; Van 
Ommerenn (1998), p. 119. 
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bestuursorgaann om voorafgaande aan het verlenen van de kapvergunning belang-
hebbendenn te horen. 

Dee secundaire bevoegdheid heeft veelal een impliciet karakter, waarmee wordt 
bedoeld,, dat deze niet uitdrukkelijk is geregeld in een wettelijk voorschrift, maar 
geachtt wordt besloten te liggen in de desbetreffende primaire publiekrechtelijke 
bevoegdheid.13 3 

Datt publiekrechtelijke bevoegdheden in bepaalde gevallen van wettelijk geregelde publiek-
rechtelijkee bevoegdheden worden afgeleid, is naar het oordeel van Van Ommeren gelet op 
dee betekenis van het legaliteitsbeginsel niet problematisch. Dat beginsel is volgens hem 
alleenn van toepassing, als een bestuursorgaan burgers bindende bepalingen vaststelt. Een 
dergelijkee wettelijke basis is volgens hem bijvoorbeeld vereist voor de bevoegdheid tot het 
verlenenn van vergunningen en ontheffingen, maar niet voor het vaststellen van beleids-
regels,, het doen van toezeggingen en dergelijke.137 Het legaliteitsbeginsel is volgens hem 
niett van toepassing, als sprake is van zelfbinding door het bestuursorgaan, of als de burger 
vrijwilli gg verplichtingen aanvaardt. Een burger aanvaardt volgens Van Ommeren 'vrijwil -
lig'' verplichtingen, ingeval hij een aan een subsidie of een vergunning verbonden voor-
schriftenn naleeft.1'8 Bij zelfbinding moet men niet alleen denken aan het opstellen van een 
beleidsregell  en het doen van een toezegging, maar ook aan het geval, dat een bestuurs-
orgaann een overeenkomst sluit.139 De zelfbinding vindt daarbij (mede) haar grondslag in 
eenn (ongeschreven) rechtsbeginsel, waarbij vooral valt te denken aan het vertrouwens-
beginsel.. In geval van zelfbinding van het bestuursorgaan, gaat het veelal om het toepas-
senn van impliciete bevoegdheden. 

Dee secundaire bevoegdheden om te horenI4° en om beleidsregels vast te stellen 
zijnn daarentegen bijvoorbeeld wel uitdrukkelijk in de wet geregeld. 

Eenn secundaire bevoegdheid is dus voor haar bestaan afhankelijk van de desbe-
treffendee primaire bevoegdheid en deelt wat betreft haar karakter in het 'exclu-
sieve'' karakter van die primaire bevoegdheid. Als de primaire bevoegdheid 
publiekrechtelijkk van aard is, zijn de daaruit afgeleide bevoegdheden dat ook. Dat 
geldtt ook voor de beslissing van een bestuursorgaan om een bevoegdhedenover-
eenkomstt aan te gaan, zijn bevoegdheid om een toezegging te doen met betrek-
kingg tot een hem toekomende publiekrechtelijke primaire bevoegdheid en zijn 
bevoegdheidd tot terugvordering.141 

136.. De secundaire bevoegdheid tot het opstellen van beleidsregels kent sinds de invoering van de 
derdee tranche van de Awb een algemene wettelijke grondslag (art. 4:81 Awb). 

137.. Van Ommeren (1996a), p. 11,60, 62, 83,105 en 151. 
138.. Idem, p. 337 - 352. 
139.. Idem, p. 263. 
140.. Artt. 4:7 en 4:8 Awb; art. 4:81 Awb. 
141.. De Haan (1996), p. 467: een overheidstoezegging is publiekrechtelijk van aard ingeval deze is 

gerichtt op een publiekrechtelijk rechtsgevolg, wat zich voordoet als deze betrekking heeft op 
dee uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. 
Anders:: Menu (1994), hfd. 4: zij behandelt daarin de overheidstoezegging, ook die welke 
betrekkingg heeft op een te nemen besluit (in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb), als een 
privaatrechtelijkee rechtsfiguur. 
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Dee Afdeling bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 21 oktober 1996 een beslis-
singg omtrent een terugvordering van een subsidie als een besluit aangemerkt, terwijl dat 
besluitt niet was gebaseerd op een uitdrukkelijke wettelijke grondslag. De Afdeling 
bestuursrechtspraakk kwam daarmee terug op eerdere uitspraken. Voorheen beschouwde 
dezee rechter een dergelijke beslissing als privaatrechtelijk van aard. Voor het publiekrech-
telijkk karakter van het terugvorderingsbesluit was in deze uitspraak bepalend, dat deze was 
genomenn in het kader van een 'door het bestuursrecht beheerste' verhouding.142 Het desbe-
treffendee terugvorderingsbesluit was gebaseerd op een accessoire publiekrechtelijke 
bevoegdheid.. Uit deze jurisprudentie mag echter niet de conclusie worden getrokken, dat 
elkeelke beslissing van overheidswege tot terugvordering een besluit oplevert. Stel dat een over-
heidd per vergissing een geldbedrag op de rekening van Klaassen heeft overgemaakt in 
plaatss van op de rekening van Gerritsen. De beslissing om het onverschuldigd betaalde 
terugg te vorderen is in dit geval privaatrechtelijk van aard, omdat deze beslissing geen deel 
uitmaaktt van een door het publiekrecht beheerste rechtsverhouding. Een specifiek alge-
meenn belang is immers in dit geval niet in de desbetreffende rechtsverhouding betrokken. 

Verheijj  is in navolging van Van der Meulen,143 Simon144 en Van Ommeren145 van mening, 
datt de uitoefening van die primaire bevoegdheid een publiekrechtelijke rechtsbetrekking 
schept,, waarbinnen vervolgens secundaire bevoegdheden tot schadevergoeding, nadeel-
compensatiee en terugvordering kunnen worden uitgeoefend.146 Volgens hun benadering 
iss dus de aard van de rechtsbetrekking bepalend voor de kwalificatie van verschillende han-
delingenn die binnen deze rechtsbetrekking plaatsvinden.147 Kenmerkend voor deze 
bevoegdhedenn is volgens deze auteurs, dat zij slechts bestaan als zij voortvloeien uit eerder 
bestuursoptreden.. Die secundaire of accessoire bevoegdheden reiken mijns inziens verder 
enn houden ook de bevoegdheid in om voorafgaande aan de uitoefening van de primaire 
bevoegdheidd publiekrechtelijke (rechts)handelingen te verrichten. De samenhang tussen 
diee handelingen en de uitoefening van de primaire bevoegdheid bepaalt of deze handelin-
genn eveneens een bestuursrechtelijk karakter hebben. Er dient dus een direct verband te 
bestaann tussen deze handelingen en de uitoefening van de primaire publiekrechtelijke 
bevoegdheid.. Wanneer het bestuursorgaan een besluit neemt tot het aangaan van een 
bevoegdhedenovereenkomst,, is daarvan bijvoorbeeld sprake omdat de overeenkomst de 
uitoefeningg van de primaire publiekrechtelijke bevoegdheid als object heeft. Zo impliceert 
dee bevoegdheid om een vergunning te verlenen de secundaire bevoegdheid om daarover 
eenn bevoegdhedenovereenkomst te sluiten. 

Dee primaire publiekrechtelijke bevoegdheid kan men gelet op het voorafgaande 
inn feite opvatten als een aan het bestuursorgaan toegekende specifiek afgeba-
kendee publieke 'taak', die vervulbaar is door middel van het verrichten van ver-
scheidenee met elkaar verband houdende (rechts)handelingen. Daartoe kan ook 
hett nemen van zuivere schadebesluiten behoren, alsmede het doen van publiek-
rechtelijkee toezeggingen of het sluiten van bevoegdhedenovereenkomsten en het 
nemenn van terugvorderingbesluiten. 

142.. ABRvS 21 oktober 19%, AB 1996, 496, m.n. N. Verheij, JB 1996, 232, m.n. HJ. Simon. 
143.. Van der Meulen (1997), p. 166. 
144.. Simon (1998), p. 1667. 
145.. Van Ommeren (1998), p. 119. 
146.. Teunissen (1997), p. 89 en 90. 
147.. H.J. Simon in zijn noot bij ABRvS, 21 oktober 1996, JB 1996, 232. 
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Besluitenn die een bestuursorgaan neemt op basis van deze 'afgeleide' secundaire bevoegd-
hedenn zou men kunnen aanmerken als preparatoire of accessoire besluiten. Dat zijn 
besluitenn die vooraf gaan aan of 'horen bij' het besluit dat het bestuursorgaan neemt op 
basiss van de primaire publiekrechtelijke bevoegdheid. Deze preparatoire of accessoire 
besluitenn kan men als het ware beschouwen als 'elementerf van een 'complete' bevoegd-
heidsuitoefening.148 8 

DeDe uitoefening van een specifieke beheerstaak 

Vann een bestuursrechtelijk geschil is ook sprake, als het geschil gaat over het uit-
oefenenn van een specifieke beheerstaak. In dat geval is immers eveneens een spe-
cifiekk algemeen belang betrokken bij de rechtsbetrekking waarover het geschil 
gaat. . 

Dee rechter rekent zo een soort geschil tot de geschillen die betrekking hebben op 
dee uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. De jurisprudentie waar-
uitt dat blijkt, heeft over het algemeen betrekking op beslissingen die overheden 
hebbenn genomen in het kader van het beheer van publiek domein.149 

Eenn goed voorbeeld van het toepassen van het 'publieke-taakcriterium' biedt de uitspraak 
vann de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 8 februari 1995.'5° Die uit-
spraakk ging over het volgende. Artikel 21, eerste lid, Natuurbeschermingswet bepaalt, dat 
eenn natuurmonument dat eigendom is van de Staat, kan worden aangewezen als staatsna-
tuurmonument.. Het gevolg daarvan is, dat de Staat op grond van artikel 21, derde lid, van 
diee wet een beheerstaak toekomt, gericht op het behoud of het herstel van het natuur-
schoonn of van de natuurwetenschappelijke betekenis. Die wet heeft voor staatsnaruurmo-
numentenn in tegenstelling tot andere natuurmonumenten geen vergunningenstelsel in 
hethet leven geroepen. Toch aanvaardt de rechter met betrekking tot staatsnatuurmonumen-
tenn een soort van 'vergunningenstelsel' door artikel 12, eerste lid, Natuurbeschermingswet 
analoogg toe te passen, dat alleen voor andere natuurmonumenten is geschreven. Een 
beslissingg van de Minister van Landbouw Natuur en Visserij waarbij hij (niet) toestem-
mingg geeft aan derden om een inbreuk te maken op het karakter van een staatsnatuurmo-
numentt is volgens deze rechter, zonder dat hij daaraan al te veel woorden vuil maakt, een 
vergunningg (lees: besluit). De bestuursrechter citeert daartoe uit oude jurisprudentie: 'Die 
bevoegdheidbevoegdheid van verweerder vloeit niet slechts uit de aan de Staat als eigenaar toekomende 
rechtenn voort, maar tevens uit de op hem... rustende algemene publiekrechtelijke 
beheerstaak....'' (cursief van auteur) 

Dezee jurisprudentie is in overeenstemming met het uitgangspunt, dat alle 
bestuursrechtelijkee geschillen zoveel mogelijk onder de competentie van de 
bestuursrechterr behoren te worden gebracht (zie de paragrafen 1.4.5 e n 2-1)-

Problematischh is echter, dat de rechter in die jurisprudentie een publiek-
rechtelijkee bevoegdheid construeert. Strikt genomen kan een bevoegdheid immers 

148.. Nicolai (1990), p. 281, 478, 489, i.h.b. 495 en 503: hij noemt bijvoorbeeld het besluit om een 
belanghebbendee te horen, om de motivering van een besluit bekend te maken en om advies 
tee vragen. 

149.. Bijv. ARRvS 1 december 1977, AB 1978, 208, m.n. M. Scheltema (Groningse pijpleidingen). 
150.. AB 1995, 463, m.n. Ch.W. Backes. 
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haarr publiekrechtelijke karakter niet ontlenen aan het enkele feit, dat het 
bestuursorgaann de desbetreffende handeling verricht ter uitvoering van een 
publiekee taak.151 Uit een algemene publieke taak kan men geen publiekrechte-
lijk ee bevoegdheden afleiden. Het omgekeerde is veeleer het geval. De aanwezig-
heidd van een publieke taak vloeit voort uit het feit, dat aan de overheid 
publiekrechtelijkee bevoegdheden zijn toegekend/52 

Dee voormelde jurisprudentie die betrekking heeft op het 'publieke-taakcriterium' is vooral 
strategischh van aard.153 

Datt de publieke taak niet hetzelfde is als een publiekrechtelijke bevoegdheid, wordt ook in 
dee jurisprudentie erkend. De Afdeling rechtspraak heeft bijvoorbeeld in het verleden 
bepaald,, dat wanneer een bestuursorgaan zijn bestuurlijke taak slechts kan uitoefenen 
doorr middel van het verrichten van rechtshandelingen naar burgerlijk recht, die rechts-
handelingenn daarom nog geen beschikkingen zijn.154 Ook de Afdeling bestuursrecht-
spraakk blijkt een onderscheid te maken tussen het uitoefenen van een publieke taak en het 
uitoefenenn van publiekrechtelijke bevoegdheden. Volgens deze rechter kan alleen van een 
mett enig openbaar gezag beklede overheid worden gesproken, indien en voor zover één of 
meerr overheidstaken én de daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegdheden aan haar 
zijnn toegekend.155 

Datt de rechter het geschil over de beslissingen van het bestuur als beheerder van 
hett publiek domein tot de bestuursrechtelijke geschillen rekende, valt niet te 
rechtvaardigenn op de enkele grond, dat het bestuursorgaan handelde ter uitoefe-
ningg van een publieke taak. Dat is niet voldoende. De reden daarvoor is daarente-
genn dat de desbetreffende handeling plaatsvindt in het kader van een 
rechtsbetrekkingg waarbij een specifiek algemeen belang betrokken is. 

Inn paragraaf 2.1.2 is de vraag gesteld of de belanghebbende in het geschil dat heeft geleid 
tott het zogeheten Windmill-arrest, in dat geval ook beroep had kunnen instellen bij de 
bestuursrechter.. Zo op het eerste gezicht lijk t dat inderdaad mogelijk. De redenering is 
dan,, dat het geschil over de beslissing van de Staat om geen toestemming te geven tot het 
lozenn van afvalgips in water dat zijn eigendom was, anders dan tegen betaling, (tevens) 
bestuursrechtelijkk van aard is. Die beslissing behoort uit oogpunt van rechtsbescherming 
opp één lij n gesteld te worden met een besluit. De Staat kan immers geacht worden die 
beslissingg mede genomen te hebben in het kader van zijn beheerstaak. Die redenering 
impliceert,, dat zowel de bestuursrechter als de civiele rechter bevoegd zouden zijn geweest 
omm van dat geschil kennis te nemen, net als in het geval van de familie De Pina (zie para-
graaff  2.1.2}. Beide zaken verschillen echter in één opzicht, wat in dit verband essentieel 
zouu kunnen zijn. In het geval van Windmill had het bevoegde bestuursorgaan al eerder 
eenn besluit genomen. Er was reeds een lozingsvergunning verleend. Gelet op jurispruden-
tiee van latere datum156 valt niet uit te sluiten, dat daarmee vaststond, dat Windmill mocht 
lozen,, en dat de Staat geen enkele mogelijkheid meer had om als eigenaar ten aanzien 

151.. Nicolaï e.a. (1997), p. 152 -156. 
152.. Goorden (1990), p. 66. 
153.. Schlössels (1998), p. 53 en 54. 
154.. ARRvS 29 augustus 1978, AB 1979,116. 
155.. ABRvS 3 oktober 1996, JB 1996, 231 m.n. R.J.N. Schlössels. 
156.. HR 19 mei 2000, NJ 2000, 639, m.n. AR. Bloembergen, i.h.b. zijn noot. 
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daarvann beperkingen te stellen.157 Nadat aan Windmill de lozingsvergunning was ver-
leend,, werd vervolgens een tweede beslissing van overheidswege genomen met betrekking 
tott het lozen van afvalgips, die werd gegoten in een privaatrechtelijke vorm. In de zaak van 
dee familie De Pina was daarentegen slechts sprake van één beslissing, die voor tweeërlei 
uitlegg vatbaar was. Dat stelde de bestuursrechter in staat om de zaak naar zich toe te trek-
ken. . 

Hett is niet fraai, als twee verschillende rechters van één (type) geschil kennis kunnen 
nemen,, aangezien dat immers tot tegenstrijdige jurisprudentie kan leiden. Het is echter 
ookk niet rampzalig of zonder meer onaanvaardbaar, omdat tegenstrijdige jurisprudentie 
veelall  wordt voorkomen, doordat de civiele rechter zich (uiteindelijk) aansluit bij het oor-
deell  van de bestuursrechter over de rechtmatigheid van beslissingen die overheden heb-
benn genomen in het kader van hun beheerstaak dan wel in het kader van een andere 
specifiekespecifieke publieke taak. De jurisprudentie in de zaak van de familie De Pina toont dat bij-
voorbeeldd aan. Tevens blijkt dat uit de jurisprudentie over het zogeheten 'uitwegenvergun-
ningenstelsel'.1588 Wat in ieder geval wel bezwaarlijk is, is dat de rechtzoekende in dit soort 
gevallenn soms eindeloos dient te procederen en dat het soms, zoals bij het uitwegenver-
gunningenstelsel,, de nodige tijd - lees verscheidene 'zakerf - kost, voordat beide rechters 
opp één lij n zitten. 

Hett toepassen van het 'spetifieke-taakcriteriurrf op de casus uit paragraaf 2.1.2 die gaat 
overr een pakket aan verkeersmaatregelen, impliceert dat het geschil over dat pakket als 
bestuursrechtelijkk valt aan te merken. Dat is ook het geval voor zover dat geschil betrek-
kingg heeft op de beslissingen van het gemeentebestuur over de feitelijke maatregelen die 
hett wil treffen om de beoogde verkeerssituatie te realiseren. De rechtmatigheid van die 
beslissingenn wordt immers eveneens bepaald door het materiële toetsingskader dat de 
beheerstaakk van het gemeentebestuur biedt. De bestuursrechter rekent heden zo'n soort 
geschill  niet tot zijn competentie voor zover dat betrekking heeft op een beslissing om feite-
lijk ee verkeersmaatregelen te treffen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Presi-
dentt van de Rechtbank Rotterdam van 1 mei 2000.159 Daarin bepaalde de rechter, dat het 
opheffenn van parkeerplaatsen in casu slechts het feitelijke gevolg had, dat ter plaatse geen 
parkeergelegenheidd meer wordt geboden. De desbetreffende beslissing van het gemeente-
bestuurr viel niet onder zijn competentie, vanwege het feitelijke karakter daarvan. Daarmee 
iss overigens nog niet gezegd, dat deze beslissing niet publiekrechtelijk van aard zou zijn. 
Hett gemeentebestuur kan immers die handeling hebben verricht uit hoofde van een speci-
fiekee aan hem toegekende bevoegdheid of specifieke beheerstaak. Van belang is dat deze 
parkeerplaatsenn zich bevonden op de openbare weg. 

157.. Zeker is dat overigens niet, omdat het in die latere jurisprudentie wellicht om ander soort 
afvall  ging dan het afval van Windmül, namelijk om baggerspecie dat relatief 'schoorf is. Dat 
stondd overigens niet vast. Bovendien ging het in die zaak om het 'terugstorterf van 'afvaf in 
dee Noordzee, dat daaruit afkomstig was (zie hierover de conclusie van de Advocaat-Generaal 
bijj  HR 19 mei 2000, NJ 2000,639). 

158.. Deze jurisprudentie is bijvoorbeeld beschreven in: Simon (1993b), p. 358 en 359; Tak (1997), 
p.. 101 en 102; Nicolaï e.a. (1997), p. 387 - 389. 

159.. JB 2000,153. 
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2.33 H U I D I G E COMPETENTIEAFBAKENING 

2.3.12.3.1 Besluitbegrip 

Eenn bestuursrechtelijk geschil is - zoals hierboven is gebleken - al dan niet met 
gekunsteldee redeneringen te herleiden tot een geschil over de uitoefening van 
eenn publiekrechtelijke bevoegdheid door een bestuursorgaan en meestal ook tot 
eenn geschil over een besluit. 

Eenn besluit is volgens artikel 1:3, eerste lid, Awb een schriftelijke beslissing van 
eenn bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 

Dee eis dat het besluit schriftelijk dient te zijn, betekent niet meer dan dat het genomen 
besluitt uit een schriftelijk stuk kenbaar moet zijn.1 Deze eis heeft vooral praktische bete-
kenis.1011 Een schriftelijk stuk kan ook bestaan uit notulen van een vergadering van het 
gemeentebestuur.1022 De meeste besluiten zijn op schrift gesteld.103 Het op schrift stellen 
zall  daarentegen over het algemeen achterwege blijven als het besluit een onmiddellijke 
uitvoeringg behoeft.104 Daarbij valt met name te denken aan besluiten die bestuursorganen 
inn het kader van de onmiddellijke handhaving nemen, bijvoorbeeld bij een onverwachte 
controlee door de Algemene Inspectie Dienst en de FIOD bij bedrijven. 

Volgenss de gangbare definitie is een handeling van een bestuursorgaan een 
rechtshandeling,, indien dat orgaan met die handeling beoogt een recht, dan wel 
eenn bevoegdheid te geven ofte ontnemen, een verplichting op te leggen, een ver-
plichtingg van een ander ongedaan te maken dan wel een zaak een rechtens 
erkendee status te verlenen. 5 Het is dus nodig, dat die handeling ertoe dient om 
eenn wijziging aan te brengen in de rechtspositie van anderen. Het is daarentegen 
niett nodig, dat die verandering ook daadwerkelijk intreedt. Zo kan een onbevoegd 
genomenn besluit niettemin een voor beroep vatbaar besluit opleveren, omdat het 
'gericht'' is geweest op een rechtsgevolg. 

Dee wetgever heeft met het begrip rechtshandeling aansluiting gezocht bij het vermogens-
recht,, wat de suggestie wekt dat met betrekking tot de publiekrechtelijke rechtshandeling 
dee 'wil' van het bestuursorgaan bepalend is voor de aard van de door dat orgaan verrichte 
handeling.. De memorie van toelichting op artikel 1:3 Awb verwijst immers uitdrukkelijk 
naarr Titel 2 van boek 3 BW.167 In die Titel is mede de wilstheorie gecodificeerd (artikel 3:33 

160.. Kamerstukken II , 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 36. 
161.. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 114. 
162.. ABRvS 7 maart 2000, AB 2000, 227, m.n. AA.J. de Gier. 
163.. ARRvS 19 februari 1985, AB 1985, 402. 
164.. Kamerstukken II , 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 37. 
165.. Nicolaï e.a. (1997b), p. 149. De laatste zinsnede voegt mijns inziens overigens niets toe aan 

hett eerste deel van de omschrijving. Het bepalen van de status van een zaak heeft immers 
rechtsgevolgenn voor een onbepaalde groep van personen. Bovendien gaat deze zinsnede ten 
onrechtee van de veronderstelling uit, dat rechtsbetrekkingen russen personen en zaken kun-
nenn bestaan. Rechtsbetrekkingen bestaan alleen tussen personen. 

166.. ABRvS 7 februari 1997, AB 1997,154, m.n. P.J.J. van Buuren. 
167.. Kamerstukken II , 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 38. 



DEE COMPETENTIE VAN DE RECHTER 51 

BW).. Dit is echter discutabel, omdat de gedachte die daaraan ten grondslag ligt, dat 
bestuursorganenn een 'wilsuiting' kunnen doen zoals burgers, onjuist is. Anders dan bur-
gerss worden zij niet geacht autonome rechtssubjecten te zijn, doch personen die slechts op 
basiss van publiekrechtelijke bevoegdheden kunnen handelen. Deze bevoegdheden hebben 
eenn doelgebonden karakter en zijn instrumenten voor het behartigen van specifieke alge-
menee belangen.1 Deze kunnen niet naar eigen goeddunken van het bestuursorgaan wor-
denn ingezet. 

Alss een wettelijk voorschrift bepaalde rechtsgevolgen aan een handeling van een 
bestuursorgaann verbindt, is dat vaak voldoende om die handeling als rechtshan-
delingg te kwalificeren. Wat het bestuursorgaan met de desbetreffende publiek-
rechtelijkee handeling heeft 'gewild', is veelal van ondergeschikt belang. Het 
begripp rechtshandeling is met andere woorden in het bestuursrecht in vergaande 
matee geobjectiveerd. 9 In jurisprudentie is dit begrip nog verder geobjectiveerd 
inn relatie tot bestuurlijke oordelen (zie de paragrafen 2.3.2 en 2.3.3). 

Enkelee bestuursrechtelijke handelingen zijn volgens de voormelde omschrijving 
niett op rechtsgevolg gericht. Toezichthandelingen die een bestuursorgaan op 
basiss van Afdeling 5.1 Awb verricht, voldoen bijvoorbeeld veelal niet aan die eis. 
Datt geldt bijvoorbeeld voor het feitelijk doorzoeken van de lading van een auto,I7° 
hett nemen van monsters,171 het inzien van bescheiden en gegevens en derge-
lijke.172 2 

Vaakk ontstaat een geschil tussen een belanghebbende en een bestuursorgaan, doordat het 
bestuursorgaann een verzoek van deze belanghebbende om een bepaald besluit te nemen 
afwijst,, of (niet) tijdig reageert op dat verzoek. De belanghebbende die meent recht te heb-
benn op een bepaald besluit, kan dan op basis van artikel 8:1, eerste lid, Awb juncto artikel 
1:3,, tweede lid Awb of van artikel 6:2 Awb bezwaar en vervolgens beroep aantekenen. 

Oorspronkelijkk ging het bij publiekrechtelijke rechtshandelingen, in het bijzon-
derr bij beschikkingen, om eenzijdige rechtshandelingen.173 Artikel 1:3, eerste lid, 
Awbb sluit echter niet uit, dat ook meerzijdige rechtshandelingen die op basis van 
hett publiekrecht zijn verricht, een besluit opleveren. 

Dee overeenkomst tot het instellen van een gemeenschappelijk lichaam is bijvoorbeeld een 
dergelijkee meerzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling.174 

Hiernaa zal ik met betrekking tot het besluitbegrip een aantal specifieke gevallen 
naderr uitwerken. Het gaat om zogenaamde 'lastige kwesties'. Juist met betrek-
kingg tot deze bestaat de nodige jurisprudentie over het besluitbegrip of is nog 

168.. Vgl. Simon (1993b), p. 186; Tak (1997), p. 26 e.v., 311 - 314; 
169.. Tak (1997), p. 312. 
170.. Art. 5:19 Awb. 
171.. Art. 5:18 Awb. . 
172.. Art. 5:17 Awb. 
173.. Kamerstukken II , 1988 -1989, 21 221, nr. 3, p. 36. 
174.. Art. 1 Wet gemeenschappelijke regeling. 
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geenn sprake van een duidelijk uitgekristalliseerde leer. Het gaat om de volgende 
gevallen: : 

bestuurlijkee oordelen; 
-- in het bijzonder de schadebesluiten; 
-- gedoogbesluiten; 
-- besluiten tot het aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst; 
-- toezeggingen over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. 

2.3.22 Bestuurlijke oordelen 

Algemeen Algemeen 

Eenn bestuurlijk oordeel houdt een kwalificatie in van het te beoordelen (concrete) 
gevall  in het licht van het wettelijk voorschrift dat van toepassing is, of van een 
anderee algemene (ongeschreven) rechtsregel. Strikt genomen is dat oordeel niet 
opp rechtsgevolg gericht. Daarom zijn dergelijke oordelen strikt genomen geen 
besluitenn in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb. Van een rechtshandeling is vol-
genss de gangbare definiëring daarvan geen sprake. De rechten en plichten van de 
betrokkenn burger volgen in het geval van een bestuurlijk oordeel over het alge-
meenn direct uit de toepasselijke regel.175 

Somss is een bestuurlijk oordeel volgens een wettelijk voorschrift een voorwaarde voor het 
intredenn van een bepaalde rechtstoestand. Het standaardvoorbeeld daarvan is de kwalifica-
tietie door burgemeester en wethouders van een bouwwerk als een meldingplichtig bouw-
werk,, nadat dit door de betrokkene bij hen is aangemeld.176 Deze kwalificatie is 
voorwaardee voor de belanghebbende om te mogen gaan bouwen. In zo'n geval is wel 
sprakee van een op rechtsgevolg gerichte handeling en daarmee van een besluit (zie para-
graaff  2.5.2). De betrokkene krijgt immers door dit oordeel het recht om te gaan bouwen. 
Ditt bijzondere geval blijf t verder buiten beschouwing. 

Eenn conflict over een bestuurlijk oordeel valt als een bestuursrechtelijk geschil aan 
tee merken. Voorwaarde daarvoor is, dat dit oordeel afkomstig is van het bestuurs-
orgaann dat bevoegdheden kan ontlenen of meent te kunnen ontlenen aan de van 
toepassingg zijnde wetgeving. De publiekrechtelijke bevoegdheid uit hoofde waar-
vann het bestuursorgaan zijn oordeel geeft, is een secundaire publiekrechtelijke 
bevoegdheidd (zie paragraaf 2.2.4). De grondslag van een bestuurlijk oordeel valt 
uiteindelijkk te herleiden tot het wettelijk voorschrift waarop dat oordeel betrek-
kingg heeft. Preciezer geformuleerd, de bevoegdheid van het bestuursorgaan om 
ditt oordeel te geven is afgeleid van de primaire bevoegdheid of bevoegdheden 
waarinn dat voorschrift voorziet.177 Als het bestuursorgaan niet over een (primaire) 
bevoegdheidd beschikt met betrekking tot de kwestie waarover belanghebbende 

175.. Zie bijv. CBB 1 juni 1999, AB 1999, 315, m.n. J.H. van der Veen. 
176.. Art. 42 Ww. 
177.. ABRvS 22 december 1997, Gst. 1998 (7077), nr. 7. 
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hemm verzocht heeft een oordeel te geven, is het dus ook niet bevoegd om een 
bestuurlijkk oordeel te geven. Dat valt dan buiten zijn competentie. 

Rechtsbescherming Rechtsbescherming 

Belanghebbendenn kunnen veelal tegen de rechtmatigheid van dat oordeel indirect 
beroepp instellen, namelijk door in beroep te gaan van het besluit dat het bestuurs-
orgaann in vervolg op dat bestuurlijk oordeel geeft. 

Somss houdt een bestuurlijk oordeel echter in dat geen besluitt nodig is. Met name 
inn die gevallen zal behoefte bestaan aan de mogelijkheid van direct beroep tegen 
eenn bestuurlijk oordeel. Het zijn dan met name derde-belanghebbenden die daar-
aann behoefte zullen hebben. Dat zal het geval zijn, als de geadresseerde van het 
bestuurlijkk oordeel volgens dat oordeel een bepaalde handeling kan verrichten 
waardoorr die derde-belanghebbenden menen een nadeel te leiden. 

Somss is de weg van indirect beroep tegen een besluit dat op een bestuurlijk oor-
deell  volgt, buitengewoon bezwaarlijk, ook al ligt het in de rede dat in het vervolg 
daaropp nog een besluit wordt genomen. Ook in die gevallen is de mogelijkheid 
vann direct beroep tegen een bestuurlijk oordeel uit oogpunt van rechtsbescher-
mingg wenselijk. Voorwaarde daarvoor is dat de rechtzoekende redelijkerwijs 
inderdaadd behoefte heeft aan zekerheid omtrent zijn rechtspositie jegens een 
bestuursorgaan.. Die behoefte bestaat als een belanghebbende een bepaalde acti-
viteitt wil verrichten, maar voor hem onduidelijk is of hij daarvoor een vergunning 
off  andere vorm van toestemming nodig heeft van dat bestuursorgaan. Dan heeft 
hijj  groot belang bij een bestuurlijk oordeel daarover. 

StandStand van zaken in de jurisprudentie 

Dee bestuursrechter heeft in een aantal uitspraken een conflict over een bestuur-
lij kk oordeel direct tot zijn competentie gerekend. Daartoe heeft hij het bestuurlijk 
oordeell  als een besluit aangemerkt,17 wat strikt genomen niet juist is, of daar-
meee voor het toepassen van het bestuursprocesrecht gelijkgesteld.179 Dat laatste 
iss dogmatisch gezien correcter. De rechter beoogde met deze jurisprudentie 
voorall  derde-belanghebbenden rechtsbescherming te kunnen bieden. 

Vann een appellabel bestuurlijk oordeel kan bijvoorbeeld sprake zijn, als een bestuurs-
orgaann op verzoek van iemand oordeelt, dat hij geen vergunning nodig heeft voor de door 
hemm met die vergunning beoogde handeling.180 De bestuursrechter neemt dan aan, dat het 
bestuurlijkk oordeel appellabel is op grond van de overweging dat derde-belanghebbenden 
diee nadeel dreigen te ondervinden van dat oordeel, daartegen rechtsbescherming behoe-
ven.1811 De achterliggende gedachte is, dat dit bestuurlijk oordeel in feite voor hen vergelijk-
baree consequenties heeft als een vergunningverlening. Dat bestuurlijk oordeel stelt de 

178.. ABRvS 16 november 1998, RAwb 1999, 39, m.n. F.C.M.A. Michiels. 
179.. Pres. Rb. Zutphen, 4 oktober 1995, JB 1996, 2, m.n. RJ.G.H. Seerden. 
180.. Backes & Michiels (1989). 
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geadresseerdee daarvan (feitelijk) immers in staat om een handeling te verrichten, waarvan 
dezee derden nadeel kunnen ondervinden. Deze verkrijgt door dat oordeel (relatief) zeker-
heidd omtrent de geoorloofdheid daarvan. 

Inn het geval dat het bestuursorgaan van oordeel is, dat wel een vergunning nodig is, zou 
volgenss deze gedachtegang daarentegen geen sprake zijn van een appellabel bestuurlijk 
oordeel.. De desbetreffende derde-belanghebbenden hebben dan immers de mogelijkheid 
omm tegen de op dat oordeel volgende vergunningverlening in beroep te gaan. Aan beroep 
tegenn het bestuurlijk oordeel bestaat dan uit oogpunt van rechtsbescherming geen 
behoefte. . 

Inn een enkel geval heeft de bestuursrechter een bestuurlijk oordeel ook ten 
behoevee van de rechtsbescherming van de 'geadresseerde' als een besluit aange-
merktt of met een besluit gelijkgesteld. Dat doet hij , als het verkrijgen van een 
rechterlijkk oordeel langs andere weg, bijvoorbeeld door een sanctie uit te lokken, 
voorr deze belanghebbende niet mogelijk of onredelijk bezwarend is. De rech-
terr doet dat overigens alleen in bijzondere gevallen. In ieder geval dient de 
geadresseerdee het bestuursorgaan om een oordeel verzocht te hebben. 3 

Eenn bijzonder geval deed zich voor in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
vann 15 september 1997. 4 De geadresseerde en burgemeester en wethouders verschilden 
inn die zaak van mening over de vraag of sprake was van een vergunningplichtig bouwwerk, 
enn of de geadresseerde uit dien hoofde een bouwvergunning nodig had. De volgende 
omstandighedenn waren bepalend. Er was sprake van een concreet bouwplan. De geadres-
seerdee had burgemeester en wethouders te kennen gegeven ervan uit te gaan, dat hij geen 
bouwvergunningg nodig had en dat hij direct tot bouwen wilde overgaan. Hij mocht in 
redelijkheidd menen geen bouwvergunning nodig te hebben en daarom kon van hem rede-
lijkerwij ss niet verwacht worden, dat hij de vergunning zou aanvragen. Het bestuurlijk oor-
deell  was bovendien van groot belang voor hem, omdat hij zijn handelen van dat oordeel 
liett afhangen. Onder die omstandigheden kon volgens de rechter van geadresseerde niet 

181.. ABRvS 17 maart 1995, AB 1995, 497, m.n. F.C.M.A. Michiels; Pres. Rb. Zutphen 4 september 
1995,, JB 1996, 2, m.n. R.J.G.H. Seerden; zie ook m.b.t. een akkoordverklaring inzake mel-
dingplichtigheidd van een inrichting voor het milieurecht (dergelijke inrichtingen behoeven 
volgenss de wet geen vergunning). Vz. ARRvS 20 januari 1992, tB/S 1992, nr. 11; Vz. ARRvS 
99 december 1992, M & R 1993, 80, m.n. E.M. Peeters. Een dergelijke akkoordverklaring is vol-
genss de wet niet nodig. 

182.. F.C.M.A. Michiels in zijn noot bij ABRvS 16 november 1998, RAwb 1999, nr. 39. 
183.. ABRvS 1 juni 1999, AB 1999,476, m.n. A.J.J. de Gier: het betrof een oordeel van het bevoegde 

orgaan,, dat voor de desbetreffende stacaravan een bouwvergunning vereist was. 
184.. ARRvS 15 september 1997, JB 1997, 252, m.n. E.C.H, van der Linden, AB 1998, 8, m.n. P.J.J. 

vann Buuren; zie ook: Vz. ARRvS 19 maart 1993, AB 1993, 563, m.n. P.J.J. van Buuren, ABRvS 
11 april 1996, AB 1996, 291, m.n. P.J.J. van Buuren, Br. 1993, p. 602, m.n. J.W. Weerkan: de 
mededelingg dat een bouwvergunning is vereist, is een beschikking. 
Impliciet:: ABRvS 20 november 1999, AB 1999, 82, m.n. F.C.M.A. Michiels: in deze zaak vat 
dee bestuursrechter het bestuurlijk oordeel op als een besluit zonder aan te geven op grond 
waarvan;; ARRvS 18 november 1998, RAwb 1999, nr. 39, m.n. F.C.M.A. Michiels. 
Anders:: ABRvS 16 oktober 1997, AB 1997, 438 en 439, m.n. G.T.J.M. Jurgens; ABRvS 
288 december 1995, Gst. 1998 (7069), nrs. 1 en 4; ABRvS 21 juli 1997, Gst. 1998 (7069), nr. 7. 
Anders:: ABRvS 1 juni 1999, AB 1999, 476, m.n. A.A.J. de Gier: indienen van aanvraag voor 
bouwvergunningg is de aangewezen weg om na te gaan of bouwvergunning nodig is. 
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verwachtt worden, dat hij om toegang tot de rechtspraak te krijgen eerst een bouwvergun-
ningg zou aanvragen om op die manier duidelijkheid te krijgen over dit meningsverschil. 
Dee rechter achtte het desbetreffende bestuurlijk oordeel voorts appellabel, omdat het 
tevenss een oordeel inhield over een handhavingsbevoegdheid van verweerders. Van eiser 
viell  immers redelijkerwijs niet te verwachten, dat hij het op een handhavingsbesluit liet 
aankomenn om op die manier in beroep de kwestie aan de orde te kunnen stellen of hij een 
bouwvergunningg nodig had.l85 Een dergelijke argumentatie gaat overigens alleen op, als 
verweerderr over beide bevoegdheden beschikt: die tot het verlenen van de vergunning en 
diee tot handhaven.186 

Dee voorwaarde voor het beroep tegen een bestuurlijk oordeel, inhoudende dat het verkrij-
genn van een ander daarop volgend besluit niet mogelijk of onredelijk bezwarend is, vindt 
menn bijvoorbeeld ook terug in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
222 januari 1998. Die uitspraak ging over het oordeel van de Minister van VROM over de 
kwestie,, of een bepaalde stof een afvalstof was. Anders dan bij de voormelde bouwkwestie 
beschouwdee de rechter deze beslissing niet als een appellabel bestuurlijk oordeel, omdat 
diee vraag eveneens aan de orde kon worden gesteld in het kader van de kennisgevingspro-
ceduree waarin de Verordening 259/93/EEG voorziet. Die procedure gold in dat geval niet 
alss onevenredig bezwarend. 7 

Inn de jurisprudentie waarin de bestuursrechter een bestuurlijk oordeel als een 
besluitt aanmerkt, interpreteert hij het besluitbegrip extensief met als doel om in 
rechtsbeschermingg te voorzien. Op zich is die ontwikkeling, gelet op het uit-
gangspunt,, dat bestuursrechtelijke geschillen zoveel mogelijk onder de compe-
tentiee van de bestuursrechter behoren te worden gebracht, een goede. Dat 
uitgangspuntt geldt immers ook voor een conflict over een bestuurlijk oordeel, 
mitss een belanghebbende voldoende belang heeft bij direct beroep. 

Problematischh is wel, dat de rechter om dit doel te bereiken een bestuurlijk 
oordeell  als een besluit aanmerkt. In geval van een bestuurlijk oordeel zijn de 
rechtenn en plichten van burgers immers strikt genomen (meestal) wettelijk vast-
gesteld,, en is strikt genomen van een op rechtsgevolg gerichte handeling geen 
sprake.188 8 

Hett feit dat de rechter in het ene geval een bestuurlijk oordeel als een besluit heeft aange-
merktt en in het andere geval niet, maar wel een dergelijke beslissing gelijk heeft gesteld 
mett een besluit voor het toepassen van het procesrecht, laat zien dat de rechter worstelt 
mett het besluitbegrip. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 
166 november 1998 bijvoorbeeld uitdrukkelijk overwogen, dat een bestuurlijk oordeel een 
besluitt is, omdat dat oordeel 'op rechtsgevolg gericht was',189 wat strikt genomen niet juist 
is. . 

185.. ABRvS 12 juni 1997, JB 1997, 190, m.n. R.J.G.H. Seerden, Gst. 1997 (7065), nr. 10, m.n. 
J.M.. H.F. Teunissen. 

186.. Vgl. CBB 10 maart 1998, AB 1998,249, m.n. J.H. van der Veen. 
187.. ABRvS 22 januari 1998, JB 1998, 54. 
188.. Vgl. Van Ommeren (2000). 
189.. RAwb 1999, 39, m.n. F.C.M.A. Michiels. 
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GeenGeen belang geen actie 

Hett is dus wenselijk, dat een belanghebbende een conflict over een bestuurlijk 
oordeell  aan de bestuursrechter kan voorleggen, desnoods rechtstreeks. Daarbij 
geldtt wel als voorwaarde, dat de rechtzoekende voldoende belang heeft bij toe-
gangg tot de bestuursrechter.190 De jurisprudentie lijk t - wat betreft het resultaat 
daarvann - in hoge mate aan die randvoorwaarde te voldoen. Voor de appellabiliteit 
vann een bestuurlijk oordeel is immers blijkens deze jurisprudentie bepalend, of 
hett bestuurlijk oordeel een zelfstandig en definitief karakter heeft,191 wat meestal 
niett het geval is. 

Eenn zelfstandig en definitief karakter ontbreekt, indien het bestuurlijk oordeel 
betrekkingg heeft op een bestaande situatie ten aanzien waarvan het bestuursor-
gaann reeds een oordeel heeft gegeven, indien het oordeel betrekking heeft op een 
situatiee waaraan het geen nieuw juridisch element toevoegt, of indien het deel 
uitmaaktt van de motivering van een besluit.192 Een bestuurlijk oordeel heeft 
bovendienn geen zelfstandig en definitief karakter, als het in de rede ligt, dat op dat 
oordeell  nog een besluit van het bestuursorgaan volgt.193 In die gevallen heeft de 
rechtzoekendee onvoldoende belang bij direct beroep op de rechter. De belangheb-
bendee heeft dan de mogelijkheid (gehad) om op een ander moment in beroep te 
gaan,, of de belanghebbende heeft in dat geval geen belang bij rechtsbescher-
ming,, omdat het bestuurlijk oordeel geen nieuw juridisch element oplevert. 

Alss een bestuurlijk oordeel niet zelfstandig is en geen definitief karakter heeft, 
trektt de rechter de conclusie, dat dan geen sprake is van een besluit. Strikt geno-
menn klopt die redenering niet. Hierbij worden twee zaken op één hoop gegooid 
diee men eigenlijk moet scheiden: de eerste kwestie is of sprake is van een besluit, 
enn de volgende kwestie is of iemand voldoende belang heeft bij een rechtsmiddel 
tenn aanzien van dat besluit. Dat een bestuurlijk oordeel geen besluit oplevert, is 
niett zozeer een gevolg van het feit, dat het geen zelfstandig en definitief karakter 
heeft.. Dat is veeleer het gevolg van het feit, dat het niet op rechtsgevolg gericht is 
(ziee hierna de subparagraaf over het bestuurlijk oordeel en het besluitbegrip).194 

Hett is immers mogelijk dat wel sprake is van een rechtshandeling, maar dat de belangheb-
bendee ten aanzien daarvan vervolgens onvoldoende belang heeft bij de mogelijkheid van 
rechtstreekss beroep. De beslissing van een bestuursorgaan ex artikel 3:10 Awb om een 
inspraakproceduree te volgen is bijvoorbeeld een rechtshandeling. Die beslissing is een 
besluit,, dat beoogt aan anderen het recht te geven om bedenkingen in te brengen tegen 
eenn nog te nemen (eind)besluit. Belanghebbenden zullen op grond van artikel 6:3 Awb 
tegenn dat besluit waarschijnlijk niet rechtstreeks beroep kunnen instellen, wegens onvol-
doendee belang bij dit rechtsmiddel. 

190.. Zie Van Ommeren (2000), par. 10. 
191.. Teunissen (1998), p. 311. 
192.. Michiels (1998), p. 698. 
193.. Houweling & Uylenburg (1998), p. 257; ABRvS 24 april 1997, JB 1997, 155, m.n. R.J.N. 

Schlössels. . 
194.. Zie voor dit onderscheid Hennekens (1999), p. 94. 
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Eenn voldoende belang bij toegang tot de rechter ontbreekt ook, als de rechtzoe-
kendee ten onrechte meent, dat het wettelijk voorschrift onduidelijk is. In dat geval 
valtt moeilijk vol te houden, dat het oordeel een nieuw juridisch element toevoegt 
aann de desbetreffende betrekking tussen het bestuursorgaan en de belangheb-
bende.. Een wettelijk voorschrift is duidelijk, als daaruit rechtstreeks valt op te 
makenn hoe de omstandigheden van zijn geval in het licht van die regeling dienen 
tee worden gekwalificeerd. 

Hett ligt alleen in de rede om aan te nemen dat een bestuurlijk oordeel 
appellabell  is, als er een kloof bestaat tussen de van toepassing zijnde algemene 
rechtsregell  en het concrete geval. Alleen in dat geval is immers voor de belang-
hebbendee sprake van zodanige rechtsonzekerheid over zijn rechtspositie, dat hij 
redelijkerwijss belang heeft bij een beoordeling daarvan door een autoriteit, het 
bestuursorgaann en vervolgens zonodig de rechter. 

Diee kloof duidt De Lange aan als de onbepaalbaarheid van het recht.19? Het is dus nimmer 
mogelijkk om rechten en plichten zonder meer vast te stellen enkel door 'bloot waarneem-
bare'' feiten onder een algemene regel te brengen, zoals met het subsumptiemodel wordt 
verondersteld.1966 Die kloof is in het ene geval beperkt en in het andere geval groot Ver-
schillendee factoren doen de voormelde kloof tussen regel en geval ontstaan. Regels zijn 
vaakk niet duidelijk en behoeven interpretatie, waarvoor verschillende methoden bestaan 
diee met elkaar kunnen concurreren. Zelfs als men aanneemt, dat de begrippen in de wet 
well  duidelijk zijn, en dat een regel geen uitleg vergt, kan rechtstoepassing volgens het sub-
sumptiemodell  niet plaatsvinden. Voor het bepalen of een regel van toepassing is op een 
bepaaldd geval en van de gevolgen daarvan, is immers altijd nog een kwalificatie van de fei-
tenn nodig. Het kwalificeren van de feiten bestaat uit de selectie van de feiten die relevant 
zijnn voor het toepassen van de desbetreffende regel, en uit het benoemen van die feiten in 
hethet licht van die regel. Kwalificatie van feiten houdt een beoordeling in van de vraag of in 
eenn concreet geval aan de condities die deze regel stelt, is voldaan. Het is altijd in meer of 
minderee mate discutabel hoe die selectie van de feiten moet plaatsvinden, aan de hand 
waarvann kan worden vastgesteld of deze feiten relevant zijn, en hoe vervolgens de rele-
vantee feiten moeten worden gewaardeerd. Feiten zijn immers niet neutraal waarneembaar, 
enn de kwalificatie daarvan impliceert een waardering van deze feiten in het licht van de toe-
passelijkee regel. De (interpretatie van de) regel beïnvloedt daarbij wat degene die het recht 
toepast,, in het kader van die kwalificatie waarneemt.197 De inhoud van de toe te passen 
regell  kan voorts niet als een vaststaand gegeven worden opgevat, omdat de feitenkwalifica-
tiee op haar beurt daarop weer van invloed kan zijn.198 Degene die het recht toepast, inter-
preteertt de regel aan de hand van de te beoordelen gevallen en de reeds beoordeelde 
gevallen,, wat betekent dat de desbetreffende regel zich ontwikkelt door steeds te worden 

195.. De Lange (1991), p. 17 -19. 
196.. De Lange (1991), i.h.b. p. 17, 18 en hoofdstuk 3; Hirsch Ballin (1988), p. 218 - 237: een 

beschrijvingg van de ontwikkeling in de (civiele) rechtspraak van een toepassingsjurisdictie 
naarr een belangenjurisdictie en van de betekenis van beginselen in die ontwikkeling. 

197.. Barendrecht (1992), p. 163 en 164; zie voor het onderscheid tussen uitleg van (vage) wettelijke 
criteria,, de vaststelling van de feiten, de kwalificatie daarvan en de daarop van toepassing zij-
ndee normen in relatie tot de (indringendheid van) de beoordeling daarvan: Nicolaï (1990), 
p.. 162, 293 - 301. 

198.. Hier wordt verder niet ingegaan op de kwestie, dat de inhoud van de regel en de betekenis 
daarvann voor een concreet geval afhankelijk zijn van de plaats van de regel in een rechtstelsel 
enn van de beginselen die daaraan ten grondslag liggen. 
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toegepast.1""  Anders gezegd: de grens tussen norminterpretatie en feitenkwalifïcatie is 
somss moeilijk te trekken.200 Een bijkomende complicerende factor voor het overbruggen 
vann de kloof russen regel en geval is bovendien, dat de concrete gevallen waarop de regel 
vann toepassing is, vaak maatschappelijk gezien verschillend zijn.201 De vraag is hoe groot 
diee kloof dient te zijn voor de appellabiliteit van een bestuurlijk oordeel. 

Inn de meeste gevallen zal het overbruggen van de kloof tussen regel en geval geen 
echtt probleem zijn, en is voor de feitenkwalifïcatie duidelijk welke feiten relevant 
zijnn en hoe deze moeten worden beoordeeld in het licht van de toepasselijke 
regel. . 

Diee duidelijkheid valt op te vatten als een algemene overeenstemming over de betekenis 
vann de regel voor de desbetreffende feiten, die voortkomt uit een gemeenschappelijk 
gedeeldee ervaring, een gemeenschappelijk gedeeld begrip en taalgebruik. Zo zal bij de 
beoordelingg of iemand recht heeft op een bouwvergunning, meestal volstrekt duidelijk 
zijnn of het om een bouwwerk gaat. In zoverre heeft Drion gelijk, dat het beeld van de rech-
terr als 'la bouche de la loi' voor het merendeel van de door de rechter te beslissingen geval-
lenn een realistischer beschrijving van zijn werk geeft dan het beeld van de rechter als 
'rechtsvinder'.202 2 

Eenn voldoende belang voor de rechtzoekende bij een rechtstreeks beroep tegen 
eenn bestuurlijk oordeel ontbreekt ook, als hij een geschil daarover zonder dat dit 
bezwaarlijkk voor hem is in een later stadium aan de rechter kan voorleggen als 
onderdeell  van een meeromvattend bestuursrechtelijk geschil. Dat zou hij bijvoor-
beeldd kunnen doen in relatie tot een nog te nemen of een reeds genomen 'eind-
besluit'. . 

Eenn voldoende belang bij een direct beroep op de rechter is wel aanwezig als van de 
belanghebbendee redelijkerwijs niet valt te verwachten, dat hij een op het bestuurlijk oor-
deell  volgend besluit uitlokt en afwacht. In dat geval acht de bestuursrechter een 'onzelf-
standig77 bestuurlijk oordeel soms toch appellabel (zie vorige paragraaf). Voorwaarde is dat 
dee belanghebbende zekerheid behoeft over zijn rechtspositie en die zekerheid bepalend is 
voorr zijn handelen naar de toekomst. Het handelen van de belanghebbende dient dus van 
datt bestuurlijk oordeel afhankelijk te zijn gesteld (dispositievereiste).203 In het geval dat 
eenn voor belanghebbende onomkeerbare of vastliggende situatie bestaat, heeft de door 
belanghebbendee benodigde rechtszekerheid echter niet deze urgentie. Een bestuurlijk oor-
deell  is dan over het algemeen voor de geadresseerde daarvan niet appellabel. 

199.. Over de deductieve wijze van rechtsvorming: Barendrecht (1992), p. 145 -150. 
200.. Aldus Klap (1994), p. 237. 
201.. Herwijer (1990), p. 41: "Wetten hebben voornamelijk algemene gelding 'in de boekerf. 'In de 

praktijk'' gelden wetten veeleer als optelsom van talloze concrete gevallen. De concrete geval-
lenn die vallen onder éénzelfde wettelijke norm, zijn maatschappelijk gezien vaak zeer ver-
schillend." " 

202.. Zie NJB special Hoge Raad 1988, p. 1584. 
203.. ABRvS 7 juli 1998, AB 1999, 425, m.n. A.A.J. de Gier: dit vereiste werd overigens door de 

rechterr gebracht onder het criterium van een 'zelfstandige betekenis' van het bestuurlijk oor-
deel. . 
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WeigeringWeigering  van een bestuurlijk  oordeel 

Uitt oogpunt van rechtsbescherming kan het bovendien wenselijk zijn om ook 
toegangg tot de bestuursrechter te verlenen, als een bestuursorgaan weigert om 
eenn bestuurlijk oordeel te geven. Voorwaarde is dan wel, dat de rechtzoekende uit 
oogpuntt van rechtszekerheid redelijkerwijs geacht kan worden daaraan behoefte 
tee hebben. Voorbeelden dat de bestuursrechter een dergelijke weigering appella-
bell  achtte, zijn niet bekend. De jurisprudentie met betrekking tot een weigering 
omm een zuiver schadebesluit te nemen, vormt hierop een uitzondering {zie para-
graaff  2.3.3). 

Eenn eventueel beroep tegen zo'n weigering zal op grond van het materiële 
bestuursrechtt echter weinig opleveren. Daaraan kunnen belanghebbenden 
immerss (nog) geen recht op een bestuurlijk oordeel ontlenen. 

Naarr huidig recht hebben belanghebbenden immers geen recht op een bestuurlijk oor-
deel.. Zij hebben alleen recht op een rechtens juist bestuurlijk oordeel, in het geval het 
bestuursorgaann 20 welwillend is geweest om een oordeel te geven. Scheltema heeft over 
dezee kwestie een uitgesproken andere opvatting dan de heersende leer. Hij is van mening, 
datt een overheid desgewenst aan burgers informatie behoort te verschaffen over hun 
rechtspositie,, omdat wetgeving veelal die zekerheid daaromtrent niet kan bieden. Doet de 
overheidd dat niet, dan zou daar een sanctie op behoren te staan. Maar ook hij constateert, 
datt heden van een algemene rechtsregel daarover nog geen sprake is.2°4 De behandeling 
vann de vraag of het materiële bestuursrecht niet alsnog in deze leemte zou behoren te voor-
zien,, gaat de reikwijdte van dit boek te buiten. 

BestuurlijkBestuurlijk  oordelen  en 'rechtsvaststellend'  besluit 

Inn de literatuur wordt een appellabel bestuurlijk oordeel ook wel als een rechts-
vaststellendvaststellend besluit aangemerkt.205 Ruiter maakt bijvoorbeeld in dat verband 
onderscheidd tussen rechtsnormatieve beweringen van bestuursorganen, oftewel 
bestuurlijkee oordelen, waar wel en waar geen rechtskracht van uitgaat. Rechts-
krachtt houdt in binding. Alleen in het eerste geval is volgens hem sprake van een 
besluit,, namelijk van een rechtsvaststellend besluit.206 Kennelijk acht Ruiter voor 
eenn besluit niet bepalend of een beslissing van een bestuursorgaan op rechtsgevolg 
gerichtgericht is. Voldoende is dat het oordeel enig rechtsgevolg heeft. Hij lijk t daarmee 
vann een volledig geobjectiveerd begrip rechtshandeling uit te gaan. De term 
rechtsvaststellendee besluiten vindt men als zodanig niet in de jurisprudentie 
terug. . 

Hett rechtsvaststellend 'besluif is overigens niet een nieuw fenomeen, gelet op het oude 
artikell  2 van de Wet beroep administratieve beschikkingen. Volgens de definitie die deze 
bepalingg geeft van de beschikking, valt een onderscheid te maken tussen rechtsschep-
pendee en rechtsvaststellende beschikkingen. Deze definitie omschreef de beschikking als 

204.. Scheltema (1997), p. 6 en 7. 
205.. Schlössels (1999a); Hennekens (1999). 
206.. Ruiter (1998), i.h.b. p. 283. 
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eenn eenzijdig naar buiten gerichte schriftelijke wilsverklaring van een administratief 
orgaann van de centrale overheid, gegeven krachtens een in enig staats- of administratief-
rechtelijkk voorschrift vervatte bevoegdheid of verplichting en gericht op de vaststelling, de 
wijzigingg of de opheffing van een bestaande rechtsverhouding of het scheppen van een 
nieuwee rechtsverhouding dan wel inhoudende de weigering tot zodanig vaststellen, wijzi-
gen,, opheffen of scheppen. In deze definitie van een beschikking komt, anders dan in de 
omschrijvingg van een besluit in artikel 1:3, eerste lid, Awb de term 'rechtshandeling" niet 
voor.. Naar oud recht kan een appellabel bestuurlijk oordeel als beschikking worden aange-
merkt.. Naar geldend recht echter strikt genomen niet. 

Hett is echter niet juist om een bestuurlijk oordeel dat essentieel is voor het bepa-
lenn van iemands rechtspositie, om die reden als een besluit aan te merken. Het 
feitt dat van een bepaalde handeling van een bestuursorgaan een zekere binding 
uitgaat,, betekent immers nog niet dat die handeling daarom een rechtshandeling 
is.. Ook van feitelijk handelen kan een zekere binding uitgaan. Feitelijke hande-
lingenn kunnen immers rechtsgevolgen hebben. De onrechtmatige daad in de zin 
vann artikel 6:162 BW is daarvan het meest sprekende voorbeeld. 

Vann een bestuurlijk oordeel kan een zekere binding uitgaan op grond van het vertrouwens-
beginsel.. Op grond daarvan kan een belanghebbende er immers aanspraak op maken, dat 
eenn bestuursorgaan, zoveel mogelijk, gerechtvaardigde verwachtingen honoreert. Voor het 
toepassenn van dat beginsel is bepalend of die verwachtingen door het bevoegde orgaan zijn 
gewektt en wat de aard is van de handeling waaraan die verwachtingen zijn ontleend. Een 
bestuursrechtelijkk oordeel schept, mits dat door het bevoegde orgaan is gegeven, in prin-
cipee gerechtvaardigde verwachtingen. Het is immers een uitlating van een bestuursorgaan 
diee is bedoeld om de belanghebbende rechtszekerheid te bieden. Voorts is van belang, dat 
ditt oordeel betrekking heeft op een concreet geval. Het bestuursorgaan kan in het alge-
meenn geacht worden met de bijzonderheden van het geval bekend te zijn, wat de verwach-
tingenn des te meer rechtvaardigt. Of die verwachtingen vervolgens gehonoreerd dienen te 
worden,, is vervolgens afhankelijk van het feit of dat oordeel zich verdraagt met de wet of 
mett de betrokken (algemene) belangen.207 

Hennekenss maakt een vergelijking tussen een appellabel bestuurlijk oordeel enerzijds en 
eenn declaratoir vonnis van de civiele rechter, de notariële akte waarbij een koopovereen-
komstt wordt opgetekend, en een besluit ex artikel 49 Wet Ruimtelijke Ordening ander-
zijds.200 De laatstgenoemde handelingen zijn rechtsvaststellende rechtshandelingen, wat 
geenn punt van discussie zou zijn. Appellabele bestuurlijke oordelen hebben volgens hem 
inn feite een functie die vergelijkbaar is met die van deze vaststellende rechtshandelingen. 
Daaromm zijn deze bestuurlijke oordelen volgens hem ook rechtsvaststellende rechtshande-
lingen.. Hij ziet echter mijns inziens één essentieel aspect over het hoofd. De rechter, de 
notariss en burgemeester en wethouders die op grond van artikel 49 Wet Ruimtelijke Orde-
ningg beslissingen nemen, zijn op grond van het recht verplicht de genoemde handelingen 
tee verrichten, als een rechtzoekende daarom vraagt. Belanghebbenden kunnen echter geen 
rechtt op een bestuurlijk oordeel aan het bestuursrecht ontlenen. Een besluit ex artikel 49 
Wett Ruimtelijke Ordening is blijkens de wet daarentegen bedoeld om bindend de rechts-
positiee van gelaedeerde vast te stellen. Dat besluit geldt dan ook als rechtens onaantastbaar, 
alss de belanghebbende daartegen niet tijdig bezwaar of beroep heeft aangetekend (leer van 

207.. Vgl. Nicolaï e.a. (1997), p. 468 - 481. 
208.. Hennekens (1999). 
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dee formele rechtskracht). Aan appellabele bestuurlijke oordelen komt echter geen formele 
rechtskrachtt toe, als daartegen niet binnen zes weken bezwaar of beroep is aangetekend. 
Datt heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bepaald in haar uitspraak van 15 september 
i997.2°9 9 

Indienn men de voormelde opvatting van Ruiter consequent doorvoert, zou dat betekenen, 
datt men in feite de 'normatieve' leer van Van Dunne aanvaardt ter interpretatie van het 
begripp rechtshandeling dat deel uitmaakt van de definitie van een besluit in artikel 1:3, eer-
stee lid, Awb. Uit oogpunt van een heldere en begrijpelijke afbakening van de competentie 
vann de bestuursrechter is de 'invoering' van die leer echter niet gewenst. Dat de norma-
tievee leer ongeschikt is voor het toepassen van artikel 8:1, eerste lid, Awb, valt te illustreren 
aann de hand van enkele concrete voorbeelden. Volgens de normatieve leer verricht bijvoor-
beeldd iemand die 'afstand doef van een recht soms een rechtshandeling, namelijk als 
inderdaadd achteraf gezien blijkt dat het recht daardoor teniet is gegaan. Soms blijf t het des-
betreffendee recht daarentegen bestaan. Het 'nagestreefde' gevolg treedt dan niet in. In dat 
gevall  spreekt Van Dunne niet van een rechtshandeling.210 Volgens een analoge toepassing 
vann de normatieve leer op bestuursrechtelijke handelingen zou dus 'slechts' van een 
besluitt sprake zijn, als achteraf blijkt dat de desbetreffende handeling van het bestuursor-
gaann een rechtsgevolg heeft. Volgens deze normatieve uitleg zou bijvoorbeeld de ene ver-
gunningverleningg een rechtshandeling zijn, namelijk als deze rechtsgeldig heeft 
plaatsgevonden,, en de andere vergunningverlening daarentegen niet, als deze bijvoorbeeld 
inn strijd met een wettelijk voorschrift is geschied. Ook stilzwijgend gedogen kan volgens 
dee normatieve leer een rechtshandeling opleveren, namelijk indien op grond daarvan de 
overtrederr een recht heeft gekregen op 'niet-handhaveri. 

TenTen slotte 

Dee problematiek of een bestuurlijk oordeel een besluit oplevert, en zo ja op grond 
waarvan,, valt te 'omzeilen? door het bestuurlijk oordeel voor de toegang tot de 
rechterr met een besluit gelijk te stellen, als dat oordeel essentieel is voor het bepa-
lenn van de rechtspositie van belanghebbenden.211 Het bepalen van de rechtsposi-
tiee heeft daarbij een ruimere betekenis dan het in het leven roepen van rechten 
enn plichten. Wenselijk is dat dit een wettelijke basis krijgt. Voorstellen daartoe 
komenn in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk aan bod. 

2.3.32.3.3 Het zuivere schadebesluit 

Algemeen Algemeen 

Eenn zuiver schadebesluit is een beslissing van een bestuursorgaan over de ver-
goedingg van schade die een belanghebbende heeft geleden ten gevolge van een 
publiekrechtelijkee (rechts)handeling. Dat besluit is een bijzonder soort bestuur-
lij kk oordeel. Het zuiver schadebesluit houdt immers een vaststelling in van een 
rechtt die grote verwantschap vertoont met de hiervoor beschreven bestuurlijke 
oordelen. . 

209.. ABRvS 15 september 1997, AB 1998,8, m.n. P.J.J. van Buuren. 
210.. Bijv. Van Dunne (1971), p. 78. 
211.. Vgl. Van Ommeren (2000). 
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Hierr geldt wat over het algemeen voor appellabele bestuurlijke oordelen opgaat; 
dee betekenis van een algemene rechtsregel voor iemands rechtspositie in con-
creto,, in casu die van de gelaedeerde, is onduidelijk. De toepassing van de voor-
meldee rechtsbeginselen vergt een complexe beoordeling van de inhoud van een 
rechtsbetrekkingg en kan aanleiding zijn voor verschil van mening.212 Uit oogpunt 
vann rechtszekerheid behoeft de gelaedeerde daarover een gezaghebbend rechts-
oordeell  van het bevoegde bestuursorgaan, waar een zekere binding van uitgaat, 
inn die zin dat het bestuursorgaan zich daaraan heeft te houden. 

Hett dispositievereiste, in de betekenis dat de geadresseerde zijn handelen afstemt op het 
bestuurlijkk oordeel, speelt bij zuivere schadebesluiten daarentegen een ondergeschikte rol. 

Uitt het voorafgaande volgt, dat aan het zuiver schadebesluit een (aanvullende) 
verbintenisscheppendee werking toekomt. Op grond van het vertrouwensbeginsel 
iss het bestuursorgaan immers in principe daaraan gebonden. Een zuiver schade-
besluitt is echter niet gericht het scheppen van het recht op schadevergoeding, 
maarr alleen op het vaststellen van dat recht.213 Het recht op schadevergoeding 
vloeitt immers voor de gelaedeerde rechtstreeks voort uit de schadeveroorzakende 
daadd (aangenomen dat aan de andere vereisten voor een (on)rechtmatige daad is 
voldaan),, alsmede uit een algemeen rechtsbeginsel. Het gaat om het beginsel, dat 
degenee die door een aan hem toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten 
schadee veroorzaakt, gehouden is die schade aan de benadeelde te vergoeden of 
omm het beginsel, in geval van de rechtmatige overheidsdaad, van égalité devant 
less charges publiques. 

Inn de literatuur treft men de opvatting aan, dat het bestuursorgaan discretionaire ruimte 
toekomtt bij het vaststellen van de omvang van de schadevergoeding. Dit hangt samen met 
hett feit dat die omvang wordt bepaald door de billijkheid. Een belanghebbende die recht 
heeftt op nadeelcompensatie zou niet zonder meer uit hoofde daarvan aanspraak kunnen 
makenn op een vergoeding van de volledige schade. De vraag is nu of vanwege het bestaan 
vann die discetionaire ruimte214 de beslissing van het bestuursorgaan dat iemand recht 
heeftt op nadeelcompensatie een rechtshandeling oplevert. Ik zou menen dat dit niet het 
gevall  is, omdat het recht op nadeelcompensatie niet afhankelijk is van die beslissing. Waar 
hett om gaat, is dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft tot het vaststellen van de 
omvangomvang van de te vergoeden schade. Wanneer het bestuursorgaan dat weigert te doen, 
komtt de rechter vervolgens de bevoegdheid toe om dat in plaats van dat bestuursorgaan te 
doenn door in de zaak te voorzien.215 Dit voorbeeld illustreert hoe moeilijk het begrip 
rechtshandelingg hanteerbaar is, wat een belangrijke reden is om van dat begrip af te willen 
terr afbakening van de competentie van de bestuursrechter. 

212.. M. Schreuder-Vlasblom in haar noot bij ABRvS 4 maart 1999, AB 1999, 133. . 
213.. De Wijkerslooth (1999), p. 92 en 93: hij bestrijdt dat zuivere schadebesluiten publiekrechte-

lijk ee rechtshandelingen zijn. 
214.. Schueler (2002), p. 138-143. 
215.. ABRvS 28 november 2001, AB 2002, 99, m.n. A. van Hall: het ging om toepassing van artikel 

77 Deltawet (nadeelcompensatie). 
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Eenn geschil over een zuiver schadebesluit is een bestuursrechtelijk geschil waar-
vann de bestuursrechter in principe rechtstreeks kennis behoort te kunnen 
nemen. . 

Jurisprudentie Jurisprudentie 

Dee Afdeling rechtspraak beschouwde in het verleden een dergelijke beslissing als 
eenn privaatrechtelijke handeling, tenzij deze berustte op een wettelijke basis, 
zoalss artikel 49 WRO, of indien deze was gebaseerd op een gepubliceerde 
beleidsregel.22 De eis van publicatie paste deze rechter bij de beoordeling daar-
vann strikt toe. Recentelijk is de Afdeling bestuursrechtspraak omgegaan, heeft zij 
dezee eisen laten vallen en zich aangesloten bij jurisprudentie van de Centrale 
Raadd van Beroep.217 De Afdeling bestuursrechtspraak rekent zuivere schadebe-
sluitenn nu in principe wel tot haar competentie.2 

Dee Centrale Raad van Beroep is de Afdeling bestuursrechtspraak en haar voorganger voor-
gegaann door in 1994 reeds zuivere schadebesluiten tot zijn competentie te rekenen. De 
Centralee Raad van Beroep besloot toen, dat als een belanghebbende om schadevergoeding 
verzoektt naar aanleiding van een eerder genomen besluit waartegen beroep kon worden 
ingesteld,, en de beslissing van het bestuursorgaan op zijn verzoek een dermate nauwe 
samenhangg vertoont met het eerstgenoemde (appellabele) besluit, deze schadebeslissing 
dann een besluit is in de zin van artikel 1:3 Awb. De connexiteit tussen het schadeveroorza-
kendee besluit en de beslissing inzake schadevergoeding is volgens die jurisprudentie bepa-
lendd voor het besluitkarakter.219 De Centrale Raad van Beroep heeft deze connexiteitseis 
daarnaa nog eens bevestigd in zijn uitspraak van 24 september 1997.220 Hij bepaalde 
daarin,, dat een beslissing van het bestuursorgaan op het verzoek tot vergoeding van 
schadee niet als een besluit valt aan te merken, indien de schade het gevolg is van feitelijk 
handelen.. Dat is ook het geval, als de desbetreffende feitelijke handeling plaatsvindt in het 
kaderr van een door regels van het publiekrecht beheerste rechtsbetrekking.221 De recht-
bankk wiens uitspraak door de Centrale Raad van Beroep in deze zaak werd vernietigd, was 
vann mening dat dit wel het geval was en werd daarom teruggefloten.222 Uit deze uitspra-
kenn van de Centrale Raad van Beroep valt het volgende af te leiden. Alleen een verzoek van 
dee gelaedeerde dat betrekking heeft op schade die is veroorzaakt door een besluit, kan vol-
genss deze rechter tot een besluit leiden. Heeft dat verzoek daarentegen alleen betrekking 

216.. ARRvS 18 november 1987, AB 1987, 545, m.n. P.C.E. van Wijmen (Kromhout-Rijkswater-
staat);; ARRvS 27 januari 1989, AB 1989, 346, m.n. P.C.E. van Wijmen, Gst. 1990 (6897), 10, 
m.n.. J.M.H.F. Teunissen; ARRvS 10 mei 1993, AB 1993,490, m.n. P.C.E. van Wijmen. 

217.. De Planque (1989), p. 69 - 70: het CBB volgde reeds in het verleden de lijn van de CRvB; zie 
ookk CBB 19 februari 1997, AB 1997, 144, m.n. J.H. van de Veen, JB 1997, 92, m.n. H.J. 
Simon,, M & R 1997, nr. 40, m.n. Ch.W. Backes. 

218.. Zie voor een opsomming van de jurisprudentie en literatuur daarover Van Ommeren (1997), 
p.. 324. 

219.. CRvB 28 juli 1994, AB 1995, 133, m.n. R.M. van Male, JB 1994, 221, RAwb 1995, 9, m.n. 
RJ.G.M.. Widdershoven; CBStF 23 mei 1996, JB 1996,177. 

220.. JB 1997,240, m.n. H.J. Simon. 
221.. CRvB 24 september 1997, JB 1997,240, m.n. H.J. Simon. 
222.. Pres. Rb. Den Haag 10 mei 1996, JB 1996, 206, m.n. H.J. Simon; Rb. Amsterdam 10 mei 

1996,, Awb-katern 1996, 75; zie daarover Verheij (1999), p. 13, 24 - 26. 
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opp schade die is veroorzaakt door een feitelijke voorbereidingshandeling, dan is van een 
besluitt geen sprake.223 

Dee Afdeling bestuursrechtspraak rekent nu eveneens zuivere schadebesluiten tot 
haarr competentie, ofschoon zij daarvoor andere argumenten hanteert dan de 
Centralee Raad van Beroep.224 Het connexiteitscriterium225 hanteert de Afdeling 
bestuursrechtspraakk - anders dan de Centrale Raad van Beroep - slechts ter bepa-
lingg van de bevoegdheid van de bestuursrechter en niet om vast te stellen of 
sprakee is van een besluit.22 Het materiële resultaat van de jurisprudentie van 
beidee bestuursrechters is overigens hetzelfde. 

Dee voormelde ommekeer van de Afdeling bestuursrechtspraak vormt een logisch vervolg 
opp haar jurisprudentie inzake terugvorderingsbesluiten, waarin zij de publiekrechtelijke 
bevoegdheidd tot het nemen van een terugvorderingsbesluit baseert op het algemene 
rechtsbeginsel,, dat wat onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd.227 Ook 
voorr dat beginsel geldt, dat het van bestuursrechtelijke aard is, wanneer het zijn werking 
doett voelen in door het bestuursrecht beheerste verhoudingen.22 

Off  een beslissing van het bestuursorgaan over de aansprakelijkheid uit (onrecht-
matigee overheidsdaad een besluit oplevert, is volgens de Afdeling bestuursrecht-
spraakk afhankelijk van de aard van de rechtsbetrekking waarbinnen de schade 
optreedt.. Die beslissing levert een besluit op, als deze rechtsbetrekking publiek-
rechtelijkk van aard is. 

Dee grondslag van het zuiver schadebesluit is volgens de Afdeling bestuursrecht-
spraakk gelegen in het algemene rechtsbeginsel, dat degene die door een aan hem 
toerekenbaarr onrechtmatig handelen of nalaten schade heeft veroorzaakt, gehou-

223.. Van Ettekoven & Schueler (1998), p. 347. 
224.. ABRvS 29 november 1996, JB 1996, 253, AB 1997, 66 m.n. P.J.J. van Buuren, Gst. 1997 

(7047),, nr. 5, m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens, RAwb 1997, 37, m.n. B.J. Schueler, M & R 1997, 
nr.. 38, m.n. Ch.W. Backes (onder nr. 40); ABRvS 18 februari 1997, AB 1997, 143, m.n. P.J.J. 
vann Buuren, JB 1997, 47, m.n. H.J. Simon, Gst. 1997 (7052), m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens, 
MM & R 1997, nr. 39, m.n. Ch.W. Backes (noot onder nr. 40): de bestuursrechter laat echter in 
dezee uitspraak na om een materiële rechtsgrond aan te wijzen voor het zuiver schadebesluit; 
ABRvSS 6 mei 1997, AB 1997, 229, m.n. P.J.J. van Buuren, JB 1997, 118, m.n. H.J. Simon; 
bevestigingg daarvan in korte bewoordingen in: ABRvS 15 januari 1998, JB 1998, 36, m.n. 
E.C.H,E.C.H, van de Linden, Gst. 1998 (7086), nr. 6, m.n. C.P.J. Goorden. Van der Vlies (1997), 
p.. 602 e.v. 

225.. Dit criterium roept de vraag op of ook een schade'besluit' met betrekking tot de schade die is 
veroorzaaktt door het niet (tijdig) nemen van een besluit, appellabel is. De bestuursrechters 
hebbenn daarover uiteenlopende opvattingen; zie Van der Vlies & Koetser (1999), p. 1472; 
ABRvSS 3 juni 1999, JB 1999, 167, m.n. E.C.H, van de Linden; zie voor een overzicht en voor 
dee verschillen tussen de bestuursrechters op dit punt ook: Van Ravels (1999b), p. 278 en 279. 

226.. ABRvS 15 januari 1998, JB 1998, 36, m.n. E.C.H, van de Linden, Gst. 1998 (7086), nr. 6, m.n. 
C.P.J.. Goorden; Wiggers-Rust (1997), p. 181 en 182: de connexiteit is niet bepalend voor de 
vraagg of sprake is van een besluit. Deze is alleen bepalend voor de vraag of sprake is van een 
appellabelappellabel zuiver schadebesluit; zie ook Van Ravels (1997), p. 62. 

227.. Voor het terugvorderingsbesluit bestaat vaak een uitdrukkelijke wettelijke basis, bijv. in geval 
vann het terugvorderen van subsidie (art. 4:57 Awb). 

228.. ABRvS 21 oktober 1996, AB 1996, 496, m.n. N. Verheij, JB 1996, 232, m.n. H.J. Simon. 
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denn is om die schade aan de benadeelde te vergoeden of, in het geval dat een 
rechtmatigg besluit de schade heeft veroorzaakt, in het beginsel van égalité devant 
less charges publiques (het beginsel van gelijkheid voor de openbare lasten). De 
Afdelingg bestuursrechtspraak heeft bepaald, dat deze beginselen publiekrechtelijk 
vann aard zijn, indien zij hun werking doen voelen in een door de uitoefening van 
eenn aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhouding. 2 29 

Datt is een ruimer criterium dan het criterium van de Centrale Raad van Beroep, 
datt de schadeveroorzakende handeling een appellabel besluit dient te zijn. 

Binnenn een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking kan het bestuursorgaan ook feitelijke ver-
bintenisscheppendee handelingen verrichten, bijvoorbeeld in het geval van de uitoefening 
vann toezicht op naleving van wettelijke voorschriften of in het geval van langdurig stilzwij-
gendd gedogen.230 Als dergelijke handelingen schade veroorzaken, is een beslissing van het 
desbetreffendee bestuursorgaan over de vergoeding van de door die handelingen veroor-
zaaktee schade volgens het door de Afdeling bestuursrechtspraak gehanteerde criterium 
eenn besluit, echter niet volgens dat van de Centrale Raad van Beroep.231 De Centrale Raad 
vann Beroep stelt daarentegen de aard van de beslissing over de overheidsverplichting om 
schadee te vergoeden afhankelijk van het voormelde connexiteitsvereiste. Dat is een onjuist 
criteriumm om de aard van een geschil te bepalen. Bepalend daarvoor is immers of het 
geschill  betrekking heeft op een rechtsbetrekking waarbij een specifiek algemeen belang in 
hethet geding is (zie paragraaf 2.2.3). 

Dee gelaedeerde kan het bestuursorgaan verzoeken om een zuiver schadebesluit 
tee nemen. Een geschil daarover valt eveneens onder de competentie van de 
bestuursrechter.. En ook ingeval het verzoek betrekking heeft op het niet tijdig 
nemenn van een besluit, dient deze handeling volgens de Afdeling bestuursrecht-
spraakk voor bezwaar en beroep met een zuiver schadebesluit gelijk te worden 
gesteld.2* 2 2 

Voorwaardee voor een zuiver schadebesluit is derhalve, dat dit is genomen in het 
kaderr van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. De Afdeling bestuursrecht-
spraakk heeft dat aldus geformuleerd, dat de rechtsbetrekking moet worden 
beheerstt door de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid,233 of zoals 
dee President van de Haagse rechtbank dat reeds eerder formuleerde: 

229.. ABRvS 29 november 1996, Gst. 1997 (7047), 5, m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens, JB 1996, 253, 
ABB 1997, 66, m.n. P.J.J. van Buuren; ABRvS 18 februari 1997, AB 1997, 143, m.n. P.JJ. van 
Buuren,, Gst. 1997 (7052), m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens, JB 1997,7, m.n. H.J. Simon; ABRvS 
66 mei 1997, AB 1997, 229, m.n. P.J.J. van Buuren; JB 1997,118, m.n. H.J. Simon. 

230.. Bijv. ABRvS 23 juni 2000, AB 2001, 8, m.n. A.J.J. de Gier burgemeester en wethouders van 
Loosdrechtt hadden een zonder bouwvergunning geplaatste steiger en skischans langdurig 
gedoogd.. Deze bestonden dertig jaar. Zij meenden op grond daarvan niet tot handhaving te 
kunnenn overgaan. Volgens de rechter terecht 

231.. ABRvS 15 januari 1998, Br. 1998, p. 525 - 527, m.n. B.P.M, van Ravels (verzoek om vergoe-
dingg van schade die was geleden ten gevolge van niet-handhaving). 

232.. ABRvS 3 juni 1999, JB 1999,167, m.n. E.C.H, van der Linden. 
233.. ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229, m.n. P.J.J. van Buuren. 
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"eenn rechtsbetrekking moet in overwegende mate worden bepaald door een aan het 
bestuursorgaann toegekende bestuursbevoegdheid."234 

Dee bevoegdheid die in overwegende mate de rechtsbetrekking bepaalt, is de (ver-
meende)) bevoegdheid op basis waarvan het schadeveroorzakende overheidshan-
delenn heeft plaatsgevonden. In die (vermeende) bevoegdheid ligt mede de 
bevoegdheidd tot het nemen van het zuivere schadebesluit besloten, wat impliceert 
datt het orgaan dat het schadeveroorzakende besluit heeft genomen, het aangewe-
zenn orgaan is om tevens het daarmee samenhangende zuiver schadebesluit te 
nemen,, in beginsel met uitsluiting van andere (hiërarchisch bovengeschikte) 
organen.2355 De verplichting tot het betalen van schadevergoeding rust overigens 
opp het overheidslichaam waarvan dat bestuursorgaan deel uitmaakt. 

Dee gelaedeerde kan overigens ervoor kiezen om de verbintenis tot het betalen van schade-
vergoedingg niet door het bestuursorgaan maar door de civiele rechter te laten vaststel-
len.2366 Hij heeft die keuzemogelijkheid zelfs ingeval hij reeds om een zuiver schadebesluit 
heeftt verzocht, totdat het onderzoek op de terechtzitting is gesloten. 

Evaluatie Evaluatie 

Dee jurisprudentie inzake het zuiver schadebesluit is in overeenstemming met het 
uitgangspunt,, dat een bestuursrechtelijk geschil onder de competentie van de 
bestuursrechterr behoort te vallen (zie paragraaf 2.1.i). Daarvoor is vereist dat het 
geschill  betrekking heeft op een rechtsbetrekking waarbij een specifiek algemeen 
belangg is betrokken (zie paragraaf 2.2.3). Dit criterium vindt men terug in de 
hiervoorr vermelde jurisprudentie. De rechter acht immers de aard van de rechts-
betrekkingg bepalend. 

Diee jurisprudentie is voor kritiek vatbaar voor zover de rechter een zuiver 
schade'besluit'' als een rechtshandeling aanmerkt (zie paragraaf 2.3.2.). 

Opp de voormelde jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak is ook nog andere 
kritiekk geuit. Deze rechter zou ten onrechte uit algemene rechtsbeginselen publiekrechte-
lijkee bevoegdheden hebben afgeleid. Vooral de uitspraak van 21 oktober i^62^7 inzake het 
terugvorderingsbesluitt heeft aanleiding gegeven tot die kritiek, omdat de rechter daarin 
expliciett overweegt, dat het desbetreffende algemene rechtsbeginsel een publiekrechtelijke 
bevoegdheidd schept. 

Eenn bestuursorgaan kan inderdaad geen publiekrechtelijke bevoegdheid aan een 
algemeenn rechtsbeginsel ontlenen, omdat beginselen slechts als functie hebben 

234.. Pres. Rb. Den Haag, 10 mei 1996, JB 1996, 206, m.n. H.J. Simon. 
235.. Vgl. ABRvS 10 april 1998, Gst. 1998 (7101), nr. 2, m.n. B.M.J. van der Meulen; ABRvS 23 juli 

1999,, AB 1999, 414, m.n. L.J.A. Damen, JB 1999, 203, m.n. M.A. Heldeweg; ABRvS 12 augus-
tuss 1999, AB 1999, 327, m.n. M. Schreuder-Vlasblom. 

236.. Verheij (1999), p. 39; zie ook HR 17 december 1999, AB 2000,89, m.n. P.J.J. van Buuren. 
237.. ABRvS 21 oktober 1996, AB 1996, 496, m.n. N. Verheij, JB 1996, 232, m.n. H.J. Simon. 
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omm de uitoefening van reeds bestaande bevoegdheden te normeren.2^8 Beginse-
lenn creëren geen bevoegdheden.239 Aan een rechtsbeginsel kan wel verbintenis-
scheppendee werking toekomen, in dit geval in aanvulling op de uitoefening van 
dee secundaire bevoegdheid tot het vaststellen van de schadevergoeding. Een 
beginsell  fungeert echter niet als een zelfstandige bron van een publiekrechtelijke 
verbintenis. . 

Opp grond van een toezegging kan een bestuursorgaan bijvoorbeeld jegens een bepaalde 
belanghebbendee verplicht zijn om een bepaald besluit te nemen. Als bron van de verbinte-
niss fungeren hier zowel het vertrouwensbeginsel als de publiekrechtelijke toezegging,240 

diee zijn grondslag heeft in een accessoire publiekrechtelijke bevoegdheid. De accessoire 
publiekrechtelijkee bevoegdheid valt vervolgens te herleiden tot de primaire publiekrechte-
lijkee bevoegdheid waarop de toezegging betrekking heeft. 

Dee grondslag van een zuiver schadebesluit dient dan ook in de eerste plaats 
gezochtt te worden in de publiekrechtelijke bevoegdheid krachtens welke het 
schadeveroorzakendee besluit is genomen (primaire bevoegdheid), en waarvan de 
bevoegdheidd tot het nemen van een zuiver schadebesluit is afgeleid {accessoire 
bevoegdheid).. Die primaire bevoegdheid zal meestal bij of krachtens wettelijk 
voorschriftt aan het bestuursorgaan zijn verleend.241 

Alss een zuiver schadebesluit betrekking heeft op schade die het gevolg is van fei-
telijkk publiekrechtelijk handelen of van het vaststellen van een algemeen verbin-
dendd voorschrift of beleidsregel, valt dit besluit over het algemeen niet onder de 
competentiee van de bestuursrechter. Dat heeft niet zozeer te maken met de vraag 
off  sprake is van een besluit, althans voor zover het de competentie van de Afde-
lingg bestuursrechtspraak betreft, maar veeleer met het door de Afdeling bestuurs-
rechtspraakk gehanteerde connexiteitsvereiste. Het zuiver schadebesluit is dan 
niett appellabel, omdat het besluit dat de schade heeft veroorzaakt, van de compe-
tentiee van de bestuursrechter is uitgezonderd. Ten aanzien van een feitelijke 
publiekrechtelijkee handeling die schade veroorzaakt, geldt hetzelfde. Het feit dat 
dezee handelingen van het bestuursorgaan zijn uitgezonderd van de competentie 
vann de bestuursrechter, werkt door ten aanzien van het daarmee samenhangende 
zuiverr schadebesluit. Dat die uitzondering soms tot een voor de rechtzoekende 
willekeurigee afbakening van de competentie van de bestuursrechter leidt, is in 
paragraaff  2.1.2 geïllustreerd aan de hand van de casus over Bos. 

238.. Van Buuren (1997), p. 763: uit een beginsel kan geen rechtshandeling voortvloeien. Op dat 
beginsell  kan wel een bevoegdheid worden gebaseerd. 

239.. Zie Van der Vlies (1997), p. 608; Kortmann (1997), p. 1327; H.Ph.J.A.M. Hennekens in zijn 
noott bij ABRvS 18 februari 1997, Gst. 1997 (7052), nr. 6: zij zijn van oordeel, dat uit een 
rechtsbeginsell  geen bevoegdheid kan worden afgeleid. 

240.. Vgl. Menu (1994), p. 275 - 279: zij acht het mogelijk om de eenzijdige overheidstoezegging als 
zelfstandigee verbintenisscheppende rechtsfiguur in het systeem van het BW in te bedden. 

241.. Anders Ruiter (1998), p. 286 en 287: hij neemt een algemene bevoegdheid aan tot het nemen 
vann rechtvaststellende besluiten. 
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Watt de huidige competentieafbakening betekent, valt voorts te illustreren aan de hand van 
hett volgende geval. Indien een belanghebbende het bestuursorgaan verzoekt om te hand-
haven,, deze handhaving uitblijft , de belanghebbende daardoor schade lijdt, hij het 
bestuursorgaann verzoekt om deze schade te vergoeden en het bestuursorgaan vervolgens 
opp dat verzoek om schadevergoeding beslist, levert die laatste beslissing een appellabel zui-
verr schadebesluit op. Dat geldt ook voor het niet-tijdig beslissen op dat verzoek tot schade-
vergoeding.2422 De situatie kan zich voordoen, dat deze belanghebbende niet verzoekt om 
handhaving,, maar direct bij het bestuursorgaan een verzoek indient tot het vergoeden van 
dee schade die hij heeft geleden door het niet-handhaven. In dat geval levert de beslissing 
vann het bestuursorgaan geen besluit op. Die situatie doet zich ook voor, als het bestuursor-
gaann niet of niet tijdig beslist op dat verzoek tot schadevergoeding.243 

Diee jurisprudentie is voorts voor kritiek vatbaar, omdat de Afdeling bestuursrechtspraak 
daarinn eerst een bepaald type beslissing als besluit aanmerkt en vervolgens dat besluit in 
bepaaldee gevallen uitzondert van de werking van artikel 8:1, eerste lid, Awb. Zij erkent in 
eerstee instantie, dat een belanghebbende in principe het recht van beroep heeft, en 'ont-
neemt'' vervolgens in sommige gevallen dat recht weer zonder dat daarvoor een wettelijke 
basiss bestaat. Dit verdraagt zich niet met het stelsel van de Awb, waarin limitatief is 
omschrevenn welke (typen) besluiten van de competentie van de bestuursrechter zijn uitge-
zonderd.. Dat is geregeld in de artikelen 8:2 tot en met 8:5 van de Awb. De Afdeling 
bestuursrechtspraakk voegt daar een uitzondering aan toe. 

WetswijzigingWetswijziging gewenst 

Naarr aanleiding van de voormelde jurisprudentie over schadebesluiten hebben 
onderr andere Verheij en Polak gepleit voor een ingrijpen van de wetgever.244 Zij 
willenn meer dan alleen een codificatie van de voormelde jurisprudentie en beve-
lenn de wetgever aan om de gelaedeerde het recht te verlenen om zich direct tot de 
bestuursrechterr te wenden met een vordering tot vergoeding van de schade die 
hijj  heeft geleden ten gevolge van een besluit anders dan op basis van artikel 8:73 
Awb.. Hij zou volgens hen daarvoor een termijn van vijfjaren moeten krijgen. De 
invoeringg van het door hen voorgestelde rechtsmiddel zou een aanmerkelijke ver-
anderingg teweegbrengen, omdat het bestaan van een (fictief) besluit of een daar-
meee gelijk te stellen handeling volgens hun aanbevelingen niet langer een 
vereistee is voor de toegang tot de bestuursrechter, in geval van overheidsaanspra-
kelijkheidd wegens een (on)rechtmatig publiekrechtelijke (rechts)handeling van 
eenn bestuursorgaan.24 5 Voordeel van hun voorstel is, dat dit de kwestie of een 
beslissingg van een bestuursorgaan over overheidsaansprakelijkheid een besluit 
oplevert,, omzeilt. Die kwestie is dan voor de toegang tot de rechter niet meer rele-
vant. . 

242.. ABRvS 30 maart 1999, AB 2000, 10, m.n. G.T.J.M. Jurgens. 
243.. ABRvS 15 januari 1998, JB 1998, 36, m.n. E.C.H, van der Linden. 
244.. Zie ook Polak (1997), p. 1326. 
245.. Verheij (1999), p. 48 - 50. Hij pleit overigens voor een vergelijkbare regeling voor nadeelcom-

pensatiee bij rechtmatig handelen (p. 50 e.v.); zie ook Polak (1999), p. 81 - 87, 145; De Wij-
kersloothh (1999), p. 98. 
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Wenselijkk is dat daarbij ook het voormelde connexiteitscriterium dat de Afdeling 
bestuursrechtspraakk hanteert, vervalt. Men zou zich ook tot de bestuursrechter 
moetenn kunnen wenden met een verzoek tot een veroordeling tot het vergoeden 
vann de schade die men heeft geleden ten gevolge van publiekrechtelijk feitelijk 
handelen. . 

2.3.44 Bevoegdhedenovereenkomst 

BesluitenBesluiten in relatie tot de bevoegdhedenovereenkomst 

Eenn bevoegdhedenovereenkomst heeft als onderwerp de uitoefening van een 
publiekrechtelijkee bevoegdheid door een bestuursorgaan. Meestal verplicht het 
bestuursorgaann zich daarbij tot het nemen van een bepaald besluit, bijvoorbeeld 
omm een bepaalde vergunning of vrijstelling te verlenen. 

Watt betreft de beslissing van het bestuursorgaan om een dergelijke over-
eenkomstt aan te gaan, valt het volgende op te merken. Gelet op het feit, dat het 
bestuursorgaann met die beslissing beoogt een verplichting op zich te nemen en 
zijnn wederpartij een recht te verlenen op een bepaalde prestatie, dient die beslis-
singg als een rechtshandeling te worden aangemerkt. Die rechtshandeling vindt 
haarr grondslag in een accessoire publiekrechtelijke bevoegdheid (zie paragraaf 
2.2.3).. De handeling waarbij het bestuursorgaan een bevoegdhedenovereenkomst 
aangaat,, levert daarom een besluit op.246 

MogelijkheidMogelijkheid van beroep op de bestuursrechter 

Dee besluiten tot het aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst vallen in prin-
cipee onder de competentie van de bestuursrechter.247 Dat betekent dat een 
belanghebbendee daartegen beroep kan instellen,248 mits hij daarbij voldoende 
belangg heeft (artikel 6:3 Awb). 

Ookk tegen het besluit dat een bestuursorgaan neemt ter uitvoering van een 
bevoegdhedenovereenkomst,, staat meestal beroep open voor zowel de wederpar-
tijj  van het bestuursorgaan als voor andere belanghebbenden. Die besluiten heb-
benn immers veelal betrekking op het verlenen van een vergunning, onthefring of 
vrijstellingg en dergelijke. De belanghebbende kan dan, als hij van mening is dat 
hett bestuursorgaan zijn afspraak niet nakomt, een beroep doen op het vertrou-
wensbeginsel. . 

Hett is mogelijk dat het bestuursorgaan tijdens de procedure aanvoert, dat 
hett de overeenkomst niet is nagekomen, omdat de belanghebbende niet de pres-

246.. De Haan, Drupsteen & Fernhout (1998), p. 112 e.v; zie Verheij (1999), p. 71. 
247.. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 294. 
248.. Anders (impliciet) HR 3 april 1999, AB 1998, 241, m.n. Th.G. Drupsteen: het geschil dat 

daarinn door de civiele rechter werd beslecht, had betrekking op een voorschrift in een 
bevoegdhedenovereenkomstt over de wijziging van een bestemmingsplan. Dat voorschrift 
werdd wegens schendig van het verbod van détournement de pouvoir onrechtmatig bevonden; 
eveneenss (impliciet) anders: Hof Amsterdam 6 november 1997, NJ1998, 634. 
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tatiee heeft verricht waartoe deze uit hoofde van de overeenkomst gehouden was. 
Hett bestuursorgaan doet dan {i n feite) een beroep op het algemene vertrouwens-
beginsell  dat ten grondslag ligt aan het contractenrecht. Of dit een legitime weige-
ringsgrondd oplevert, zal de bestuursrechter vervolgens moeten toetsen op basis 
vann de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de van toepassing zijnde 
bijzonderee bestuursrechtelijke regelgeving. 

Stell  dat de belanghebbende de verplichtingen die op hem rusten uit hoofde van de 
bevoegdhedenovereenkomst,, niet nakomt. Voor het bestuursorgaan staat dan geen beroep 
openn op de bestuursrechter. Deze kan naar aanleiding daarvan wel zijn toegezegde presta-
tiee opschorten. Die optie kwam hiervoor reeds ter sprake. Het bestuursorgaan zou zich in 
principee ook met een nakomingsactie tot de civiele rechter kunnen wenden. 

Eenn bestuursrechtelijk geschil over het besluit van het bestuursorgaan tot het 
aangaann van de overeenkomst zal zich overigens niet gauw voordoen. De weder-
partijj  die daarmee niet akkoord gaat, omdat het bestuursorgaan bijvoorbeeld een 
onredelijkee tegenprestatie verlangt, zal immers over het algemeen de overeen-
komstt niet tekenen. 

Dee vraag of een bestuursorgaan een bepaalde bevoegdhedenkomst mag aangaan, 
kann indirect in de bestuursrechtspraak aan de orde komen. Dat is bijvoorbeeld 
mogelijkk als een belanghebbende beroep instelt tegen een besluit dat op basis van 
diee overeenkomst is genomen. 

Datt indirect beroep mogelijk is, valt af te leiden uit de uitspraak van de Afdeling recht-
spraakk van 4 oktober 1985.249 Het ging daarbij weliswaar niet om een overeenkomst die al 
geslotenn was, maar om een overeenkomst die de belanghebbende weigerde te accepteren. 
Voorr de mogelijkheid van indirect beroep is dit onderscheid verder niet van belang. Het 
gingg in die uitspraak om een besluit van de gemeenteraad waarbij hij zijn weigering hand-
haaftt om het ter plaatse geldende bestemmingsplan te herzien zodanig dat het voor de 
belanghebbendee mogelijk werd om zijn camping uit te breiden. Terzijde merk ik op, dat in 
hett verleden de mogelijkheid van beroep op bestuursrechter bestond in het geval van een 
weigeringg om een bestemmingsplan te wijzigen, mits sprake was van een 'postzegel-
plan'.2500 De gemeenteraad had zijn weigering gebaseerd op de omstandigheid, dat appel-
lantt niet bereid was de aan hem voorgelegde privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan. 
Hijj  zou op grond van die overeenkomst verplicht zijn geweest tot het betalen van een 
bedragg in het Fonds dorpsuitleg. De bestuursrechter achtte zich competent om van het 
onderhavigee geschil kennis te nemen. De rechter oordeelde de onderhavige weigering in 
strijdd met het verbod van détournement de pouvoir. 

Ookk de volgende situatie kan zich voordoen. Stel dat het bestuursorgaan een 
besluitt neemt overeenkomstig de bevoegdhedenovereenkomst. Het is mogelijk, 
datt de wederpartij achteraf meent, dat hij op grond van die overeenkomst een 
prestatiee heeft verricht, waartoe het bestuursorgaan hem rechtens gezien niet had 

249.. Gst 1986 (6808), p. 101 -103, m.n. W. Konijnenbelt (Pluimpot). 
250.. Thans niet meen ABRvS 30 november 1995, AB 1996, 69, m.n. P.J.J. van Buuren; zie voor kri-

tiek:: Nicolaï e.a. (1997), p. 646 en 647. 
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mogenn verplichten. Daarvan is bijvoorbeeld sprake, als de bevoegdhedenovereen-
komstt hem verplicht om geld te betalen ten behoeve van een doel dat niets te 
makenn heeft met het algemene belang dat het bestuursorgaan dient te behartigen 
bijj  het onderhavige besluit (détournement de pouvoir). Deze situatie komt mate-
rieell  overeen met de situatie waarin aan een vergunning voorschriften verbonden 
zijnn die niet overeenkomen met de strekking van het wettelijk voorschrift waarop 
diee vergunning is gebaseerd. De bestuursrechter zou de vergunning onder voor-
waardenn - dat wil zeggen de vergunning op basis van een bevoegdhedenovereen-
komstt - uit oogpunt van rechtsbescherming gelijk behoren te stellen aan een 
vergunningg waaraan voorschriften zijn verbonden. Hij kan uitdrukkelijk in zijn 
uitspraakk overwegen dat hij daartoe overgaat. Een dergelijke benadering van de 
rechterr komt soms ook voor bij bestuurlijke oordelen. De rechter heeft deze 
immerss een enkele keer uitdrukkelijk met een besluit gelijkgesteld met het oog 
opp de rechtsbescherming.251 Materieelrechtelijk gezien bestaat er immers tussen 
beidee situaties, vanuit de positie van de belanghebbende gezien, geen verschil. 
Voorr het bestuursorgaan wel, dat immers op grond van de overeenkomst even-
tueell  een actie uit hoofde van wanprestatie kan instellen. Of beide situaties naar 
geldendd recht uit oogpunt van rechtsbescherming inderdaad gelijk worden 
behandeld,, is echter onduidelijk. 252 Wenselijk is, dat die duidelijkheid er wel 
komt. . 

Dee wederpartij die achteraf meent onverschuldigd betaald te hebben, omdat de bevoegd-
hedenovereenkomstt in strijd met het recht is aangegaan, zou het bestuursorgaan ook kun-
nenn verzoeken om te beslissen, dat hijj  onverschuldigd heeft betaald. Gelet op de hiervoor 
besprokenn jurisprudentie inzake zuivere schadebesluiten (paragraaf 2.3.3), levert die 
beslissingg een besluit op. Indien het bestuursorgaan dat verzoek van de wederpartij 
afwijst,, staat daartegen voor deze belanghebbende in principe beroep open op de bestuurs-
rechter.. Het beginsel, dat wat onverschuldigd is betaald, terugbetaald dient te worden aan 
dee rechthebbende, is immers publiekrechtelijk van aard, als de werking van dat beginsel 
zichh doet gevoelen in een door het publiekrecht beheerste rechtsbetrekking.253 De rechts-
betrekkingg wordt in dit geval door het publiekrecht beheerst, omdat een specifiek algemeen 
belangg in het geding is. Dat is het algemene deelbelang dat het wettelijk voorschrift beoogt 
tee beschermen waaraan de publiekrechtelijke bevoegdheid is ontleend. Het gaat daarbij 
omm de publiekrechtelijke bevoegdheid die het object vormt van de desbetreffende bevoegd-
hedenovereenkomst. . 

Eenn geschil over de rechtsgeldigheid van de bevoegdhedenovereenkomst kan heden in 
iederr geval aan de civiele rechter worden voorgelegd.254 De civiele rechter is echter niet de 
meestt aangewezen rechter om te oordelen over de rechtsgeldigheid van het besluit van het 
bestuursorgaann tot het aangaan van die overeenkomst (zie de paragrafen 1.4.6 en 2.1.1). 
Eenn geschil daarover is immers bestuursrechtelijk van aard. 

251.. Pres. Rb. Zutphen, 4 oktober 1995, JB 1996, 2, m.n. RJ.N. Schlössels. 
252.. Volgens Hennekens is dat wel het geval. Zie zijn noot onder HR 3 april 1998, Gst 1998 

(7079),, p. 383 - 386. Hij verwijst daarbij naar de voormelde uitspraak 'Pluimpof. De situatie 
inn die uitspraak was echter niet helemaal hetzelfde. Er is mij echter geen uitspraak van de 
bestuursrechterr bekend, waarin deze vorm van indirect beroep expliciet wordt erkend. 

253.. Vgl. ABRvS 21 oktober 1996, AB 1996,496, m.n. N. Verheij, JB 19%, 232, m.n. H.J. Simon. 
254.. HR 3 april 1998, Gst. 1998 (7079), p. 383 - 386, m.n. H.Ph.J.A.M. Hennekens. 
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TenTen slotte 

Verheijj  maant voorzichtig te zijn met de beslissing van het bestuursorgaan om 
eenn bevoegdhedenovereenkomst aan te gaan als besluit te kwalificeren. Volgens 
hemm zouden de gevolgen daarvan voor het bestuurs(proces)recht niet goed te 
overzienn zijn.255 Die kwalificatie als een besluit lijk t echter onontkoombaar, aan-
gezienn die beslissing alleen uit hoofde van een publiekrechtelijke bevoegdheid 
kann zijn genomen. 

Diee voorzichtigheid is bovendien wat betreft het toepassen van het procesrecht 
niett nodig, omdat belanghebbenden meestal geen belang hebben bij de mogelijk-
heidd van beroep tegen een besluit tot het aangaan van een bevoegdhedenovereen-
komst.. Voor de wederpartij van het bestuursorgaan geldt, dat hij met de 
overeenkomstt heeft ingestemd. Daarom zal het niet vaak voorkomen, dat hij het 
besluitt tot het aangaan daarvan wil aanvechten. Als tussen hem en het bestuurs-
orgaann een geschil optreedt, zal dat meestal betrekking hebben op het besluit dat 
hett bestuursorgaan ter uitvoering van die overeenkomst neemt. 

Voorr derde-belanghebbenden geldt, dat zij in principe niet door het besluit tot het 
aangaann van de overeenkomst in hun belang worden getroffen.25 Die overeen-
komstt bindt immers alleen partijen en niet hen. De overeenkomst kan hen 
bovendienn geen rechten ontnemen die zij op grond van het bestuursrecht heb-
ben.2577 Zij behouden dus de mogelijkheid van beroep tegen het besluit dat het 
bestuursorgaann neemt ter uitvoering van de overeenkomst. 

Hett is daarom zelfs de vraag of deze derden wel belanghebbenden zijn bij het besluit tot 
hett aangaan van een bevoegdhedenovereenkomst. Als dat wel het geval is, belet in ieder 
gevall  artikel 6:3 Awb hen een rechtstreeks beroep tegen dat besluit. 

2.3.52.3.5 Publiekrechtelijke toezegging 

Verdedigbaarr is dat een publiekrechtelijke toezegging een besluit (een beschikking) 
is,, omdat het bestuursorgaan dat de toezegging doet, daarmee aan de geadres-
seerdee daarvan een recht beoogt te geven op een bepaald handelen zijnerzijds. Deze 
stellingg is gebaseerd op de definitie die Menu van de toezegging geeft:25 

"Overheidstoezeggingenn in het bestuursrecht stellen een bepaalde handelwijze in 
hett vooruitzicht, gaan doorgaans vooraf aan een later nog formeel te nemen besluit 
of tee verrichten bestuurshandeling, hebben een eenzijdig en begunstigend karakter, 
zijnn gericht op een specifieke situatie, zijn persoonsgericht en gebonden, geven een 
standpuntt weer en zijn vervat in concrete bewoordingen." 

255.. Verheij (1999), p. 71. 
256.. Bij deze nuanceer ik hetgeen ik heb betoogd in: Pront-van Bommel, Stout & Van der Vlies 

(1997),, p. 75. 
257.. Vgl. AGRvS 1 september 1992, AB 1993, 400, m.n. Th.G. Drupsteen (Hydro Agri). Ik zal uit-

voerigg ingaan op deze uitspraak in paragraaf 8.3.3. 
258.. Menu (1994), p. 19. 
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Dee geadresseerde van die toezegging kan zijn recht baseren op het vertrouwens-
beginsel.. Als die toezegging bevoegd is gedaan, kan hij daaraan gerechtvaardigde 
verwachtingenn ontlenen jegens het desbetreffende bestuursorgaan. Dat orgaan is 
opp grond van het vertrouwensbeginsel gehouden om zo enigszins mogelijk die 
verwachtingenn te honoreren. Men zou kunnen tegenwerpen, dat de binding op 
grondd van het vertrouwensbeginsel niet voldoende is om de toezegging als een 
rechtshandelingg aan te merken. Het gaat hier immers om een vorm van zelfbin-
ding2599 en niet om een binding ingevolge de wet. Van een op rechtsgevolg 
gerichtegerichte handeling zou geen sprake zijn. Daar valt tegen in te brengen dat volgens 
dee voormelde omschrijving een toezegging het resultaat is van een oordeelsvor-
mingg door het bestuursorgaan met betrekking tot een specifiek geval.200 In die 
oordeelsvormingg ligt een 'uiting van de wtf van het bestuursorgaan besloten. In 
zoverree zou wel gesproken kunnen worden van een handeling van een bestuurs-
orgaann die erop gericht is om de geadresseerde daarvan een recht te verlenen. Van 
Ommerenn is van mening dat het een kwestie van definiëring is. Dat is wellicht 
zo,, maar wel één met consequenties voor het bestuursrecht. 

Alss de publiekrechtelijke toezegging inderdaad een - tot de geadresseerde gericht - besluit 
oplevert,, geldt dat op grond van artikel 1:3, tweede lid, Awb ook voor de afwijzing van een 
bestuursorgaann van een aanvraag om zo'n toezegging (een beschikking) te doen. Indien 
hethet bestuursorgaan niet (tijdig) op een dergelijke aanvraag reageert, valt deze weigering 
voorr de mogelijkheid van bezwaar en beroep met een besluit gelijk te stellen (artikel 6:2 
Awb).. Over de implicaties hiervan kom ik in de volgende paragraaf terug in relatie tott de 
weigeringg om te gedogen. 

Voorr het procesrecht zal het praktisch gezien niet zoveel uitmaken of een publiek-
rechtelijkee toezegging als een besluit (beschikking) wordt gekwalificeerd of niet. 
Vann die kwalificatie zal waarschijnlijk geen noemenswaardige invloed op de kwan-
titeitt van de door de rechter te beoordelen zaken uitgaan. Het is immers niet goed 
voorstelbaar,, dat de geadresseerde van de toezegging behoefte heeft aan de moge-
lijkheidd van beroep tegen een publiekrechtelijke toezegging. Deze werkt immers 
tenn aanzien van hem per definitie eenzijdig begunstigend. De geadresseerde van 
dee toezegging heeft derhalve geen procesbelang bij beroep op de rechter. 

Derdenn zullen ingevolge artikel 6:3 Awb geen beroep tegen de publiekrechtelijke 
toezeggingg kunnen instellen, omdat deze voor hen als een niet beroepbaar voor-
bereidingsbesluitt geldt ten opzichte van het besluit dat het bestuursorgaan op 
basiss van de toezegging heeft genomen of nog moet nemen. Bovendien zijn zij 
niett belanghebbend, omdat die toezegging hen op geen enkele wijze kan binden. 

Menn kan zich afvragen of het 'wenselijk' is om een toezegging als een besluit te kwalifice-
ren.. Dat is een vraag van andere orde dan de vraag of een toezegging op grond van de juris-

259.. Zie voor de binding die voor het bestuursorgaan kan ontstaan uit het volgen van een vaste 
gedragslijn:: Van Ommeren (1996a), p. 251 en 264 - 266: zie voor de toezegging, Van Omme-
renn (1996a), p. 298. 

260.. Stout (1997), p. 13. 
261.. Van Ommeren (1996a), p. 282. 
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prudentiee als besluit dient te worden gekwalificeerd. Aan die kwalificatie kleven bezwaren. 
Diee kwalificatie leidt immers tot verdere juridisering van handelingen van bestuursorga-
nen.. Dit zou tot gevolg kunnen hebben, dat de bepalingen uit de hoofdstukken 3 en 4 van 
dee Awb op de toezegging van toepassing zijn. Dit probleem doet zich ook voor ten aanzien 
vann bestuurlijke oordelen. Een ander bezwaar is dat het moeilijk is om onderscheid te 
makenn tussen het verstrekken van informatie en het doen van een toezegging. Het eerste 
geldtt volgens de heersende leer in ieder geval niet als het nemen van een besluit. 

2.3.62.3.6 Cedoogbesluiten 

Ookk conflicten over handhaving door bestuursorganen zijn over het algemeen tot 
eenn besluit te herleiden. Ik noem in dit verband in het bijzonder het geval, dat 
derde-belanghebbendenn in beroep gaan van het besluit van een bestuursorgaan 
omm geen sanctie op te leggen. Zo'n conflict valt onder de competentie van de 
bestuursrechter.22 Voor conflicten over handhavingtoezicht verwijs ik naar de 
volgendee paragraaf. 

Dee beslissing van een bestuursorgaan om een illegale situatie te gedogen wordt 
blijkenss vaste jurisprudentie als een besluit aangemerkt. De weigering om te 
gedogenn geldt daarentegen niet als een daaraan gelijk te stellen handeling, tenzij 
diee beslissing op een beleidsregel berust (zie hierover paragraaf 2.1.2). 

Beleidsregelss kunnen volgens de jurisprudentie kennelijk een bevoegdheid creëren voor 
eenn bestuursorgaan om besluiten of daaraan gelijk te stellen beslissingen te nemen. Ook 
mett betrekking tot andere beslissingen in het kader van bestuursrechtelijke handhaving is 
datt het geval. Een waarschuwing van een bestuursorgaan, dat het een sanctie zal opleggen 
-- niet zijnde een aanzegging tot het toepassen van bestuursdwang - geldt over het alge-
meenn als een feitelijke handeling. Wanneer deze is genomen op grond van een op schrift 
gesteldd sanctiebeleid, beschouwt de bestuursrechter deze echter wel als een op rechts-
gevolgg gerichte handeling. 3 

Dee jurisprudentie met betrekking tot de weigering om te gedogen behoeft her-
overweging.. Wenselijk is dat geschillen daarover ook aan de bestuursrechter kun-
nenn worden voorgelegd. 

Datt is wenselijk, omdat een geschil daarover bestuursrechtelijk van aard is. Bovendien is 
hett zeer goed verdedigbaar dat die weigering op grond van artikel 1:3, tweede lid, Awb als 
eenn besluit dient te wordenn aangemerkt, of op grond van artikel 6:2 Awb voor bezwaar en 
beroepp met een besluit dient te worden gelijkgesteld. De beslissing om te gedogen, valt 
immerss aan te merken als publiekrechtelijke toezegging om geen bestuursrechtelijke 
sanctiee toe te passen. De weigering om die toezegging te doen dient dan met een besluit 
gelijkk te worden gesteld. De volgende te beoordelen kwestie is of de aanvrager van die toe-
zeggingg voldoende belang heeft bij de mogelijkheid van beroep, want als dit niet het geval 
is,, behoort hem immers geen actie toe te komen. Dat zal niet het geval zijn, indien het 
voorr hem niet bezwaarlijk is om een sanctiebesluit af te wachten of uit te lokken. In andere 
gevallenn zal hij wel een voldoende belang hebben bij de mogelijkheid van bezwaar en 

262.. Michiels (2000). 
263.. CRvB 11 mei 1995, AB 1995, 571. 
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beroepp tegen de weigering om een toezegging te doen. Dat zal het geval zijn indien deze 
aanvragerr op basis van die toezegging een beslissing neemt om al dan niet bepaalde activi-
teitenn te ontplooien. Iets anders is, dat deze aanvrager op dit moment echter niet veel baat 
heeftt bij de mogelijkheid van bezwaar en beroep. Hij heeft immers naar geldend recht 
geenn recht op een dergelijke toezegging (vergelijk paragraaf 2.3.2 over het bestuurlijk oor-
deel). . 

2.44 O P ZOEK NAAR EEN ANDER CRITERIUM DAN HET BESLUITBEGRIP 

2.4.12.4.1 Inleiding 

Sommigee bestuursrechtelijke geschillen vallen nog buiten de competentie van de 
bestuursrechter.. In de vorige paragrafen zijn daarvan voorbeelden genoemd in 
relatiee tot zuivere schadebesluiten, gedogen en handhaving. Uit oogpunt van 
rechtsbeschermingg is het wenselijk, dat ook die bestuursrechtelijke geschillen 
onderr de competentie van de bestuursrechter vallen. 

Hiervoorr kwam ook ter sprake, dat de extensieve interpretatie van het 
besluitbegripp ten koste is gegaan van een logische en heldere competentieafbake-
ningg (zie in het bijzonder paragraaf 2.3.2). De rechter heeft daarmee handelingen 
onderr het besluitbegrip gebracht die strikt genomen niet als rechtshandeling zijn 
aann te merken. Deze problematiek is aan de orde gesteld in relatie tot bestuurlijke 
oordelen. . 

Eenn ruime en zo helder mogelijke afbakening van de competentie van de 
bestuursrechterr die beide tekortkomingen wegneemt, valt te bereiken door de 
toegangg tot de rechter anders af te bakenen dan op basis van het besluitbegrip. 
Uitgangspuntt is dat de bestuursrechter bevoegd behoort te zijn, telkens wanneer 
sprakee is van een (veronderstelde) aantasting van de rechtspositie van een belang-
hebbendee door een handelen van bestuursorgaan (zie paragraaf 2.1.1),2 4 mits hij 
voldoendee belang heeft bij een actie (zie randvoorwaarde 5, genoemd in paragraaf 
1.4.1).. Anders gezegd, elk bestuursrechtelijk geschil behoort in beginsel onder de 
competentiee van de bestuursrechter te vallen. 

Dee wetgever heeft blijkens de wetsgeschiedenis met het invoeren van Hoofdstuk 8 van de 
Awbb beoogd het verbrokkelde, ondoorzichtige en ontoegankelijke stelsel van bestuursrech-
telijkee rechtsbescherming dat voorheen bestond, aanmerkelijk te vereenvoudigen. Zijn 
strevenn daarbij was, dat er uiteindelijk 'één adres' kwam waartoe de rechtzoekende zich kon 
wendenn met een "bestuursrechtelijk geschil'. De wetgever beschouwde het invoeren van het 
nieuwee bestuursprocesrecht, inclusief het besluitbegrip ter afbakening van de competentie 
vann de bestuursrechter, als een stap op weg naar dat doel.2 5 

Ditt uitgangspunt lijk t goed aan te sluiten bij de in de literatuur bestaande ten-
denss om om zoveel mogelijk alle bestuursrechtelijke geschillen onder de compe-
tentiee van de bestuursrechter te willen brengen.266 Bestuursrechtjuristen lijken 
zichh steeds duidelijker uit te spreken voor een uitbreiding van de competentie van 

264.. Vgl. A. van Hall in zijn noot onder ABRvS 19 juni 2000, AB 2000, 339. 
265.. Kamerstukken II, 1991 -1992, 22 495, nr. 3, p. 23. 
266.. Allewijn (1994), p. 74. 
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dee bestuursrechter, zodanig dat daar alle rechtsgeschillen onder vallen die ont-
staann uit publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen.207 Velen hebben zich bijvoor-
beeldd tijdens de Jaarvergadering van de Vereniging voor Administratief Recht de 
datoo 23 april 1999 daarvoor uitgesproken.268 

Tegenoverr de voormelde behoefte van de rechtzoekende staat het algemene belang, dat de 
bestuursrechterr niet nodeloos mag worden belast. Een te ruime formulering van de com-
petentiee van de bestuursrechter kan daartoe leiden. Rechtspraak is kostbaar, en bij node-
lozee belasting daarvan lijken de kosten daarvan moeilijk te rechtvaardigen. Gelet op dit 
algemenee belang is het legitiem om alleen rechtzoekenden die voldoende belang hebben 
bijj  een rechterlijke uitspraak toe te laten tot de procedure. Zonder belang is een actie niet 
gerechtvaardigdd (zie randvoorwaarde uit paragraaf 1.4.1). 

Eenn bestuursrechtelijk geschil kan ook betrekking hebben op feitelijk handelen 
vann een bestuursorgaan, als dat handelen geschiedt uit hoofde van een publiek-
rechtelijkee bevoegdheid. In principe zou dit type bestuursrechtelijk geschil ook 
onderr de competentie van de bestuursrechter behoren te vallen (zie paragaaf 
2.1.2),, wat nu niet het geval is (zie paragraaf 2.3.1). Het gaat overigens om een 
randverschijnsel.. Dit type bestuursrechtelijk geschil komt immers relatief weinig 
voor. . 

Eenn conflict naar aanleiding van een grootscheeps onderzoek naar de administratie van 
eenn bedrijf is bijvoorbeeld een bestuursrechtelijk geschil over een feitelijke handeling 
waarvann de bestuursrechter kennis behoort te kunnen nemen.269 Het geschil is bestuurs-
rechtelijkk van aard, omdat de toezichthouder deze beslissing neemt uit hoofde van een 
publiekrechtelijkk recht (of bevoegdheid in ruime zin). Stel dat de ondernemer meent, dat 
ditt onderzoek onrechtmatig is, omdat zijn administratie recentelijk al volledig is doorge-
licht.. Zijns inziens ontbreekt de noodzaak tot een nieuw onderzoek. Juist in dit soort geval-
lenn kan er behoefte bestaan aan een rechter die de rechtmatigheid van dit overheids-
optredenn beoordeelt. Gelet op het publiekrechtelijke karakter van het geschil behoort deze 
rechterr de bestuursrechter te zijn. Het gaat hier immers om de uitoefening van ingrijpend 
dwangmiddell  waardoor deze ondernemer schade kan lijden. Die beslissing om dat onder-
zoekk te verrichten treft de ondernemer bovendien in zijn belang los van een eventueel op 
tee leggen sanctie, zodat artikel 6:3 Awb in principe niet daaraan in de weg staat. 27° 

Terr afbakening van de competentie van de bestuursrechter, ligt het voor de hand 
omm aansluiting te zoeken bij het begrip rechtsbetrekking.271 Dat begrip is 

267.. Scheltema (19%), p. 358: vgl. Kortmann (1998), p. 190 en 191: een geschil over elke hande-
lingg van een bestuursorgaan behoort in principe onder de competentie van de bestuursrech-
terr vallen. 

268.. Schlössels (2000), p. 1. 
269.. Verdedigbaar is, dat een dergelijke beslissing een besluit oplevert. Zie daarover Pront-van 

Bommell  (1992), p. 120. 
270.. Pront-van Bommel (1992), p. 122. 
271.. Van Male (1993) heeft bijvoorbeeld de 'publiekrechtelijke rechtsbetrekking' voorgesteld als 

criteriumm op basis waarvan de competentie valt af te bakenen (p. 36). 
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immerss tot uitgangspunt van de Awb genomen.272 Bovendien zou dat goed aan-
sluitenn bij het systeem waarvan de grondwetgever is uitgegaan: 

"Systematischh zou het mooi zijn als de bestuursrechter bevoegd zou zijn kennis te 
nemenn van alle geschillen, uit publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen ontstaan. Dat 
zouu goed aansluiten bij het systeem van de Grondwet, die in artikel 112, tweede lid, 
ookk aanknoopt bij de aard van de rechtsbetrekking in geschil. Het zou bovendien 
logischh voortvloeien uit de bestaansreden van de bestuursrechter." 273 

Maarr bij nader inzien blijkt het begrip 'bestuursrechtelijke rechtsbetrekking' 
minderr geschikt om de competentie van de bestuursrechter af te bakenen, ten-
minstee als men daarbij de wetgeschiedenis als leidraad neemt. De uitleg die 
daarinn aan dat begrip wordt gegeven is te vaag274 om als een goed criterium ter 
afbakeningg van de competentie van de bestuursrechter te fungeren.275 Dat geldt 
ookk voor de uitleg van een aantal auteurs van dat begrip. Alleen met de omschrij-
vingg die Vegting aan het begrip rechtsbetrekking geeft, valt te werken. Ik zal dat 
hiernaa verder toelichten. 

2.4.22.4.2 De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking *ais criterium1? 

DeDe rechtsbetrekking in de visie van de Awb-wetgever 

Dee memorie van toelichting bij de Awb brengt het begrip 'wederkerige rechtsbe-
trekking'' in verband met de ontwikkeling van de algemene beginselen van 
behoorlijkk bestuur.276 Die ontwikkeling gaat volgens die toelichting van een 
anderee benadering van de verhouding tussen een bestuursorgaan en een belang-
hebbende2777 uit dan in het begin van deze eeuw gebruikelijk was. In die tijd kon-
denn bestuursorganen zich ten opzichte van de burger presenteren als een boven 
dezee burger gestelde overheid. Dat optreden van het bestuur zou in het verleden, 
voorr zover dat binnen de grenzen van de wet viel, hoofdzakelijk onderworpen 
zijnn geweest aan de controle van de volksvertegenwoordiger of aan die van een 
anderr bestuursorgaan. De burger had dat optreden van het bestuur te aanvaarden 
enn van inbreng of invloed op dat optreden zijnerzijds was geen sprake. Nu is dat 
volgenss de wetgever anders. Het bestuur dient immers rekening te houden met 
dee belangen van de burger zoals deze die ervaart. Heden bestaat bovendien het 
besef,, dat het bestuursorgaan vaak niet zonder inbreng van de burger kan bestu-
ren,, omdat het bestuur veelal afhankelijk is van gegevens waarover de burger 
beschiktt en van zijn deskundigheid. Overleg en een goede communicatie tussen 

272.. Kamerstukken II, 1988 - 1989, 21 221, nr. 3, p. 11 en 12; Kamerstukken II, 1991 - 1992, 22 
495,, nr. 3, p. 34. 

273.. Verheij (1999), p. 67. 
274.. Vgl. Allewijn (1994), p. 76. 
275.. Verheij (1999), p. 68. 
276.. Kamerstukken II, 1989 -1989, 21 221, nr. 3, p. 11 -13. 
277.. De wetsgeschiedenis lijkt bij het begrip belanghebbende uit te gaan van de burger, terwijl een 

belanghebbendee ook een 'ander' bestuursorgaan kan zijn. 
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burgerr en bestuur zijn volgens de memorie van toelichting heden dus onont-
beerlijk. . 

Dee wetgever heeft beoogd met de term rechtsbetrekking aan te geven, dat relaties 
tussenn bestuursorganen en belanghebbenden, waarbinnen het bestuursorgaan 
veelall  jegens hen besluiten neemt, zijn onderworpen aan het recht. Het gaat daar-
bijj  niet alleen om het nemen van het besluit zelf en de daaraan ten grondslag lig-
gendee motivering, maar ook om de voorbereiding daarvan, het naar buiten 
brengenn van het besluit en de uitvoering daarvan. Deze aanname lijk t vanzelf-
sprekend. . 

Dee wetgever beschouwt de rechtsbetrekking als een wederkerige, mede omdat daarin 
beidee partijen rekening moeten houden met de belangen en posities van elkaar. Dat gaat 
volgenss hem echter niet zover, dat van de burger valt te verwachten dat hij zich het alge-
meenn belang aantrekt, aangezien de behartiging daarvan primair de taak is van het 
bestuursorgaan.. Wel mag van de burger worden verwacht, dat hij zijn inzichten of belan-
gen,, voor zover hij wenst dat het bestuursorgaan daarmee rekening houdt, op de daartoe 
geschiktee wijze naar voren brengt, en dat hij daaraan ook door het bestuur kan worden 
gehouden.. Deze gedachte ligt bijvoorbeeld besloten in artikel 4:5 Awb, dat bepaalt dat het 
bestuursorgaann een aanvraag van een besluit buiten behandeling kan laten, als de belang-
hebbendee niet de benodigde gegevens verschaft bij zijn aanvraag of na een verzoek daartoe 
vann het bestuursorgaan. 

DeDe rechtsbetrekking in de literatuur 

Vegtingg heeft als één van de eersten het begrip rechtsbetrekking voor het 
bestuursrechtt nader uitgewerkt. Hij heeft dat gedaan naar analogie van het in het 
privaatrechtt geldende bronnenstelsel. Daarbij heeft hij een onderscheid gemaakt 
tussenn rechtsbetrekkingen die wel en rechtsbetrekkingen die niet wederkerig 
zijn.2?8 8 

Hijj  noemt twee (limitatieve) bronnen van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking: de wet 
enn de overeenkomst. Alleen in het laatstgenoemde geval, waarbij sprake is van aanvaar-
dingg door de belanghebbende, spreekt hij van een wederkerige rechtsbetrekking. Hij gaat 
daarbijj  uit van een beperktere betekenis van het begrip wederkerige rechtsbetrekking dan 
dee wetgever. Blijkens de memorie van toelichting op de Awb is een bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekkingg immers per definitie wederkerig. 

Rechtsbetrekkingg en verbintenis zijn voor hem synoniem. Volgens hem staan in 
eenn administratiefrechtelijke rechtsbetrekking twee subjecten zodanig in relatie 
tott elkaar, dat de één jegens de ander gerechtigd is tot een prestatie en deze laatste 
jegenss de eerste tot een prestatie verplicht is.279 

278.. Vegting (1954), i.h.b. hoofdstuk 5 van deel I; zie voor de definitie van rechtsbetrekking, 
p.. 169. Deze valt min of meer samen met een (ruime) omschrijving van een verbintenis. Hij 
gaatt uit van een enge betekenis van wederkerigheid. 

279.. Vegting (1954), p. 181. 
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Eenn bestuursrechtelijke rechtsbetrekking onderscheidt zich zijns inziens van een 
privaatrechtelijkee rechtsbetrekking in het feit, dat de eerstgenoemde haar oor-
sprongg vindt in een publiekrechtelijke bevoegdheid. Hij heeft het overigens niet 
expliciett over een publiekrechtelijke bevoegdheid. Maar dat criterium valt af te lei-
denn uit het feit, dat hij het voor de aard van de rechtsbetrekking bepalend acht of 
éénn van de partijen een overheidsorgaan is. Uit zijn omschrijving van een over-
heidsorgaann blijkt vervolgens dat hij in feite een onderscheid aanbrengt tussen 
eenn privaatrechtelijke en een publiekrechtelijke rechtsbetrekking op basis van 
eenn (veronderstelde) publiekrechtelijke bevoegdheid:2 

"Eenn overheidsorgaan is er wanneer sprake is van een in het objectieve recht 
geregeldee functie met een bepaalde taak in de verzorging van de gemeen scha ps-
belangen..." " 

Dee hier bedoelde functies kunnen volgens hem worden ingedeeld in functies 
welkee de drager (overheidsorgaan) ervan bevoegd maken tot het verrichten van 
rechtshandelingenn waartoe deze niet gerechtigd zou zijn krachtens de eigen 
rechtsbevoegdheidd als persoon naar het privaatrecht. 

Vegtingg interpreteert het begrip overeenkomst vervolgens ruim. De instemming van de 
belanghebbendee fungeert bijvoorbeeld zijns inziens ook als bron, in het geval van een 
beschikkingg met daaraan verbonden voorschriften. De plicht om deze voorschriften na te 
levenn is immers geen wettelijke plicht van de belanghebbende, maar een verplichting die 
doorr hem is aanvaard.2 Van Ommeren heeft een vergelijkbare benadering (zie paragraaf 
2.2.3).. D* e aanvaarding kan impliciet geschieden door het in gebruik nemen van de ver-
gunning. . 

Datt wat Vegting als een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking aanduidt, kan men 
ookk een bestuursrechtelijke verbintenis noemen (zie hierna paragraaf 2.4.3). Zijn 
omschrijvingg van een rechtsbetrekking blijkt de meest geschikte om tot een afba-
keningg van de competentie van de bestuursrechter te komen (zie paragraaf 2.4.3). 

Hirschh Ballin omschrijft de rechtsbetrekking anders. Zijn omschrijving vertoont 
grotee overeenkomsten met die van de wetgever. Het besluit is volgens hem een 
onderdeell  van een door het bestuursrecht beheerste relatie en de uitkomst van de 
ontwikkelingg van die relatie. De rechtsbetrekking is volgens hem een wederke-
rige,, waarmee hij bedoelt, dat de overheid in haar hele besluitvorming aan het 
rechtt gebonden is. Dat is ook het geval, als het bestuursorgaan over een discre-
tionairee bevoegdheid beschikt. Er bestaat immers voor het bestuursorgaan niet 
zoietss als een rechts vrij e ruimte. 3 

Hijj  wijst erop, dat de wijze waarop het bestuursorgaan die bevoegdheid 
uitoefent,, aan de hand van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in 
relatiee tot de belangen van de in de rechtsbetrekking betrokken burger dient te 

280.. Vegting (1954), p. 169. 
281.. Vegting (1954), p. 213 - 216: hij spreekt van een tweezijdige rechtshandeling. 
282.. Hirsch Ballin (1989), p. 2. 
283.. Hirsch Ballin (1983), p. 59  63. 
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wordenn beoordeeld. Dat is niet (slechts) een beoordeling achteraf. Deze beginse-
lenn bepalen immers van meet af aan hoe het bestuursorgaan door het uitoefenen 
vann zijn discretionaire bevoegdheid de rechtsbetrekking verder inhoud mag 
geven.. 4 Het feit dat het besluit niet afhankelijk is van de instemming of de 
medewerkingg van de belanghebbende, is volgens hem niet in strijd met de weder-
kerigheidd van de rechtsbetrekking. 

Maarr er is volgens Hirsch Ballin meer dan de toepasselijkheid van het recht, dat de relatie 
tussenn een bestuursorgaan en een belanghebbende tot een wederkerige maakt. Als ken-
merkk van de wederkerigheid noemt hij tevens de communicatie tussen het bestuursor-
gaann en de burger, die vorm krijgt in inspraak- en hoorprocedures in het bestuursrecht, 
doorr de openbaarheid van bestuur en door advisering met inschakeling van belanghebben-
denn en door andere mogelijkheden voor belanghebbenden om commentaar op feiten en 
voornemenss van het bestuursorgaan te leveren. Beurskens vindt dat Hirsch Ballin met 
dezee omschrijving geen duidelijke invulling geeft aan het begrip wederkerigheid, zeker 
gelett op de betekenis die dat begrip heeft in het privaatrecht. 5 

Hirschh Ballin is voorts van mening, dat de wederkerigheid ook iets zegt over hetgeen waar-
toee de burger - afgezien van de als uitkomst van het besluitvormingsproces mogelijk aan 
dee betrokkenen op grond van wettelijke voorschriften op te leggen verplichtingen - jegens 
eenn bestuursorgaan gehouden is. Wat hij daarmee bedoelt, valt uit zijn verwijzing naar de 
jurisprudentiee van de ambtenarenrechter af te leiden.2 Hij geeft daarmee aan, dat hij 
vann mening is, dat op grond van algemene rechtsbeginselen ook bepaalde verplichtingen 
vann burgers jegens de overheid kunnen gelden, zonder dat dit uitdrukkelijk in de wet is 
bepaald.. Het gaat daarbij met name om het vertrouwensbeginsel. Waarschijnlijk bedoelt 
hijj  dat burgers in principe gebonden zijn aan overeenkomsten die zij met een bestuursor-
gaann aangaan en - onder omstandigheden - aan toezeggingen die zij jegens bestuursorga-
nenn doen. De memorie van toelichting bij de Awb gaat overigens niet op deze 
problematiekk in. Die overeenkomsten kunnen echter alleen rechtsgeldig totstandkomen, 
alss het bestuursorgaan daarbij binnen de grenzen van zijn bevoegdheid is gebleven. 
Daarinn is een belangrijke waarborg voor de burger gelegen. 

Vann Male gaat net als Vegting in op de bron van de bestuursrechtelijke rechts-
betrekking.. Hij verstaat onder een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking de rechts-
betrekkingg waaraan een bestuursorgaan inhoud geeft door uitoefening van een 
publiekrechtelijkee bevoegdheid. 7 Daarin onderscheidt de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekkingg zich van de privaatrechtelijke. 

Voortss is volgens hem bijzonder voor de bestuursrechtelijke rechtsbetrek-
king,, dat deze asymmetrisch is. Kenmerkend voor deze rechtsbetrekking is 
immerss dat de inhoud daarvan in belangrijke mate door één partij - het bestuurs-
orgaann - eenzijdig kan worden vastgesteld of veranderd ten nadele van de andere 
part i j .2 88 8 

284.. Hirsch Ballin (1991b), p. 251 - 260. 
285.. Beurskens (1995), p. 32 en 42 e.v. 
286.. Zie bijvoorbeeld CRvB 17 mei 1984, TAR 1984,152, AB 1985, 347; zie over deze problematiek 

Nicolaïï (1991). 
287.. Van Male (1993), p. 10, 22 en 23. 
288.. Van Male (1993), p. 3 en 4. 
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Ookk hij gaat in op het feit, dat de rechtsbetrekking tussen een bestuursorgaan en 
eenn belanghebbende een relatie is die volledig door het recht wordt beheerst.28^ 

Hijj  benadert het begrip rechtsbetrekking op een abstract niveau, daar waar hij 
opmerkt,, dat een bestuursorgaan en een belanghebbende tot elkaar in een voort-
durendee rechtsbetrekking staan. Het is volgens hem onjuist om te stellen dat 
rechtsbetrekkingenn door een wet, beschikking of overeenkomst tot stand worden 
gebracht.. Zij bestaan volgens hem steeds daar waar subjecten met elkaar samen-
leven.290 0 

Vann Male gaat vervolgens nader in op rechtsvorming in het kader van de rechts-
betrekking.. Hij heeft het in dit verband over de dynamiek van een bestuursrech-
telijkee rechtsbetrekking, waarmee hij bedoelt, dat de inhoud van de rechts-
betrekkingg zich ontwikkelt in de loop van de tijd en niet alleen afhankelijk is van 
hett nemen van een besluit, maar ook van andere gebeurtenissen. Die gebeurte-
nissenn kunnen hun betekenis voor het recht ontlenen aan de algemene beginse-
lenn van behoorlijk bestuur. 

Hirschh Ballin beschouwt de dynamiek eveneens als een kenmerk van de bestuursrechte-
lijkee rechtsbetrekking.291 

Vann Male acht bovendien voor de rechtsbetrekking kenmerkend, dat deze onvol-
tooidd is.2 92 Onvoltooid houdt in dit verband in, dat een rechtsbetrekking voort-
durendd verandert tijdens haar bestaan. De rechtsbetrekking is bovendien 
onvoltooid,, omdat deze nog nader invulling behoeft door het bevoegde bestuurs-
orgaann en de belanghebbende, alsmede omdat deze voortgezet kan worden na 
hett nemen van het besluit. 

Opp het concept van de Awb-wetgever van de wederkerige rechtsbetrekking is forse kritiek 
geuit.2933 Die kritiek ziet met name op het veronderstelde wederkerige karakter van een 
bestuursrechtelijkee rechtsbetrekking, dat echter voor de competentieafbakening van de 
rechterr niet relevant is. Het begrip wederkerigheid houdt immers, kortgezegd, niet zoveel 
meerr in dan, dat communicatie, in de ruime betekenis van dat woord, mede bepalend is 
voorr welke rechten en plichten de belanghebbende en het bestuursorgaan in relatie tot 
elkaarr hebben. De wijze van communiceren kan zeer variëren, van oppervlakkig en gering 
tott het voeren van onderhandelingen en overleg. 

AnalyseAnalyse met het oog op de competentieafbakening 

Dee meeste van de hiervoor weergegeven omschrijvingen maken niet duidelijk 
watt nu precies een rechtsbetrekking is, in de zin dat concreet wordt aangegeven 
wanneerr deze aanvangt, eindigt, wat deze tot onderwerp heeft, en waarover men 

289.. Van Male (1993), p. 10 en 22. 
290.. Van Male (1993), p. 14 -15 en 22. 
291.. Hirsch Ballin (1989), p. 4. 
292.. Van Male (1993), p. 3 en 22; Schueler (1994), p. 167. 
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procedeertt ingeval men een geschil aan de rechter voorlegt over een bepaalde 
rechtsbetrekking. . 

Zoo wordt niet duidelijk welke plaats het besluit binnen de rechtsbetrekking inneemt. Komt 
eenn besluit daaruit voort, of is een besluit voorwaarde voor het ontstaan van een rechtsbe-
trekking?? Beide situaties kunnen zich voordoen. Van een rechtsbetrekking zou al sprake 
kunnenn zijn, voordat een bepaald besluit wordt genomen, bijvoorbeeld als een belangheb-
bendee een aanvraag tot een vergunning indient. Er valt dan immers al van een door het 
rechtt beheerste relatie te spreken tussen deze aanvrager en het bestuursorgaan dat inge-
volgee artikel 4:5 Awb verplicht is om op deze aanvraag te reageren. 

Hett is de vraag of een bepaalde rechtsbetrekking eindigt op het moment dat een 
besluitt formele rechtskracht heeft gekregen, of pas op het moment dat het mate-
riëlee rechtskracht krijgt. Ingeval dat laatste zich voordoet, komt vervolgens de 
vraagg op hoe het dan zit als een besluit met materiële rechtskracht op grond van 
novaa wordt herroepen. 

Bovendienn zou men zich kunnen afvragen of een rechtsbetrekking slechts op één bepaalde 
publiekrechtelijkee bevoegdheid betrekking heeft, of ook betrekking kan hebben op ver-
scheidenee publiekrechtelijke bevoegdheden. Stel dat een bestuursorgaan een door een 
belanghebbendee aangevraagde vergunning weigert te verlenen, hem daarna een sanctie 
oplegtt wegens het handelen zonder vergunning en deze belanghebbende vervolgens naar 
aanleidingg van nova alsnog de vergunning verleent. Is nu sprake van één rechtsbetrekking 
off  van verscheidene rechtsbetrekkingen? 

Dee hiervoor gegeven omschrijvingen geven op deze vragen geen antwoord. Inge-
vall  men een geschil over de inhoud van 'de' rechtsbetrekking aan de bestuurs-
rechterr voorlegt, moet wel duidelijk zijn of dat geschil bijvoorbeeld betrekking 
heeftt op de weigering van de vergunning, op de sanctie of op alle. 

293.. De Haan, Drupsteen & Fernhout (2001), p. 37 en 38; Tak (1995b), p. 3; Simon (1995); 
Schlösselss (1998), p. 44 - 48: het zou onjuist zijn om aan de wederkerige rechtsbetrekking het 
bestaann van ongeschreven verplichtingen voor burgers te verbinden. 
Simonn (1984): het concept van de wederkerige rechtsbetrekking staat op gespannen voet met 
hett legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel; zie ook Schlössels (1998), p. 42 e.v. 
Damenn (1993); Stroink (1990); De Haan, Drupsteen & Fernhout (2001), p. 37; Schlössels 
(1998),, p. 42 e.v.; Schueler (1994), p. 172; Hes (1995); Stroink (1990), p. 296: door de aanname 
vann de 'wederkerigheid' wordt ten onrechte de suggestie gewekt, dat de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekkingg een 'horizontale is'; zie ook Allewij n (1994), p. 90. 
Beurskenss (1995), p. 52; Nicolaï (1996), p. 181 en 182: van gelijkwaardigheid tussen belang-
hebbendee en bestuursorgaan is echter geen sprake. Het begrip wederkerigheid suggereert dat 
ditt wel het geval is. 
Simonn (1997), p. 171 en 172; Beurskens (1995), p. 47; Damen (1993), p. 121: belangen van 
derdenn dreigen ten onrechte weg 'gehorizontaliseerd' te worden. 
Heldewegg & Van der Linden (1996): aanname van de 'wederkerigheid' impliceert in feite een 
ontkenningg van de fundamentele verschillen die tussen het bestuursrecht en het privaatrecht 
bestaan. . 
Dee Haan, Drupsteen & Fernhout (2001), p. 37; Schueler (1994), p. 172: de 'wederkerigheid' 
kann slechts op een deel van de rechtsbetrekkingen in het bestuursrecht betrekking hebben. 
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Hett begrip rechtsbetrekking is volgens de omschrijving die men daaraan meestal geeft, 
niett goed operationaliseerbaar. Dat valt te verklaren. Bij de definiëring van wat een rechts-
betrekkingg is, hebben bijvoorbeeld Hirsch Ballin en Van Male zich laten inspireren door 
dee verhandelingen van Achterberg daarover.294 Achterberg heeft dat begrip beschreven op 
eenn abstract niveau. De genoemde auteurs en de wetgever hebben in navolging van hem 
hett begrip rechtsbetrekking gebruikt om relatie tussen overheden en burgers in meer alge-
menee zin te beschrijven {op macro-niveau). 

2.4.33 Bestuursrechtelijke verbintenis geschikt criterium? 

Algemeen Algemeen 

Inn de vorige paragraaf werd gesteld, dat de omschrijving van Vegting van wat een 
rechtsbetrekkingg is, het meest geschikt is voor het afbakenen van de competentie 
vann de bestuursrechter. Rechtsbetrekking en verbintenis zijn volgens zijn 
omschrijvingg synoniem.295 

Voorr de afbakening van de competentie van de bestuursrechter is dat een interes-
santee constatering, omdat een bestuursrechtelijk geschil in feite altijd over iets 
blijk tt te gaan, dat civilisten een verbintenis noemen. 

Eenn verbintenis wordt in civilibus immers omschreven als een relatie die bestaat tussen 
tweee of meer personen, krachtens welke de één jegens de ander tot een prestatie gerech-
tigdd is, en die ander jegens de gerechtigde tot prestatie verplicht is. De verbintenis vloeit 
voortt uit een zodanig geconcretiseerde verhouding tussen partijen dat deze rechtens 
afdwingbaarr is.296 Het begrip verbintenis brengt tot uitdrukking, dat een verhouding tus-
senn personen dermate is vernauwd en geconcretiseerd dat daaraan rechtens gevolgen moe-
tenn worden verbonden. Die gevolgen bestaan uit nieuwe met elkaar samenhangende 
rechtenn en plichten van partijen, oftewel uit een verandering van hun rechtspositie. 

Diee vernauwing van de bestuursrechtelijke rechtsverhouding oftewel het ont-
staann van concrete rechten en plichten voor een belanghebbende, is vaak het 
gevolgg van een besluit van een bestuursorgaan, maar dat hoeft niet altijd het geval 
tee zijn. 

Inn paragraaf 2.1.1 is een bestuursrechtelijk geschil omschreven als een geschil dat 
betrekkingg heeft op rechten en plichten die een bestuursorgaan en een belang-
hebbendee jegens elkaar hebben. Van zo'n geschil zou sprake zijn, als de burger 
meentt recht te hebben op een bepaald nalaten of handelen van dat bestuursor-
gaan,, maar het bestuursorgaan daartoe niet overgaat. Het gaat daarbij om een 
handelenn of nalaten uit hoofde van een publiekrechtelijke bevoegdheid of een 
specifiekee publieke taak (zie paragraaf 2.2.3) die aan het bestuursorgaan toekomt. 

294. . 
295. . 
296. . 

Achterbergg (1978) en (1982). 
Ziee par. 2.4.2. 
Smitss (1995), p. 151 en 159. 
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Eenn bestuursrechtelijke verbintenis kan ontstaan door een besluit. De belangheb-
bendee aan wie het bestuursorgaan een subsidie verleent, heeft bijvoorbeeld op 
grondd van dit besluit jegens dat bestuursorgaan een recht gekregen op het vast-
stellenn van de subsidie (als dat niet reeds tegelijkertijd reeds heeft plaatsgevon-
den).2^ ^ 

Eenn bestuursrechtelijke verbintenis kan ook bestaan uit een recht op een 
bepaaldd besluit. Dat recht kan dan rechtstreeks uit de wet voortvloeien, wat bij-
voorbeeldd het geval is bij gebonden beschikkingen. Iemand wiens bouwaanvraag 
voldoett aan de voorwaarden van artikel 44 Woningwet kan bijvoorbeeld aan die 
bepalingg het recht op een bouwvergunning ontlenen jegens burgemeester en 
wethouders.. Een recht op een bepaald besluit kan ook ontleend zijn aan een 
beleidsregel,, een bevoegdhedenovereenkomst of een publiekrechtelijke toezeg-
ging--
Theoretischh kan zich de situatie voordoen, dat het moment waarop het besluit 
ontstaat,, het moment van het ontstaan van de bestuursrechtelijke verbintenis en 
hett moment van het uitvoeren van de verbintenis samenvallen. Die samenloop 
treedtt bijvoorbeeld op als het besluit is gebaseerd op een discretionaire bevoegd-
heidd en een eenmalig karakter heeft. 

Eenn voorbeeld daarvan is een besluit waarbij een bestuursorgaan subsidie verstrekt voor 
eenn incidenteel geval zonder dat daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke basis bestaat. De 
geadresseerdee van dat besluit heeft daarop geen recht. Dat is overigens wel het geval, als 
hett bestuursorgaan hem die subsidie eerder al heeft toegezegd of als hij een beroep kan 
doenn op een beleidsregel. Op basis van dat subsidiebesluit is het bestuursorgaan vervol-
genss verplicht jegens deze persoon om de subsidie vast te stellen en te besluiten om tot 
uitbetalingg daarvan over te gaan. 

Hett enkele feit dat een bestuursorgaan bevoegd is om een bepaalde publiekrechte-
lijk ee bevoegdheid jegens een bepaalde belanghebbende uit te oefenen, is overi-
genss onvoldoende om het bestaan van een bestuursrechtelijke verbintenis tot het 
nemenn van een bepaald eindbesluit aan te nemen. Van zo'n verbintenis is 
immerss pas sprake, als het bestuursorgaan jegens een bepaalde belanghebbende 
verplichtverplicht is om dat besluit te nemen. 

Ietss anders is, dat het bestuursorgaan in dat geval wel verscheidene verplichtingen kan 
hebbenn op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bijvoorbeeld om 
belanghebbendee te horen en om alle relevante feiten te onderzoeken. Zo zou men zou bij-
voorbeeldd kunnen spreken van een verbintenis op grond van artikel 3:4, eerste lid, Awb om 
belangenn af te wegen, of van de verbintenis op grond van artikel 3:2 Awb om alle relevante 
feitenn en belangen te onderzoeken. 

Eenn bestuursrechtelijk geschil valt gelet op het voorafgaande te definiëren als een 
geschill  over een (vermeende) bestuursrechtelijke verbintenis, wat ik hierna aan 
dee hand van concrete voorbeelden zal illustreren. Daarbij ga ik na in hoeverre de 
inn paragraaf 2.3 behandelde 'lastige kwesties' kunnen worden opgelost. 

297.. Art. 4:42 Awb. 
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VerbintenisVerbintenis op grond van een bestuurlijk oordeel 

Hett bestuurlijk oordeel fungeert als nadere vaststelling van de rechtspositie die 
eenn belanghebbende heeft op grond van een wettelijk voorschrift of, zoals is 
geblekenn in relatie tot zuivere schadebesluiten, op grond van een algemeen 
rechtsbeginsel.. Van het bestuurlijk oordeel kan een (aanvullende) verbintenis-
scheppendee werking uitgaan. De bron daarvan is gelegen in de secundaire 
publiekrechtelijkee bevoegdheid uit hoofde waarvan het bestuursorgaan dat oor-
deell  heeft gegeven, alsmede mede in het vertrouwensbeginsel. 

Opp grond van het vertrouwensbeginsel zal een belanghebbende immers in begin-
sell  gerechtvaardigd mogen vertrouwen op bevoegd genomen beslissingen van 
eenn bestuursorgaan die bepalend zijn geweest voor zijn handelen (dispositie-
vereiste).. Dat geldt des te meer als die beslissing is genomen met het oog op het 
scheppenn van rechtszekerheid in een onzekere situatie, zoals bij een bestuurlijk 
oordeel.. Dit zou zover kunnen gaan, dat een belanghebbende aan dat bestuurlijk 
oordeell  een aanspraak kan ontlenen op het vergoeden van schade, als het 
bestuursorgaann later op zijn oordeel terugkomt. 

Off  iemand op grond van het vertrouwensbeginsel aanspraak kan maken op een bepaalde 
gedragingg van een bestuursorgaan, is afhankelijk van de volgende factoren: aan welke 
overheidshandelingenn de belanghebbende zijn verwachtingen heeft ontleend, of het 
bestuursorgaann terzake bevoegd is en de betrokken belangen (mede het dispositie-
vereiste).29 9 

VerbintenisVerbintenis op grond van een wettelijk voorschrift 

Eenn persoon kan ook direct aan een wettelijk voorschrift een recht jegens een 
bestuursorgaann ontlenen, bijvoorbeeld ex artikel 4:8 Awb. Op grond daarvan is 
hett bestuursorgaan verplicht de belanghebbende te horen, als aan de in dat arti-
kell  genoemde voorwaarden is voldaan. Tegenover het recht van de belangheb-
bendee om gehoord te worden staat de verplichting van het bestuursorgaan om 
daartoee over te gaan. Een ander voorbeeld van een bestuursrechtelijke verbintenis 
opp grond van een wettelijk voorschift is het recht op een bouwvergunning dat 
iemandd kan hebben op grond van de artikelen 40 en 44 Woningwet. De bevoegd-
heidd tot het verlenen van een bouwvergunning is immers een gebonden bevoegd-
heid,, aangezien de wet limitatief bepaalt in welke gevallen men wel en in welke 
gevallenn men geen aanspraak kan maken op een bouwvergunning. 

VerbintenisVerbintenis door feitelijk (niet) handelen van een bestuursorgaan 

Eenn bestuursrechtelijke verbintenis kan ook ontstaan ten gevolge van feitelijk 
handelenn ter uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid (anders dan 
doorr het geven van een bestuurlijk oordeel). Dat handelen kan bijvoorbeeld ont-
staann doordat het bestuursorgaan jarenlang een bepaalde illegale situatie heeft 

298.. Vgl. Nicolaï e.a (1997), p. 468 - 481. 
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gedoogd.. Van feitelijk handelen is in dit geval sprake, omdat het bestuursorgaan 
niett een beslissing heeft genomen die gericht is op het 'veranderen' van de rechts-
positiee van de overtreder en zijn rechtsopvolgers. 

Hett bestuursorgaan dat met handhaving is belast, is door stilzwijgend te gedo-
gen,, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, op grond van het vertrou-
wensbeginsell  jegens de overtreder en zijn rechtsopvolgers verplicht geworden 
omm niet meer gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot het opleggen van een 
bestuursrechtelijkee sanctie. Een probleem in dit verband is, dat het lastig is om te 
bepalenn op welk moment die verbintenis ontstaat. 

Eenn verbintenis op grond van stilzwijgend gedogen neemt men overigens niet snel aan. 
Gedogenn vereist in de eerste plaats, dat het bestuursorgaan dat tot handhaven bevoegd is, 
opp de hoogte is van de illegale situatie. Voorts dient gedurende lange tijd te zijn gedoogd. 
Inn het volgende geval werd bijvoorbeeld, bij wijze van uitzondering, een dergelijke verbin-
teniss (impliciet) aangenomen. Burgemeester en wethouders van Loosdrecht hadden een 
steigerr en een waterskischans langdurig gedoogd. Deze waren gebouwd zonder de daar-
voorr vereiste bouwvergunning. Legalisatie daarvan achteraf bleek niet mogelijk. Beide 
bestondenn met medeweten van burgemeester en wethouders reeds dertig jaar. Volgens de 
rechterr konden burgemeester en wethouders daarom niet meer tot handhaving overgaan. 
Eenn derde-belanghebbende had het bestuursorgaan zonder succes om handhaving ver-
zocht .̂  ^ 

Nogg een voorbeeld. Ingeval een controleambtenaar onrechtmatig heeft gehandeld bij het 
nemenn van monsters in het kader van handhavingstoezicht, kan ten gevolge daarvan een 
bestuursrechtelijkee verbintenis tot het betalen van schadevergoeding ontstaan. De mon-
sterss heeft hij immers genomen krachtens een publiekrechtelijke bevoegdheid.300 Als de 
gelaedeerdee in dat geval het bestuursorgaan verzoekt om daarover een besluit te nemen, is 
volgenss de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak sprake van een zuiver scha-
debesluitt (zie paragraf 2.3.3). lets anders is, dat deze bestuursrechter zich vervolgens op 
grondd van het connexiteitsvereiste onbevoegd acht om van dat zuiver schadebesluit kennis 
tee nemen. 

EenEen verbintenis op grond van een bevoegdhedenovereenkomst 

Eenn rechtsgeldige bevoegdhedenovereenkomst is verbintenisscheppend.301 Het 
bestuursorgaann is op grond daarvan immers in beginsel jegens zijn wederpartij 
verplichtt om op de overeengekomen wijze gebruik te maken van de publiekrech-
telijkee bevoegdheid die object is van de overeenkomst. Dat object kan bijvoor-
beeldd de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning zijn. Het nakomen 
vann de overeenkomst door het bestuursorgaan bestaat dan uit het verlenen van de 
desbetreffendee vergunning, wat een besluit oplevert. 

299.. ABRvS 23 juni 2000, AB 2001, 8, m.n. A.J.J. de Gier. 
300.. Art. 5:18 Awb. 
301.. Zie over het verbintenisscheppende karakter van afspraken in het ambtenarenrecht: Nicolaï 

(1991). . 



DEE COMPETENTIE VAN DE RECHTER 87 

Dee bevoegdhedenovereenkomst ontleent haar verbintenisscheppende karakter mede aan 
hethet rechtszekerheidsbeginsel {algemeen rechtsbeginsel)'02 oftewel, meer gespecificeerd, 
aann het vertrouwensbeginsel (algemeen beginsel van behoorlijk bestuur). Ook de belang-
hebbendee is in principe gehouden om de overeenkomst na te komen. Zijn gebondenheid 
valtt te legitimeren op basis van zijn autonomie. Hij heeft met de overeenkomst ingestemd. 
Zijnn gebondenheid valt voorts te rechtvaardigen op grond van het rechtszekerheidsbegin-
sel.3033 Als beide partijen bij de overeenkomst bestuursorgaan zijn, zijn beide gebonden op 
grondd van de publiekrechtelijke bevoegdheid uit hoofde waarvan de overeenkomst is aan-
gegaan,, alsmede op grond van het vertrouwensbeginsel. 

Hett bestuursorgaan kan in principe over zijn publiekrechtelijke bevoegdheid con-
tracteren,3044 mits het daarbij de grenzen van die bevoegdheid in acht neemt. Die 
overeenkomstt is bestuursrechtelijk van aard. 

Eenn eventueel geschil over de beslissing van het bestuursorgaan om dat 
contractt aan te gaan is eveneens bestuursrechtelijk van aard.3°5 Dat is het geval, 
omdatt het bestuursorgaan die overeenkomst slechts kan sluiten uit hoofde van 
eenn publiekrechtelijke bevoegdheid die is afgeleid van de bevoegdheid die het 
objectt vormt van deze overeenkomst. Dit orgaan is vervolgens bij het nemen van 
zijnn beslissing tot het sluiten van die overeenkomst gebonden aan de grenzen van 
dezee (primaire) bevoegdheid. 

Eenn overeenkomst waarbij burgemeester en wethouders zich hebben verplicht een vrijstel-
lingg van het ter plaatse geldende bestemmingsplan te verlenen ten behoeve van de bouw 
vann een parkeergarage in ruil voor het betalen van een geldsom door de belanghebbende, 
iss bijvoorbeeld een bevoegdhedenovereenkomst. Een rechtsgeldig gesloten bevoegdheden-
overeenkomstt is verbintenisscheppend.3°6 Dat een bevoegdhedenovereenkomst in begin-
sell  bindend is, is onder andere in het Kruseman-arrest bepaald.307 In dat arrest zijn eisen 
gesteldd aan de rechtsgeldigheid van een bevoegdhedenovereenkomst, die direct in verband 
zijnn te brengen met het specialiteitsbeginsel en het doelgebonden karakter van de desbe-
treffendee primaire publiekrechtelijke bevoegdheid, in casu de bevoegdheid tot het verle-
nenn van toestemming tot het onttrekken van woonruimte. Voorwaarde is dat de overheid 
mett de bevoegdhedenovereenkomst een algemeen belang nastreeft dat bescherming heeft 
gevondenn in het wettelijk voorschrift waaraan de publiekrechtelijke bevoegdheid die 
onderwerpp is van de overeenkomst, is ontleend. In het geval van Kruseman was essentieel 
off  de gemeente van Kruseman het betalen van geld had bedongen in ruil voor een onthef-
fingg tot woningonttrekking ter financiering van het creëren van nieuwe woonruimte.308 

302.. Bijv. Konijnenbelt & Van Male (1999), p. 290 - 292; Simon (1993a), p. 619 e.v.; De Haan, Drup-
steenn & Fernhout (2001), p. 504 en 505, waar wordt verwezen naar Ten Berge (1994), p. 38 e.v. 

303.. Smits (1997), p. 852: over de tweezijdige werking van het vertrouwensbeginsel in fiscalibus, 
diee mede zijn rechtvaardiging vindt in het feit, dat partijen over en weer met eikaars belangen 
rekeningg moeten houden en daarvoor verantwoordelijkheid dragen (zie noot 34 van zijn arti-
kel). . 

304.. Lubach (1982), p. 181: het bestuursorgaan is bevoegd tot het aangaan van de overeenkomst. 
305.. Of daarover een conflict kan optreden, komt aan de orde in par. 2.3.5. 
306.. Zie over het verbintenisscheppende karakter van afspraken in het ambtenarenrecht: Nicolaï 

(1991). . 
307.. HR 13 april 1962, AB 1962, p. 487 e.v., m.n. J.R. Stellinga, NJ 1964, 366, m.n. H.J. Beekhuis. 
308.. Zie daarover Tak (1997), p. 266 en 486. 

i i 
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Niett iedereen lijkt de voormelde opvatting over het bestuursrechtelijk karakter van de 
bevoegdhedenovereenkomstt te delen. Sommigen beschouwen de bevoegdhedenovereen-
komstt als een privaatrechtelijke rechtsfiguur.309 Die benadering is vooral terug te vinden 
inn de literatuur van een aantal jaren geleden. Deze opvatting is, naar ik aanneem, geënt op 
dee gemene rechtsleer.3IODe bevoegdhedenovereenkomst wordt volgens die leer als een pri-
vaatrechtelijkee rechtsfiguur gezien, omdat een specifieke publiekrechtelijke wettelijke 
regelingg inzake dergelijke overeenkomsten ontbreekt. Volgens deze op de gemene rechts-
leerr geënte redenering is niet het bestuursorgaan aan wie de bevoegdheid toekomt die 
voorwerpp is van de bevoegdhedenovereenkomst, daarbij partij, maar het overheidslichaam 
waarvann dat orgaan deel uitmaakt. Een bestuursorgaan is immers niet een in het privaat-
rechtt erkende zelfstandige beschikkingsbevoegde persoon.3" 

VerbintenisVerbintenis op grond van een publiekrechtelijke toezegging 

Eenn bestuursrechtelijke verbintenis kan ook ontstaan door een publiekrechtelijke 
toezegging.. Het bestuursorgaan beoogt immers degene tot wie de toezegging is 
gericht,, een bepaald handelen in het vooruitzicht te stellen.312 Op grond van het 
vertrouwensbeginsell  is het bestuursorgaan in beginsel aan die toezegging gebon-
den,, mits die toezegging is gedaan door het bevoegde bestuursorgaan. Het 
bestuursorgaann behoort in beginsel die toezegging jegens de geadresseerde daar-
vann na te komen,313 tenzij een wettelijk voorschrift of een zwaarwegend algemeen 
belangg zich daartegen verzet. 

Alss men de publiekrechtelijke toezegging als een rechtshandeling aanmerkt, en daar valt 
veell  voor te zeggen (zie paragraaf 2.3.5), <^an z ou m en ^e ze handeling zelf als verbintenis-
scheppendd kunnen aanmerken. 

Dee belanghebbende kan aan de toezegging dus een recht ontlenen op een 
bepaaldee prestatie van dat bestuursorgaan. Deze binding gaat overigens niet 
zover,, dat deze persoon aan de toezegging ook bepaalde rechten jegens derden 
zouu kunnen ontlenen. 

Eenn overheidstoezegging in het bestuursrecht stelt een bepaalde handelwijze van 
eenn bestuursorgaan in het vooruitzicht en gaat meestal vooraf aan een later nog 
formeell  te nemen besluit ofte verrichten bestuurshandeling. Zij heeft een eenzij-
digg en begunstigend karakter, is gericht op een specifieke situatie, is persoonsge-

309.. Recent: Polak (1999) lijk t bijvoorbeeld de bevoegdhedenovereenkomst in eerste instantie van-
uitt privaatrechtelijke invalshoek te benaderen (p. 109) (betreft een publicatie uit 1998 die hij 
inn zijn dissertatie heeft verwerkt), ofschoon hij zich uiteindelijk wel een voorstander toont 
vann het onderbrengen van deze overeenkomst onder de competentie van de bestuursrechter 
(p.. 145 en 148). 

310.. Lubach (1982), p. 97. 
311.. Van Ommeren (1996a), p. 388 en 389; Nicolaï e.a. (1997b), p. 178; Van Acht & Damen (1991), 

p.. 7 en 20. 
312.. Vgl. Tak (1997), p. 291 - 294. 
313.. Of de toezegging inderdaad het bestuursorgaan bindt, is van vele factoren afhankelijk. Bepa-

lendd is onder andere of de toezegging bevoegd is gedaan; zie voor deze factoren Nicolaï e.a 
(1997b),, p. 468 - 481; Stout (1997), p. 15 e.v.: zij gaat in het bijzonder in op de problematiek 
vann de toezegging contra legem. 
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richtricht en gebonden, geeft een standpunt weer en is vervat in concrete 
bewoordingen.3144 Een toezegging valt te beschouwen als het resultaat van een 
oordeelsvormingg door het bestuursorgaan met betrekking tot een specifiek 
geval.315 5 

Ookk op basis van de jurisprudentie valt te verdedigen, dat de toezegging van een 
bestuursorgaann met betrekking tot een publiekrechtelijke bevoegdheid publiek-
rechtelijkk van aard is. Ten aanzien van de toezegging is het vertrouwensbeginsel 
vann toepassing. Dit beginsel ligt zowel aan het privaatrecht als aan het bestuurs-
rechtt ten grondslag.316 Aan dat beginsel komt verbintenisscheppende werking 
toee in aanvulling op de uitoefening van de secundaire publiekrechtelijke 
bevoegdheidd om een toezegging te doen.317 In de geest van de Vlodrop-jurispru-
dentiee dient de desbetreffende toezegging van een bestuursorgaan te worden 
beschouwdd als een besluit, als de werking van het vertrouwensbeginsel zich doet 
gevoelenn in een publiekrechtelijke rechtsbetrekking.318 Van een bestuursrechte-
lijkee rechtsbetrekking is sprake, omdat de toezegging betrekking heeft op een 
primairee publiekrechtelijke bevoegdheid. 

VerbintenissenVerbintenissen in relatie tot algemeen verbindende voorschriften 

Ookk in relatie tot algemeen verbindende voorschriften kunnen bestuursrechte-
lijkee verbintenissen bestaan. Soms verstrekt de wet aan bepaalde belangenorgani-
satiess het recht van overleg in het kader van het totstandkomen van algemene 
regelgeving.3199 Soms zijn bepaalde belangenorganisaties van mening, dat zij 
rechtt hebben op (de niet-totstandkoming van) wetgeving met een bepaalde 
inhoudd dan wel op vergoeding of het ongedaan maken van schade die het gevolg 
iss van wetgeving. Er is dan sprake van een {vermeende) verbintenis. 

314.. Menu (1994), p. 19. 
315.. Stout (1997), p. 13. 
316.. Kobussen (1991), p. 218. 

Binnenn het privaatrecht is een grondslagendiscussie gaande, waarin de betekenis van het ver-
trouwensbeginsell  centraal staat en door sommigen onder vuur wordt genomen. Nieskens bij-
voorbeeldd maakt in haar dissertatie een onderscheid tussen verbintenissen die voortvloeien 
uitt de wil van rechtssubjecten en die zijn opgelegd, waartoe zij ook verbintenissen die hun 
rechtvaardigingg in het opgewekte vertrouwen vinden, rekent. Vertrouwen op zich is daarvoor 
niett voldoende. Er dient een situatie te zijn ontstaan die als onomkeerbaar geldt (fait accom-
pli).. Deze vormt dan de daadwerkelijke bron van de uit hoofde van vertrouwen opgelegde ver-
bintenis.. Smits relativeert in zijn dissertatie eveneens de vertrouwensleer en wijst de causa 
uiteindelijkk aan als grondslag van de verbintenis uit overeenkomst of toezegging. De causa 
verwijstt naar de notie van een rechtvaardige uitwisseling van goederen. De verbintenis vindt 
volgenss deze benadering haar oorsprong in de wederkerige samenhang van de prestaties bin-
nenn een relatie, waarbij hij overigens de wederkerigheid niet (uitsluitend) in kwantitatieve zin 
opvat.. De causa bestaat derhalve volgens hem uit de ruilrechtvaardigheid (Smits (1995), 
p.. 233 e.v.). 

317.. Vgl. Kobussen (1987), p. 143; Nieskens-Isphording (1991). 
318.. Stout (1996); Nicolai e.a (1997b), p. 176. 
319.. Een dergelijke wettelijke verplichting bestaat bijv. ingevolge art. 42a AWBZ. 
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VerbintenisVerbintenis tot (niet-) handhaven 

Stell  dat derde-belanghebbenden het bestuursorgaan verzoeken om een bestuurs-
rechtelijkee sanctie op te leggen. Als zij van mening zijn, dat het bestuursorgaan 
daartoee verplicht is mede gelet op hun belangen, pretenderen zij aanspraak te 
kunnenn maken op het opleggen van die sanctie. Zij veronderstellen dan, met 
zoveell  woorden, het bestaan van een bepaalde bestuursrechtelijke verbintenis 
daartoe. . 

Opp grond van jurisprudentie kunnen derde-belanghebbenden redelijkerwijs menen, dat 
zijj  recht hebben op handhavend optreden van het bevoegde bestuursorgaan. Er is immers 
veell  jurisprudentie voorhanden waaruit blijkt, dat een bestuursorgaan in beginsel verplicht 
iss om wettelijke voorschriften te handhaven als derde-belanghebbenden daartoe een ver-
zoekk hebben ingediend. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan het desbetreffende 
bestuursorgaann daarvan afzien. Die jurisprudentie heeft veelal betrekking op het ruimte-
lijkee ordeningsrecht en het milieurecht. De wettelijke voorschriften in die rechtsgebieden 
hebbenn over het algemeen ten doel om de belangen van een grote groep derden te bescher-
men.. De repercussies van besluiten in die rechtsgebieden voor het algemeen belang en 
voorr derden zijn groot. Dat verklaart waarom deze derden in principe aanspraak kunnen 
makenn op handhaving.'20 

AlgemeneAlgemene rechten en plichten 

Veelall  ontlenen personen rechtstreeks aan wettelijke voorschriften rechten en 
plichtenn zonder dat daar direct een concrete verplichting, bevoegdheid (in enge 
zin)) of een recht van een bestuursorgaan tegenover staat. Dat is bijvoorbeeld het 
gevall  ten aanzien van burgers voor wie het verbod geldt om een vuilnisbak op het 
trottoirr te plaatsen anders dan op de in de plaatselijke verordening aangewezen 
tijdenn en plaatsen. Het verbod heeft een algemeen karakter. Van een bestuurs-
rechtelijkee verbintenis is (nog) geen sprake. Voor een verbintenis is immers ver-
eist,, dat de desbetreffende rechten en plichten zodanig zijn geconcretiseerd, dat 
zijj  herleidbaar zijn tot bepaalde personen en tot een concrete rechtsbetrekking. 
Vann een bestuursrechtelijke verbintenis is bijvoorbeeld pas sprake, als een inwo-
nerr door het daartoe bevoegde bestuursorgaan een sanctie krijgt opgelegd wegens 
overtredingg van de plaatselijke verordening. 

TenTen slotte: bronnen van de bestuursrechtelijke verbintenis 

Perr definitie is één van de partijen bij een bestuursrechtelijke verbintenis een 
bestuursorgaan.. Het bestuursorgaan ontleent aan de bestuursrechtelijke verbin-
teniss het recht of is op grond daarvan verplicht om een bepaalde handeling jegens 
eenn belanghebbende te verrichten dan wel om een bepaalde handeling na te 
laten.. Het kan ook zo zijn, dat een belanghebbende op grond van de verbintenis 
verplichtt is om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten jegens het 
bestuursorgaan. . 

320.. Zie voor een overzicht van die jurisprudentie: Michiels (2000). 
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Ingevall  een bestuursorgaan bijvoorbeeld een verleende subsidie intrekt en daarbij bepaalt, 
datt de geadresseerde van dat besluit de reeds betaalde subsidie dient terug te betalen, is de 
geadresseerdee verplicht tot die betaling uit hoofde van de verbintenis die in het leven is 
geroepenn door deze besluiten. 

Alss de belanghebbende zijn verplichting uit hoofde van een bepaalde verbintenis jegens 
hethet bestuursorgaan niet nakomt, zal dat orgaan over het algemeen een bestuursrechtelijke 
sanctiee kunnen opleggen. Die sanctie leidt tot een nieuwe verbintenis op grond waarvan 
eenn verplichting ontstaat voor de geadresseerde van deze sanctie. 

Resumerendd zijn op basis van wat in de vorige paragrafen is besproken en aan 
voorbeeldenn is gegeven, de volgende bronnen van 'de bestuursrechtelijke verbin-
tenis'' aanwijsbaar 

eenn wettelijk voorschrift (formele of lagere wetgeving); 
anderee besluiten, in het bijzonder de beschikking; 
eenn bevoegdhedenovereenkomst; 

-- rechtsbeginselen, in het bijzonder algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur3211 (het vertrouwensbeginsel). 

Tott de categorie andere besluiten behoort ook een beleidsregel. Op grond vann arti-
kell  1:3, vierde lid, Awb is een beleidsregel een besluit, dat wil zeggen een publiek-
rechtelijkee rechtshandeling. 

Voorr de invoering van artikel 1:3, vierde lid, Awb was het geen uitgemaakte zaak, dat een 
beleidsregell  een rechtshandeling is. De Awb-wetgever heeft ten aanzien van deze kwestie 
eenn knoop doorgehakt.322 De discussie over deze problematiek is overigens in dit verband 
vann relatieve betekenis. Ook als men een beleidsregel niet als een rechtshandeling zou 
aanmerken,, kan een beleidsregel tot een verbintenis leiden. De bron van de verbintenis 
valtt dan te vinden in het vertrouwensbeginsel of het gelijkheidsbeginsel. Uit hoofde van 
dezee beginselen is het bestuursorgaan in principe verplicht om jegens belanghebbenden 
tee handelen volgens de door hem vastgestelde beleidsregel. Hetzelfde geldt voor beleidscri-
teriaa die niet in beleidsregels zijn vastgelegd. 

Voorr rechtsbeginselen geldt dat deze in verband met een bepaalde handeling van een 
bestuursorgaann als bron van een bestuursrechtelijke verbintenis fungeren. 

Watt betreft de toezegging van een bestuursorgaan inzake de uitoefening van een hem toe-
komendee bevoegdheid valt te verdedigen, dat deze een publiekrechtelijke rechtshandeling 
oplevertt en dat uit hoofde daarvan reeds een recht voor de geadresseerde bestaat op een 
bepaaldee prestatie van dat orgaan (zie paragraaf 2.3.5). Problematisch is echter, dat die toe-
zeggingg vaak moeilijk valt te onderscheiden van informatieverschaffing (met het oog op 
eenn bepaald geval) door het desbetreffende bestuursorgaan. Het verstrekken van informa-
tiee levert geen rechtshandeling op. Ook als men van mening is, dat de toezegging van een 
bestuursorgaann niet als een rechtshandeling valt aan te merken (vanwege het diffuse 
onderscheidd met informatieverstrekking), kan deze desalniettemin tot een bestuursrechte-

321.. Van Ommeren (1996), p. 251: a.b.b.b. als bron van binding. 
322.. Nicolaï (1992), p. 85 - 87. 
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lijkee verbintenis leiden. Die toezegging is een rechtsfeit en op grond van het vertrouwens-
beginsell  ontstaat in verband met dat rechtsfeit een verbintenis. Op grond van dat beginsel 
dientt dat bestuursorgaan immers die toezegging in principe na te komen, tenzij een 
zwaarwegendd algemeen belang zich daartegen verzet. 

Watt betreft een zuiver schade'besluit' geldt dat het bestuursorgaan daarbij vast-
steltt of het uit hoofde van een (on) rechtmatige gedraging van hem aansprakelijk 
is.. Dat (on)rechtmatig (niet-)handelen kan een besluit zijn, maar ook een feite-
lijk ee gedraging van dat bestuursorgaan. De bron van de verbintenis is dan gele-
genn in het beginsel dat degene die door een aan hem toerekenbaar onrechtmatig 
handelenn of nalaten schade heeft veroorzaakt, gehouden is om die schade aan de 
benadeeldee te vergoeden of het beginsel van égalité devant les charges publiques 
(ziee paragraaf 2.3.3). Uit hoofde van deze beginselen wordt een bepaald rechtsge-
volgg verbonden aan het schadeveroorzakende handelen, dat overigens niet gericht 
wass op het in het leven roepen van dat gevolg. 

Hett is echter niet zo dat die beginselen een bevoegdheid scheppen. De desbetreffende 
bevoegdheidd om een zuiver schade'besluit' te nemen wordt afgeleid van de publiekrechte-
lijkee bevoegdheid uit hoofde waarvan het bestuursorgaan de schadeveroorzakende hande-
lingg heeft verricht. 

Voorr andere bestuurlijke oordelen valt eveneens te verdedigen dat het bestuursor-
gaann daarbij een bepaalde verbintenis vaststelt: het bestuursorgaan stelt vast of 
voorr de belanghebbende uit hoofde van een wettelijk voorschrift jegens dat 
orgaann de verplichting geldt om een bepaalde handeling te verrichten of na te 
latenn op straffe van een eventuele bestuursrechtelijke sanctie, of het bestuursor-
gaann stelt vast, dat deze belanghebbende uit hoofde van dat wettelijk voorschrift 
hett recht heeft om een bepaalde activiteit te verrichten zonder dat dit orgaan daar-
voorr eerst een besluit moet nemen op grond van een hem toekomende publiek-
rechtelijkee bevoegdheid. 

Voorr de bestuurlijke oordelen geldt bovendien dat zij tot een wijziging van een verbintenis 
kunnenn leiden. Stel dat burgemeester en wethouders het bestuurlijk oordeel hebben gege-
venn dat de geadresseerde daarvan geen bouwvergunning nodig heeft voor het plaatsen van 
eenn tent in een weiland voor langere tijd. Op grond van het vertrouwensbeginsel mag het 
bestuursorgaann dan in principe niet meer een bestuursrechtelijke sanctie opleggen als 
laterr blijkt dat wel een bouwvergunning nodig was; het college heeft met het bestuurlijk 
oordeell  het recht om jegens deze persoon handhavend op te treden beperkt. 

Eenn stilzwijgend gedogen kan eveneens tot een verbintenis leiden. Het gaat om een feite-
lijkee gedraging van het bestuursorgaan aan welke de bevoegdheid toekomt om bestuurs-
rechtelijkk te handhaven. Daardoor kan uiteindelijk voor dat orgaan een verbintenis 
ontstaann uit hoofde van het vertrouwensbeginsel. Op grond daarvan kan het verplicht zijn 
omm geen bestuursrechtelijke sanctie meer toe te passen. 

Hett kan ook zo zijn, dat voor het bestuursorgaan een verbintenis ontstaat doordat een 
belanghebbendee een bepaalde handeling verricht. Deze doet bijvoorbeeld een aanvraag, 
waardoorr het bestuursorgaan uit hoofde van de wet (artikel 4:13 Awb) verplicht wordt om 
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daaropp een besluit te nemen. Of de belanghebbende overtreedt bijvoorbeeld een bepaald 
vergunningsvoorschriftt waardoor voor het bestuursorgaan het recht ontstaat om een 
bestuursrechtelijkee sanctie toe te passen. Als bron van de verbintenis geldt hier de wet. 

Dee mate van binding kan per verbintenis verschillen. Ingeval een publiekrechtelijke toe-
zeggingg tot een verbintenis leidt, gaat bijvoorbeeld van die toezegging voor het bestuursor-
gaann veelal een minder sterke binding uit dan in geval van een verbintenis op grond van 
eenn wettelijk voorschrift. Deze problematiek blijf t verder buiten beschouwing, omdat die 
voorr de afbakening van de competentie van de bestuursrechter niet relevant is. 

Inn geval van een bestuursrechtelijk conflict gaat het altijd om de vraag of een 
bestuursorgaann op grond van een verbintenis het recht of de plicht had of heeft 
omm jegens een belanghebbende een bepaalde handeling (niet) te verrichten. Dat 
(niet-)handelenn is gebaseerd op grond van een hem toekomende primaire of 
accessoiree publiekrechtelijke bevoegdheid of een specifieke publiekrechtelijke 
taak. . 

2.55 TER AFRONDING 

Opp grond van de rechtSDesdhermingfunctie van bestuursrechtspraak is ter afba-
keningg van de competentie van de bestuursrechter in dit hoofdstuk tot uitgangs-
puntt genomen, dat een belanghebbende in principe in beroep moeten kunnen 
gaann tegen elke (vermeende) schending van zijn rechten of rechtens beschermde 
belangenn door een bestuursorgaan. Anders gezegd, de bestuursrechter zou in 
principee bevoegd behoren te zijn om van elk conflict over een bestuursrechtelijke 
verbinteniss kennis te nemen. De competentieafbakening dient zodanig te zijn, 
datt de rechter in staat wordt gesteld om de rechten en plichten die de belangheb-
bendee jegens het bestuursorgaan heeft zoveel mogelijk ex nunc te toetsen (para-
graaff  1.4.4). Heden staat in de rechtspraak nog de vraag centraal of het 
bestuursorgaan,, ex tune beoordeeld, onrechtmatig heeft gehandeld (paragraaf 
1.1.2).. Dat valt mede in verband te brengen met de bestaande competentieafbake-
ning,, die is afgestemd op het besluitbegrip. 

Ookk op grond van overwegingen van efBciëntie, rechtszekerheid en de eis van toegang tot 
dee rechter is het wenselijk, dat bestuursrechtelijke geschillen zoveel mogelijk onder de 
competentiee van de bestuursrechter worden gebracht. 

Inn dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van bestuursrechteHjke verbintenissen 
enn de bronnen daarvan. Tevens is nagegaan, welke bestuursrechtelijke conflicten 
well  en niet onder de competentie van de bestuursrechter vallen. 

Hett is gebleken dat de meeste bestuursrechtelijke geschillen onder de reik-
wijdtee van artikel 1:3, eerste lid, Awb vallen, omdat de desbetreffende verbintenis 
waaropp het geschil betrekking heeft, op een of andere manier te herleiden is tot 
eenn besluit Een bestuursrechtelijke verbintenis valt meestal tot een besluit te her-
leiden,, omdat het bestuursorgaan op grond daarvan verplicht is om een bepaald 
besluitt te nemenn of omdat de verbintenis is ontstaan door een besluit. Beide situ-
atiess kunnen overigens samenvallen. 
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Eenn verbintenis tot het nemen van een besluit kan bijvoorbeeld zijn oorsprong vinden in 
eenn wettelijk voorschrift. Die situatie doet zich voor bij een gebonden bevoegdheid van het 
bestuursorgaann om een besluit te nemen. De bron van de verbintenis op grond waarvan 
eenn bestuursorgaan een besluit moet nemen kan ook gelegen zijn in een ander besluit. Zo 
kann bijvoorbeeld een subsidieverlening (een besluit) een verbintenis tot het vaststellen van 
dee subsidie (eveneens een besluit) in het leven roepen. 

Voorr een deel van de bestuursrechtelijke verbintenissen geldt, dat deze alleen 
dankzijj  een gewrongen redenering tot een besluit zijn te herleiden. Dat doet zich 
voorall  voor in relatie tot bestuurlijke oordelen. 

Dee voormelde (extensieve) gewrongen interpretatie van het besluitbegrip in rela-
tiee tot bestuurlijke oordelen is in overeenstemming met het uitgangspunt, dat 
allee bestuursrechtelijke geschillen zoveel mogelijk onder de competentie van de 
bestuursrechterr behoren te worden gebracht. Een negatief gevolg daarvan is ech-
ter,, dat het begrip rechtshandeling daardoor zodanig is opgerekt, dat nauwelijks 
nogg een onderscheid valt te maken tussen een 'echte' rechtshandeling, dat wil 
zeggenn een handeling die gericht is op rechtsgevolg, en een rechtsfeit, dat wil zeg-
genn een feit dat een rechtsgevolg heeft. De problematiek manifesteert zich vooral 
mett betrekking tot bestuurlijke oordelen, in het bijzonder met betrekking tot zui-
veree schade'besluiteri. De kwalificatie van een bestuurlijk oordeel als een besluit 
iss strikt genomen niet juist, omdat dit oordeel niet op een rechtsgevolg is gericht. 
Diee gewrongen redenering leidt tot een niet-logische competentieafbakening en 
kann (daardoor) aanleiding geven tot een eindeloze discussie over ontvankelijk-
heidskwesties.. Uit oogpunt van efficiënte rechtspraak is het echter wenselijk, dat 
eenn onlogische competentieafbakening en dit soort discussies zoveel mogelijk 
wordenn vermeden. 

Eenn weigering om een bestuurlijk oordeel te geven valt heden niet onder de competentie 
vann de bestuursrechter. Volgens een consequente toepassing van het uitgangspunt, dat alle 
bestuursrechtelijkee geschillen onder de competentie van de bestuursrechter behoren te 
vallen,, zou deze rechter in principe ook van een geschil over die weigering kennis moeten 
kunnenn nemen. Die weigering valt immers te kwalificeren als een weigering om een 
bestuursrechtelijkee verbintenis vast te stellen, inhoudende dat de belanghebbende jegens 
hett bestuursorgaan het recht heeft om een activiteit te ondernemen dan wel te continue-
ren.. Iets anders is dat de rechter in dat geval meestal het beroep tegen een dergelijke wei-
geringg ongegrond zal moeten verklaren. Dat heeft te maken met de inhoud van het 
materiëlee bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen immers op grond daarvan over het 
algemeenn geen aanspraak maken op een bepaald bestuurlijk oordeel. 

Daarnaastt bestaat er een omvangrijke categorie van overige gedragingen die 
bestuursorganenn verrichten, die heden niet onder de competentie van de 
bestuursrechterr vallen. Een deel van die gedragingen verricht het bestuursorgaan 
uitt hoofde van een publiekrechtelijke bevoegdheid of een specifieke publieke 
taak. . 

Inn dit hoofdstuk kwamen voorbeelden daarvan ter sprake in relatie tot zui-
veree schadebesluiten en (niet-)handhaven. Wat betreft de 'buitengesloten" catego-
riee zuivere schadebesluiten gaat het om geschillen over vergoeding van schade 



DEE COMPETENTIE VAN DE RECHTER 95 

diee is veroorzaakt door gedragingen van het bestuursorgaan die niet vallen onder 
dee competentie van de bestuursrechter (connexiteitsvereiste). Het betreft de vol-
gendee gedragingen: publiekrechtelijke feitelijke gedragingen en het vaststellen 
vann wettelijke voorschriften of beleidsregels. Voorts valt bijvoorbeeld de weige-
ringg om een gedoogbesluit te nemen buiten zijn competentie, tenzij het 
bestuursorgaann beleidsregels inzake het desbetreffende gedogen heeft vastge-
steld.. Bovendien valt te denken aan geschillen over (een groot aantal) toezicht-
handelingenn in de zin van Afdeling 5.2 van de Awb. 

Gelett op het hiervoor genoemde uitgangspunt inzake de competentie van 
dee bestuursrechter, is de uitsluiting van deze geschillen onterecht. De bestuurs-
rechterr hoort in principe van deze geschillen kennis te kunnen nemen. 

Eenn belanghebbende behoort bijvoorbeeld ook beroep in te kunnen stellen tegen de schrif-
telijkee weigering van een toezichthouder om een genomen monster terug te geven. De toe-
zichthouderr is daartoe in beginsel verplicht op grond van artikel 5:18, vijfde Hd, Awb. Het 
bestuursorgaann komt hier een bestuursrechtelijke verbintenis niet na die het heeft uit 
hoofdee van de wet. 

Dee beslissing van het gemeentebestuur om op een bepaald gedeelte van de weg niet langer 
eenn parkeergelegenheid te bieden behoort eveneens onder de competentie van de 
bestuursrechterr te vallen. Het gaat hier immers om een gedraging van een bestuursorgaan 
diee verricht is uit hoofde van een specifieke publieke taak, ervan uitgaande dat die beslis-
singg betrekking heeft op een weg met openbare bestemming. Blijkens de jurisprudentie 
valtt een geschil over die gedraging heden niet onder de competentie van de bestuursrech-
ter.32**  Dat zou wel zo behoren te zijn. Die handeling houdt immers het teniet doen van een 
bestaandee bestuursrechtelijke verbintenis in. 

Eenn deel van de gedragingen van een bestuursorgaan zijn niet herleidbaar tot een 
publiekrechtelijkee bevoegdheid of een specifieke publieke taak. Het gaat daarbij 
omm gedragingen van een bestuursorgaan die uiteindelijk juridisch toegerekend 
wordenn aan de rechtspersoon waarvan het bestuursorgaan deel uitmaakt. Deze 
vallenn nu niet onder de competentie van de bestuursrechter en behoren ook in de 
toekomstt niet daaronder te vallen. 

Stell  dat de desbetreffende toezichtambtenaar op weg naar de plaats waar het toezicht zal 
wordenn uitgeoefend, een ongeluk veroorzaakt en dit leidt tot overheidsaansprakelijkheid 
voorr de daardoor geleden schade. Een geschil over deze kwestie valt niet onder de compe-
tentiee van de bestuursrechter, reeds vanwege het feit dat het hier niet gaat om een rechts-
handeling.. Deze kwestie behoort ook in de toekomst niet onder zijn competentie te vallen, 
omdatt geen sprake is van een gedraging die plaatsvindt ter uitoefening van een toezichtbe-
voegdheid.. Ook valt niet te spreken van de uitoefening van een specifieke publieke taak. Er 
valtt dus ook niet uit een primaire publiekrechtelijke bevoegdheid een accessoire bevoegd-
heidd af te leiden tot het nemen van een zuiver schadebesluit. De toezichtbevoegdheden 
zijnn in Afdeling 5.2 van de Awb nauwkeurig omschreven. 

Ookk als een chauffeur van een bus van een gemeentelijk vervoerbedrijf een ongeluk heeft 
veroorzaaktt tijdens een busrit, valt een geschil over de aansprakelijkheid die daaruit voor-

323.. Pres. Rb. Rotterdam, 1 mei 2000, JB 2000,153. 
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vloeitt voor de desbetreffende gemeente, heden niet onder de competentie van de bestuurs-
rechter.. Dat moet zo blijven. Ten aanzien van die kwestie geldt immers eveneens, dat de 
schadeveroorzakendee gedraging niet is verricht uit hoofde van een publiekrechtelijke 
bevoegdheidd of een specifieke publieke taak. De gedraging valt (dan) ook niet toe te reke-
nenn aan een bestuursorgaan. Een belangrijke indicatie daarvoor is reeds het feit, dat er naast 
gemeentelijkee vervoerbedrijven 'private' vervoerbedrijven bestaan die dezelfde diensten 
verlenen. . 

Uitt oogpunt van de rechtsbeschermingfunctie in relatie tot het uitgangspunt dat 
dee bestuursrechter in principe van elk bestuursrechtelijk geschil kennis behoort 
tee kunnen nemen, dient artikel 8:1 Awb aangevuld of aangepast te worden met 
eenn nieuwe bepaling. Op grond van deze nieuwe bepaling behoort een belang-
hebbendee zich in principe met betrekking tot elk geschil over een bestuursrechte-
lijk ee verbintenis tot de bestuursrechter te kunnen wenden, ongeacht of het om 
hett scheppen, het wijzigen, teniet doen of nakomen van een verbintenis gaat, dan 
well  het vaststellen van de inhoud van een reeds bestaande verbintenis. Voor-
waardee is wel dat die gedraging van het bestuursorgaan verricht is of (volgens 
eiser)) verricht had moeten worden uit hoofde van een publiekrechtelijke bevoegd-
heidd of specifieke publieke taak. 

OokOok een conflict over de weigering van een bestuursorgaan tot een zoda-
nigg scheppen, wijzigen, teniet doen, nakomen of vaststellen behoort onder zijn 
competentiee te vallen. Juist in die gevallen zal de wederpartij van het bestuurs-
orgaann immers veelal behoefte hebben aan rechtsbescherming. 

Ingevall  een conflict zich beperkt tot de vraag, wat de inhoud van een reeds 
bestaandee verbintenis is, mag het echter niet zo zijn, dat de belanghebbende zich 
onmiddellijkk tot de bestuursrechter wendt met het verzoek aan de rechter om te 
bepalenn waartoe het bestuursorgaan uit hoofde van deze verbintenis jegens hem 
verplichtt is. De belanghebbende behoort, om een onnodige belasting van de 
bestuursrechterr te voorkomen, zich eerst tot het bestuursorgaan te wenden met 
hett verzoek die verbintenis vast te stellen. 

Opp grond van deze eis is de belanghebbende bijvoorbeeld in geval van een schadeveroorza-
kendd handelen van een bestuursorgaan genoodzaakt om zich eerst tot dat orgaan te wen-
denn met het verzoek om de aansprakelijkheid te erkennen (en de geleden schade te 
vergoeden)) alvorens hij een conflict over de aansprakelijkheid van dat orgaan aan de 
bestuursrechterr kan voorleggen. 

Dee gewenste competentieafbaking voor de bestuursrechtspraak valt te bereiken 
doorr daartoe een bepaling in de wet op te nemen die is toegesneden op de verbin-
tenis.. Daartoe zal ik een voorstel doen in hoofdstuk 10. 


