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Voorwoord
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Inleiding, probleemstelling en opzet

Het breekpunt met de klassiek-liberale staatsopvatting en de definitieve
doorbraak van de moderne westerse staat wordt veelal gesitueerd in de
Tweede Wereldoorlog. Gedwongen door de omstandigheden van die jaren
krijgt het concept `democratie' de volle aandacht. Historici verwijzen in dit
verband graag naar een kennelijk onder officiële inspiratie geschreven hoofd-
artikel in The Times van 1 juli 19401: "Als wij spreken over democratie
bedoelen wij niet een democratie die zich beroemt op het stemrecht maar
het recht op leven en arbeid vergeet. Als wij spreken over vrijheid, bedoelen
wij niet een grof individualisme dat sociale organisatie en economische
planning uitsluit. Als wij spreken over gelijkheid, bedoelen wij niet een
politieke gelijkheid die door sociale en economische privileges ongedaan
wordt gemaakt. Als wij het hebben over economische heropbouw, denken wij
minder aan een zo hoog mogelijke productiviteit ... maar veeleer aan recht-
vaardige verdeling." Na de oorlog begint in een groot deel van West-Europa,
waaronder ook in Nederland, de concrete realisering en uitbouw van deze
ideologische blauwdruk. Aan het resultaat ervan zijn een aantal benamingen
gegeven: de verzorgingsstaat, de sociale staat, de sociale verzorgings- en
interventiestaat, de sociale rechtsstaat. Over de normatieve grondslagen is
globaal overeenstemming. Men vindt deze basisprincipes vaak driedelig defi-
nieerd: civil rights, political rights, social rights; Abwehrrechte, Teilhaber-
rechte, Rechtsanspruche; Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlich-
keit; de democratische sociale rechtsstaat.

Het concretiseren van deze principes betekent voor de bestuurlijke
overheid een schier eindeloze hoeveelheid te behartigen belangen en uit te
voeren takcn. Het foutloos volbrengen van deze taken met inachtneming van
de (subjectieve) rechten van een ieder en rekening houdend met de belangen
van een ander lijkt een bijna niet-aardse opgave. Maar elk werk wordt
gedaan door mensenhanden. Menselijke arbeid, dus ook bestuurlijke arbeid,
kent de beperking die inherent is aan onze `condition humaine'. Het is
alleszins begrijpelijk dat er soms bij de uitvoering van bestuurlijke taken
iets `mis' zal gaan: soms zal de aantasting van een subjectief recht geduld

1. R.M. Titmuss, Essays on the welfare state. London, 1963, p. 75; o.c t3.J. de C~ercq,

Macht en principe. Tielt, 1988, p. 284.
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moeten worden om een ander, meer gewenst doel te kunnen bereiken; soms
zal het bestuur niet gehandeld hebben in overeenstemming met de wet of de
normen waaraan goed bestuur moet voldoen. Begrip hebben voor de moeilijke
positie van de bestuurlijke overheid wil nog niet zeggen dat dit als ver-
zachtende omstandigheid de juridische aansprakelijkheid kan doen vervallen.

~ Vooral het laatste decennium is er een toenemende belangstelling om schade,
veroorzaakt door rechtmatig en onrechtmatig bestuurlijk handelen, te ver-
halen op de veroorzaker, de bestuurlijke overheid. Vorderingen terzake van
een onrechtmatig genomen beschikking worden, eenmaal bij de burgerlijke
rechter aanhangig gemaakt, veelal toegewezen. Vergoedingen terzake van de
zogenaamde `rechtmatige overheidsdaad' vinden in ruimere mate plaats dan
voorheen. Dit gegeven hoeft op zich niet problematisch te zijn. Wanneer
deze praktijk geen bekostigingsproblemen oplevert, lijkt er geen reden om er
vraagtekens bij te stellen. De problemen beginnen wel op te doemen wanneer
de bodem van de (gemeentelijke en landelijke) schatkist in zicht komt of
er wellicht al is uitgeslagen. De economische recessie en stagnatie die in de
jaren zeventig is ingezet, heeft de financiële en ma[eriële voorwaarden
aangetast, waaronder de verzorgingsstaat voorheen kon bloeien. Gezien de
ecologische problematiek en de problematiek van de mondiale welvaartssprei-
ding zal de schatkist nog wel enige tijd leeg blijven en wellicht zelfs om
een extra toelage vragen. In dit verband laat zich de vraag stellen of het
wel gewenst is om onvermijdelijke aantasting van het recht van een ander
altijd te vergoeden, en de vraag of het wel reëel is om (bijna) niet te
vermijden onjuiste bestuurlijke beslissingen altijd ten laste te laten komen
van de overheid. Uiteindelijk moeten de belastingbetalers het of zelf betalen,
of andere, ook zeer noodzakelijke uitgaven, kunnen in het gedrang komen.

Echter, zo simpel als het probleem zich laat stellen, laat het zich niet
beantwoorden. A1 is het alleen maar omdat het misschien een vorm van
wishfull thinking is, te denken dat besparingen in overheidsuitgaven worden
aangewend voor bestedingen ten behoeve van het algemeen nuL Of omdat
de mogelijkheden van de overheid om de belangen van de burgers op ade-
kwate wijze te behartigen schromelijk worden overschat. Of omdat het
dilemma tussen stijgende overheidsverantwoordelijkheden en ontoereikende
ma[eriële en bestuurlijke middelen niet kan worden opgelost zonder op
principiële grenzen te stuiten: `minder staat' stuit op de grens van het
principe van de Sozialstaatlichkeit, `meer staat' stuit op de grenzen van de
democratische vrijheden zoals de ondernemingsgewijze productie en de vrije
markteconomie. Het rech[ functioneert in een maatschappelijk bestel en
juridisch relcvant handelen wordt verricht door personen in dat bestel. De
rechtswetenschap, als mens- en maatschappijwetenschap, kan zich als disci-
pline niet aan dit gegeven onttrekken. Wettelijke regelingen, rechterlijke
uitspraken en wetenschappelijke bijdragen aan dogmatische leerstukken
incorpereren alle aspecten van de werkelijkheid. De sterk norma[ieve inslag
van de rechtswetenschap in haar speurtocht naar rechtvaardigheid, naar
gerechtigheid, levert een goede voedingsbodem voor het tot bloei laten

2



komen van ethische principes. Het in wetten gecodificeerde recht en het
jurisprudentiële (privaat)recht vormen niet alleen de weerspiegeling van de
rechtsbetrekkingen zoals deze tussen rech[ssubjecten gelden, maar zij ver-
vullen ook een sturende functie. Het geldend recht, zeker ook het privaat-
recht, kan worden ingezet ter realisering van principes. Het principe van de
verdelende rechtvaardigheid heeft de laatste decennia ook in het privaatrecht
zijn beslag gekregen. Ter verwezelijking van ethische principes kunnen,
behalve rechtsregels en rechtsbeginselen, allerlei niet strikt juridische over-
wegingen spelen: economische motieven, psychologische verhoudingen, sociaal-
politieke opvattingen en een bestaand institutioneel denkkader. Nieuwenhuis
heeft deze factoren gebracht onder de noemer `realia van het recht'.'- Dil
wetende wordt het minder gemakkelijk om bij het bekijken van de civiel-
rechtelijke aansprakelijkheid van de overheid uit te gaan van een aantal
voor de hand liggende constateringen, die het waarheidsgehalte van axioma's
benaderen, zoals daar zijn: de idee dat de overheid, juist omdat zij overheid
is, het algemeen belang behartigt en dat per definitie behartigt; de idee dat
wij als burgers daar immer grosso modo profijt van trekken; de idee dat de
overheid een moreel boven ons staande mach[ is; de idee da[ de overheid per
definitie een machtspositie inneemt bij het gebruiken van de haar toegekende
publiekrechtelijke bevoegdheden of bij het afsluiten en uitvocren van con-
tracten. En de juridische culminatie van al deze bijna-axioma's: dat de
overheid als partij in het recht een bijzondere positie inneemt ten opzichte
van haar wederpartij en dat deze bijzondere positie er toe leidt dat de
overheid op een andere manier dan een private partij aansprakelijk is (of
zou moeten zijn) voor de (on)rechtmatige inbreuken die (moeten) worden
gemaakt op de (subjectieve) rechten van anderen.

1. BIJZONDERE POSITIE

Vrijwel alle publicaties die de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
overheid tot onderwerp hebben bevatten impliciete of e~tpliciete verwijzingen
naar de bijzondere positie die de overheid inneemt omda[ zij een partij van
bijzondere signa[uur is. Een zeer treffende illustratie hiervan levert Spier3

2. J.H. Nieuwenhuis. Drie beginselen van contractenrecht. Deventer, 1979, p. 41: "Niet

alleen is er een open verbinding tussen regels en beslissingen en tussen regels en

beginselen, maar het gehele proces van rechtsverwerkelijking ( beginsel, regel,

beslissing) is als zodanig `open', d.w.z. wordt gekenmerkt door een wisselwerking

met de `buitenwereld'. Open naar twee kanten. Hce is de wereld ingericht? Hce

zou zij behoren te zijn? (...) De `aard der zaak', de `belangen van het verkeer',

dat zijn voorbeelden van de invoed van de werkelijkheid op het recht. Wij brengen

hen onder een ncemer: de realia van het recht."

3. J. Spier. Onrechtmatige overheidsdaad. Zwolle, 1987, p. 1.
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in zijn werk `Onrechtmatige overheidsdaad', waar hij direct met de deur in
huis valt: "De overheid neemt in de samenleving een heel bijzondere, vol-
strekt unieke positie in. Dat geldt zowel functioneel als ook principieel.
Zulks heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de problematiek van
de overheids-aansprakelijkheid voor door haar verrichte daden, naast zeer
intrigerend, in hoge mate netelig is (geworden)." Functioneel, zo begrijp ik,
is de positie van de overheid bijzonder omdat de administratie een aantal
taken heeft die anderen niet hebben, met name wetgeving, rechtspraak en
bestuur. Principieel treedt de overheid op als behartiger en hoeder van het
algemeen belang en is het principieel juist dat zij beslissingen neemt die
meer of minder politiek getint zijn. Bij lezing van deze ouverture kan men
zich afvragen of deze wel in overeenstemming is met de feitelijkheid4 De
vasts[elling dat de overheid een bijzondere partij in het privaatrecht is, zo
vaak zo stellig door zo velen beweerd, bemoeilijkt het formuleren van een
`dissenting opinion'.

1.1 De fu~ictionele bijzonderl:eid

De overheid heeft al geruime tijd geen monopolie meer op het gebied van
de algemene belangenbehartiging 5 Toenemende afstoting van overheidstaken
naar het bedrijfsleven, het privatiseren van publiekrechtelijke rechtspersonen,
de verkoop van aandelenpakketten in overheidsbedrijven, bemoeilijken het
trekken van een scheidslijn naar functionele gerichtheid. Door de overheid
gesubsidieerde particuliere organisaties verwllen taken op het gebied van
onderwijs en onderzoek, lichamelijke en geestelijke gezondheiszorg, maat-
schappelijk en cultureel leven etc. Ook niet gesubsidieerde (bedrijfs)organi-
saties verwllen taken die van publiek belang worden geacht: openbare nuts-
voorzieningen, bedrijfsmatige exploitatie van publieke recreatiegebieden,
wilnisophaaldiensten, particuliere beveiligingsbedrijven, particuliere onder-
wijsinstellingen, vakverenigingen, consumentenorganisaties, patiëntencollectie-
ven en een bonte stoet van stichtingen, verenigingen en actiegroepen die
zich een bepaald belang aantrekken op het gebied van milieu, veiligheid,

4. Spier (1987) p. 4, nuanceert al vrij snel met bctrekking tot de functionele bijzon-

denc~id van de bestuurlijke overheid: ook dient men daartce te rckenen de

privaatrechtelijke rechtspersonen die zich bezig houden met de openbare dienst in

die zin dat zij ten dcel hebben de behartiging van een belang dat een openbaar

lichaam zich blijkens zijn verhouding tot de daarvan afhankelijke instelling

kennclijk heeft aangetrokken. Een vaag en moeilijk criterium, zoals hij opmerkt,

dat in Frankrijk op soortgelijke wijze wordt gehanteerd.

5. Ook niet bij het handhaven van de openbare orde. Zie hiervoor: A.B. I ioogenboom.

De privatisering van de politieCunctie; een literatuurstudie over de particuliere

vciligheidsindustrie. 's-Gravenhage, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1986.
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emancipatie, woonomgeving e.d. Het verrichten van taken waarvoor de
overheid (mede) verantwoordelijkheid draagt (of heeft gedragen) wordt steeds
meer gedacht als een gezamelijke verantwoordelijkheid van overheid, burgers
en particuliere organisaties. Men kan dit zien op gebieden als economische
groei, werkgelegenheid, scholing, milieu, vervoer en verkeer e.d.

Vrij algmeen leeft de vooronderstelling dat er verschil is tussen de
non-profit sec[or en de profit sector, een soort dichotomie tussen `de wereld
van de ambtenaren' en de `wereld van de ondernemers' 6 Het doel van profit
organisaties wordt momenteel vrij algemeen gedefinieerd als het genereren
van geld teneinde bedrijfscontinuiteit te verzekeren.7 Non-profit organisaties
kunnen en moeten soms wel degelijk winst maken, bijvoorbeeld om hun
bedrijvigheid in de toekomst voort te kunnen zetten, maar ook om te groei-
en. Het genereren van winst is daarmee èen afgeleide geworden van andere
doelstellingen, zoals dat trouwens ook vaak het geval is in de profit sector.
Men neemt in de profit sector soms een aanzienlijk verlies om het voortbe-
staan van de onderneming veilig te stelleng Ook wat betreft het bedrijfs-
matig werken (in de zin van een goede besturing van effectiviteit en effi-
ciency) is menige non-profit organisatie in het voordeel bij profit-organisa-
ties. De grens tussen profit en non-profit is dan ook onvoldoende helder.

Grote ondernemingen hebben als trekkers van de economie wellicht een
even grote functionele bijzonderheid als de overheid heeft. Immers, ook
indien een onderneming in private handen is, zijn de bij de onderneming
betrokken belangen (van aandeelhouders, werknemers, schuldeisers, regionale
of (inter)nationale belangen) zo belangrijk, dat zeker de grote ondcrnemingen
gezien kunnen worden als een zaak van algemeen belang9 Gras stelt de

6. Bedrijfsmatig werken in de non-profit sector; zin en onzin van de tegenstelling

`ambtenaren' en `ondernemers'. Bensdorp, Bultsma, Van der Putten. B á id (be-

drijfskundig vakblad voor industrie en dienstverlening), 1989 (3), p. 31 e.v.

7. Zie bijvoorbeeld E. Goldratt en J. Cox. (Het dcel, Utrecht, 3e dr. 1989) waar in

`romanvorm' dc principes van de Theory of constraints wordt geformuleerd: door

het voortdurend oplossen van (steeds verspringende) knelpunten in een organisatie

is een organisatie in staat geld te gencrcren, waardoor het voortbcstaan van het

bedrijf wordt verzekerd.

8. Bensdorp e.a., B 8c id, (1989, no.3) p. 33.

9. Zie W. van Gerven, Het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht binnen

het economisch recht, AA 36 (1987)5, p. 329: "In een markteconomisch stelsel da[

aan de gezamenlijke ondernemingen van een land de primordiale verantwoordelijk-

heid tcekent om om op een gedecentralisserde en niet overheidsgeleide manier het

economisch produktie- en distributieproces te sturen, komt aan grote onderneming-

en een belangrijke `publieke' betekenis tce. Zonder enige overdrijsvig kan worden

gestcld dat grote en meestal internationaal vertakte ondernemingen de hetUomen

zijn van de nationale en internationale economie. Het is dan ook duidelijk dat

gl'OtC ondernemingen die veruit de gewichtigste investeringsbeslissingen nemen,
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vraag naar het eventuele publieke karakter van de grote onderneming, de
vraag of de moderne onderneming nog wel past binnen de vorm van het
privaatrecht, de vraag of de privaatrechtelijke vorm van de onderneming
nog wel in overeenstemming is met de werkelijkheid. Die vragen klemmen
des te meer waar de vervlochtenheid van overheid en grote onderneming he[
onderscheid tussen onderneming en overheid verder doet vervagen.lo

Ondernemingen behartigen (behalve direct met het bedrijf samenhangen-
de belangen) evenecns `collectieve' belangen. De Stichting Sponsors voor
kunst wijst in haar jaarverslagen op een groei van het totale sponsorbudget
van nog geen twee miljoen gulden in het begin van de jaren tachtig tot
zo'n 25 miljoen gulden in 1987.11 Ook een particulier persoon behartigt
niet, enkel vanwege het feit dat hij een individu is, per deimitie cen belang
dat in de klassieke zin `particulier' is, dat wil zeggen, samenhangt met zijn
(eigendoms)recht. Een `hogcr gelegen' doel, een doel met een ideële strek-
king, kan ook voor een particulier een leidraad vormen voor zijn handelen.
De te behartigen belangen sluiten elkaar bepaald niet uit. Ook kunnen zij in
de loop der tijd veranderen: ideële belangen kunnen zich ontwikkelen tot
groepsbelangen, groepsbelangen kunnen uitgroeien tot algemene belangen
etc. Het lijkt dan ook niet zinvol onderscheid te maken tussen ideële belang-
en en andere belangen.12 In toenemende mate komt het voor dat groepen
(al dan niet in de juridische vorm van een stichting of vereniging) en ook
individuele personen procedures aanspannen om collectieve belangen tege~i
de overheid te behartigen.13 Veelal zal het behartigen van een niet strikt
particulier belang gebeuren in groepsverband. Belangenorganisaties zijn er
op vele terreinen; zij kunnen gericht zijn op een bepaald beroepsbelang
(vakorganisaties) of groepsbelang (consumentbelang, patiëntbelang) of op een
problematiek die men zich in het bijzonder aantrekt (behoud van historische
monumen[en, bescherming van de Waddenzee, defensie van het milieu).

Het burgerlijk procesrecht komt hieraan tegemoet door het erkennen

zaak zijn geworden van 'algemeen belang'."
10. FA.J. Gras. De sociale werkelijkheid van het standaardcontract. Amsterdam, 1984,

p. 79.

11. In die bedragen zijn niet opgenomen de bedragen die bedrijven uitgeven voor de

aankoop van beeldende kunst, noch bijzondere bijdragen zoals de bijdragen aan de

restauratie van het Amsterdamse Concertgebouw, of donaties in de orde van groot-

te van 25 miljcen gulden, die de Gasunie de gemeente Groningen schonk voor de
bouw van een nieuw museum. Het Koninklijk Concertgebouworkest blijkt bij de
presentatie van het programma 1989~1990 het budget te hebben kunncn aanwllen
met 1,75 miljcen gulden door middel van sponsorcontracten met Postbank, NMD,
DAF en Sara L.ec~DE.

12. E.J. Dommering. Algemene belangen in het burgerlijk recht. Deventer, 1982, p. 3.
13. F.H. van der Burg en G.J.M. Cartigny. Rechtsbescherming tegen de ovcrheid.

Nijmegen, 1983, p. 2.
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van collectieve acties: het optreden in rechte door rechtspersonen ter behar-
tiging van andere dan specifieke eigenbelangen, met name van een groepsbe-
lang of algemeen belang. Naarmate het te behartigen belang algemener is,
worden de kansen kleiner dat de rechter concludeert tot `voldoende' belang
aan de kant van de eiser.14 Wanneer de belangen vallen onder de bescher-
ming van art. 1401 BWIS, wanneer collectief procederen een efficiënte
rechtsbescherming oplevert16, de belangen zwaarwegend genoeg zijn in
relatie tot de strekking van de vordering17 en voorts voldaan wordt aan de
door jurisprudentie gestelde criteria omtrent de hoedanigheid van de organi-
satie, worden groepsacties en algemeen belang-acties toelaatbaar geacht.lg In
voorbereiding is een wetsontwerp dat beoogt een algemene regeling te geven
van de bevoegdheid om ter bescherming van belangen van anderen een
rechtsvordering in te stellen. Het voorziet in het opnemen van een nieuw
artikel 3.11.8a19 in het nieuw BW. Tot de inwerkingtreding van het nieuw
BW wordt de tekst van art. 3.11.8a toegevoegd aan art. 4 Boek 2 BW. De
Memorie van Toelichting geeft als beweegredenen voor het opnemen van een
algemene regeling voor het `ius agendi' van organisaties het feit dat sommige
belangen anders onvoldoende kunnen worden beschermd, het feit dat een
betere rechtshandhaving mogelijk wordt door de preventieve werking die
uitgaat van dreiging met civielrechtelijke sancties en het feit dat een alge-
mene regeling betere mogelijkheden biedt aan belangenorganisaties om ook
buiten rechte op te komen voor de belangen die zij behartigen. Bovendien
heeft een algemene regeling het voordeel dat niet steeds in afzonderlijke
wetten de bevoegdheid van organisaties om in rechte op te treden behoeft
te worden geregeld.'-o

In de administratiefrechtelijke jurisprudentie is bepaald dat ten aanzien
van zogenaamde `algemeen-belang acties' een organisatie als bclanghebbende

14. D. Pressers. Behartiging van collectieve belangen. NJB 1988, p. 60S t~m 607.

1S. HR 27 juni 1986, NJ 1987, 743 (Nieuwe Mecr).

16. HR 1 juli 1983, NJ 1984, 360. (Landelijke Specialisten Vereniging)

17. HR 12 april 1985, NJ 1987, 269 (Subfaculteit tandheelkunde).

18. Zie hiervoor: C.JJ.C. van Nispen. De kinderjaren van de collectieve actie. In: Ver-

dediging van collectieve belangen via de rechter. Zwolle, 1988, p. 8 t~m 11 en de

daar vermelde jurisprudentie.

19. Art. 3.11.Sa Nieuw BW: Een rechtspersoon met volledige rechtsbevcegdheid die in

overeenstemming met zijn statuten belangen van anderen behartigt, kan, indien de

bescherming van die belangen dit rechtvaardigt, in rechte vorderen dat een gedra-

ging onrechtmatig wordt verklaard of dat een onrechtmatige gedraging wordt verboden.

20. Bijvoorbeeld: Wet misleidende reclame (art. 1416c BW); Wet algemene voorwaarden

(art. 6.S.2A.6 e.v. Nieuw BW); art. 29a Auteuiswet; art. 3 Wet gelijke behandeling

mannen en vrouwen; wetsontwerp wijziging Vestigingswet Bedrijven 1954, Vesti-

gingswet detailhandel en Drank- en Horecawet; art. 10 wetsontwerp persoonsregi-

stratie; art. 2 wetsontwerp grcepsacties gelijke behandeling.
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wordt aangemerkt wanneer zij blijkens haar (statutaire) doelstelling en
feitelijke werkzaamheden een belang behartigt, dat bij de bestreden beschik-
king direct betrokken is.21 Toepassing van dit criterium heeft in de admini-
stratiefrechtelijke jurisprudentie geleid tot diverse verfijningen en nuance-
ringen.22

1.2 Het behartigen vatt het algenteeit belaitg

Het feit dat er meerdere actoren ten algemene nutte werken sluit niel uit
dat de overheid `bijzonder' zou kunnen zijn omdat zij per defiititie het
algemeen bclang behartigt. Het eerder genoemde argument van principiële
aard waardoor een speciale bejegening van de overheid gerechtvaardigd
wordt, blijft ook bij twijfels over een speciale positie gezien de functies
natuurlijk staan. Daarom wordt het interessant te kijken waar dit argument
op steunt. Weer leen ik dankbaar van Spier, want hij verwoordt zo helder
waar de kern van de problematiek ligt. Het antwoord van Spier op de vraag
waardoor en waarom de overheid in dit opzicht een eigen-aardig karakter
heeft luidt: "De sleutel ligt in het algenteen belartg. Het behartigen daarvan
is de taak van de overheid. Niet in sommige (of vele) gevallen; zij moet dat
altijd doen. Wat de inhoud van het vage begrip `algemeen belang' is, kan
niet altijd zonder aarzeling worden gezegd. Dat brengt mee dat de admini-
stratie een (zekere) vrijheid behoeft om dat in concreto te bepalen. Indien
en voor zover zij dat doet -en daarbij binnen het raam van de wet blijft,
zonder (onrechtmatig) inbreuk op (subjectieve) rechten van anderen te ma-
ken- behoort zij niet voor de voeten te worden gelopen. Hierbij komt dat,
in bepaalde gevallen, het algemecn belang prevalcer[ boven he[ bijzondere.
Die uitspraak heeft een politieke klank, doch ten onrechte. Reeds zeer
geruime tijd, gedurende dewelke de politieke visies bepaaldelijk niet dezelfde
waren, wordt dit in brede kring aanvaard."23 De crux in deze motivering
voor de bijzondere positie van de overheid zit wellicht in een niet scherp
onderscheiden tussen een wenselijke situatie en de feitelijkheid. Omdat de
overheid theoretisch per definilie het algcmeen belang zou moeten behartigen
(een standpunt da[ men op goede gronden kan verdedigen) mag men er niet
zonder meer van uitgaan dat zij dat in de praktijk ook doet. Het praten
over `het algemeen belang' heeft dan ook een politieke klank en heefl deze
terecht, omdat `algemecn belang' verwijs[ naar (gedeelde) zedelijke ideeën
in een maatschappij en niet naar de procedures door welke het `algemeen

21. AR ]0 februari 1978, AB 1979, 17 (Milieugrcep Venray); Vz. AR 16 augustus 1979,
AB 1980, 297 (NJCM); KB 23 juni 1980, AB 1981, 80 (Bewonersvereniging).

22. Zie: P. Nicolaï. Groepsacties voor de administratieve rechter. In: Verdediging van
collectieve belangen via de rechter. Deventer, 1988, p. 70 t~m 90.

23. Spier (1987) p. 33~34.
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belang' uiteindelijk wordt gedefinieerd. He[ begrip `algemeen belang' wordt
gehanteerd als een neutrale term, die poli[ieke lading kan krijgen in de
specifieke omstandigheden. Een democratisch stelsel moet waarborgen dat
hetgeen door wetgever en bestuur als algemeen belang bestempeld wordt ook
het algemeen belang is. De termen `het door de overheid gevoerde beleid'
en `overheidsbestuur' roepen associaties op met een ervaren en prudent
handelen dat is gebaseerd op weloverwogen keuzes uit diverse alternatie-
ven'4 Dit is waarschijnlijk een te optimistisch beeld van de werkelijkheid.
Het is niet denkbeeldig dat grote groepen in de maatschappij de opvatting
huldigen dat het politiek handelen (met name bestuursdaden en daden van
wetgeving) beheerst wordt door de concurrentiestrijd om het publieke ambt
en behoud van eenmaal verworven posities.~ Daarbij kom[ dat wetgcvers
en bestuurders vaak alkomstig zijn uit belangengroepen en deze belangen-
groepen tot hun achterban rekenen.2ó Het vertrouwen in hct politiek en
ambtelijk apparaat -en in andere instituties van de staat- is niet groot.27

24. Dit komt voornamelijk door het in Nederland gangbare gebruik van de descriptieve

termen 'beleid' en 'bestuur'. Deze neutrale termen hebben in dc praktijk ecn poli-

tieke inhoud. Volgens sommigen berust hct gebruik van dergelijke descriptieve

termen op een radicaal verkeerde conceptie van de staat, namelijk de opvatting

waarin de staat wordt gezien als een organisatie tegenover de maatschappij. Zie

voor een vertolking van deze gedachte: S. Stuurman. f Ice moet het nu verder met

de staat? In: Consensus of strijd. Tegenspraken, dilemma's en impasses van de

verzorgingsstaat. No.4 Somso staatsdebat, Polia 171986, Amsterdam, 1986, p. 71 e.v.

?5. Vergelijk bijvoorbeeld A. Downs (An economic theory of democracy, New York,

1957, p. 295) die als vertegenwoordiger van `new political economy' richting er

van uit gaat dat partijen in de democratische politiek een sterke overeenkomst

vertonen met op winst gerichte ondernemers. Om particulierc dceleinden na te

streven formuleren zij juist dic beleidsdoelen die waarschijnlijk de meeste stcmmcn

opleveren, zoals ondcrnemers artikelen produceren waarvan zij menen te wcten dat

deze de meeste winst zullen opleveren.

In Nederland ís de tcepassing van het economisch ruilconcept op het politiek

gebeuren recent verdedigd door G.P. Noordzij, Macht en invlced: nuttige conccpten

in Itct denken over de veaorgingsstaat. In: Overheid cn samenleving: vicr visics

op een wisselwerking, Amsterdam, 1988, p. 101 t~m 134.

26. Zie: R.A. de Mooc Onderzcek in de veriorgingsstaat van de jaren '80. In: Stagnatie

en hcrbezinning; sociaal-wetenschappelijk onderzcek cn belcid in de jaren '80.

Tilburg, I.V.A., 1982, p. 19.

27. De Moor (1982) p. 18: "Ook komt de legitimitcitscrisis tot uitdrukking in een gering

vertrouwen in belangrijke instituten van de verzorgingsstaat, zoals de volksvcrtc-

genwoordiging, de vakbeweging, de ambtelijke bureaucratie en de grote ondcrne-

mingen. In geen van deze instituten had een a-sclect gekozen steekproe( van

Nederlandse burgets in 1981 veel vertrouwen. De percentages respondenten die

zeiden er weinig of geen vertrouwen in tc hebben waren respectievclijk 54010, 58010,

c~



Interessant is, da[ he[ vertrouwen in de rechter gro[er is ver~eleken met
het vertrouwen in de politiek, zeker bij jongere leeftijdsgroepen. 8 Politieke
en bestuurlijke functionarissen zullen onder het algemeen belang vooral dat
belang of die belangen verstaan, waarmee zij vanuit hun achtergrond de
meeste affiniteit hebben. Voor zover er al een ondubbelzinnig te bepalen
algemeen belang is, is er geen aanleiding te veronderstellen dat de overheid
altijd het algemeen belang daadwerkelijk behartigt, ook al zou zij dat beho-
ren te doen. In welke gevallen zij dat wel of niet doet is moeilijk te zeggen.
Misschien is het ook niet erg belangrijk om daar naarstig naar op zoek te
gaan. Van een private partij (een bedrijf, een individu) is het ook vaak niet
duidelijk of de door hem behartigde belangen kunnen worden ge[ypeerd als
`particuliere' belangen of als `algemene' belangen. In zoverre onderscheidt de
overheid zich niet van een private partij.

1.3 De die~tstbaarheid aait de beginselen vait de dentocratisclte
socialc reclitsstaal

Over de ethische waarden, vervat in de term `de democratische sociale
rechtsstaat' lijk[ globaal overeenstemming te bestaan, zij het dat sommigcn
hierin meer socialistische, anderen meer liberale accenten willen leggen. Het
huidige westerse staatsmodel is het feitelijk product van een `politiek com-
promis' tussen de liberale en de socialistische stroming.29 In dit staatsmodel
kunnen `democratie', `sociaalstatelijkheid' en `rechtsstatelijkheid' niet los
van elkaar gedacht worden en niet los van elkaar bestaan. Democratie, de
mogelijkheid van participatie en inspraak in de politieke besluitvorming, is
een lege huls, wanneer in de praktijk grote groepen burgers uitgesloten
worden van politieke mach[svorming. Rechtsstatelijkheid, on[staan als reactie
op absolutisme en despotisme, blcef aanvankelijk beperkt tot de idee van de
formele rcchtsstaat. In een formele rechtstaat kan de overheid (de staat)
allerlei belangen behartigen en velerlei doeleinden nas[reven binnen het
raamwerk van de regelgeving; essentiecl daarbij is dat de overheid handelt

5201o en ó2010. De Iccftijd van de ondervraagden deed er weinig tce en, over het
geheel genomen, evenmin de hoogte van hun inkomen."

28. Ondericek inzake de rechterlijke macht; uitgevcerd door Intromart Quantron in
opdracht van N.O.S. líilversum, sept. 1988, p. 8(uitgez. d.d. 6 oktober 1988: `De
ííoge Raad der Nedertanden'): "De meerderheid (63 010) heeft meer vertrouwen in de
rechter dan in de Tweede Kamec (...) Hce hoger de leeftijd, hce minder vertrou-
wen de respondent in de rechter heeft (18-24 jaar. 77 oJo vertrouwt de rechter
meer dan de Tweede Kamer; 25-39 jaar, 75 0l0 ; 40-05 jaar, 54 01o en 55 jaar en
oudcr, 49 0l0)."

29. B.J. de Clercq (1988) p. 15 en p. 288 t~m 290.
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volgens de wet, (`according to the rule of law'; `in der Weise des Rechts').
De combinatie van liberaal-individualistische opvattingen en de formele
definiëring van de rech[ss[aa[ bood nagenoeg alle kansen aan de maatschap-
pelijk sterkercn. Een formele definiëring van de rechtsstaat laat de mogelijk-
heid open dat een partij binnen het raamwerk van de (formele) regelgeving
en de grenzen die de parlemen[aire democratie stelt de hem toegekende
macht of bevoegdheid zodanig gebruikt dat dit tegelijker[ijd impliceert dat
de wederpartij onrecht word[ aangedaan. Dit proces kan zich voordoen zowel
in de publieke sfeer (bij het uitoefenen van publiekrechtelijke bevoegdheden
door de overheid) als ook in de maalschappelijke en sociaal-economische
sfeer (bij het handelen van grote ondernemingen en organisaties - waaronder
tevens de overheid begrepen kan worden). Daarom bleek het in toenemende
mate, met name na de tweede wereldoorlog, noodzakelijk de formele rechts-
staat uit te bouwen tot een materiële rcchtsstaat: in de voorwaardenschep-
pende sfeer dienden voorzicningen getroffen te worden om reële vrijheid en
gelijkheid tot stand te kunnen brengen. Dit impliceert dat -vooral na de
tweede wereldoorlog- de rech[sstaat verder diende [e worden onlwikkeld in
de richting van een sociale rechtsstaat. Bestaande structurele (machts)ver-
schillen die de maatschappelijke balans verstoren en leiden tot feitclijke
structurele ongelijkheid dien(d)en te worden gecompenseerd om zo gelijkheid
te kunnen realiseren. Opdat vrijheid niet een voorrecht van de machtigen
blijft, waardoor de machtelozen onrecht wordt aangedaan, moe(s)t de onge-
breidelde expansie en gebruik van de vrijheid van de machtigen worden
gelimiteerd.

Dit geldt voor het economische handelen, het geldt eveneens voor het
bestuurlijk handelen. Om de democratische sociale rechtsstaat te kunnen
realiseren is het nodig de burger te beschermen [egen niet-gecontrolcerde
en niet-wet[elijke bevoegdheidsui[oefening. Ter bescherming tegen niet-
gecontroleerde bevoegdheidsuitoefening door het bestuur is de toegang tot
de onafhankelijke rech[cr van belang. Een burger moet bij een onafhanke-
lijke rechter kunnen opkomen tegen vermeend onrechtmatig overheidsoptre-
den. Ter bescherming tegen niet-wettelijke bevoegdheidsuitoefening is het
legaliteitsbeginsel geformuleerd: het verlangen -of vereiste- dat een wette-
lijke grondslag gegeven is voor het bestuurlijk handelen. Aldus kan democra-
tisch gelegitimeerde overheidsbevoegdheid, verleend bij of krachtens wet,
niet ongecontroleerd worden uitgeoefend.

De bestuurlijke overheid is een partij die gevolgen ondervindt van de
werking van de principes van de democratische sociale rechtsstaat. Dit is
niet het enige facet in de rela[ie tussen de overheid en de democratische
sociale rechtsstaat. Voor de concretisering van de (ethische) principes `demo-
cratie', `rechtsstatelijkheid' en `sociaalstatelijkheid' verwacht men een actief
optreden van de overheid: participatie in politieke besluitvorming en beleid
veronderstell een `open' politicke markt. Het bewerkstelligen van de openheid
van de politieke markt betekent da[ geminoriseerde politieke opinics en
belangen ac[ieve steun behoeven en dat remmend moet worden ingegrepen
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indien keine groepen de middelen veroveren om de politieke besluitvorming
volledig naar hun hand te kunnen zetten. Overheidsingrijpen wordt verwacht
om het democratisch doel beter te kunnen bereiken~ Het principe van de
`sociaalstatelijkheid' onderhoudt nauwe betrekkingen met het principe van de
`rechtsstatelijkheid': de concretisering van de sociaalstatelijkheid geschiedt
door (wettelijke) regelingen die (sociale) rechten van burgers waarborgen en
financiële voeding garanderen. Het tot stand komen van het sociale zeker-
heidsstelsel is voor een aanzienlijk deel een verdienste van de sociale part-
ners, met name van de vakbeweging. Het feitelijk maken en uitvoeren van
deze regelingen is voor een groot deel in overheidshanden (geweest). Dat de
taak van wetgeving en bestuur feitelijk in overheidshanden ligt, verklaart
waarom er een nauwe betrekking bestaat tussen (het werk van) de overheid
en de effectuering de sociaalstatelijkheid. De overheid handelt en bestuurt
in dienstbaarheid aan de verwezenlijking van de democratische sociale
rechtsstaat.

Neemt de (bestuurlijke) overheid op een of andere manier een bijzon-
dere positie in, doordat zij bij ui[stek de partij is die zich inzet (of in dient
te zetten) ter verwezenlijking van centrale waarden in onze maatschappij?
Heeft de (bestuurlijke) overheid een exclusieve taak in het bewaken van de
principes van democratie, sociaalstatelijkheid en rechtssta[elijkheid? Deze
vragen raken de verhouding tussen maatschappij en staat. Kan men, in deze
verhouding, de overheid zien in de rol van `Etat-gérant', die de maatschappij
in stand houdt, er de finale verantwoordelijkheid voor opneemt en ze institu-
tioneel waarborgt?31 Er zijn, naar mij lijkt, twee redenen die er voor pleiten
niet a priori uit te gaan van een bijzondere positie van de bestuurlijke
overheid op grond van het feit dat zij dienstbaar is (of hoort te zijn) aan
de principes van democratie, sociaalstatelijkheid en rechtsstatelijkheid.
De eerste reden is een rechtstheoretische reden. Democratie, sociaalstatelijk-
heid en rechtsstatelijkheid zijn dynamische begrippen. De concrete invulling
ervan is historisch variabel. Bovendien zijn begrippen als `het democratisch
beginsel' en `de sociale rechtssiatelijkheid' sterk normatief. De democratische
sociale rechtsstaat is niet primair een organisatorisch idee, maar vooral een
zedelijk idee. Een zedelijk idee leeft -als het goed is- in een maatschappij
als geheel, en wordt gedragen door de leden van deze maatschappij gezame-
lijk. Alle actoren in de maatschappij dragen bij aan de concrete invulling
van deze waarden, aan de ontwikkeling en instandhouding van abstract
geformulecrde beginselen. Het coneretiseren van de democratische sociale

30. Zie voor een uitwerking van de gedachte van het `publiek pluralisme': W.A. Kelso,

American democratic theory, Westport (Conn), 1978, die aan de overheid de op-

dracht tcekent om de openhcid van de politieke markt metterdaad tot stand te

brengen door, waar nodig, in te grijpen.

31. J.A. van Doorn en C.J. Schuyt (red.). De stagnercnde verzorgingsstaat, Amsterdam,
1982, p. 23.
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rechtsstaa[ is een opdracht die rust op alle leden van de maatschappij. Er
is -theoretisch- onvoldocnde reden een zo zware verantwoordelijkhcid exclu-
sief te leggen op de schouders van de overheid.

De twecde reden is van feitelijke aard. Het is moeilijk staande te
houden dat de bestuurlijke overheid de exclusieve pleitbezorger is van noties
als het doorvoeren van het principe van de democratie (het voeren van
overlcg, het realiseren van inspraak), de gehoudenheid van een iedcr om de
(grond)rechten van een ander te respecteren, en van de gebondenheid (ook
van het bestuur) aan wet en recht (inclusief het recht op beoordeling van
een geschil door een onafhankelijke rechter).
Integendeel, zo lijkt het vaak, deze (ethische) beginselen zijn tot aan het
moment van vandaag concrecl ingevuld als gevolg van procedures die door
justitiabelen worden gevoerd tegen (organen van) de overheid of privaat-
rechtelijke instanties die uitvoering geven aan het overheidsbeleid. Het is
eerder de verdienste van dc leden van de samenleving, dus van (groepen
van) burgers, van bedrijven, van organisaties, die de uitoefening van (subjec-
tieve) rechten, me[ inbcgrip van het recht op een onafhankelijke rechterlijke
beoordeling, hebben weten te bewerkstelligen in een niet aflatende stroom
van procedures. De bijdrage van de bestuurlijke overheid in haar dienstbaar-
heid aan de ontwikkeling van de democratische sociale rechtsstaat lijkt niet
erg op een spon[ane bijdrage. Het overheidsbestuur heeft in dc recentc
geschiedenis feitelijk niet de rol verwlt van `Etat-gérant' van de verzor-
gingsstaat (rechtstheoretisch gezegd: van de democratisch sociale rechts-
staat). De hoeveelheid gevoerde -en nog te voeren- procedures kan het
vermoeden wekken dat het verdedigen van de beginselen van de dcmocrati-
sche sociale rcchtsstaat wel eens eerder tegen de (bestuurlijke) overheid
zou kunnen geschieden dan door de overheid.

De dienstbaarheid aan de principes van de democratische sociale rechts-
staat is allerminst een exclusieve overheidsaangelegenheid, en naan c~t zich
laat aanzien heeft de democratische sociale rechtsstaat één van haar grootste
pleitbezorgers gevonden in dc justitiabele, de rechtszoekende burger zelf. Er
lijk[ aldus geen reden, uit te gaan van de veronderstelling dat de overheid
een bijzondere positie toekom[ op grond van haar -op thcorie of praktijk
gebaseerde- (exclusieve) dienstbaarheid aan de beginselen van de democrati-
sche socialc rcchtsstaa[.

I 1.4 Legaliteitsbegiitsel e~i specialiteitsbegi~isel

Aan wettelijke normering van het bestuursoptreden wordt een groot gewicht
wordt toegekend. Legaliteitsbeginsel en speciali[eitsbeginsel vormen het
huidige referentiekader waarbinnen bestuursrechtelijk overheidsoptreden
doorgaans beoordeeld wordt, c.q. dient te worden. Beide beginselen lijken
bijzonder specifiek voor de overheid. Immers: het legaliteitsbeginsel brengt
met zich mee dat een wettelijke basis verlangd wordt voor overheidshande-
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lingen, vooral en met name waar deze ingrijpen in de sfeer van de vrijheid
van burgers; het specialiteitsbeginsel beoogt de uitoefening van overheidsbe-
voegdheden te beperken tot het behartigen van het bclang waarop de desbe-
treffende wettelijke regeling ziet. Betekent de toepasselijkheid van legali-
teitsbeginsel en specialiteitsbeginsel nu dat het bestuursoptreden, door de
gebondenheid aan deze beginselen, binnen het recht een bijzondere positie
inneemi? Daarbij staat niet de vraag centraal of, resp. dat, andere partijen
dan de overheid niet gebonden (zouden) zijn aan legaliteits- en specialiteits-
beginsel, maar centraal staat de vraag of de overheid in de praktijk wel aan
deze beginselen te binden is of gebonden wordt geacht te zijn.

Legaliteitsbeginsel

Het legaliteitsbeginsel behoort in verband te worden gebracht met de rechts-
zekerheid van de bestuurden ten opzich[e van het bestuur. Het meest oor-
spronkelijke motief dat ten grondslag ligt aan hei legaliteitsbeginsel is de
veronderstelling dat een grondslag in de wet de bestuurden beter bcschermt
tegen bestuurlijke willekeur; dit was een begrijpelijke reactie op een tijdperk
van absolutisme. Met de opkomst van de liberale democratie werd dc inhoud
van he[ legaliteitsbeginsel mede ingekleurd door het beschermen van de
individuele vrijheid van de burgers tegenover staatsingrijpen: aantasting van
individuele vrijheidsrechten is slechts toegestaan in de gevallen waarin de
wetgever dit mogelijk heeft geacht. In de ontwikkeling naar de moderne
staat zoals wij die nu kennen, neemt dit laa[ste motief niet in betekenis af.
Toenemende overheidsbemoeienis betekent een toenemende regelgeving,
hetgeen tot gevolg heeft dat de staatsvrije sfeer verder wordt ingeperkt.
Di[ levert de paradox op dat de roep om meer staatsinterventie -teneinde
de gebreken van het economisch~maatschappelijk functioneren te helen-
even luid klinkt als de roep om minder staatsingrijpen op het persoonlijk~in-
dividuele niveau. Bovendien wordt een nieuwe dimensie toegevoegd: wanneer
de burgers (financieel) afhankelijk zijn in hun meest elementaire levensbe-
hoeften van de overheid in haar presterende functie, is het een veilige
gedachte dat ook deze `prestaties' gewaarborgd zijn door middel van (grond)-
wettelijke verankering.

De we[ is in ons rechtsstelsel van oudsher het middel bij uitstek om te
waarborgen dat burgers zonder onderscheid des pcrsoons gevrijwaard blijven
van vrijheidsbeperkende overheidsbemoeienis en dat zij hun aanspraken op
overheidsprestaties kunnen effectucren. Dat de wet de burger vrijwaart van
vrijheidsbeperkende overheidsbemoeienis dient echter te worden gerela[iveerd.
Bcstuurlijk optreden grijpt uiteraard in in de vrijheid van de bestuurden,
althans voor zover vrijheid wordt opgeva[ in de zin van niet-gelimiteerde
handelingsvrijheid. Daarom moet bevoegdheidsuitoefening door het bestuur
een grondslag hebben in de wet. Natuurlijk is het een onmogelijkheid om
voor alle bestuurshandelingen vast te houden aan een legaliteitsvereiste.
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Reden waarom men de `grondslag' bijzonder ruim neemt: de uitoefening van
een publiekrechtelijke bevoegdheid dient te herleiden te zijn lot -in ieder
geval- de grondwet. Daarmee is het legalitcitsvereiste tot op de bodem
uitgehold, en kan hooguit worden gesproken van een legaliteitsbeginsel.
Afhankelijk van het dwingend karakter van de bepaalde bestuursinterventie
is een expliciete (formcel) wettelijke grondslag gewenst dan wel vereist. In
hoeverre een bestuurlijke interventie dermate vrijheidsbeperkend is, dat er
een expliciete (formeel) wettelijke grondslag voor vercist is, is bepaald niet
duidelijk; dit lijkt volkomen aíhankelijk van het vigerende waarden- en nor-
menpatroon en dus van de feitelijke omstandigheden.32

Zelfs al zou gesproken kunnen worden van een legaliteitsbeginsel in de
zin van: `ecn publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening dient te berusten op
of herleid te kunnen worden to[ een bepaalde wet, desnoods de grondwct' is
dit in de praktijk wellicht niet meer dan een holle frase: de concrete invul-
ling van de uitoefening van een bestuursbevoegdheid moct in veel gevallcn
wordcn overgelaten aan de administratie; di[ met he[ oog op de gewenste
flexibiliteit bij het uitvoeren van de regels. Vanwege de noodzaak te be-
schikken over een flexibel juridisch instrumentarium is de gelding van het
beginsel van de wetmatigheid van bestuur in de loop der jaren verminderd.
De vereiste flexibiliteit bracht met zich mec dat het opstellen van normen
steeds vaker aan het bestuur moest worden overgelaten. Daartoc werden op
grote schaal beschikkingsbevoegdheden gcschapen waarin hel besiuur tot
taak kreeg ad hoc een afweging van conflicterende belangen te maken. Het
ontbreken van normen voor dit afwegingsproces leidde er concreet toe dat
he[ bestuur normstellend kon opereren. Dit verschijnsel heeft in de groei
van de verzorgingsstaa[ een hoge vlucht genomen.33 De terugtrcd van de
wetgever maakte de rech[erlijke toets op het bestuurlijk optreden belangrij-
ker. Tegen deze achtcrgrond wordt begrijpelijk dat er voors[anders zijn van
een striktere toepassing van het legaliteitsbeginsel: een wettelijke regeling
garandeer[ dcmocratische legitimatie en biedt de burger meer rechtszeker-
heid. Het eindrapport van de Commissie wetgevingsvraagstukken bevat bij-
voorbeeld de aanwijzing dat de structurele elementen van een regeling als-
mede alle voorschriften van meer belangrijke aard die niet regclmatig wijzi-
ging behoeven, zoals bijvoorbeeld de bepalingen die ecn vergunningenstelsel
in het leven roepen, in een wet worden vastgelegd. Voor delegatie komen in

32. Typercnd voor de zeventiger jaren, waarin de vrees voor tcenemende ovenc~ids-

indringing in de privé-sfeer bijzonder lecfde, is bijvoorbeeld HR 22 juni 1973, I~`J

1973, 38G (Fluorideringsarrest): de tcevceging van stoffen aan het drinkwatcr voor

een geheel buiten de watervooniening gelegen dcel is een zo ingrijpende maatregel

dat zonder wettelijke grondslag niet kan worden aangenomcn dat ecn waterleiding-

bedrijf daartce de vrijheid heeft.

33. Chr. Kooij en F.P.C.L. Tonnacr. Vergunning in stroomversnelling. Preadvies VAR,

Alphen aan den Rijn, 1984, p. 90.
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aanmerking het nader uitwerken van regels die in meer algemene bewoor-
dingen in de wet worden gesteld, en het stellen van voorschriften van admi-
nistratieve aard, wanneer die van belang zijn voor een goede uitvoering van
de wet~ Een strikt doorgevoerd legaliteitsbeginsel ten aanzien van be-
stuursoptreden breng[ met zich mee da[ de ruimte om voorschriften bij een
beschikking te stellen zeer beperkt is. In deze opvatting dienen voorschriften
bij een beschikking een administratieve uitwerking te zijn van de wettelijke
regeling.

Het is de vraag of deze interpretatie van het legaliteitsbeginsel in de
praktijk haalbaar is. Het economisch en maatschappelijk leven heeft, behalve
behoefte aan rechtszekerheid, eveneens behoefte aan flexibiliteit bij de
toepassing van de regelgeving. Te weinig ruimte voor het bestuur werkt
bureaucratie en verstarring in de hand. De vraag is eveneens of het nu wel
echt nodig is de gedachte van de rechtsstaat uit te werken in de richting
van een (te) enge interpretatie het beginsel van wetmatigheid. De populari-
teit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur om het bestuurlijk
handelen te normeren spreekt in dit verband boekdelen. De `open-norm'
stelling is de afgelopen decennia (onder meer) gecompenseerd door de toets
van de (onafhankelijke) rechter niet alleen aan de wet, maar tevens aan de
(benoemde en onbenoemde) beginselen van behoorlijk bestuur.35 Voor de eis
dat he[ overheidsoptreden wetmatig mocst zijn kwam in de plaats dat het
behoorlijk moest zijn. Inderdaad verschuift zo het accent van de wetgever
rich[ing rechter. De vraag is echter of dit niet onontkoombaar is als men
tegemoet wil komen aan de benodigde flexibiliteit in het maatschappelijk
verkeer. Het gebrek aan democratische legitimatie van bestuurshandelen dat
meer `body' heeft dan enkel uitvoeren van de wet, kan eventueel op andere

' manieren worden ondervangen, bijvoorbeeld door het verder uitbouwen van
; procedures van informatieverstrekking en inspraak. Of dergelijke procedures
i in acht worden genomen dient uiteraard ondcrworpen te zijn aan rechterlijke

beoordeling.
De opvatting dat de wet kan waarborgen dat bepaalde aanspraken op

`prestaties' van de overheid ook werkclijk kunnen worden geëffcctueerd
getuigt van een (te) optimistische kijk op hetgeen de wet alleen tot stand

34. Orde in de regelgeving. Eindrapport van de Commissie wetgevingsvraagstukken. 's-

Gravenhage, 1985, p. 64. Volgens de regering gaat het standpunt van de Commissie

te ver: TK 1986~1987, 20038.

35. , Zie ook: M. Kobussen, Een privaatrechtelijke legaliteitseis? Nederlands Tijdschrift

voor bestuursrecht, 1989 (4) p. 107, waar zij concludeert dat het onmogelijk lijkt

tot een zinvolle normering van alle privaatrechtclijke (overheids)bevcegdheden tc

komen. "Daarbij verdient het de aandacht dat het legaliteitsbeginsel ook in het

I bestuursrecht uitgehold is. Meer heil valt te venvachten van de remedie dic ook

in het bestuursrecht tegen uitholling van het beginsel gebruíkt wordt, namelijk

tcetsing aan het ongeschreven recht."
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vermag te brengen. Zelfs al is de wet dusdanig of zou de wet dusdanig zijn
dat burgers daar harde aanspraken aan kunnen ontlenen op het gebied van
onderwijs, gezondheidszorg, financiële bestaanszekerheid etc., dan blijft er
nog een verdelingsproblematiek. Beperkte financiële middelen en beperkte
voorzieningen stellen altijd randvoorwaarden. Selectie in de tinancieel te
ondersteunen personen en voorzieningen is dan ook onontkoombaar. En zelfs
al gelden er door de wet gewaarborgde harde aanspraken op bepaalde rech-
ten, wat betekent dat in concreto? Wat blijft er over van een recht op
bijstand of een recht op een ouderdomsuitkering als het uitkeringsniveau
onder he[ bestaansminimum ligt? En wat zou men hebben aan (harde) aan-
spraken op onderwijs of gezondheidszorg wanneer er noodgedwongen geselec-
teerd moet worden en de nie[-uitverkorcnen op wachtlijsten staan totdat hun
recht feitelijk wordt geëffectueerd?

Een legaliteitsvereiste ten aanzicn van de totale uitoefening van be-
stuurlijke bevoegdheden is in de praktijk niet te realiseren. Een legaliteits-
vereiste met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen is arbi[rair in
de criteria welke maatregelen daar wel of niet onder vallen. Een (ruim
opgevai) legaliteitsbeginsel wordt uitgehold doordat de concrete invulling
van de uitvoering van de we[ aan hc[ bestuur moe[ worden overgelaten.
Legali[eitsbeginsel noch legaliteitsvereis[e kunnen waarborgen dat aanspraken
op `pres[aties' van de overheid in concreto kunnen worden geëffectueerd.

Speeialiteitsbeginse!

Talloze wettelijke regelingen zijn in het leven geroepen ter bescherming
van een bepaald belang: het belang van de waterhuishouding, he[ belang van
de ruimtelijke ordening, het belang van de kwaliteit van lucht, bodem, op-
pervlaktewater etc. In de meeste gevallen betreft het een belang dat dermate
belangrijk is bevonden dat de we[gever het bcschermd heeft door middel
van formele wetgeving. Een systeem van vergunningen stelt grenzen aan he[
vrijelijk uitoefenen van bepaalde aktivitei[en, een systeem van onthefGngen
regelt de gevallen waarin een handelen, dat in zijn algemeenheid verboden
is, is toegestaan. Naarmate er in de loop der jaren meer en meer bclangen
zijn bestempeld als te beschermen belangen, is het aantal wettelijke regelin-
gen gegroeid, dat één bepaald belang beoogt te beschermen. Om een bepaalde
aktiviteit te kunnen verrichten kan vaak niet worden volstaan met één
vergunning, maar dienen ingevolge diverse wettelijke regelingen afzonderlijke
vergunningen verkregen te worden. Het is niet de bedoeling in dit verband
de problematiek te bespreken die samenhangt met met deze versnippering.
Het mag duidelijk zijn dat he[ systeem zoals dat functioneert weinig inzich-
telijk is voor de vergunningaanvrager (cn soms ook voor de vergunningver-
lener) en vanuit het oogpunt van rechtsbescherming bijzonder frusterend
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kan zijn voor de derde-belanghebbende.~
Ten aanzien van de werking van het specialiteitsbeginsel is in dit

verband zeer van belang dat de Afdeling rechtspraak RvS heeft uitgesproken
dat concrete belangen van derden die niet vallen binnen het doel waarvoor
het vereiste van vergunning is gesteld, een reden kunnen zijn om een ver-
gunning te weigeren of een beperkende voorwaarde aan een vergunning te
verbinden. Men zie hietvoor vooral AR 21 augustus 1984, AB 1984, 542,
(vergunningverlening op grond van het Algemeen Reglement van politie voor
rivieren en Rijkskanalen) waarin de Afdeling van oordeel is dat "noch uit de
strekking noch uit de bewoordingen der wet valt af te leiden dat verweerder
bij het verlenen van een vergunning als de onderhavige alleen rekening zou
hebben te houden met de belangen waarvoor het vereiste van vergunning
tot het uiivoercn van een werk als het onderhavige is gesteld, zijnde de
belangen betrokken bij de verzekering van een veilig en doelmatig gebruik
van de Rijkswaterstaatswerken en de bescherming daarvan. Integendeel, het
ligt op de weg van de overheid bij de afweging waar redelijkerwijs mogelijk
te betrekken de vraag hoe kan worden voorkomen dat de belangen van der-
den-belanghebbenden ten gevolge van de uitvoering van een dergclijk werk
worden geschaad." In gelijke zin Vz. AR 27 mei 1986, AB 1987, 267: "Noch
uit de bewoordingen der Wet, noch uit de strekking daarvan valt af te leiden
dat verweerder bij het verlenen van vergunningen als de onderhavige alleen
rekening zou hebben te houden met de belangen waarvoor het vereiste van
vergunning tot het houden van herberg of vast verblijf, is gesteld, zijnde de
belangen betrokken bij de verzekering van een veilig en doelmatig gebruik
van rijkswaterstaatswerken en de bescherming daarvan. Integendeel, het ligt
op de weg van de overheid bij de afweging waar redelijkerwijs mogelijk te
betrekken de vraag hoe kan worden voorkomen dat de belangen van derden
ten gevolge van de verlening van een dergelijke vergunning worden ge-
schaad." Kobussen37 merkt naar aanleiding van deze uitspraken op dat het
bestuur bij de belangenafweging ook andere belangen dient te betrekken dan
die welke in de wet waarop zijn bevoegdheid steunt, bescherming vinden,
he[geen de vrijheid van de burger kan beperken (door bijvoorbeeld een

36. Bekend zijn de gevallen waarin een derde-belanghebbende een procedure start

i omdat hij meent dat bepaalde voorschriften ten onrechte niet aan de vergunning

i verbonden zijn, terwijl dit niet mogelijk is, omdat het verlangde voorschrift niet

! valt onder het belang dat die regeling beoogt te beschermen, maar onder een ander

belang, dat door een andere regeling beschermd wordt. Zie bijvoorbeeld KB 20

februari 1975, AB 1975, 154 (Vuilstort Epe) waar gevraagd werd een voorschrift

dat hoort bij een Hinderwetvergunning te verbinden aan een ontgrondingsvergun-

ning. Zie eveneens: KB 26 januari 1983, AB 1983, 19S (Rosenberg e.a.~Overijssel)

waar gevraagd werd een voonvaarde ter bestrijding van hinder te verbinden aan

een ontgrondingsvergunning.

37. Kobussen (1989) p. 101.
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`vergunning te weigeren of nadere voorwaarden te stellen) zonder expliciet
I wettelijke grondslag voor deze beperking.

In dit verband is het vooral van belang op te merken dat het speciali-
~ teitsvereiste, ook indien men dit uitlegt als specialiteitsbeginsel, blijkbaar

niet meer in alle situaties onverkort geldt. Wanneer het op de weg van de
overheid ligt om bij de afweging, waar redelijkerwijs mogelijk, de vraag te
betrekken hoe voorkomen kan worden dat belangen van derden tengevolge
van de vergunningverlening worden geschaad, dan kan men dit moeilijk zo
interpreteren dat rekening houden met concre[e belangen van derden (die
niet vallen onder het door de vergunning beschermd belang) slechts in uit-
zonderingssituaties nodig is. Rekening houden met dergelijke belangen van
derden, althans indien mogelijk gezien de wettelijke regeling, lijkt eerder
geschreven als een `normaal' uitgangspunt dan als een uitgangspunt dat geld[
voor uitzonderlijke situaties. Men vergelijke in dit verband ook artikel 3.2.3
eerste lid voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, op welke plaats het
bestuur wordt opgedragen als volgt te handelen: "Het bestuursorgaan weegt
alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet uit
een wettelijk voorschrift of uit de strekking van de uit te oefenen bevoegd-
heid een beperking voortvloeit."

Er zijn de nodige vraagtekens te zetten bij het altijd onverkor[ van
toepassing zijn van legaliteitsbeginsel en specialiteitsbeginsel op bestuurshan-
delingen. De leer lijkt te moeten wijken voor de praktijk. In de praktijk
blijken legaliteitsbeginsel en specialiteitsbeginsel niet altijd praktisch haal-
baar en~of maatschappelijk aanvaardbaar te zijn. Bij de veronderstelling dat
de overheid een bijzondere positie inneemt op grond van de toepasselijkheid
van beide beginselen kunnen dan ook vraagtekens worden geze[.

i

2. PROBLEEMSTELLING:
BIJZONDERE POSITIE ALS JURIDISCHE PARTIJ

Funciionele bijzonderheid, het behartigen van het algemeen belang, de
dienstbaarheid aan de beginselen van de democratische sociale rechtsstaat
en de werking van de beginselen van legaliteit en specialiteit zijn onderling
met elkaar verweven. De vorm, de inhoud en de zingeving van het (bestuur-
lijk) handelen zijn analytisch te onderscheiden, maar concreet niet van
elkaar te scheiden. Het hier gemaakt analytisch onderscheid in functionele
bijzonderheid, bijzonderheid als behartiger van het algemeen belang en
bijzonderheid op basis van een teleologische taakverwlling of op basis van
de toepasselijkheid van legaliteits- en specialiteitsbeginsel, leidt tot het
plaatsen van vraagtekens bij het uitgangspunt dat de bestuurlijke overheid
een `bijzondere' partij is. Kan op geen enkel deelaspect tot een bijzondere
positie geconcludeerd worden, lijkt het niet juist a priori te vertrekken
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vanuit de `bijzonderheid' van de bestuurlijke overheid als partij in het
juridische.

Toch zijn er in het juridische interessante zaken waar te nemen wan-
neer de overheid acte de présence geeft. Op één ervan heeft deze studie
betrekking. Naar het lijkt heeft de burgerlijke rechter zich weinig beoorde-
lingsruimte gelaten wanneer hij wordt geconfronteerd met een schadevorde-
ring na administratiefrechtelijke vernietiging van een bestuursbesluit (be-
schikking). Met de vernietiging is zowel de onrechtmatigheid als de schuld
in beginsel gegeven. Dit roept de vraag op naar de basis waarop zo'n aan-
sprakelijkheid berust. Een `schuldloze' (zo men wil: `risico-') aansprakelijk-
heid zonder enige rationele basis daarvoor zou immers een bedenkelijke
ontwikkeling zijn. Dit geldt te meer wanneer er voor de overheid geen
mogelijkheid zou zijn zich (gedeeltelijk) [e exoneren voor de schade, veroor-
zaakt door de vernietigde beschikking.

Dc andere kant van de medaille is de juist zeer strikte toets -althans,
zo laat het zich aanzien- díe de burgerlijke rechter verricht wanneer hij
moet oordelen over de privaatrechtelijk handelende overheid. Het overheids-
handelen wordt dan niet enkel getoetst aan privaatrech[elijke zorgwldig-
heids- en redelijkheidsnormen, maar ook aan bestuursrechtelijke normen. Dit
resulteert naar het schijnt in een grote zorgvuldigheidsplicht die op de
overheid rust, terwijl zij daarentegen juist weinig kansen krijg[ te ontkomen
aan aansprakelijkheid bij het niet (kunnen) nakomen van (contractuele)
verplichtingen. Terecht, niet terecht?

Hoe moeten we aankijken tegen deze verschijnselen? Is het ondanks
alle (theoretische) vraagtekens bij de bijzondere positie van de overheid
desondanks zo dat de overheid juridisch wel een bijzondere partij is? Zo-
velen, (annotatoren en andere beoefenaren van de rechtswetenschap) leggen
immers een relatie tussen het optreden van de overheid als par[ij in een
civiel geding en een bepaalde behandeling die de overheid in het privaat-
recht ten deel valt; en, wat meer gewicht in de schaal legt, soms geven
ook de bewoordingen in rechterlijke uitspraken aanleiding te denken in de
richting van connexiteit tussen het feit dat de (privaatrechtelijk handelende)
overheid partij is in het geding en de uitspraak in het specifieke geval. Een
bekend voorbeeld is HR 25 april 1986, NJ 1986, 714 (Van der Meer~Smilde)
al waar wordt gezegd: "De gebruiker van algemene voorwaarden -en zeker
een gemeente die ook bij het gebruik van algemene voorwaarden in overeen-
komsten naar he[ privaatrecht in het bijzonder rekening hecft te houden
met de belangen van de burgers- handelt in strijd met de goede trouw
wanneer hij zich op een dergelijk beding beroept, tenzij hij omstandigheden
stelt, en zo nodig, bewijst waaruit volgt dat het beding niet onredelijk
bezwarend is en het beroep daarop derhalve niet in strijd is met de goede
trouw." En in HR 27 januari 1989, RvdW 1989, 53, waar het handelt om een
onrechtmatige daad van de Staat door het profiteren van de wanprestatie
van een derde, lezen we: "Van de Staat als overheid mocht worden gevergd
dat hij, wetende dat de polder de percelen eerder aan Verboom c.s. had
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verkocht en op de hoogte van het besluit van GS waarbij goedkeuring voor
die verkoop werd geweigerd, zich realiseerde dat het besluit blootstond aan
vernietiging door de Kroon en dat alsdan alsnog goedkeuring voor die ver-
koop zou (kunnen) worden verleend." Ook de lagere rechtspraak gaat soms
op zo'n manier met de overheid om, blijkens Rechtbank Breda 7 februari
1989, rolnr. 3653~87; 4489~87 (Staat~Paulissen): "Aan de Staat kan worden
toegegeven, dat een procespartij in beginsel zelf kan bepalen welke stukken
in het geding zullen worden gebracht en welke niet, maar de Rechtbank
merkt dienaangaande op, dat door de bijzondere positie die de Staat inneemt,
ook als hij optreedt als procespartij tegen een burger, van de Staat een
ruimhartige informatieverstrekking mag worden verwacht." In het arrest van
het Hof 's-Hertogenbosch d.d. 24 oktober 1989, rolnr. KG 558~89~He (Provin-
cie Noord-Brabant~Stichting Brabantse Milieufederatie) is te lezen: " Daarbij
komt dat de Provincie als overheid volledig bekend geweest is, c.q. bekend
geweest kon zijn, met alle problemen die zich zouden kunnen voordoen en
die zich in casu hebben gemanifesteerd, zodat het vertrouwen van de Provin-
cie in het mogen verrichten van de aanlegwerkzaamheden van geringer
gehalte is dan van een willekeurige burger."
Nu is het nict altijd juist dergelijke uitspraken ( taalkundig) zo te interpre-
teren dat aan de overheid in zijn algemeenheid een uitzonderingspositie
toevalt op grond van het enkele feit dat het een overheid is die handelt.
Het resultaat was wellicht niet anders geweest wanneer een private partij
concreet zo had gehandeld. Bij het interpreteren van een dergelijke uitspraak
lijkt het zinnig te onderscheiden tussen het geval dat het een uitzonderings-
positie van de overheid betreft ten aanzien van de toepasselijkheid van de
gewone rechtsregels of het geval dat, met toepasselijkheid van de gewone
rechtsregels, door de rechter rekening wordt gehouden met de individuele
kenmerken van een bepaalde partij in een concrete situatie. Ik meen boven-
vermelde uitspraken zo te mogen interpreteren, dat er geen sprake is van
afwijking van de regels van het gewone recht, maar dat er binnen het
gewone recht in een concrete situatie rekening kan worden gehouden met de
(uiteenlopende) posities van beide partijen. Voor zover deze interpretatie
niet correct zou zijn (hoewel ik tot op heden geen uitspraken ben tegen-
gekomen waarin duidelijk wordt afgeweken van de regels van het gemene
recht ten behoeve van de overheid) hoeft zo'n ( eventueel gedane) rechter-
lijke uitspraak niet onbekritiseerd te blijven. Het kan dan wel zo zijn dat
het oordeel, met name van de Hoge Raad, bijzonder veel gezag heeft onder
juristen~, dit wil niet zeggen dat de rechter (of liever: de Hoge Raad) als

38. Waarvan men zich op het hoogste niveau van de rechtspraak blijkbaar gced bewust

is, btijkens de woorden van A-G Van Scest-. "Ik schrijf de conclusies met de bedce-

ling dat de I~oge Raad beter in de gelegenheid is om het concrete geval te beslis-

sen, maar als mijn conclusies alleen die functie zouden hebben, zou ik er minder

gewicht aan toekennen dan ik dce. Wat daarmee samenhangt is dat de rechten-
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enige een bijdrage levert aan de rechtsontwikkeling. Dus al zou het zo zijn
dat naar opvatting van de rechter de overheid soms een uitzonderingspositie
inneemt op grond van het enkele feit dat zij overheid is, dan is een derge-
lijke opvatting altijd voor verbetering vatbaar.

De overheid: een maatschappelijke actor waarbij momenteel moeilijk is
aan te wijzen waarin het bijzondere precies gelegen is. Daarom kan men
eigenlijk niet op de voorhand uitgaan van een bepaalde specialiteit. Echter,
juridisch is de overheid schijnbaar op een bijzondere manier civielrechtelijk
aansprakelijk voor haar handelingen. Zie daar het probleem. De volgende
hoofdstukken zijn een verslag van de worsteling met een deel van dit pro-
bleem: de aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen.

3. OPZET VAN DE STUDIE

In hoofdstuk 1 wordt de relevante jurisprudentie besproken aan de hand
van het criterium: het risico van een civielrechtelijke schadevordering na
vernietiging. Aansluitend hierop volgt een analyse van de mogelijke basis
waarop de aansprakelijkheid berust. Doel daarvan is te komen tot een defi-
niëring van het soort aansprakelijkheid waarvan sprake is of kan zijn. Meer
specifiek: is het mogelijk dat er sprake is van een `schuldloze' (`risico'-)
aansprakelijkheid voor vernietigde beschikkingen?

In hoofdstuk 2 wordt de vraag gesteld hoe verklaard kan worden dat
zich een aantal speciale verschijnselen voordoen wanneer de overheid partij
is in een civiel geding. Ter verklaring van deze speciale verschijnselen wordt
als hypothese geformuleerd dat deze verschijnselen samenhangen met het
feit dat geschillen soms wel, soms niet aan eerdere administratiefrechtelijke
beoordeling onderworpen zijn geweest. Met het oog daarop worden twee
groepen geschillen onderscheiden: (1) geschillen die eerder onderworpen zijn
geweest -of hadden kunnen worden- aan administratiefrechtelijke beoordeling;
(2) geschillen die `direct', dus zonder eerdere administratiefrechtelijke beoor-
deling, aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Binnen beide groepen
geschillen wordt een antwoord gezocht op de vraag waarom bepaalde ogen-
schijnlijk bijzondere verschijnselen juist in die bepaalde groep geschillen
kunnen worden geconstateerd. Bij groep 1 gaat het om verschijnselen als
het terugtreden van de burgerlijke rechter bij aanwezigheid van een admini-
stratiefrechtelijke rechtsgang, het beginsel van de formele rechtskracht van
beschikkingen, en de betekenis van het oordeel van de administratieve rech-
ter voor het oordeel van de burgerlijke rechter. Bij groep 2 wordt de pro-

faculteit niet meer de brcedplaats van wetenschap is. De wetenschap loopt achter

de jurisprudentie aan. Handbceken zijn momenteel grotendeels commentaren op

arresten." In: I'. Bruinsma, Cassatierechtspraak in civiele zaken; een rechtssociolo-

gisch verslag. Zwolle, 1988, p. át.
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blematiek uitgewerkt aan de hand van drie thema's: de doorwerking van de
beginselen van behoorlijk bestuur in het privaatrecht, de gehoudenheid van
de overheid tot honorering van gewekte verwachtingen en de (gewenste)
verbijzondering van de regels van het overeenkomstenrecht.
In hoofdstuk 3 wordt de vraag gesteld of de overheid haar aansprakelijkheid
kan beperken of uitsluiten. Kan de overheid zich -zoals een private partij
dat kan- exonereren voor (een deel van) de schade, veroorzaakt door het
onrechtmatige besluit? Kan het beperken of uitsluiten van de aansprakelijk-
heid tweezijdig (contractueel) geschieden en~of ook eenzijdig, bijvoorbeeld
als voorschrift (voorwaarde) bij de beschikking?

Om de toegankelijkheid te vergroten wordt aan het begin van ieder
hoofdstuk afzonderlijk uitgebreider beschreven waarom welke stappen op die
plaats gezet worden.
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Hoofdstuk 1

DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERNIETIGDE
BESCHIKKINGEN

Dit hoofdstuk is gegroepeerd rondom twee kwesties: (a) de jurisprudentie
die interessant is met betrekking tot de civielrechtelijke aansprakelijkheid
van de overheid na vernietiging van een beschikking; (b) de zoektocht naar
de aard van deze aansprakelijkheid: is er mogelijk sprake van een `risico'-
aansprakelijkheid en waarop zou een `risico'aansprakelijkheid dan kunnen
worden gebaseerd? Doel hiervan is te komen tot een definiëring van het
soort aansprakelijkheid waarvan wel of niet sprake is.

Aan de bespreking van deze twee kwesties dienen enkele opmerkingen
vooraf te gaan.

Ad (a): Bij de bespreking van de jurisprudentie is een onderverdeling
gemaakt met als criterium het risico van een civielrechtelijke vordering na
vernietiging van een beschikking. De aldus ontstane classificatie naar `soor-
ten' beschikkingen beoogt geen enkel waardeoordeel te geven over de in-
houdelijke merites van de besproken categorieën. Indeling aan de hand van
het gekozen criterium -het risico van een civielrechtelijke schadevordering
na vernietiging- brengt de beperking met zich mee dat zaken die in de
regel niet op geld gewaardeerd worden minder belangrijk lijken, omdat zij
op deze risicofactor niet hoog scoren. In andere opzichten (dus vanuit an-
dere criteria geselecteerd) zou de rangorde er ongetwijfeld anders uit zien.
Hanteren van genoemd criterium brengt ook met zich mee dat verschillende
in dit hoofdstuk genoemde arresten later nogmaals zullen terugkeren, maar
dan vanuit een ander aspect bekeken.

Ad (b): Bij het bepalen van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad is soms subjectieve verwijtbaarheid van belang, soms ligt een bepaald
handelen meer in iemands risicosfeer. `Schuld' en `toerekening' kunnen op
één lijn worden gesteld, cf. art 6.3.1.1 (6:162) Nieuw BW. `Schuld' en `risico'
zijn geen tegenover elkaar staande begrippen, maar deze begrippen liggen in
elkaars verlengde. De lijn van `schuld' naar `risico' is een vloeiende lijn.
Zonder dat er spráke is van subjectieve verwijtbaarheid kan het zijn dat in
een bepaalde verhouding de schade veroorzaakt door onrechtmatig handelen
aan een bepaalde partij wordt toegerekend. Een onrechtmatige daad kan
iemand worden toegerekend wanneer een oorzaak krachtens wet of krach-
tens maatschappelijke opvattingen voor iemands rekening komt. Naarmate
men verder van subjectieve verwijtbaarheid abstraheert, komt men dichter
in de buurt van een `schuldloze' aansprakelijkheid, d.w.z. een aansprakelijk-
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heid waarbij aan het schuldvereiste nauwelijks nog betekenis toekomt. Waar
in deze studie gesproken wordt van `risico'-aansprakelijkheid van de over-
heid voor vernietigde beschikkingen geschiedt dat tegen deze achtergrond.

De reden dat deze specifieke problematiek in een meer algemeen perspectief
wordt ingekaderd is -afgezien misschien van persoonlijk onvermogen om het
anders te doen- de premisse dat het recht, dus ook het (overheids)aan-
sprakelijkheidsrecht, onverbrekelijk verbonden is met de ontwikkelingen die
zich meer algemeen in een concrete historisch~maatschappelijke context
voordoen. M.a.w.: er bestaat verbondenheid in twee richtingen: er is con-
nexiteit tussen de aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde be-
schikkingen richting het juridisch systeem (het aansprakelijkheidsrecht in
het algemeen) en richting het maatschappelijk systeem (de concrete histo-
risch~maatschappelijke context).

I. Vernietigde beschikkingen en het risico van een
schadevordering

i Niet iedere vernietigde beschikking betekent een even groot risico dat een
; civielrechtelijke schadevordering volgt. De inhoud van veel beschikkingen

(waaronder begrepen koninklijke besluiten) is min of ineer declaratoir van
karakter. Het opleggen van een belastingaanslag, het verlenen van vrijstel-
ling van militaire dienstplicht, het toekennen van een uitkering op grond

; van de ABW zijn daar voorbeelden van. A1 naar gelang de mate waarin een
I besluit risico met zich meebrengt op een civiele schade-actie na vernietiging

; van het besluit onderscheid ik een viertal groepen: (1) besluiten om finan-
; ciële steun te verlenen, (2) complexe vergunningverleningen, (3) (eenvoudi-

ge) vergunningverleningen, (4) beschikkingen met een sanctie-karakter.

~. BESLUITEN OM FINANCIELE STEUN TE VERLENEN

Op vele manieren intervenieert de overheid in het maatschappelijk-econo-
misch leven met het verstrekken van financiële steun. Er kan sprake zijn
van directe subsidiëring. Echter ook het geven van garanties en het honore-
ren van bepaalde aftrekposten zijn interventies waarmee een bepaald doel
wordt beoogd. Een groot aantal besluiten om financiële steun te verlenen
betreft subsidieverleningen: het toekennen van financiële steun aan indivi-
duen, organisaties, bedrijven e.d. De laatste decennia is het subsidie-instru-
ment behalve in de non-profitsector ook steeds meer gehanteerd ter beïn-
vloeding c.q. sturing van eonomische processen en beslissingen en instand-
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houding van de werkgelegenheid.l Het economische subsidiebeleid heeft
inmiddels meer dan 125 steun- en subsidieregelingen gecreëerd, hetgeen
bestaansrecht lijkt op te leveren voor commerciële dienstverlening in de
vorm van subsidie-adviesburo's op het gebied van mogelijk toepasbare subsi-
dieregelingen in het bedrijfsleven. Het verlenen van subsidies kan geregeld
worden door een wet in formele zin. Veel vaker echter geschiedt subsidie-
verlening buiten wetgeving in formele zin om, namelijk op grond van de
bestuursbevoegdheid van regering en ministers, (beperkt) gecontroleerd door
het parlement via het budgetrecht. Bekende voorbeelden daarvan zijn de
individuele huursubsidie en de investeringssubsidies in de bouw en aan de
middenstand.

Van Kreveld2 onderscheidt vier gevallen waarin wijziging of beëindi-
ging van subsidieverhoudingen kan plaatsvinden: wegens gebreken bij de
totstandkoming van de subsidieverhouding, door nakoming, wegens niet-na-
koming en wegens verandering van omstandigheden. Voorts dient volgens
hem onderscheiden te worden tussen een wijziging die ten voordele, resp.
ten nadele van de subsidieontvanger is.

Lettend op de mogelijkheid van een civielrechtelijke schadevordering
na vernietiging van een subsidiebeschikking zullen beschikkingen tot finan-
ciële steunverlening, indien zij tot vernietiging leiden, niet direct oorzake-
lijk geleden schade opleveren. Na vernietiging van de beschikking kan wor-
den volstaan met het vaststellen van het juiste bedrag door de rechter of
dient het bestuursorgaan opnieuw te beschikken met inachtneming van de
rechterlijke uitspraak. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven-
bijvoorbeeld bij weigering of intrekking van een subsidie- kan de Voorzitter
Afdeling rechtspraak ingevolge art. 107 (oud art. 80) Wet RvS naast schor-
sing van een besluit een voorlopige voorziening van positieve inhoud plaat-
sen3 Overigens is het risico van een civielrechtelijke vordering na vernie-
tiging van een subsidiebeschikking altijd in beginsel aanwezig bij elke wij-
ziging van de susidieverhouding (behalve bij wijziging van de subsidiever-
houding wegens nakoming). De ontvanger van de beschikking of de derde-
belanghebbende die vernietiging heeft weten te bewerkstelligen kan immers
schade hebben geleden. Indien daadwerkelijk schade is geleden door de
onrechtmatige subsidiebeschikking is deze ook te vorderen: vgl. HR 9 mei
1986, NJ 1987, 252 (Van Gelder). Een dergelijke situatie kan zich bijvoor-
beeld voordoen bij een onrechtmatige (gedeeltelijke) weigering van Cinan-

1. S.W. Couwenberg, Besturen op afstand. In: Het particulier initiatief in de Nederlandse

venorgingsmaatschappij. Lochem~Gent, 1988, p. 30.

2. J.H. Van Kreveld, Juridische ontwikkeling van subsidieverhoudingen. In: Rechtsstate-
lijke subsidieverhoudingen. Preadvies VAR, Alphen aan den Rijn, 1988, p. 211 e.v.

3. Vz. AR 29 oktober 1982, AB 1983, 153 (Castricum). B. en w. wijzen subsidievenceken

af. De beschikkingcn worden geschorst, en de voorlopige vooniening wordt getroffen

dat het bedrag van de gevraagde subsidie moet worden uitbetaald.
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ciële steunverlening. Wanneer door de ontvanger van de beschikking gedu-
rende een periode op de kapitaalmarkt moet worden geleend om aan ver-
plichtingen te voldoen, is de betaalde rente over het geleende bedrag te
vorderen. Evenzo is het mogelijk gederfde ren[e vergoed te krijgen indien
een subsidie ten onrechte is ingetrokken. Zie bijvoorbeeld: AR 13 oktober ~
1983, AB 1984, 3914 Ook een derde-belanghebbende die vernietiging heeft
weten te bewcrkstelligen kan schade hebben geleden. Te denken valt aan de ~
situatie dat bijvoorbeeld een subsidiebeschikking aan een filmhuis vernietigd ~'
is op verzoek van een (niet-gesubsidieerde) filmhuise~rploitant, omdat onvol- t
doende rekening is gehouden met de belangen van laatstgenoemde. Indie ~
aantoonbaar door hem schade is geleden, veroorzaakt door de onrechtmatig JJJ
beschikking, is deze schade in principe te vorderen.

Bij becindiging van de subsidieverhouding wegens veranderdc omstan-
digheden of bij wijziging (in voor de subsidieontvanger ongunstige zin) van
de subsidieverhouding, bijvoorbeeld bij subsidievermindering, dient de subsi-
diegever zeer zorgvuldig te werk te gaan. Er dient doorgaans sprake te zijn
van zwaarwegende redenen om tot vermindering of beëindiging over te gaan,
vanzelfsprekend bij langlopende subsidies, maar ook heel wel denkbaar bij
kortlopcndc subsidies5 Zonodig dienen overgangsmaatregelen getroffen te
worden. Met name de Afdeling rech[spraak heeft in haar jurispruden[ic
omtrent het wijzigen of intrekken van subsidies benadrukt dat het voor-
nemen tot vermindering of beëindiging van subsidiëring tijdig dient te wor-
den aangekondigd en eventueel in fasen a[bouwend kan geschieden.

1.1 Toezeggiitg en voorbchoud

Zijn er concrete toezeggingen gedaan, dan mag de gesubsidieerde in beginsel
vertrouwen op nakoming van deze toezeggingen, onder het oude beleid ge-
daan.ó De bestuurlijke overheid moe[ financiële beloften gestand doen, ook

i al is zij er ten tijde van het toezeggen van de financiële steun niet van
bewust dat zij van rijkswege geen compensatie zal ontvangen voor de toe-
gezegde subsidie of indien de toegezegde subsidie niet uit een bepaalde post

4. Bijzonder aan deze uitspraak is het feit dat als schadeveroorzakend besluit het
eerste ( oorspronkelijke) besluit wordt aangemerkt en niet het besluit tot verwerping
van het bezwaar. De Planque tekent hierbij aan dat het geen grote stap is te be-
kijken of het eerste besluit tot schadeplichtigheid leidt, hcewel dat besluit strikt
genomen niet door de rechter is getcetst. Zie: J.H.W. de Planque, De mogelijkheden
van administratieve rechters en de Kroon om het bestuur tot schadevergceding te
veroordelen. In: Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter.
Preadvies VAR, Alphen aan den Rijn, 1989, p. 9l.

5. Zie: Van Kreveld ( 1988) p. 229 e.v. en de daar vermelde jurisprudentie.
6. AR 23 oktober 1979, AB 1980, 198 (Restauratie St.Bavo-kerk).
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i
blijkt te mogen worden bekostigd. Is de toezegging~toekenning zonder voor-
behoud gedaan, is de subsidiënt verantwoordelijk voor de nakoming ervan.7
Is de subsidiëring niet voor een periode verleend, maar voor onbepaalde
tijd, kan de subsidie slechts om onvoorziene zwaarwegende redenen worden
beëindigd.

Als toezeggingen relevantie hebben, heeft het spiegelbceld daarvan,
namelijk het maken van een voorbehoud, evenveel relevantie. Indien om
politiek-economische redenen in het subsidiebeleid meer terughoudendheid
moet worden betracht, heeft de subsidiënt mogelijkheden om hiermee reke-
ning te houden. De subsidiënt kan bij onzekerheid over toekomstige ontwik-
kelingen in het subsidiebeleid die van invloed kunnen zijn op het verlencn
van een subsidie in het interactieproces, voorafgaande aan een subsidiever-
lening, reeds in een vrocge fase deze onzekerheid onder de aandacht van de
gesubsidieerden brengen. Een subsidietoezegging~-toekenning kan gedaan
worden met de vermelding dat gecn zekerheid bestaat over continuering van
de aan te vangen of aangevangen subsidiëring in de (nabije) toekomst. Een
dcrgelijk voorbehoud kan aanspraakbelemmerend werken. Van Krevelds
merkt op dat veel a(hangt van het verlengingsbeleid. Dit geldt volgens hem
wellicht zelfs wanneer cen periodieke subsidietoekenning steeds de clausule
bevat dat `deze beslissing geen aanspraak geeft op subsidie voor volgende
jaren'. He[ verlengingsbeleid zelf is bepalend voor de inhoud van de rechts-
positie van de subsidieontvanger. Het maakt verschil uit of de subsidie min
of ineer automatisch ieder jaar verlengd wordt of dat de subsidiegever re-
gelmatig opnieuw de situatie beoordeelt en afweegt. Wanneer de subsidie-
gever wel overwogen en op grond van deskundige advisering overgaat tot
vermindering of intrekking van subsidie, heeft dit invloed op de rechtsposi-
[ie van de subsidieontvanger. Zie de door Van Kreveld~ vermelde uitspraak
van de Afdeling rechtspraak van 21 maart 1985 inzake stopzetting van een
subsidie aan de Nieuwe Komedie als gevolg van de wcloverwogen keuze voor
een ander beleid tcn aanzien van subsidiëring van toneelgezelschappen. De
Afdcling overwoog dat he[ beginsel dat gewekte verwachtingen moeten
worden geëerbiedigd, niet zover strckt dat beëindiging van de subsidieverle-
ning uitsluilend gerechtvaardigd is op grond van niet voorzienbare, zwaar-

7. Een duidclijk voorbeeld uit de tijd voor invoering van de Wet Arob biedt het Bij-

standsovereenkomstarrest, HR 22 februari 1974, NJ 1975, 381: Het College voor de

verlening van bijstand van de gemeente Roosendaal en Nispen heeft een voogdij-

vereniging toegezcgd, dat voor zover het Rijk de kosten voor de veriorging van de

voogdijkinderen niet volledig zou dekken, deze kosten kunnen worden gefinancierd

uit de ABW. Later blijkt dat de ABW deze ruimte niet biedt, en het College staakt

de betalingen. De voogdijvereniging stelt een vordering tot nakoming in. De Iloge

Raad wijst die vordcring tce.

8. Van Kreveld (1988) p. 234.

9. Van Kreveld (1988) p. 233.
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wegende wijzigingen in de ter zake dienende omstandigheden. Weliswaar is
gedurende een aantal jaren gesubsidieerd en was er sprake van een vaste
gedragslijn, maar nimmer zijn er toezeggingen gedaan inzake subsidieverle-
ning. Bij de jaarlijkse subsidieverlening heeft de subsidiënt telkens te ken-
nen gegeven dat aan de subsidieverlening geen aanspraak kan worden ont-
leend voor de volgende seizoenen.

Is eenmaal een beschikking, inhoudende het toekennen van financiële
steun (subsidie) afgegeven, zijn geschillen omtrent het feitelijk uitkeren van
de toegekende bedragen, privaatrechtelijk van aard. Samenloop (dubbele
competentie) kan voorkomen: wanneer bij beschikking een subsidie wordt
toegezegd, bijvoorbeeld over meerdere jaren, en gedurende deze termijn
wordt de subsidie (bij beschikking, inhoudende intrekking~weigering van de
subsidie voor de resterende periode) ingetrokken, dan zijn er twee mogelijk-
heden: de (intrekkings- of weigerings)beschikking administratiefrechtelijk
aanvechten, of bij de burgerlijke rechter nakoming eisen op grond van
wanprestatie en~of onrechtmatige daad. De burgerlijke rechter wordt dan
niet gevraagd zich uit te spreken over de rechtmatigheid van de (intrek-
kings- of weigerings)beschikking, maar de vordering bij de burgerlijke rech-
ter wordt gegrond op wanprestatie en~of onrechtmatige daad: handelen in
strijd met de overeenkomst om financiële steun te verlenen of handelen in
strijd met de maatschappelijke zorgwldigheid door schending van het ver-
trouwen dat gewekt is door de eerdere subsidietoezegging. Van Kreveldlo
hanteert meer principiële citeria ter beantwoording van de vraag of inen
met een overeenkomst of een beschikkking van doen heeft. Hij laat dit
afhangen van drie criteria: (1) eenzijdig, (2) publiekrechtelijk, en (3) af-
komstig van een bestuursorgaan. Vooral het criterium `publiekrechtelijk'
blijkt een wazig criterium te zijn. De rechtspraak is daarin niet eenduidig:
soms is de vorm beslissend, soms niet. Ook speelt -evenals bij nadeelcom-
pensatie- de problematiek van de publiekrechtelijke grondslag. Gaat het niet
om de uitvoering van een naar buiten kenbaar subsidiebeleid, maar om een
op zich zelf staande subsidieverlening kwalificeert de Afdeling rechtspraak
deze vormen (vaak) als rechtshandelingen naar burgerlijk recht.ll

Een gemaakt voorbehoud bij verlening van de subsidie speelt alsdan bij
de burgerlijke rechter een rol. Vgl. Pres. Rechtbank 's-Gravenhage 10 no-
vember 1987, KG 1987, 512 (Borsele~Staat) waar een rijksbijdrage t.b.v, het
bestuurlijk experiment "Kaderwet specifiek welzijn" wegens bezuinigingen
door de Staat werd ingetrokken. Daarbij werd bepaald dat "de (...) bedragen
worden (...) beschikbaar gesteld (...) voor zover de wetgever de benodigde
middelen ter beschikking stelt." In een later schrijven bij verlenging van de
rijksbijdrage herhaalt: "... uiteraard mits de wetgever daarvoor de middelen
beschikbaar stelt." Van een garantie is bepaald geen sprake, aldus de Pre-

10. Van Kreveld ( 1988) p. 161.
11. Van Kreveld ( 1988) p. 167 t~m 175.
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sident van de Rechtbank, gezien het gemaakt voorbehoud bij de subsidiever-
lening, dat -hoewel bij verlenging van de bijdrage niet opnieuw opgenomen-
herhaald is bij een later schrijven betreffende de verlenging van de bijdra-
ge.

(1.2 Het risico bij besluiten tot financiële steunverlening

Het risico dat de subsidiënt met succes wordt aangesproken terzake van
schade veroorzaakt door onrechtmatige toezeggingen en toekenningen van
subsidies lijkt niet bijzonder groot. Eerst en vooral omdat een onrechtmatig
genomen besluit tot vermindering of beëindiging van subsidie in veel geval-
len niet direct (grote) schade veroorzaakt. Weliswaar zal met name bij
vermindering of beëindiging van subsidie wegens beleidswijzigingen vaak wel
de bereidheid groot zijn om het besluit aan te vechten, daar staa[ tegen-
over dat bij wijziging of intrekking van subsidie de (strenge) zorgvuldig-
heidsnormen, die daaromtrent gesteld worden, redelijk duidelijk zijn vanuit
de rechtspraak. Besluiten tot financiële steunverlening worden dan ook niet
gekenmerkt door een bijzonder groot risico dat een civielrechtelijke schade-
vordering volgt na vernietiging van een dergelijk besluit.

Het feit dat in principe elk subsidiebeleid kan worden gewijzigd in
combinatie met het feit dat er op subsidiegebied vaak sprake is van niet-
formeel wettelijke regelgeving brengt wel een risico met zich mee, zij het
dat dit risico niet ligt op het gebied van de civielrechtelijke aansprakelijk-
heid. Onzekerheid over subsidiëring en continuering ervan heeft een psycho-
logisch effect op hen die daarvan afhankelijk zijn. Het lijkt wenselijk aan
dit risico wel degelijk aandacht te schenken als één van de factoren waar-
mee bij het nemen van een beslissing tot verlening, wijziging of intrekking
van subsidies rekening dient te worden gehouden.l2

Í

12. Met het oog op deze problematiek wordt door sommigen gepleit voor een terugkeer

naar de wetgever. Zie bijvoorbeeld: Schuivende panelen; continuïteit en vernieuwing

in de sociaal-democratie. Amsterdam, PvdA, 1988, p. 151: "Dat betekent, naar ons

oordeel, het volgen van opvattingen als die van de `commissie vermindering en ver-

eenvoudiging van regelgeving' (cie Geelhced) en de `commissie wetgevingsvraagstuk-

ken' (cie Polak), die beiden hebben gepleit voor het herstel van hct primaat van de

wetgever. Dat betekent minder regulering door middel van wetgeving die alleen

bevcegdheden in het leven roept, en meer wetgeving met in de wet zelf vastges[elde

gedragsnormen. Voorts vergt dat een zekere verschuiving van informele beleidsregel-

geving naar meer bestendige formele wetgeving. Ook en juist waar het om financiële

steun gaat."
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COMPLEXE VERGUNNINGVERLENINGEN

Aan sommige vergunningverleningen, met name in het kader van de milieu-
wetgeving, gaat een lange voorbereidingstijd en een uitgebreide voorberei-
~dingsprocedure vooraf. De laats[e decennia is er sprake van een gestaag

oeiende stroom milieuwetten met vergunning voor bedrijven.l3

2.1 Het vooroverleg

Ómdat het afgeven van een vergunning in het kader van de milieuwetgeving
ook milieutechnisch een gecompliceerde zaak is, en er meerdere overheden
bij betrokkcn zijn, zijn er gedurende geruime tijd contacten tussen de di-
verse partijen (vergunningaanvrager, vergunningverlener, milieu-inspectie)
omtrent de inhoud van de bij de vergunning behorende voorschriften. Het
vooroverleg speelt daarbij een belangrijke rol; bij verlenen van een Hinder-
wetvergunning vindt vrijwel altijd vooroverleg plaats; initiatief tot voor-
overleg komt in de helft van de gevallen van de kant van de burger, in de
helft van de gevallen van de kant van de gemeente. Het (empirisch) onder-
zoek van De Jong14 vermeldt als motieven van de vergunningaanvrager tot
het aangaan van vooroverleg het strategisch belang van het voeren van dit
overleg, de noodzaak om vergunningen goed te regelen i.v.m. de opzet van
een bedrijf, het indekken tegen kritiek uit de omgeving en het inwinnen
van informatie. De gemeente neemt het initiatief tot overleg in verband met
een controle -na klacht, of zonder klacht- van het bedrijf. Het vooroverleg
tussen gemeente-ambtenaren en vergunningaanvrager is oorspronkelijk be-
doeld om te voorkomen dat de aanvraag niet aan de wettelijke criteria zal
voldoen, en zodoende niet-ontvankelijk zal worden verklaard.ls Bovendien
heeft dit vooroverleg tot doel de voorschriften vast te leggen die bij deA
13. Hinderwet, Ontgrondingenwet, Wet gevaarlijke stoffen, Kernenergiewet, Wet veront-

15.

reiniging oppervaktewateren, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet selectieve

investeringsregeling, Wet verontreiniging zeewater, Wet chemische afvalstoffen,

Afvalstoffenwet, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, Wet milieugevaarlijke

stoffen, wettelijke regeling milieu-effect rapportage. De Wet algemene bepalingen

milieuhygiëne (1980) is een kaderwet die van een aantal wetten (waaronder de Hin-

derwet) bepaalde zaken regelt, bijvoorbeeld vergunningsprocedure, inspraak en bercep.

H.M. de Jong, Norm en feit in de gemeente; een rechtstheoretisch en empirisch

onderaoek naar geldend recht in Nederlandse gemeenten. Enschede, 1988, p. 203.
M.V.C. Aalders. Het vooroverleg bij de behandeling van het verzcek om Hinderwet-

vergunning. In: Stad en recht. Arnhem, 1982, p. 13.
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later te verlenen vergunning worden gesteld.1ó Dit is onder meer nodig
omdat er geen exacte inhoudelijke norm is vastgesteld. Mede om te vermij-
den dat een bovengrens van vervuiling zou leiden tot het vrijelijk kunnen
invullen van de norm tot aan de bovengrens wordt een ander principe ge-
hanteerd, namelijk het principe van `the best practicable means'.17 Dit leidt
er toe dat er overleg plaatsvindt tussen vergunningverlenende instantie en
vergunningaanvrager over de inhoud van de (vervuilings)norm, welk overleg
resulteert in `afspraken' die als voorschriften aan de vergunning worden
verbonden. Formeel-juridisch worden de voorschriften eenzijdig vastgesteld.
De Kroon pleegt -of misschien placht, nu het in de bedoeling ligt het
ambtshalve ingrijpen te verminderen- dan ook ambtshalve in te grijpen
wanneer een voorwaarde bepaalt dat de vergunninghouder geacht wordt
bekend te zijn met de voorwaarden en deze te aanvaarden op het moment
dat hij de vergunning gaat gebruiken: de voorwaarden verkrijgen immers
rechtskracht wanneer het besluit tot vergunningverlening rechtskracht ver-
krijgt; daarvoor is niet nodig dat de voorwaarden door de vergunninghou-
der worden aanvaard.lg De kans op gebrekkige besluiten, die in een proce-

j dure tot vcrnietiging leiden, wordt waarschijnlijk flink gereduceerd door
}! grondige informatie-uitwisseling over en weer en door, indien nodig, het

mwinnen van extern deskundig advies. Bovendien hebben vergunningverlener
en vergunningaanvrager vaak beiden belang bij het verlenen van een ver-
gunning. Dit `onderhandelings'proces bicdt een goede kans om te resulteren
in een vorm van overeenstemming aangaande de inhoud van de voorschrif-
ten.

Gedurende het vooroverleg kunnen, behalve afspraken over de inhoude-
lijke aspecten van de voorschriften, ook andere afspraken gemaakt worden.
Kocken wijst in zijn dissertatie19 -reeds in 1966- op de vlucht van het
bestuur in het informele handelen bij het verlenen van een vergunning. Hij
wijst daarbij op een aantal zaken die weinig aan actualiteit verloren heb-
ben: het vooroverleg voorafgaande aan een vergunning; het op informele

16. Aalders (1982) t.a.p., vermeldt dat het vooroverleg ook gebruikt wordt om informeel
te bepalen dat de vergunningaanvrager recds aan de voorschriften dient te voldoen,
waarbij de hinderwetprocedure soms als een stok achter de deur gebruikt wordt: als
het bedrijf niet bereid is aan bepaalde informeel gestelde criteria te voldcen wordt
gedreigd met een formele vergunningprocedure.

17. Th. van der Tak, Vergunning verleend, llelft, 1988, p. 44 e.v., wijzend op de MvA
bij de Wet inzake de luchtverontreiniging (TK 69-70, 9816, nr.7, p.6, le kol), de
Instrumentennota en de nota Milieuhygiënische normen.

18. KB 31 maart 1978, AB 1978, 368; KB 10 april 1981, AB 1981, 463; KB 1S oktober
1981, AB 1982, 59; KB 10 juni 1982, AB 1982, S1S; KB 25 november 1983, AB 1984,
183.

19. E.H.A. Kocken. Hct vergunningstelsel in de Hinderwet en Woningwet. Alphen aan

den Rijn, 1966, p. 2?5.
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`wijze toestaan dat gehandeld wordt voordat een vergunning is verkregen of
zelfs is aangevraagd; het hanteren van niet in de wet genoemde `sanctie'-
middelen om naleving af te dwingen (zoals het -informeel- dreigen met
intrekking van een vergunning) en de niet in de Hinderwet genoemde klach-
tenprocedure, die in werking treedt wanneer omwonenden klagen over stank,
hinder e.d.: gemeentelijke diensten verwerken jaarlijks honderden klachten, ~
waarvan het overgrote deel in minnelijk overleg met klagers en het betrok-
ken bedrijf wordt opgelos[?o Wat betreft de middelen ter verzekering van
de naleving van de wet (sanctiemiddelen) tekent Kocken bij de naleving van
Hinderwetvergunningen aan, dat aan de toepassing van politiedwang een
waardering van alle in het geding zijnde belangen dient vooraf te gaan, wil
het uitvoerend orgaan to[ een werkelijk veran[woorde beslissing komen.
Minder bekend is volgens hem dat er vooroverleg plaatsvindt voordat de
aanzegging tot uitoefening van politiedwang wordt gedaan2l Volgens
Kocken kan met recht worden staande gehouden dat aan de industrialisatie
van ons land toezeggingen, afspraken, beloften en overeenkomsten ten
grondslag liggen, welke eerst na verloop van tijd -en dat kan enkele jaren
duren- in een vergunningsregime worden omgezet. Hij pleit er voor de wet
aan de maatschappelijke werkelijkheid aan te passen om zich er van te
verzekeren dat de vlucht in het informele handelen nie[ verder zal toene-
men22 Naar aanleiding hiervan merkt Aalders'-3 op dat waar het voorover-
leg aan de orde is geweest, het onderwerp niet zonder een zekere gêne, als
gold het een uitwas, wordt behandeld, terwijl toch het bestaan en zelfs het
belang er van, wordt onderkend.

Zo is bijvoorbeeld tijdsdruk één van de knelpunten bij de behandeling
van een vergunningaanvraag. Daar komt bij dat bij grote inrichtingen er
een continue interactie tussen ambtenaren en vergunningaanvrager bes[aat.
Aan grote inrichtingen is altijd wat te wijzigen, uit te breiden etc.
Aalders~ wijst op de plausibiliteit dat gemaakte afspraken tussen ambtena-
ren en vergunningaanvrager door de aanvrager als normatief worden geac-
cepteerd, zonder dat ze nu direct wettelijk afdwingbaar zijn. Het voorover-
leg neemt bij vergunningverleningen in het kader van de milieuwetgeving
een zeer belangrijke plaats in, wals blijkt uit de dissertatie van Van der ~

20. Kocken (1966) p. 109.

21. Dit is althans gebruikelijk bij clandestiene bouw van (een deel van) een inrichting

in de zin van de Hinderwet in Rotterdam. Kocken (1966) p. 116. Meer recente gege-

vens zijn mij niet bekend.

22. Ten dele is dit ook gebeurd: in de Wet algemene bepalingen miieuhygiëne (ook van

tcepassing op de Hinderwet) zijn inspraak- en bezwaarprocedures formeel geregeld.

Ten aanzien van het `vooroverleg' is er echter wettelijk niets geregeld.

23. Aalders (1982) p. 1, noot 3.

24. Aalders (1982) p. 4.
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Tak.~ Dat dit in toenemende mate het geval is, is begrijpelijk. De com-
plexiteit van de milieuproblematiek en de ernst van de daarbij betrokken
belangen maakt het noodzakelijk uitvoerig te overleggen om het maximale
resultaat aan milieusparende maatregelen te kunnen nemen. Niet alleen
speelt bij dergelijke vergunningverleningen hetgeen maatschappelijk wense-
lijk is, ook is van belang hetgeen technisch mogelijk is en bedrijfseconomi-
sch haalbaar.

Het bestaan van vooroverleg betekent in de praktijk dat de kans op civiel-
rechtelijke aansprakelijkheidsstelling vermindert, althans wat betreft de
aansprakelijkheidsstelling van de vergunningverlener door de vergunning-
aanvrager. Afwijzing van verzoeken kunnen vaak door overleg worden ge-
wijzigd of door een ander verzoek worden vervangen. Bovendien kan afwij-
zing van vergunningaanvragen tot een minimum beperkt worden als gevolg
van de bemiddelende functie die een vooroverleg heeft. Vooroverleg biedt
een redelijke kans dat vergunningverlener en vergunningaanvrager het eens
worden over de inhoud van de voorschriften. Om naleving van de voor-
schriften af te dwingen is het vooroverleg over de aanzegging tot uitoefe-
ning van politiedwang misschien een probaat middel om (door de informele
wijze van handelen) niet al te snel aansprakelijk te worden gesteld. En
tenslotte betekent het bestaan van een `persoonlijke relatie' tussen vergun-
ningverlener en vergunningaanvrager een grotere kans om tot wederzijds
begrip te komen ten aanzien van de belangen en motieven die aan weerszij-
den spelen 2~

2.2 Derde~tbeschemti~tg

Om de rechten van derden te beschermen gaan dergelijke complexe vergun-
ningverleningen vooraf door een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Omdat
bij deze vergunningverleningen veel belangen zijn betrokken wordt reeds de
aanvraag van een vergunning of het ontwerp-besluit op de aanvraag ter
visie gelegd. Door middel van persberichten (of anderszins) worden belang-
hebbenden geattendeerd op de mogelijkheid deze besluiten in te zien en hun
mening er over kenbaar te maken. Ontvangen bezwaren worden onderge-
zocht op hun gegrondheid en het resultaat van dit onderzoek wordt gemoti-
veerd kenbaar gemaakt aan degene(n) die het bezwaar inbracht(en). Na
verlening van de vergunning volgt een beroepsmogelijkheid voor de vergun-

25. Th. van der Tak. Vergunning verlecnd. Delft, 1988.

26. Kooij en Tonnaer (1984) p. 51: "Het geheim van gced vooroverleg is namelijk, dat de
betrokkenen inzicht krijgen in elkaars positie en elkaars (on)mogelijkheden. Ecn
sfeer van begrip is nodig: men kan die kweken, maar niet voorschrijven in richt-
lijnen. Bovendicn zal een zekere souplesse de verhoudingen ten gcede komen."
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ningaanvrager zelf en voor degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen de
aanvraag of het ontwerp-besluit. Doordat derden al bij de aanvraag van de
(wijziging van de) vergunning in de procedure betrokken worden, is het
mogelijk aan eventuele bezwaren in een vroeg stadium aandacht te schen-
ken. Waar derden noodzakelijkerwijs nadeel (moeten) ondervinden van een
vergunningverlening, nadeel dat niet wordt geacht te behoren tot het nor-
maal maatschappelijk risico, kan door middel van bestuurscompensatie scha-
deloosstelling worden aangeboden. De aan derden geboden mogelijkheden om
voor hun belangen op te komen al voor dat een vergunning verleend wordt
kan er toe bijdragen dat derden minder snel genoodzaakt zijn over te gaan
tot administratiefrechtelijk procedcren; daarmee vermindert tevens het risico
van een civielrechtelijke schadeclaim.

Ondanks de theoretisch sterke betrokkenheid en bescherming van rech-
[en van derden in milieuhygiënische vergunningverleningen is het niet uitge-
sloten dat zich hier een geval voordoet van `the gap between the law in
tl~bnoks and the law in action'. De milieuwetgeving is door versnippering
bijzonder onoverzichtelijk. Het is daarom niet altijd duidelijk op grond van
welke wet geageerd moet worden. Bij demping van een water met afval-
materiaal, welk afvalmateriaal schade veroorzaakt aan naburige percelen,
kan het zijn dat de Wet verontreiniging oppervlaktewater van toepassing is,
namelijk in het geval het een gedeeltelijke demping betreft, of de Wet
bodemverontreiniging in het geval het een volledige demping betreft. Be-
zwaar tegen één (voorgenomen) aktiviteit noopt de belanghebbende derde
tot het voeren van een x-aantal procedures: elk deelbelang wordt immers
bestreken door een aparte wettelijke regeling. Zo kan de aanleg van een
vuilnisstortplaats één belanghebbende nopen tot het voeren van procedures
met betrekking tot de vergunningverlening op grond van de Afvalstoffenwet,
de aanlegvergunning van de inrichting, het bestemmingsplan (soms in meer
dan één gemeente) en het Provinciaal Afvalstoffenplan, met daaraan gekop-
pelde schorsings- en anticipatieprocedures. Dit nog afgezien van een cven-
tuele (civielrechtelijke) procedure ter verkrijging van schadevergoeding. Het
mag niet verbazen dat dergelijke omstandigheden een te zware psychische
en financiële belasting voor een rechtszoekende kunnen vormen. Extra com-
plicerende factoren vormen de bevoegdheidsverdeling over verschillende
bestuurslagen, de mogelijk hieruit voortkomende verdeeldheid tussen over-
heden onderling over de aansprakelijkheid met betrekking tot de te ver-
goeden compensatie, het gegeven dat de betrokken overheden soms met
handen en voeten contractueel gebonden zijn aan de vergunninghouder (bij-
voorbeeld cen vuilverwerkingsbedrijf), het fei[ dat er soms grote financiële
en andere belangen gemoeid zijn met de vergunningverlening zodat aktivi-
teiten -ondanks strijd met wettelijke bepalingen bepalingen- moeten worden
voortgezei omdat een verantwoord alternatief niet voorhanden is. Met be-
trekking tot de belangenafweging in de administratiefrechtelijke procedure
is het een extra handicap voor een idcële belangenorganisatie dat het `na-
deel' niet direct aantoonbaar, voelbaar of financieel van aard is.
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De beroepstermijnen in het administratieve recht zijn bijzonder kort,
zeker als de problematiek zo complex is als bij milieuproblematiek het geval
is. Termijnen dienen in acht genomen te worden op straffe van nie[-ontvan-
kelijkheid in de verdere procedure. Uitzonderingssituaties daargelaten kun-
nen bezwaren met betrekking tot de aanvraag gedurende één maand worden
ingebracht.27 Vanaf de dag dat een exemplaar van de ontwerpbeschikking
ter inzage is gelegd krijgen diegenen, die bezwaren hebben ingebracht,
slechts twee weken de [ijd om bezwaren in te dienen tegen het ontwerp
van de beschikking. Is eenmaal beschikt op de aanvraag, geldt voor die-
gencn die in vorige `instanties' bezwaren hebben ingebracht een beroeps-
termijn van één maand voor het inzenden van een beroepschrift. Een be-
langhebbende dient dus vrijwel onmiddellijk zeer alert te reageren.

Bovendien is het handhaven van milieuhygiënische voorschrif[en een
zeer groot probleem. Controle op naleving van de voorschriften vindt nau-
welijks plaats. Van der Tak~ concludeert dat het gebrek aan handhaving is
toe te schrijven aan de geringe prioritei[ voor handhaving en voor het
toepassen van bestuurlijke en strafrechtelijke middelen, terwijl het instru-
mentarium om te kunnen handhaven voldoende is. Bij deze geringe prioriteit
voor handhaving komt het feit dat derden weinig kunnen doen om naleving
van de voorschriften af te dwingen. Wordt -onder druk van de omgeving-
overgegaan tot handhaving van de voorschriften onder het aanzeggen van
bestuursdwang, kan het feitelijk uitoefenen van de aangezegde bestuurs-
dwang niet administratiefrech[elijk worden afgedwongen. Tegen feitelijk
niet-handelen staat immers geen Arob-beroep open. Uiteraard is het moge-
lijk om zich (in kort geding) tot de civiele rechter te wenden, wanneer het
bestuur na aanzegging [ot uitoefening van bestuursdwang volhoudt deze
aanzegging ook werkelijk te willen effectueren, maar feitelijk stil blijft
zitten. Daaraan zitten dan wel de kosten verbonden, samenhangend met het
voeren van een civiele procedure.

2..3 Procesrccht

Veelal bevatten milieuwetten de bepaling dat een vergunning niet van
kracht word[ voordat de termijn van beroep ongebruik[ is verstreken of
nadat er een maand is verstreken sinds de vergunningverlening en er gedu-
rende die maand geen verzoek [ot schorsing van de beschikking dan wel tot
het treffen van een voorlopige voorziening is gevraagd met toepassing van
arL 60a van de Wet op de Raad van State.'-9 Dit voorkomt [en dele moge-

27. Art. 20 Wabm.
28. Van dcr Tak (1988) p. GO t~m 62 en p. 149 t~m 155.

29. Zie art. 46 lid 1 Wet algemene bcpalingen milieuhygiëne in relatie tot de diverse

wetten waarop de Wabm betrekking heeft.

~



lijke schadevorderingen wanneer de beschikkin~ vernietigd wordt in een
door derden aangespannen procedure. Koeman doet de suggestie om het
stelsel van de Wabm tot een algemene regel te maken, teneinde het aantal
gevallen te reduceren waarin reeds gebruik is gemaakt van een vergunning
op het moment dat de administratieve rechter een (al dan niet voorlopig)
oordeel geeft.

2.4 Slotopmerking

'~Er is mij uit de burgerlijke rechtspraak (nog) geen geval bekend van een
milieu-vergunningverlening waarin schade wordt gevorderd tengevolge van
een onrechtmatig genomen besluit tot vergunningverlening, het [en onrechte
weigeren van een dergelijke vergunning of het te laat beschikken op een
aanvraag. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn misschien de hierboven
genoemde elementcn. De lange voorbereidingstijd waarin de vergunningver-
lening en de technische inhoud van de voorschriften bij de vergunning
worden doorgesproken, de uitgebreide voorbereidingsprocedure ter bescher-
ming van de rechten van derden, en het feit dat de (voorschriften bij de)
vergunning veelal pas later rechtskracht verkrijgen kunnen er de verklaring
voor vormen dat de vergunningverlener niet vaak geconfronteerd wordt met
een onverwachte schade-claim na administratiefrechtelijke vernietiging.
Hetgeen geldt voor de vergunningverlening geldt eveneens voor het wijzigen
van de voorschriften bij de vergunning of het intrekken of vervallen van de
vergunning, omdat daar nagenoeg dezelfde elementen spelen: een uitgebreide
voorbereidingsprocedure, even[uele advisering door deskundigen, mogelijkheid
van derde-bezwaar~beroep tegen het (voorgenomen) besluit en de mogelijk-
heid een schadeloosstelling toe te kennen indien de lasten onevenredig
zwaar op de getroffenen drukken. Al deze procedurele elementen zijn dan
wel geen voldoende voorwaarde voor een `juist' besluit, maar het risico op
een onrechtmatig besluit wordt er zeker door verminderd.

Toch kan deze verklaring mij niet geheel bevredigen. Inzake milieu-
hygiënische wetten wordt namelijk verhoudingsgewijs vaak beroep ingesteld.
In 1987 zijn op milieuhygiënisch gebied 641 KB's genomen; over 1986 betreft
het 889 KB's en over 1985 een aantal van 523 KB's 31 Helaas geven de

30. N.S.J. Koeman, De mogelijkheden van de burgerlijke rechter om het bestuur uit on-

rechtmatige daad tot schadevergceding te veroordelen. In: Overheidsaansprakelijk-

heid, administratieve en burgerlijke rechter. Preadvies VAR, Alphen aan den Rijn,

1989, p. 223.

31. Ter vergelijking: het aantal KB's in 1987 op het gebied van verkeer en waterstaat

bedrceg 342, betreffende de Woningwet, de Wet op de ruimtelijke ordening en de

Luchtvaartwet tesamen 419, betreffende de Monumentenwet en natuurbeschermingswet

tesamen 34, betreffende de Gemeentewet en Onderwijswetten 423. Bron: Burgerlijke

I
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cijfers ten aanzien van de genomen KB's niet aan welk percentage besluiten
met succes in beroep is bes[reden, m.a.w. in hoeveel gevallen ingebrachtc
bezwaren gegrond zijn verklaard. Evenmin geven zij aan welke `partij' de
bezwaren tegen het besluit heeft ingebracht: de vergunningaanvrager of de
belanghebbende derde of beiden. Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen
welke verklaring(en) in deze toereikend zijn. Te dcnken valt aan de moge-
lijke hypothesen: (1) Qp milieuhygiënisch gebied leidt slechts een (zeer)
gering percentage van de ingestelde beroepen tot gegrondverklaring van de
ingebrachte bezwaren32 voor zover derde belanghebbende deze bezwaren
hebben ingebracht. (2) Voor zover derde-belanghebbenden terecht bezwaren
tegen het besluit hebben ingebracht,is er geen in rechte te vorderen mate-
riële schade. Dit kan met name spelen waar milieuverenigingen (met succes)
in beroep zijn gegaan. (3) Voor zover een vergunningaanvrager terecht
bezwaren heeft ingebracht tegen een te `zwaar' vergunningvoorschrift is nog
geen gebruik gemaakt van de vergunning, zodat er geen sprake is van scha-
de.

Het is enigszins verbazend dat uit niets blijkt dat er procedures ge-
voerd worden betreffende een fictieve weigering om te beslissen. Dit is
opmerkelijk als men ziet dat het heel moeilijk blijkt om binnen de wette-
lijke termijn te beschikken op een aanvraag 33 Men zou op grond daarvan
toch minstens een aantal civielrechtelijke procedures ter verkrijging van
schadevergoeding verwachten na een onrechtmatige -fictieve- weigering tot
vergunningverlening. Mogelijk spelen er overwegingen mee die te maken
hebben mct de belangen van partijen: termijnoverschrijding wordt niet ad-
ministratiefrechtelijk aangevochten, of, indien wel een procedure in gang
wordt gezet, wordt deze procedure niet voortgezet in het geval alsnog
hangende de procedure een besluit wordt genomen -waardoor men het recht
verlies[ bij de burgerlijke rechter schade te vorderen-; een en ander om de
verhouding met de vergunningverlener niet al te nadelig te beïnvloeden.

Wat van dit alles ook zij, gelet op de feiten laat het zich niet aanzien
dat complexe vergunningverleningen op dit moment veel risico me[ zich

en administratieve rechtspraak 1987, Voorburg~Heerlen, CBS, 1988, p. 32, staat 41.
32. De kans op succes bij de administratieve rechter is statistisch gezien niet groot.

Grofweg genomen Ieidt bercep op de CRvB, het CBB, de AR RvS in zo'n 70 0lo van
de gevallen tot ongegrondverklaring van het bercep. Voor de precieze cijfers zie:

Burgerlijke en administratieve rechtspraak 1987, CBS (1988) resp. p. 23 (staat 30),

p. 31 (staat 39) en p. 32 (staat 40).

33. Zie Van der Tak (1988), p. 58 t~m 60 en de daar vermelde bronnen en tabellen. Ter-

mijnoverschrijding schijnt soms, bijvoorbeeld bij de Hinderwet en de Wet inzake de
luchtverontreiniging, eerder regel dan uitzondering te zijn. Zie eveneens: Aalders

(1982) p. 10 en 11: Met betrekking tot mceilijke gevallen worden veel informele mid-
delen aangegrepen om de vergunningprocedure te verlengen. Voor de aanvrager lijkt

dit geen probleem te vormen.
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meebrengen op een civielrechtelijke schadevordering na vernietiging van een
besluit tot (weigering van een) vergunningverlening.~ Naar mijn mening
mag hieraan niet de conclusie worden verbonden dat onrechtmatige schade-
veroorzakende besluiten nauwelijks voorkomen. Mogelijk komen dergelijke
besluiten in een aantal gevallen niet of nauwelijks aan de oppervlakte. Het
is inderdaad zo dat het bedrijf dat een (vernieuwing of verlenging van een)
vergunning aanvraagt, maar ook de belanghebbende derde (ook vaak een
inrichting in de zin van de Hinderwet), de vergunningverlencnde instantie
vaak nog nodig heeft voor bepaalde zaken. Mogelijk beseft ook de vergun-
ningverlener zijn positie in zo'n geval en mogelijk laat hij dat ook door-
schemeren in het contact met de betrokkenen, hetgeen concreel kan resul-
teren in het niet-indienen van een beroepschrift of he[ intrekken van een
reeds ingediend bcroepsschrift.

3. (EENVOUDIGE) VERGUNNINGVERLENINGEN

Tal van particuliere aktiviteiten zijn slechts toegestaan met vergunning van
de bestuurlijke overheid. De toelaatbaarheid van een aktiviteit die aan een
vergunning gcbonden is, moet door het bestuur van geval tot geval bekeken
worden; di[ geldt cveneens voor verzoeken om onthef6ng in het geval het
een aktivi[eit betreft die in zijn algemeenheid verboden is. Het verlenen

34. Dit ligt anders voor de schade die verootzaakt wordt door het rechtmatige gebruik

van een (buitenlandse) vergunning. In dit verband is van belang dat het hebben van

een vergunning de vergunninghouder niet vrijwaart tegen aansprakelijkheid uit on-

rechtmatige daad jegens derden: HR 10 maart 1972, NJ 1972, 278 (Vermeulen~L.ek-

kerkerker), HR 23 september 1988, NJ 1989, 743 (Kalimijnen). Met name bij deze

complexe vergunningverleningen zijn er effecten die of pas op termijn duidelijk

worden of zich ver van de plaats van handeling kunnen voordcen. Een vergunning

bijvoorbeeld voor de uitstoot van afvalstoffen van een bedrijf via de lucht of door

lozingen in het water kan tot ver in de omtrek schade vernorzaken, welke schade,

indien al te voozien, bij het verlenen van de vergunning niet is betrokken in de

vorm van aangeboden compensatie aan de getroffenen. De gevolgen van het hande-

len met vergunning kunnen zich in een ander land openbaren, zoals bijvoorbeeld de

zoutlozingen van de Franse kalimijnen schade veroorzaken aan de Westfriesc tuinders.

Ook de (semi)overheid zelf kan schade ondervinden door het gebruik van dcrgelijke

vergunningen. Te denken valt aan -onverwacht- grotere investeringen in de riool-

en waterzuiveringsinstallaties die nodig zijn in verband met een verwilcnde activi-

teiten van een (buitenlandse) vergunninghouder. Zo vcert de Vereniging van Water-

leidingexploitanten (VEWIN) al jarenlang processen tegen (onder meer) de Franse

kalimijnen als houder van een lozingsvergunning. In 1988 veroordeelde de Franse

rechter de kalimijnen tot een betaling van zes ton als voorschot op een nog vast tc

stellen schadevergoeding voor de drinkwaterbedrijven van Amsterdam en Noord-Holland.
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van deze vergunningen of ontheffingen behoort in het algemeen tot de taak
van de lagere overheid, met name de gemeenten; veel regelingen worden
echter in medebewind uitgevoerd. De voorbereidingsprocedure bij het nemen
van een beslui[ beperkt zich meestal tot het vragen en verstrekken van de
relevante informatie, nodig om een besluit te kunnen nemen en in het pro-
ces van beslui[vorming tot een juiste belangenafweging te kunnen komen.
De bouwvergunning vormt hierop in de regel een uitzondering. Bij weigering
van een gevraagde bouwvergunning is de tijd en het geld dat gemoeid is
met het maken van een ontwerp voor niets geweest. Daarom is het gebrui-
kelijk dat de bouwplannen door de bouwer vooraf besproken worden met de
betreffende ambtelijke dienst. Behalve de motieven van nagaan van de haal-
baarheid van het bouwplan en het inwinnen van informatie alvorens een
bouwplan uit te werken, vermeldt het onderzoek van De Jong35 als motieven
tot het voeren van vooroverleg: het strategisch belang om de ambtenaar te
betrekken bij de bouwplannen, en he[ geval dat een bestemmingsplanwijzi-
ging plaats moc[ vinden in het licht van de bouwplannen. In de enkelc
gevallen waarin geen vooroverleg is gevoerd kwam di[ voort uit irritatie
over het optreden van de gemeen[elijke overheid of vanuit de opvatting dat
elders reeds een soortgelijk bouwwerk was opge[rokken. De bevindingen van
Van Zundert~ zijn da[ dit overleg bij bouwvergunningaanvragen in 79 010
van de door hem onderzochte bouwprocessen heeft plaatsgevonden en dat
dit `vooroverleg' zich overwegend afspeelt buiten het kader van de wette-
lijke procedure, derhalve in de informele sfeer. De afweging van de aan-
vraag van een bouwvergunning vindt nauwelijks plaats b innen de met
rechtswaarborgen omgeven procedure die voortvloei[ uit de Woningwet en de
bouwverordening. Als de bouwaanvraag officieel wordt ingediend staat bijna
altijd al vast da[ de vergunning zal worden verleend; dikwijls is op dat
moment zelfs al met de uitvoering van he[ bouwplan een aanvang
gemaakt.37 In sommige gemeenten pleegt een positief resultaat van het
vooroverleg te worden bevestigd door middel van een voorlopige bouwver-
gunning.38

Beroep tegen deze besluiten kan in het algemeen worden ingesteld bij

3S. De Jong (1988) p. 149 en 150.
36. J.W. van Z.undcrt, Overheidsbestuur en grondeigendom, Alphen aan den Rijn, 1980,

p. 222 t~m 224. Van Zundert heeft bezwaar tegen het informele karakter van dit

proces, gezien het gebrek aan rechtsbeschcrming van de vragende partij in dit, wat

hij ncemt, pseudo-proces.

37. Van Zundert (1980) p. 23L Eén gemeente uit het ondeacek van Van Zundert bleek

zo lang mogelijk mogelijk te wachten met het opmaken van de officiële bouwver-

gunning, opdat latere wijzigingen niet nadien zouden behocven te worden venverkt.

Indien er aanwijzingen warcn dat derde-belanghebbenden eventueel Arob-bercep

wilden instellen, werd de bouwvergunníng vooraf verleend.
38. Van Zundert (19A0) p. 219.
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de Afdeling rechtspraak 39 Derde-belanghebbenden kunnen zich eveneens tot
de Afdeling wenden. Onrechtmatige besluiten kunnen onderscheiden worden
in twee categorieën: (1) het [en onrechte verlenen van een vergunning of
ten onrechte intrekken of wijzigen van een vergunning (2) het ten on-
rechte weigeren van een vergunning.

3.1 Het te~t airechte ve~lei:en va~t een veigunnir:g

Vernietiging van een ten onrechte verleende vergunning geschiedt in een
door derdcn aangespannen procedure.In principe mag de vergunninghouder
vertrouwen op de rechtmatighcid van de verleende vergunning. Blijkt dit
vertrouwen achteraf niet terecht, is het aannemelijk da[ er schade is gele-
den voor zover de vergunninghouder handelingen heeft verricht op basis van
de verleende vergunning. Toch hoef[ de schade niet al te zeer op te lopen.
Allerecrsl kan de vergunningverlener er op wijzen dat er een termijn geldt
waarbinnen belanghebben berocp kunnen instellen, en hangende de uitspraak
in dit beroep een schorsingsverzoek kunnen indienen. Koeman40 beschouwt
het als één van de `ontsnappingsmogelijkheden voor de overheid' om in het
geval de overheid op de hoogte is van bestaande bezwaren bij derden, de
vergunninghouder er op te wijzen dat derden in rechte tegen de beschikking
kunnen opkomen. De geadresseerde kan dan geadviseerd worden zo mogelijk
af te wachten of de beschikking tijdig wordt aangevochten en zo dat inder-
daad ook het geval is, te wachten op de beslissing op een evcntueel verzoek
om schorsing~voorlopige voorziening. Of dit een `ontsnappingsmogelijkheid'
is, valt te betwijfclen. Wanneer de vergunninghouder aan dit verzoek van de
beschikkende instantie voldoet, reduceert dat de omvang van de eventueel
te lijden schade. Afhankelijk van de omstandighedcn is het niet ondenkbaar
dat, bij niet voldoen aan het verzoek van de overheid, een deel van dè

39. [Va vooaiening te hebben gevraagd aan de Raad terzake van het door b. en w. geno-

men besluit. Ook bij weigering van een bouwvergunning is het verplicht eerst een

bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat hct weigcringsbesluit heeft

genomen, op straffe van niet-ontvankelijkheid bij de Afdeling rechtspraak. (Vgl. art.

7 Wet Arob). Verzuim de bezwaarschriftprocedure te volgen heeft consequenties voor

een eventuele civielrechtelijkc procedure. De burgerlijke rechter mist dan namelijk

de beslissing van de administratieve rechter teiwijl deze wel verkregen had kunnen

worden. ilij acht het dan niet zijn taak zich zelfstandig cen oordeel te vormen over

de rechtmatigheid van het bestuursbesluit. Ook al had het betreffende besluit ver-

níetigd kunncn of mceten worden, de burgerlijke rechter gaat uit van de formele

rechtskracht van de beschil:king: de betrokken beschikking wordt geacht rechtmatig

te zijn zowel voor wat betreft de wijze van tot stand komen als voor wat betreft

de inhoud.

40. Kocman (1989) p. 223.
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eventuele schade kan worden toegerekend aan de vergunninghouder, wegens
onvoldoende inspanning zijdens de vergunninghouder om de schade te bepcr-
ken. De `ontsnappingsmogelijkheid' voor de overheid kan echter niet beteke-
nen `ontsnappen aan aansprakelijkheid'. Toch is het niet geheel onproblema-
tisch indien de overheid op deze manier kan `ontsnappen' aan (een deel
van) de vergoedingsplicht. De rechtszekerheid van de vergunninghouder -het
vertrouwen dat hij aan de vergunningverlening mag ontlenen- is een belang
dat in deze gewicht in de schaal legt. Evenzo de de verstarrende werking
op het economisch-maatschappelijke vlak indien van een vergunning geruime
tijd geen gebruik kan worden gemaakt. Het criterium `het op de hoogte zijn
van het feit dat tegen een een begunstigende beschikking bezwaren van
derden bestaan' -evenzo als men het uitlegt in de zin van `het op de hoogte
behoren te zijn'- maakt het er ook voor de derde-belanghebbende niet
gemakkelijker op in het geval de vergunninghouder het `advies' van de
overheid om voorlopig even af te wachten naast zich neer legt. Er zijn
namelijk besluiten waarvan men met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-
heid kan zeggen dat tegen dergelijke besluiten bezwaren bij derden zullen
bestaan: de bouwvergunningen behorende bij `inrichtingen' waartegen
anderszins reeds bezwaren zijn ingebracht, bijvoorbeeld in het kader van
een (voorgenomen) wijziging van het bestemmingsplan. Men denke aan het
verlenen van bouwvergunningen ten behoeve van gebouwen behorende bij
woonwagencentra, vuilnisstortplaatsen, pretparken etc. Bij dergelijke maat-
schappelijk omstreden zaken zou de overheid mogelijk ontheven geacht
kunnen worden van (een deel van) de vergoedingsplicht in het geval zij de
vergunninghouder op de hoogte heeft gesteld van de bezwaren tegen de
vergunningverlening die bij derden leven. Voor de derde-belanghebbende die
vernietiging van de (bouw)vergunning weet te verkrijgen is dat geen aan-
trekkelijke zaak wanneer hij schade heeft geleden. Mag hij verwachten dat
de overheid als aansprakelijke partij hem de gehele schade vergoedt (en
zonodig regres neemt op de vergunninghouder) of dient hij de vergunning-
houder afzonderlijk aan te spreken teneinde zijn schade vergoed te krijgen?

In het geschil dat ten grondslag ligt aan HR 22 november 1985, NJ
1986, 722 (VBcD~Groningen) speelt de problematiek van de aansprakelijkheid
voor een ten onrechte verleende bouwvergunning. VBcD verzoekt de gemeen-
te Groningen om een afschrift van het bestemmingsplan om te bekijken of
dit plan eventueel in de weg staat aan het verlenen van een bouwvergun-
ning voor een zgn. bouwmarkt. De ambtenaren overhandigen VBtD een uit-
breidingsplan uit 1936, dat ter plaatse als bestemmingsplan van kracht is. Na
aanvraag voor een bouwvergunning en intensief overleg met de gemeente,
verleent de gemeente de gevraagde bouwvergunning. VBcD gaat daarop ver-
plichtingen aan met diverse aannemers en leveranciers. Twee concurrerende
ondernemingen verzoeken de Vz. Afdeling rechtspraak om schorsing van het
besluit: ten onrechte is de aanvraag om een bouwvergunning niet beoordeeld
aan de hand van de bepalingen van een in 1975 vastgesteld bestemmingsplan.
De wnd. Vz. Afdeling rechtspraak schorst het besluiL B. en w. vernietigen
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vervolgens het besluit tot vergunningverlening en op een nieuwe aanvraag
van een bouwvergunning volgt een weigering de vergunning te verlenen.
VBcD legt zich neer bij de beschikking van de wnd. Vz. Afdeling rechtspraak
tot schorsing en bij de beslui[en van b. en w. tot vernietiging resp. weige-
ring van de vergunning, ervan overtuigd dat een vergunningverlening in
strijd is met een algemeen verbindend voorschrift. Vervolgens stelt VBcD op
basis van art. 1401 BW een vordering in om de schade vergoed te krijgen.
De vordering wordt gegrond op opgewekt vertrouwen, zowel door het ver-
strekken van onjuiste inlichtingen voor het verlenen van de bouwvergunning
als door de vergunningverlening zelf. Omdat in eerdere instanties eiseressen
(VBr.D en dochteronderneming Super poe) nie[ ontvankelijk worden geacht in
hun vordering, komt in cassatie, althans wat het principaal beroep betreft,
slechts de ontvankelijkheidskwestie aan de orde. Niet aan de orde is de
vraag of de vordering tot schadevergoeding zelf gegrond is. Daarover oor-
deelt de rechter waarnaar de Hoge Raad de zaak ter verdere behandeling en
beslissing verwijst. Naar mijn mening kan de gegrondheid van de schade-
vordering geen probleem vormen. Er is geen enkele reden af te wijken van
de regel dat gerechtvaardigd vertrouwen beschermd behoort te worden. VBcD
had geen enkele reden [e veronderstellen dat verlening van de bouwvergun-
ning in strijd met het recht zou zijn. Daarom mocht het bedrijf er op ver-
trouwen dat de aan haar verleende bouwvergunning in overeenstemming was
me[ het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Van de gemeente kan toch
minstens verwacht worden dat zij op de hoogte is welk bestemmingsplan in
haar regio van kracht is. De gevolgen voor het gebrekkige besluit komen
dan ook voor rekening van de gemeente.

3.1.1 Het iittrekke~t~wijzigcn van een verg~~iiitii:g

Voor het intrekken of wijzigen van een vergunning gelden gelijke overwe-
gingen. In de regel zal een derde geen schadelijke gevolgen of hinder on-
dervinden van het intrekken van de vergunning van een ander. Mogclijk wel
van het wijzigen van een vergunning; daarvoor geldt vice versa hetgcen is
opgemerkt ten aanzien van het verlenen van een vergunning. Voor de ver-
gunninghouder is het intrekken van een vergunning in het algemeen cen
belastende beschikking. Reden te meer om zorgvuldig met de intrekkings-
bevoegdheid om te springen en te blijven binnen de grenzen die de wet en
de beginselen van behoorlijk bestuur stellen. Het onaangekondigd -en daar-
om in strijd met de wet- intrekken van een vergunning is bijzonder onzorg-
vuldig ten opzichte van degenen die aangewezen zijn op het gebruik van de
vergunning.41 Deze zorgvuldigheid behoort iedere (private) partij te be-
trachten, zeker waar het gaat om handelingen die bezwarend zijn voor de

41. HR 21 dccember 1984, NJ 1985, 904 (Gielen~Grathem).
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wederpartij, zoals dat het geval is bij bijvoorbeeld het opzeggen van een
arbeidsovereenkomst of een huurovereenkomst: ook daar zal de handeling
moeten plaatsvinden binnen de grenzen van de wet en de maatschappelijke
zorgvuldigheid. Ook een private partij zal er zich van moeten vergewissen
of de feiten waarop de handeling gebaseerd wordt, juist zijn. Een werkgever
mag. een ontslag pas accepteren~verlenen, als hij er zich van heeft ver-
zekerd dat de werknemer zich bewust was van de strekking van zijn ont-
slagname 42 Schiet men hierin tekort, ook al zou er geen sprake zijn van
van kwade bedoelingen, dan is men aansprakelijk voor deze handeling en
gehouden de daardoor ontstane schade te vergoeden. Het onrechtmatig in-
trekken van een standplaatsvergunning of vergunning tot horeca-exploitatie
kan evenzeer (gedeeltelijke) inkomstenderving veroorzaken als een onrecht-
ma[ig ontslag loonderving me[ zich mee kan brengen.

3.1.2 Spaitane vernietiging van een ver~umi~ig

In gevallen van spontane vernietiging van een besluit tot vergunningverle-
ning is de kans veel groter dat de schade een aanzienlijk bedrag betreft.
Spontane vernietiging is immers niet aan een termijn gebonden en normaal
gesproken is er gedurende die [ermijn door de vergunninghouder gehandeld
op basis van de verleende vergunning. Het kan dan ook niet verbazen dat
gevallen van spontane vernietiging aanleiding kunnen geven tot een flinke
schadeclaim. Het arrest Grubbenvorst~Caldenbroich43 is hier het meest spre-
kende voorbeeld van. Overigens mag daarbij niet worden vergeten dat ten
tijde van het nemen van het (onrechtmatige) besluit door de gemeen[e
Grubbenvorst (1973) nog geen Arob-procedure tegen dergelijke besluiten
(van lagere overheden) mogelijk was. Voor de milieugroepering die GS at-
tendeerde op de mogelijkheid het besluit ter vernietiging voor te dragen
stond niet de weg open om op ingevolge art. 107 Wet RvS te verzoeken om
schorsing van het besluit. Bovendien wordt na vernietiging van het besluit
door de Kroon geen nieuwe bouwvergunning verleend, noch blijk[ van een
poging om alsnog goedkeuring van GS te verkrijgen. Dan rijst de (specula-
tieve) vraag of de onroerend-goed maatschappij Caldenbroich wel (eventuele
vertraging-of onzekerheids)schadc geclaimd zou hebben wanneer de gemeente
na vernie[iging van de bouwvergunning -wegens het ontbreken van goed-
keuring van GS- wederom na verloop van [ijd tot vergunningverlening was
overgegaan. Had de gemeente reden te veronderstellen dat GS goedkeuring
zou onthouden of dat dc vergunningverlening mogelijk mede om andere
redenen onrechtmatig zou zijn? Hoe dan ook, sinds invoering van de We[

42. HR 29 november 1974, NJ 1975, 211 (Hcnsels~Scegers en Musters); HR 14 januari

1983, NJ 1983, 457 (Hajziani~Van Wcerden).

43. HR 15 juni 1979, NJ 1980, 261.
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Arob is het in ieder geval mogelijk dat degenen die bij het besluit zijn
betrokken op korte termijn -uitsluitsel kunnen krijgen of het besluit de
voorlopige toets van de Voorzitter kan doorstaan. Dit houdt de omvang van
de eventuele schade beperkt, zeker als iedere betrokken partij zo zorgvuldig
mogelijk te werk gaat. Na invoering van de Wet Arob is het risico beperkt
dat spontane vernietiging op instigatie van derde-belanghebbenden tot grote
schadeclaims op de vergunningverlenende instantie leiden.

3.2 Het ten onrechte weigeren van een vergunning

Het is aannemelijk dat het ten onrechte weigeren van een vergunning, bij-
voorbeeld een muziekvergunning, standplaatsvergunning of bouwvergunning,
een schadepost kan betekenen voor de vergunningaanvrager. Een bekend en
in de praktijk belangrijk voorbeeld levert het - in strijd met art. 48 lid 1
Woningwet- genomen besluit van b. en w. tot weigering van een bouwver-
gunning. Bij het verlenen of weigeren van een bouwvergunning heeft de ge-
meente geen speelruimte. De wet bepaalt limitatief op welke gronden een . .,
vergunning mag en moet worden geweigerd. Het ten onrechte weigeren van ~t ~
een bouwvergunning veroorzaakt begrijpelijkerwijs financieel nadeel. Dit ~(~~ -
financieel nadeel treedt in vanaf het moment dat het gebrekkige besluit I -
genomen is~ Bij conflicten over de weigering van een bouwvergunning i i
speelt niet zelden het gegeven mee dat de gemeente een beleid voor ogen
staat, dat doorkruist zou worden door het verlenen van de gevraagde ver-
gunning. In zo'n geval is er sprake van tegenovergestelde belangen bij de
vergunningverlenende instantie en de vergunningaanvrager. De belangen
staan haaks op elkaar en elk element van gemeenschappelijk belang ont-
breekt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de zaak van de bouwmaatschappij
Nibourg versus de gemeente Zuidwolde, HR 30 januari 1987, NJ 1988, 90.
Het betreft -voor zover in dit kader relevant- de weigering van een bouw-
aanvraag voor 14 bungalows aan Nibourg B.V. Op de hoogte van crvaringen
van anderen doet de vergunningaanvrager de bouwaanvraag vergezeld gaan
van een aanvraag om een tweetal ontsluitingswegen te mogen aanleggen. De
gemeente Zuidwolde grondt de weigering op strijd met de plaatselijke
bouwverordening (de woningen zijn niel aan een verharde weg gesitueerd)
en strijd met het bestemmingsplan: het bestemmingsplan voorziet niet in het
aanleggen van een verharde weg. Beroep van Nibourg op de Afdeling recht-

spraak heeft succes. De Afdeling vermag niet in te zien hoe de bestemming,
die voorziet in open bebouwing, reëel verwezenlijkt kan worden zonder
aanleg van wegen die nodig zijn voor de ontsluiting. Het bestemmingsplan
voorziet niet in een verbod tot het aanleggen van wegen. Dit brengt met
zich mee dat de bouwverordening buiten toepassing dient te blijven.

44. HR 26 februari 1988, NJ 1988, 489 (IJsselmuiden~Brink).
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Nibourg ageert met een actie ter verkrijging van schadevergoeding voor de
door haar gemaakte onkosten en gederfde winst. De Rechtbank acht de
gemeente aansprakelijk: ook al beschikte zij als kleine gemeente wellicht
niet over uiterste deskundigheid, zij had gemakkelijk kunnen inzien dat
redelijke toepassing der voorschriften niet toi weigering van de vergunning
had kunnen leiden. De wens om Nibourg (en eerder anderen) geen bouwver-
gunning te verlenen heeft, zoals door de Rechtbank vastgesteld, te maken
met het feit dat de gemeente in de gelegenheid wilde blijven haar eigen
grondpolitiek te realiseren en de woningbouw in het betreffende gebied in
eigen hand wilde houden. De gemeenteraad heeft ook herhaaldelijk een
voorbereidingsbesluit genomen waardoor deze politiek zou kunnen worden
verwezenlijkt as De formele weigeringsgrond vormt echter het ontbreken
van wegen in het bestemmingsplan, terwijl er geen verbod op het aanleggen
van wegen in het bestemmingsplan is opgenomen.

De weigering van de gemeente Blaricum om Roozen een bouwvergun-
ning te verlenen (HR 30 januari 1987, NJ 1988, 89) is een van de (voortdu-
rende) procedures over het primaat van het bestemmingsplan ten opzichte
van i.c. de bouwverordening.46 B. en w. weigeren medewerking te verlenen
aan het verzoek over te gaan tot bebouwing omdat de voorgenomen bebou-
wing strijdt met art. 37 lid 2 bouwverordening Blaricum, welke artikel in-
houdt dat het terrein op een bepaalde manier moct grenzen aan een weg.
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan staat niet in de weg aan het
verlenen van een bouwvergunning zoals gevraagd 47 Het verzoek van Roozen
wordt niet opgevat als een aanvraag tot het verlenen van een bouwvergun-
ning. Roozen maakt hierop bezwaar bij de Raad, maar wordt in dit bezwaar
niet ontvankelijk geach[ omdat het bezwaar niet is gericht tegen een offi-
ciële beschikking. Om een voor beroep vatbare beslissing te verkrijgen dien[
Roozen een formele bouwaanvraag in. Een beslissing op de formele aanvraag
blijft uit, een aan de Raad gevraagde voorziening tegen de fictieve weige-
ring van het besluit wordt ongegrond verklaard. Roozen stelt beroep in bij
de Afdeling rechtspraak. De Afdeling rechtspraak vernietigt dit besluit we-

45. Op het moment dat de aanvraag wordt ingediend is het tweede voorbereidingsbesluit
nog niet ingegaan; het eerste voorbereidingsbesluit moet vervallen op het moment
dat het tweede ingaat. Voorkomen dat het eerste voorbereidingsbesluit komt te
vervallen is natuurlijk het meest effectief als men een dergelijke problematiek kan
verwachten.

46. Het primaat van het bestemmingsplan geldt eveneens ten opzichte van het advies
van de welstandscommissie. Het welstandsadvies mcet de bestemming en de bijbeho-
rende voorschriften eerbiedigen. Zie: R van den Bergh. Het uiterlijk naar behoren.
In: Naar behoren, Zwolle, 1982, p. 28 en de daar vermelde jurisprudentie.

47. Het bestemmingsplan heeft nog geen rechtskracht, omdat aan het bestemmingsplan
gedeeltelijk gcedkeurig is onthouden. Dit betekent dat er een aanhoudingsplicht geldt
met betrekking tot de bouwaanvraag.
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gens strijd met de Woningwet. Deze vernietiging kan de gemeente niet
bijzonder verbaasd hebben. Zelf heeft de gemeente immers in 1971 het te-
genovergestelde standpunt verdedigd toen Roozen bezwaar maakte [egen de
verlening van een bouwvergunning voor een naburig perceel: dit bezwaar
moest afs[uiten op het bepaalde in art. 2 lid 2 Woningwet. Bovendien pleegt
een beroep op art. 37 bouwverordening met een verwijzing naar de gedachte
die [en grondslag ligt aan art. 2 lid 2 Woningwet volgens vaste rechtspraak
te worden afgewezen 48 Roozen heeft de gemeente hier nog uitdrukkelijk op
gewezen. De feiten laten bij mij de indruk achter dat de gemeente de ge-
vraagde bouwvergunning om welke reden dan ook liever niet verleende,
maar dat deze reden nooit de in casu gehanteerde reden kon zijn, namelijk
strijd met art. 371id 2 bouwverordening.

Uit het arrest van het Hof dat ten grondslag ligt aan HR 2b februari
1988, NJ 1988, 489 (IJsselmuiden~Brink) 49 blijkt heel duidelijk dat de ge-
meente een bepaald beleid wil voeren, namelijk het weren van detailhandel
in levensmiddelen op de locatie waarvoor een bouwvergunning wordt ge-
vraagd. De geschiedenis neemt een aanvang in 1976. Brink dient een aan-
vraag in om een bouwvergunning te krijgen voor de bouw van een magazijn
bij zijn winkel-woonhuis, waarin hij een meubelshowroom e~cploiteert. Op
het gebied rust een agrarische bestemming. De gemeente wijzigt het bestem-
mingsplan zodanig dat de desbe[reffende grond de bestemming krijgt van
`winkelbebouwing'. In 1977 wordt de bouwvergunning aan Brink verleend.
Naast de voorwaarden opgenomen in de bouwvergunning wordt bij brief de
voorwaarde vermeld dat in de onderhavige bedrijfspanden alleen detailhandel
in non-food artikelen mag worden uitgeoefend. Daaraan wordt toegevoegd:
"Deze laatste bepaling hebben wij gesteld omdat wij het beslist ongewenst
achten indien in uw bedríjf een cash and carry-zaak zou worden gevestigd".
Brink bouwt het magazijn. In 1979 dient Brink een aanvraag in tot het
verkrijgen van een bouwvergunning voor de verbouw van zijn magazijn ten
dienste van een in het winkelhuis te vestigen levensmiddelenbedrijf. De
vergunning wordt geweigerd. De gemeente beroept zich er op dat Brink de
in haar brief genoemde voorwaarde heeft aanvaard en daaraan gebonden is.
Zij voert tevens aan dat aan Brink destijds geen bouwvergunning zou zijn
verleend noch wijziging van het bestemmingsplan door GS zou zijn goedge-
keurd, indien zij ermee bekend waren geweest dat het bouwplan ten diens[e
van een levensmiddelenbedrijf zou staan. De Afdeling rechts,praak vernietigt
het weigeringsbesluit wegens strijd met de wet. Het Hof stelt vast dat de
voorwaarde om alleen detailhandel in non-food artikelen te bedrijven niet
aan de vergunning kan worden verbonden, en dat zulks ook niet gebeurd is.
In wezen gaat het om een uit planologisch oogpunt opgelegd gebruiksvoor-

48. Zie voor een weergave van deze vaste jurisprudentie de conclusie van A-G Ten

Kate, nr. 37.
49. In cassatie wordt enkel nog de omvang van de te vergceden schade betwist.
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schrift, welke voorwaarde eenzijdig is opgelegd met volledig voorbijzien aan
de rechtswaarborgen inhoudende bepalingen van de Wet op de ruimtelijke
ordening. Enig vooroverleg met Brink is nie[ gesteld noch gebleken. De
`aanvaarding' van deze voorwaarde door Brink houdt niet meer in dan dat
Brink toenmaals tegen deze voorwaarde niet heeft geprotesteerd. Het ver-
weer dat Brink zijn recht heeft verwerkt, althans handelt in strijd met de
goede trouw, faalt. Omdat Brink zich destijds bij de voorwaarde heeft neer-
gelegd hoeft hij naderhand niet verstoken te blijven van het recht een
vergunning te vragen. Zeker niet nu niet is gesteld noch gebleken dat Brink
de gemeente bij zijn eerste aanvraag heeft misleid en nie[ is weersproken
dat de mogelijkheid tot rendementsverhoging eerst later bij hem is opge-
komen. Naar het mij voorkomt waren de kaarten geschud toen eenmaal het
bestemmingplan was gewijzigd: het verlenen van een bouwvergunning is nu
eenmaal een gebonden beschikking. Een eventuele bouwvergunning ten be-
hoeve van levensmiddelendetailhandel kon niet meer geweigerd worden. In
het conflict tussen de gemeente IJsselmuiden en Brink is er op het momen[
dat de bouwvergunning wordt geweigerd geen enkel gemeenschappelijk be-
lang tussen partijen. Het beleid dat de gemeente wil voeren verdraagt zich
ten enenmale nie[ met het verlenen van de bouwvergunning. Ter realisering
van het beleid om verschoond te blijven van eacploitatie van levensmiddelen
zou de gemeente er verstandig aan gedaan hebben om oftewel niet over te
gaan tot wijziging van de agrarische bestemming, oftewel in het gewijzigde
bestemmingsplan nauwkeurig omschreven bepalingen op te nemen omtrent de
aard van de toegestane winkelnering. De problematiek omtrent vestiging van
detailhandel in levensmiddelen (cash- and carry zaken, super-stores, wei-
landwinkels) in relatie to[ (de interpretatie van) het bestemmingsplan heeft
in 1977 reeds volop aandacht getrokken, ook in de rechtspraak 50

Een arrest van het Hof te 's-Hertogenboschsl betreft de aansprakelijk-
heid van de gemeente Maarheeze voor het ten onrechte weigeren van een
bouwvergunning wegens vermeende s[rijd met het bestemmingsplan. De ge-
schiedenis vangt negen jaar eerder aan, in 1979. De gemeente Maarheeze

50. R Samkalden, Detailhandelsvestigingen op gronden bestemd voor `handel en nijver-
heid', Tijdschrift voor milieu en recht, 1974, no. 4, p. 101 t~m 112 beschrijft (onder
meer) de situaties die geleid hebben tot de uitspraken: flof Amsterdam 16 oktober
1969, BR 1969, p. 76S (De Hoop~Diemen); Pres.Rb. Zwolle 4 juli 1969, BR 1971, p.
549, Hardenvijk~Het witte pakhuis); Pres.Rb. Alkmaar 4 december 1970, NJ 1971, 14G

(Albert Heijn~Purmerend); Hof Amsterdam 25 mei 1972, AB 1972, 292 (Heer-Huga

waard~De Noordervaart); Pres.Rb. Amsterdam 14 maart 1472, NJ 1973, 180 (Uithoorn~
Beckeringh) en Hof Amsterdam 29 november 1972, NJ 1973, 181 (Beckeringh~
Uithoorn); Hof Arnhem 21 Cebruari 1973, NJ 1973, 411 (Harderwijk~Viets); Hof
Amsterdam 1 juni 1973, NJ 1974, 46 (Van Baaren cs.~Holleman en Woudenberg).

Sl. Hof 's-Hertogenbosch, 23 augustus 1988, rolno. 531~86~He (niet gepubliceerd), inzake

Maarheeze~Kraaijvanger.
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heeft ter realisering van haar bestemmingsplan een perceel nodig dat in
eigendom toebehoort aan het echtpaar Kraaijvanger-Mertens. Bij het op het
perceel gebouwde woonhuis behoort een bedrijfsruimte. Kraaijvanger-Mertens
beoefent hierin een slachtkuikenmesterij. Kraaijvanger heeft elders een
volledige werkkring. Het echtpaar verkoopt het perceel aan de gemeente en
koopt daarvoor in de plaats van de gemeente een ander perceel aan. De
koopakte verplicht tot het stich[en van een woonhuis met agrarische be-
drijfsruimte; tevens bevat de koopakte een verplichting om binnen vier
maanden een voor goedkeuring vatbaar bouwplan voor een vervangend be-
drijf alsmede een aanvraag voor een Hinderwetvergunning in te dienen bij
de gemeente. De gemeente verplicht zich tot het afgeven van de bouwver-
gunning en de Hinderwetvergunning indien aan de te stellen eisen voor deze
vergunningen wordt voldaan. In 1980 wordt de aanvraag voor de bouwver-
gunning ingediend. B. en w. weigeren de vergunning tc verlenen wegens
strijd met het bestemmingplan: de capaciteit van de slachtkuikenmesterij
wordt onvoldoende geacht om sprake te laten zijn van een volwaardig agra-
risch bedrijf of de aanzet daartoe. De door Kraaijvanger-Mertens gevraagde
voorziening bij de Raad resulteert in een ongegrondverklaring van het be-
zwaarschrift; dit ondanks het feit dat een raadslid uitgebreid gedocumen-
teerd er op wijst dat het geldende bestemmingsplan is gebaseerd op vrije
vestiging en de voorwaarde van een `volwaardig agrarisch bedrijf of de
aanzet daartoe' niet expliciet in het bestemmingsplan is opgenomen. De
Afdeling rechtspraak vernietigt het besluit van de Raad omdat het besluit
niet kan worden gedragen door de aan het besluit ten grondslag gelegde
motivering. Nader voorgelicht besluit de Raad vervolgens de gevraagde ver-
gunning te verlenen voor het oprichten van een woning me[ garage en
bedrijfsruimte. B. en w. zijn het echter niet eens met het besluit van de
Raad en het College verzoekt de Afdeling rechtspraak het besluit van de
Raad te schorsen. De Vz. Afdeling rechtspraak wijst de schorsing toe. De
definitieve uitspraak van de Afdeling rechtspraak valt anders uit: het beroep
van b. en w. tegen het besluit van de Raad wordt afgewezen. Aldus ver-
werft eiseres op haar aanvraag voor een bouwvergunning d.d. 19 maart 1980
dan eindelijk op 25 oktober 1983 definitief de vergunning. Vervolgens wordt
bij de Rechtbank een vordering aanhangig gemaakt ex art. 1401 BW ter
verkrijging van schadevergoeding, en wel vanaf vanaf hct oorspronkelijke
besluit van b. en w. d.d. 1 april 1980. De Rechtbank wijst de vordcring toe:
de gemeente is aansprakelijk voor de schade en wel vanaf de datum van het
weigeringsbesluit van b. en w52 De gemeente Maarheeze gaat in beroep.
Zij betwist over de gehele periode aansprakelijk te zijn voor (vertragings)-
schade. Het Hof overweegt: "Onzekerheid over de betekenis van een voor-

52. Dit besluit is strikt genomen niet door de Afdeling rechtspraak getcetst. Slechts

het besluit van de Raad d.d. 26 juni 1980 is getcetst door de Afdeling rechtspraak.

Zie ook: HR 26 februari 1988, NJ 1988, 489 (Usselmuiden~Brink).
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schrift van een bestemmingsplan komt voor rekening van de Gemeente die
het bewuste plan heeft vastgesteld. Met de onjuiste uitleg van het bewuste
voorschrift van het bestemmingsplan is de schuld van BBcW en vervolgens
van de Raad aan de besluiten van onderscheidenlijk 1 april en 26 juni 1980
gegeven." Het Hof vermeldt dat zeker de Raad nog door een raadslid was
gewaarschuwd, met verwijzing naar eerdere jurisprudentie, voor mogelijke
onhoudbaarheid van de eis `volwaardig agrarisch bedrijP. En verder: "Inge-
volge de Woningwet zijn het BBcW die beslissen op de aanvrage van een
bouwvergunning. De door dat bevoegde orgaan gegevcn beslissing bindt de
gemeente. In het besluit van BBtW van 1 april 1980 ligt besloten dat de
Gemeente toen in staa[ was om op de aanvraag van de bouwvergunning te
beslissen door middel van het daartoe bevoegde orgaan en derhalve de
bouwvergunning te verlenen. Hadden BBr.W toen de bouwvergunning verleend,
dan was er in het geheel geen schade voor geïntimeerden opgetreden. Vanaf
dat moment tot het moment dat geïntimeerden uiteindelijk de beschikking
hebben gekregen over een effectieve bouwvergunning: 25 oktober 1983,
bestaat er causaal verband tussen de onrechtmatige weigering en de door
geïntimeerden gestelde vertragingsschade." Het Hof is het in alle opzichten
volledig met de Rechtbank eens. Een schadestaatprocedure moet volgen.

In het conflict tussen de gemeente Maarheeze en Kraaijvanger is dui-
delijk dat wederzijdse belangen haaks op elkaar staan. Het gewenste be-
stuurlijk beleid (althans van b. en w.) krijgt prioriteit boven hetgeen rech-
tens is. Juridisch relevante informatie is aanwezig, de politieke wil om er
naar te handelen niet. Zoals het desbetreffende raadslid in eerste instantie
reeds opmerkt: "Op basis van publiekrechtelijke aspecten betreur ik dat dit
soort zaken in het buitengebied gaat gebeuren, maar dat wij wettelijk geen
mogelijkheden hebben om dat tegen te houden... Naar mijn mening zijn er
geen wettelijke middelen om de gevraagde vergunning [e weigeren."

Voor de inwerkingtreding van de Wet Arob (1 juli 1976) was men
binnen het administratieve recht -dus afgezien de mogelijkheid van het doen
van ecn beroep op de burgerlijke rechter- afhankelijk van spontane ver-
nietiging van een weigeringsbesluit door de Kroon. Een voorbeeld daarvan is
de weigering (op grond van welstandsbepalingen) van de gemeente Zevenaar
om de witlofkwekerij De Wingerd een bouwvergunning te verlenen voor de
bouw van kassen. Het weigeringsbesluit wordt op verzoek van De Wingerd
`spontaan' door de Kroon vernietigd: KB 31 mei 1974, Stb. 244, BR 605. Zie
eveneens voor de daarop gevolgde schadevergoedingsprocedure: HR 30
januari 1981, NJ 1982, 55. Thans zijn weigeringen een bouwvergunning te
verlenen appellabel bij de Afdeling rechtspraak. Di[ heeft geen verandering
gebracht in de lijn van de uitspraken. De Kroon heeft herhaaldelijk gemeen-
telijke besluiten spontaan vernieligd omdat bouwvergunningen waren gewei-
gerd onder verwijzing naar de welstandsbepalingen. De Kroon oordcelde
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reeds zo onder de Woningwet 53 Is een bouwvergunning geweigerd, heeft het
voor de aanvrager weinig zin tegen het besluit tot weigering een schor-
singsprocedure (ingevolge art. 107 Wet RvSt) aan te vangen. Schorsing van
het besluit levert althans bij bouwvergunningen immers niet de gevraagde
vergunning op. De Vz. is zeer huiverig om een situatie in het leven te
roepen waarvan de gevolgen moeilijk meer ongedaan kunnen worden ge-
maakt. De volledige procedure bij de Afdeling rechtspraak moet doorlopen
worden. Voor de aanvrager van de vergunning biedt dit de mogelijkheid om
zelf te handelen, in plaats van te moeten wachten na een gedaan verzoek
tot vernietiging op een spontane vernietiging van het besluit door de Kroon.
De mogelijkheid de Arob-rechter om vernietiging te verzoeken is een ster-
ker middel dan het richten van een verzoek aan de Kroon om over te gaan
tot spontane vernietiging. Doordat het middel sterker is, is de kans dat het
wordt aangewend ook groter.

3.3 Conchisic

Zeker het weigeren van een gevraagde bouwvergunning is een besluit met
risico's. Di[ wordt veroorzaakt door een aantal factoren:

~` Bestuurlijk handelen op het gebied van de ruimtelijke ordening is een
ingrijpend gebeuren voor de betrokkenen. Het vaststellen van een bestem-
mingsplan heeft gevolgen voor de hierbij betrokken grondeigenaren. De
wetgever heeft in verband met de rechtszekerheid van de burgers bepaald
dat het verlenen van een bouwvergunning een gebonden beschikking is, die
er in feite op neer komt da[ een bouwvergunning slechts mag (en moet)
worden geweigerd indien deze in strijd is met de bouwverordening of inet
het bestemmingsplan. Bij de interpre[atie van een onduidelijk bestemmings-
plan hoort daarom het belang van rechtszekerheid van de eigenaar van de
grond zwaar te wegen. Een bestemmingsplan dient namelijk niet alleen een
algemeen belang, maar strekt onder meer ook tot bescherming van privé-
belangen van eigenaren van onroerende goederen, gelegen in of nabij het
door het bestemmingsplan bestreken gebied~ De aanwezige (juridische)
deskundigheid is slechts één van gedragsbepalende factoren bij het nemen
van een besluit dat het gemeentelijk beleid op een of andere manier raakt.
De politieke wil tot het voeren van een (slagvaardig) beleid is een andere
factor. Niet altijd zal aan (aanwezige) juridische deskundigheid de prioriteit
gegeven worden boven politiek handelen. Strikt juridische argumenten wij-
ken soms voor politieke beweegredenen. Waar het gevoerde gemeentelijk
beleid haaks staat op het verzoek van een vergunningaanvrager, bestaat

S3. Van den Bergh (1982) p. 28.
54. Hof Arnhem 21 april 1976, NJ 1977, 77 (Rave~Eylander 8z Hattem).
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altijd het risico dat -soms tegen beter juridisch weten in- een bestuurlijke
poging wordt ondernomen het beleid uit te kunnen voeren.

In dit verband is een verzekeringstechnisch aspect interessant. Cen-
traal Beheer Schadeverzekering NV, de grootste verzekeraarss van gemeen-
ten, sluit in art.l8.lS6 de aansprakelijkheid met betrekking tot `vermogens-
schade'S7 uit: "voor schade, die het uitvloeisel is van een bewust in strijd
met de wet genomen beslissing, beschikking, besluit of feitelijk handelen
van de verzekeringnemer. (...) Het bestaan van bewustheid in de zin van
deze beperking zal, zo nodig bij wijze van nadere beperking, in ieder geval
worden aangenomen in de volgende situatie: Wanneer een beschikking is
gegeven dan wel een besluit of beslissing is genomen (resp. is gehandeld)
in strijd met een aan de verzekeringnemer uitgebracht advies (ambtelijk of
anderszins), waaruit als conclusie voortvloeit dat die beschikking, dat be-
sluit of die beslissing (resp. dat handelen) in strijd met de wet zal
zijn;" 58 Aangenomen dat de omvang van de dekking van de verzekering
(mede) van invloed is op het menselijk handelen, valt te verwachten dat de
invloed van (juiste) juridisch deskundige advisering het bestuurlijk~politiek
enthousiasme temper[ om beslissingcn tc ncmen tegen betcr juridisch weten
in.

~` De (deskundige) aanvrager is zich er van bewust dat de aanvraag beoor-
deeld moet worden overeenkomstig het bestemmingsplan zoals dat geldt op
het moment dat de officiële aanvraag wordt gedaan. Hiervan kan gebruik
worden gemaakt. In het hierboven besproken arrest Nibourg~Zuidwolde dient
Nibourg een aanvraag in op een moment dat zeker is dat het tot dat mo-

55. In 1989 vetzekert Centraal Beheer 530 gemeenten volgens polismodel AVG4 (geïn-

troduceert in 1988). Geen enkcle andere verzekeringsmaatschappij richt zich (op dit

moment) uitgesproken op dit marktsegment. Andere maatschappijen hebben incidentele

gemeentelijke cliënten, waarvoor veelal aangepaste polisvoorwaarden gelden.
56. Zie:VoorwaardenalgemeenaansprakelijkhcidsrisicogemeentenAVG4vandezemaatschappij
57. Onder `vermogensschade' wordt verstaan "andere schade dan schade aan petsonen

en schade aan gcederen".

58. Kocman (1989) p. 2~, vindt het merkwaardig dat uitsluitend een bewust in strijd
met de wet genomen beslissing wordt gencemd, waarmee de indruk wordt gewekt
dat de schade ten gevolge van een bewust in strijd met het ongeschreven recht

genomen besluit wel onder de dekking zou vallen. Gezien tegen de achtergrond van

de definities in de algemene voorwaarden zie ik dit toch anders. Men definieert

aansprakelijkheid daar als "Burgerrechtelijke aansprakelijkheid: wettelijke en contrac-

[uele aansprakelijkheid (aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad en wanpre-

statie);" Gen in strijd met het ongeschrevcn recht genomen beslissing kan zecr weI

een onrechtmatige daad opleveren. Ftct is een kwestie van interpretatie van de be-

woordingen van de polisvoorwaarden, maar n.m.m. wordt in deze context met `strijd

met de wet' niet gedceld op art. 8 lid 1 sub a Wet Arob, maar op art. 1401 BW.
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ment toe geldende voorbereidingsbesluit zal komen te vervallen. Weliswaar
volgt er een nieuw voorbereidingsbesluit, maar dat neemt niet weg dat de
bouwaanvraag beoordeeld moet worden aan de hand van het bestemmingsplan
zonder dat daarop het eerste voorbereidingsbesluit van kracht is - dat is
immers komen te vervallen. De gemeente kan dan in feite niets anders meer
doen dan de bouwvergunning verlenen.

Het `gebruik-maken' neigt soms in de richting van `misbruik-maken',
indien er een zgn. `overvaltechniek' wordt gebruikt door de vergunningaan-
vrager. Bij een bouwplan van enig formaat is het gebruikelijk om vooraf-
gaande aan de de formele bouwaanvraag een `principe-verzoek' tot medewer-
king aan een bouwvergunning of een `schelsplan' in te dienen59 Aan dit
`principe-verzoek' zijn geen rechtsgevolgen verbonden~ Het is mogelijk om
na een gedaan `principe-verzoek', maar voor de formele bouwaanvraag, een
besluit te nemen tot wijziging van het bestemmingsplan, en daarop vooruit-
lopend een voorbereidingsbesluit te netnen. De `overval-techniek' wordt in
1975 toegepast in Nijmegen61 De wethouder van Ruimtelijke ordening en
verkeer ontvangt een delegatie van de Koninklijke Bijenkorf Bcheer. De
bedoeling van het door KBB gevraagde onderhoud is van te voren niet exact
aangegeven. In dit gesprek wordt duidelijk dat een dochterbedrijf van KBB
twee bouwaanvragen heeft ingediend -die de wethouder nog niet bereikt
kunnen hebben-: een vergunning voor de bouw van een mammoet- zelfbedie-
ningswarenhuis met toebehoren, en een vergunning voor de rcalisatie van
een benzinestation met afrekenpunten. Het gemeentelijk beleid is gericht op
een zorgvuldig opgebouwde distributiestructuur in Nijmegen en omstreken.
Na jarenlange inspanning is er een structuurplan gerealiseerd. Een dergelijke
vestiging tussen het stadscentrum en het stadsdeelcentrum Dukenburg in
past niet binnen het beleid van de gemeente Nijmegen. Wanneer het bestem-
mingsplan niet waterdicht blijkt te zijn om deze vestiging te voorkomen,
kan de zaak niet meer gered worden door het bestemmingsplan te wijzigen

59. Kocken (1966) p. 25; Van Zundert (1980) p. 219.

60. Zie: KB 14 augustus 1978, BR 1978, p. 751. Het betreft de (spontane) vernietiging

van een het besluit een bouwvergunning te verlenen voor een kantoorgebouw en

parkeergarage. B. en w. hebben het verzcek om `voorinformatie' ten onrechte aange-

merkt als een reguliere bouwaanvraag in de zin van art. 53a Woningwet en art. 15

bouwverordening. Nu de eigenlijke bouwaanvraag was ingediend op ecn tijdstip dat

voor het betrokken gebied een voorbercidingsbesluit van kracht was, hadden b. en

w, de beslissing op de aanvraag mceten aanhouden i.v.m. art. 50 lid 2 Woningwet.

61. De casus wordt gedetailleerd beschreven door P. A. Schat en J.C. Groenendijk, Macht

en ruimte; een grootwinkelbedrijf in gevecht met twee gemeenten. Haarlem, 1982,

p. 87 t~m 106.
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en een daarop gebaseerd voorbereidingsbesluit te nemen62 De wethouder
beëindigt het onderhoud met de delegatie van KBB dan ook voortijdig. Het
College van b. en w. is van oordeel dat de vestiging er niet mag komen; de
Raad dekt dit beleid. De gevraagde bouwvergunning wordt geweigerd. De
gemeente blijft in deze weigering volharden wanneer KBB voorziening vraagt
op de gemeenteraad. Tot een (definitieve) rechterlijke uitspraak is de kwes-
tie nooit gekomen 63

~` Bij vernietiging van de weigering een bouwvergunning te verlenen ligt het
voor de hand dat de aanvrager van de vergunning schade heeft geleden
vanaf het moment dat het onrechtmatige besluit genomen is. De schade, die
een gebrekkig besluit veroor7aakt, kan hoog oplopen, zeker waar het een
bedrijfsvestiging betreft~ De aanvrager die met een weigering geconfron-
[eerd wordt zal zeer kritisch nagaan of de weigering al of niet terecht is.
Gezien de financiële belangen die er voor de aanvrager op het spel staan is
het waarschijnlijk dat er juridische deskundigheid wordt ingehuurd. Bij het
weigeren van aanvragen van bedrijven spreekt da[ bijna voor zich. Omdat
de schade zo hoog kan oplopen, wordt het interessant om na vernietiging
van het besluit de burgerlijke rechter te adiëren. Dat een onrechtmatigc
weigering om een vergunning te verlenen kan leiden tot een (civielrechtelij-
ke) schadevordering is bij de vergunningverlener bekend; soms wordt het
bestuur hierop -misschien ten overvloede- geattendeerd door de vergunning

62. Zo handelend is er geen sprake van 'misbruik van bevcegdheid' aan de kant van de

gemeente. Zie: HR 11 juni 1976, NJ 1977, 64 (Heerlen~Bcels): Het staat een gemeen-

te in beginsel vrij haar bevcegdheden tot het nemen van een voorbereidingsbesluit

te gebruiken, ook met het oog op ecn bepaald te verwachten aanvraag van een
bouwvergunning, wanneer bij inwilliging van die aanvraag het bouwwerk de plannen
van de gemeente zou doorkruisen met betrekking tot de bestemming van het betref-
fende gebied.

63. De zaak speelt voor invcering van de Wet Arob. KBB heeft de gemeente Nijmegen

voor de Rechtbank gedaagd, die de vordering afwijst. FIangende de procedure bij

het Hof trekt KBB het bercep in, waarschijnlijk naar aanleiding van de uitspraak

van de Hoge Raad in een soortgelijke procedure: HR 7 april 1978, NJ 1979, 596

(Groningen~De Gruyter). ~
64. Sinds de Afdeling rechtspraak als eerste en enige instantie oordeclt over de recht-

matigheid van een geweigerde bouwvergunning, is de termijn waarop een beslissing

verkregen kan worden over de rechtmatigheid korter dan voor invoering van de Wet

Arob, tcen de burgerlijke rechter in de regel competent was inzake besluiten van

lagere overheden.
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aanvrager~ Of een dreigende schadeclaim invloed heeft op het bestuur lijkt,
afgezien van de manier waarop het risico verzekerd is, mede afltankelijk
van persoonsgebonden variabelen bij het bestuur.~ Voor alle handelen dat
aan vergunning gebonden is geldt dat een weigering tot vergunningverlening
risico met zich meebrengt. Bij vergunningverleningen die geweigerd worden
op grond van openbare orde motieven zal de beleidsvrijheid van het bestuur
groter zijn dan bij weigeringen van bouwvergunningen op grond van strijd
met het vigerende bestemmingsplan of de bouwverordening; het risico op
een (flinke) schadeclaim is bij het weigeren van een bouwvergunning groter
dan bijvoorbeeld bij het weigeren van een muziekvergunning. Maar di[ is
slechts een gradueel verschil. Toegenomen claim-mindedness bij burgers en
toegenomen honoreren van dergelijke claims door de rechters, in combina-
tie met het feit dat de administratieve rechter oog heeft voor de (privaat-
rechtelijke) belangen van burgers, dragen bij aan vermeerdering van het
risico.

. BESCHIKKINGEN MET EEN SANCTIE-KARAKTER

In bepaalde gevallen is aan het bestuur de bevoegdheid toegekend om met
dwang een bepaald gedrag te bewerkstelligen. Het nemen van een maatregel
op grond van een dergelijke bestuursbevoegdheid heeft een sterk eenzijdig
interveniërend karakter. Mei het nemen van zo'n maatregel wordt door het
bestuur rechtstreeks en doelbewust nadeel toegebracht. Het aanzeggen en
uitvoeren van een administratieve sanctie is voor het bestuur een heikele
kwestie gelet op het risico van een schadevordering terzake van een on-
rechtmatig genomen besluit.

65. Schat en Grcenendijk (1982) p. 103 t~m 105, beschrijven de weigering van de ge-

meente Groningen om Trefcenter (De Gruyter) een bouwvergunning tc verlenen, met

het dcen van een bercep op het geldende bestemmingsplan. Met de kleinst mogelijkc

meerderheid besluit de gemeenie om de zaak juridisch tot het einde tce uit te vech-

ten, ondanks de dreiging van een schadeclaim. `Groningen' verliest de zaak bij de

rechtbank en bij het Hof. De Hoge Raad stelt de gemeente in hct gelijk.

66. Zie: Schat en Grcenendijk (1982) p. 116, die het ptnces van de bouwaanvraag voor

een superstore in de gemeente Muiden analyseren: de handelwijze van bepaalde

gemeenteraadsleden is voor een belangrijk deel aan petsoonskenmerken, zoals hun

karakter of hun werkkring, tce te schrijven. Een typerende opmerking van een

raadslid -in het dagelijks leven bankdirecteur- over een mogelijke schadeclaim van

de vergunningaanvrager. "Als je dagelijks met miljarden omgaat word je van een

paar miljcen toch niet zenuwachtig."
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4.1 Het aanzeggeii~toepassen van bestuursdwang

De bevoegdheid om bestuursdwang (politiedwang) toe te passen is hier een
voorbeeld van. Voor de bevoegdheid over te gaan tot uitoefening van be-
s[uursdwang is -uitgezonderd in gevallen van grote spoed- een aanz.egging
vereist. Deze aanzegging wordt aangemerkt als een beschikking en is aldus
appellabel bij de administratieve rechter67 Indien het besluit tot aanzegging
of uitvoering van bestuursdwang onrechtmatig is genomen zal spoedig aanne-
melijk zijn dat de ontvanger van de beschikking daardoor schade heeft gele-
den. De Planque~ ziet bij deze schade de volgende categoriën: (1) schade
die optreedt doordat de overheid daadwerkelijk bestuursdwang uitoefent, (2)
schade die optreedt doordat de aangeschrevene het bevel uitvoert, (3) schade
die optreedt doordat de aangeschrevene zijn activiteiten beperkt of anders-
zins aanpast omdat hij met de effectuering van het bevel t.z.t. rekening
houdt.

In de administratieve rechtsbeoefening zijn genuanceerde criteria ont-
wikkeld om [e beoordelen of het aanzeggen, resp. ui[oefenen, van bestuurs-
dwang rechtmatig mag heten. Het evenredigheidsbeginsel (beginsel van pro-
portionaliteit) neemt op het terrein van de administratieve sancties -evenals
in het s[rafrecht- een belangrijke plaats in: het gehanteerde middel moet in
evenredigheid zijn met de door het besluit te dienen doeleinden. Een on-
rechtmatige aanzegging tot ui[oefening van bestuursdwang (eventueel gevolgd
door) daadwerkelijke uitoefening leidt rechtstreeks [ot schadeplichtigheid.
Zoals HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669 (SLOedenrode~Driessen) laat zien,
kan vrijwillige opschorting van het besluit het bestuur niet baten wat betreft
haar aansprakelijkheid: vrijwillige opschorting van de uitvoering van het
besluit (het toepassen van bestuursdwang) hangende de administratiefrechte-
lijke procedure wordt gelijkgesteld met schorsing van een besluit; het ont-
heft de beschikkende instantie niet van aansprakelijkheid voor schade ver-
oorzaakt door het gebrekkige besluit, bijvoorbeeld voor onzekerheidsschade.
Bij vernietiging van het besluit is de beschikkende instantie derhalve aan-
sprakelijk.
Een mogelijkheid om ten dele aan de vergoedingsplicht te ontkomen bestaat
eventueel, indien de omstandigheid zich voordoet dat ontvangcr van de
beschikking zich onvoldoende van zijn schadebeperkingsplicht heeft gekweten,
mits het overheidslichaam zelf voldaan heeft aan de eigen schadebeperkings-
plicht.

67. Vz. AR 25 augustus 1976, AB 1976, 214 (ontruiming percelen Oude Schans); AR 7

oktober 1977, AB 1978, 77 (volière Emmenes); HR 25 november 1977, NJ 1978, 255

(Plassenschap I.oosdrecht).

68. J.H.W. de Planque. Aansprakelijkheid van de overheid (vergunningen, politiedwang,

bouwtcezicht, verzekering), BR 1984, p. 674.
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4.2 Het opleggen van een prijzenbeschikking

De bevoegdheid van het bestuur een prijzenbeschikking op te leggen aan één
of ineerdere bedrijven is een instrument dat in zijn effecten ten aanzien
van de geadresseerde van de beschikking gelijk kan worden gesteld met een
sanc[ie. In het geval van Hoffmann-La Roche, HR 23 september 198G, NJ
1987, 253, dwingt de Minister van economische zaken in 1977 de firma
Hoffmann-La Roche een prijsverlaging van dertig procent af voor de slaap-
en kalmeringsmiddelen valium en librium. Hij ontleent zijn bevoegdheid tot
het nemen van deze prijzenbeschikking aan art. 24 WEM. Enkele jaren eerder
heeft het bedrijf echter al zelfstandig de prijs met 25 procent verlaagd. De
nieuwe prijsverlaging is voor Hoffmann-La Roche reden de maatregel aan
te vechten, te meer nu de minister de maatregel als bedoeld in art. 24 WEM
niet heeft opgelegd aan een concurrerende onderneming die in de periode dat
de beschikking werd genomen al een groter aandeel had op de markt van
tranquilizers dan La Roche. Het CBB vernietigt de beschikking omdat de
minister niet in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat er sprake was van
een economische machtspositie van Hoffmann-La Roche. Een vernietiging op
grond van het gelijkheidsbeginsel had eveneens tot de mogelijkheden behoort,
zoals ook het Hof constateert.

Bij het opleggen van een prijzenbeschikking, zoals dat bij Hoffmann-La
Roche het geval is, staat vast dat de onderneming nadeel ondervindt indien
aan de prijsverlaging is voldaan. Het toebrengen van dit nadecl is juist de
bedoeling bij een dergelijke maatregel. Blijkt vervolgens bij rechterlijke
beoordeling dat de prijzenbeschikking in strijd met de wet is uitgevaardigd
dan leidt het gebrekkige besluit rechtstreeks tot schadeplichtigheid.ó9 Het
behoeft geen betoog dat de beschikkende instantie een groot risico loopt:
de motivatie van de ontvanger van de beschikking om beroep tegen het
besluit in te stellen is zonder twijfel groot. Blijkt een ingesteld administra-
tiefrechtelijk beroep tot vernietiging van het besluit te leiden, kan het
financieel nadeel aan de kant van de ontvanger van de beschikking in veel
gevallen zodanig zijn dat een (civielrechtelijke) vordering wordt ingesteld.
Bij besluiten gericht tegen ondernemingen zal het al snel om grote bedragen
gaan.

69. Naar aanleiding van de uitspraak HR 23 september 1986, NJ 1987, 253, waarbij be-
paald wordt dat de Staat der Nedertanden aansprakelijk kan worden gesteld voor de
schade geleden door de farmaceutisehe onderneming Hoffmann-La Roche zijn partijen
een schikking overeengekomen van 2,S miljcen gulden, vermeerderd met de rente
daarop over elf jaar. Het totale bedrag komt daarmee op 4,6 miljcen gulden.
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4.3 Slotopmcrking

Voor het bestuur z.ijn maatregelen met een sanctie-karakter zeer risico-volle
besluiten, mede omdat zij beogen doelbewust nadeel toe te brengen. Juist bij
deze maatregelen is de behoef[e aan verzekering groot. De reeds eerder

genoemde aansprakelijkheidsverzekering van Centraal Beheer (model AVG4)
beperkt in art. 18.3 de dekking van de verzekering met betrekking tot aan-
sprakelijkheid "voor schade ten gevolge van het uitoefenen van bestuurs- of
politiedwang;
- die wordt uitgeoefend zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing en
zonder dat de termijn voor een bezwaarschrift is verstreken en~of
- die wordt uitgeoefend nadat binnen de daarvoor geldende termijn een
bezwaarschrift is ingediend, tenzij een verzoek tot schorsing is afgewezen;"
Verzekeringstechnisch loopt het bestuur een groot risico indien wordt over-

gegaan tot uitoefening van bestuursdwang in spoedeisende situaties, waar

geen aanzegging mogelijk is. Eveneens in die gevallen waar nog hangende
de beroepstermijn ( tegen de beschikking inhoudende de aanzegging tot uit-
oefening van bestuursdwang) daadwerkelijk tot uitoefening wordt overgegaan.
Bovendien is de aansprakelijkheid niet gedekt wanneer bestuursdwang (on-
rechtmatig) wordt uitgeoefend terwijl tijdig bezwaar tegen de aanzeggings-
beschikking is gemaakt -[enzij een verzoek om schorsing is afgewezen. Zoals
Koeman [erecht opmerkt70 zal een gemeente er niet snel toe overgaan bin-

~ nen dertig dagen na aanzegging ook daadwerkelijk op te treden, terwijl van
een ingediend bezwaarschrift verzekeringstechtnisch schorsende werking
uitgaat. Moch[ dit feitelijk zo zijn, dan is niet ondenkbaar dat de geadres-

~ seerde, dit wetende, er op speculeert dat een gemeente niet dit risico wil
i lopen. Hij kan bezwaar maken tegen de aanzeggingsbeschikking, doch geen

~ schorsingsvcrzoek indienen, om niet het risico te lopen dat een schorsings-
~ verzoek wordt afgewezen. Hangende de procedure bij de Afdeling rechtspraak

-die toch al snel ruim een jaar duurt- zal de gemeente zich wel tweemaal

bedenken alvorens tot daadwerkelijke uitoefening over te gaan.

II. De basis van de aansprakelijkheid

Is ecn beschikking door een (onafhankelijke) administratieve rechter ver-
nietigd, en is er door he[ gebrekkige besluit schade geleden, heeft een
vordering om schadevergoeding bij de burgerlijke rechter een goede kans
van slagen. Het feit dat de burgelijke rechter zich na vernietiging gebonden
acht aan het onrech[matigheidsoordeel van de administratieve rechter en het
feit dat bij de burgerlijke rechter nauwelijks zelfstandige betekenis toekomt
aan het schuldvereiste wordt door sommigen geïnterpreteerd als het bestaan

70. Kocman (1989) p. 2~.
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van een soort risico-aansprakelijkheid die op de overheid rust terzake van
vernietigde beschikkingen. Onbegrijpelijk is deze interpretatie niet. De risi-
co-aansprakelijkheden in het burgerlijk recht vertonen een soortgelijk pa-
troon: de aansprakelijkheid voor bepaalde gebeurtenissen en handelingen van
bepaalde personen wordt (vooraf) gelegd bij een bepaalde partij, een beroep
op het ontbreken van schuld komt de aansprakelijke partij nie[ of nauwelijks
toe. Het Nieuw BW beva[ dergelijke risico-aansprakelijkheden in boek 6 titel
3 afdeling 2(aansprakelijkheid voor personen en zaken). Analoog hieraan kan
men op grond van de jurisprudentie concluderen dat op de overheid een
soort risico-aansprakelijkheid rust: ongeacht of de vernietiging te voorzien
is, ook al heeft hct bestuur goede gronden aan te nemen dat het beslui[
juist is, toch is de bestuurlijke overheid terzake van de vernietigde beschik-
king aansprakelijk o.g.v. art. 1401 BW.

Er wordt in de literatuur niet op diepgaande wijze aandacht besteed aan
basis waarop de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor vernietigde beschik-
kingen berust. De constatering dat de overheid aansprakelijk is voor de
schade veroorzaakt door het gebrekkige besluit en het oordeel dat het in
het algemeen ook wel billijk is dat de gevolgen van een onrechtmatig geno-
men besluit voor rekening van de overheid komen, geeft onvoldoende aan
op welke grond deze aansprakelijkheid berust. Is er inderdaad sprake van
een soort risico-aansprakelijkheid, en zo ja, waarop is deze `risico-aanspra-
kelijkheid' dan gebaseerd? Waar gepoogd wordt een antwoord te formuleren
op de vraag naar het `waarom' van de aansprakelijkheid worden globaal
genomen enkele -elkaar niet uitsluitende- argumenten gehanteerd. De aan-
sprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen berust (1) op
basis van het gelijkheidsbeginsel: de gelijkheid van de burgers voor de
publieke lasten, (2) op basis van ongelijkheidscompensatie, waarbij de on-
gelijkheid tussen de overheid en de burger bestaat uit (A) een grotere des-
kundigheid en~of ineer macht aan de kant van de overheid, of (B) een ster-
kere positie in processueel opzicht, (3) op basis van toerekening op grond
van het feit dat de overheid verantwoordelijk is voor wethandhaving en
- toepassing (cf. art. 6.3.1.1 (6:162) lid 3 Nieuw BW). Deze drie onderschei-
dingen zijn meer analytisch dan classificerend bedoeld; sommige argumenten
worden zeer expliciet gcnoemd, andere (met name op het gebied van `onge-
lijkheid' tussen bestuur en bestuurden) liggen min of ineer impliciet aan een
standpunt ten grondslag. Door de auteurs wordt vaak meer dan één van
deze argumenten genoemd. Terwille van de duidelijkheid -ook al zijn de
argumenten vaak moeilijk van elkaar te schciden- houd ik de bespreking
van de argumentaties beperkt tot het genoemde (hoofd)motief.

1. HET GELIJKHEIDSBEGINSEL ALS MOGELIJKE BASIS

Scheltema vertolkt als annotator van bepaalde arresten op het onderhavige
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gebied een opmerkelijke mening.71 In zijn annotatie bij het arrest Grubben-
vorst~Caldenbroich noemt hij als argument om aan de schuldvraag geen
betekenis toe te kennen dat de door onrechtmatig overheidsoptreden veroor-
zaakte schade beter kan worden gedragen door de overheid, dus door de
gemeenschap, dan door degene die door het overheidsoptreden wordt getrof-
fen. Dit argument houdt z.i. rekening met de speciale positie van de over-

heid: juist daar waar speciale regels voor overheidsaansprakelijkheid zijn

getroffen, speelt de schuldvraag geen rol. In Frankrijk, bij beoordeling van

`faute de service' als ook in Duitsland, bij de beoordeling van een `enteig-
nungsgleiche EingrifP blijven kwesties van schuld buiten beschouwing. In de
annotatie bij de uitspraak inzake Hoffman-La Roche concludeert Scheltema
dat bij een vernietigde beschikking de schuldvraag niet meer speelt. Omdat
er z.i. geen sprake is van verwijtbaar gedrag aan de kant van de overheid
rechtvaardigt dat de conclusie dat de Hoge Raad principieel kiest voor
aansprakelijkheid van de overheid voor in strijd met het recht genomen
publiekrechtelijke besluiten. Hij vindt dit een juist uitgangspunt, want als er
niemand een verwijt kan worden gemaakt dan zal men eerder de gemeenschap
voor de schade moeten laten opkomen dan de min of ineer toevallig daardoor
getroffen burger; want het is toch moeilijk te verdedigen dat de gemeen-
schap de nadelen van een door haar organen in strijd met het recht genomen
besluit afwentelt op een burger, die daaraan part noch deel heeft gehad.
Het aansprakelijk stellen van de overheid behoeft niet altijd gebaseerd te
zijn op de overwegingen, die leiden tot de aansprakelijkheid van de ene
particulier tegenover de andere. Alleen tegen deze achtergrond is immers te
begrijpen dat de gevolgcn van een beschikking, waarvan de onrechtmatigheid
niet te voorzien was, toch voor rekening van de overheid moeten komen.
Scheltema wijst wederom op de gelijkenis met het Franse en op het Duitse
recht. Bij overheidsaansprakelijkheid geldt het schuldvereiste in die landen
niet, omdat het gelijkheidsbeginsel (gelijkheid voor publieke lasten) een grote
rol speelt. Het resultaat is derhalve dat men de overheid in een aantal
gevallen aansprakelijk kan stellen, terwijl een particulier in een zelfde
situatie niet aansprakelijk zou zijn. Deze benadering van overheidsaansprake-
lijkheid vertoont volgens Scheltema sterke gelijkenis met gevallen van risico-
aansprakelijkheid in het privaatrecht. In de annotatie bij Nibourg~Zuidwolde
worden de argumenten herhaald: het schuldvereiste geldt niet bij overheids-
aansprakelijkheid, hetgeen in de richting gaat van het Franse en Duitse
recht waar het beginsel van de gelijkheid voor publieke lasten een grote rol
speelt. De gemeenschap dient de lasten te dragen en niet de toevallig gedu-
peerde burger. `Schuld' is niet langer ecn juiste term, beter is het te zeggen
dat de onrechtmatige daad moet worden toegerekend aan de overheid omdat

71. Scheltema in zijn noot bij HR 15 juni 1979, NJ 1980, 261 (Grubbenvorst~Calden-

broich); IiR 9 mei 1986 en 23 september 1986, NJ 1987, 252 en 253 (Van Gelder en

Staat~Hoffmann La-Roche); HR 30 januari 1987, NJ 1988, 90 (Nibourg~Zuidwolde).

GO



zij te wijten is aan een oorzaak die rechtens voor haar rekening komt (art.
6.3.1.1 lid 3 Nieuw BW).

Op deze plaats beperk ik me [ot één van de door Scheltema genoemde
argumenten voor he[ vervallen van het schuldvereiste bij de burgerlijke
rechter, namelijk de gedachte dat het gelijkheidsbeginsel (mede) bijdraagt
aan deze ontwikkeling. Op de overige ( ook door andere au[eurs genoemde)
argumenten wordt hierna ingegaan.

Aan de gedachte van Scheltema om de (risico-)aansprakelijkheid van de
overheid voor in strijd met het recht genomen besluiten (mede) te baseren
op het beginsel van gelijkheid van de burgers voor publieke lasten is bij
mijn weten door anderen geen aandacht besteed.n Het opmerkelijke in zijn
visie is dat hij een directe link legt tussen het abstraheren van de compo-
nent `schuld' in de betekenis van verwijtbaarheid en voorzienbaarheid bij
wetsinterpretatie, het feit dat de overheid de aansprakelijke partij is en dat
deze ontwikkeling mede te maken kan hebben in het beginsel van gclijkheid
(van de burgers) voor de publieke lasten. `Overheids'aansprakelijkhcid wordt
een van `particuliere' aansprakclijkheid te onderscheiden soort aansprakelijk-
heid, namelijk een schuldloze aansprakclijkheid. Hierover val[ een en ander
te zeggen.

1) Een beroep op het ontbreken van schuld bij een verrassende wets-
uitleg door de rechter zal in het algemeen niet kunnen leiden tot ontheffing
van de vcrgoedingsplicht terzake van een onrechtmatige handeling. Het
bindend vaststellen van een rechtsbetrekking (ongeacht de partijen in het
geding) veronderstelt nagenoeg altijd een rech[erlijke interpretatie van de
toepasselijke rechtsregel. Wanneer de Hoge Raad bijvoorbeeld afwijkt van
vaste jurisprudentie, wanneer hij een wetsbepaling oprekl of juist inperkt,
dan kan het heel wel gebeurcn dat mcn voor verrassingen komt te staan.
Cohen zal in 1919 ook wel enigszins verrast zijn geweest door de uitspraak
van de Ho~e Raad, maar hij zal Lindenbaum de schade wel hebben moeten
vergoeden. 3 Voor zover mij bekend is er nooit een vergoedingsplicht terzake
van onrechtmatig handelen (gedeeltelijk) ongedaan gemaakt omdat een partij
(terecht) van een andere rechtsopvatting uitging.74 Wel zijn buiten het

72. Ik meen hieraan niet voorbij te kunnen gaan omdat Scheltema veel arresten op het

gebied van de aansprakelijkheid van de overheid annoteert; zijn annotaties hebben

dan ook invlced op de gedachtenvorming op het betreffende gebied.

73. Floewel: voor 1919 waren er reeds twee wetsontwerpcn ingediend -0ic de eindstreep

nooit hebben gehaald- waarin een verruiming van het onrechtmatige daadsbegrip werd

voorgesteld.

74. Of bij een voortschrijdende tcndens tot slachtofferbescherming in bepaalde gevallen

ooit eens de rechterlíjke macht (de staat) aansprakelijk is te stellen voor schade

veroorcaakt door een onverwachte wetsinterpretatie of voor het verlaten van vaste

jurisprudentie is een open vraag. In de na-oorlogse jurisprudentie zijn zelfs geen

gevallen bekend waarin de rechterlijke macht aansprakelijk is gehouden voor schade
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gebied van de onrechtmatige daad arresten gewezen waarin een vorm van
prospective overruling is toegcpast.75 Zeker in [ijden waarin de maatschap-
pelijke opvattingen snel veranderen, kan ieder arrest opnieuw een verrassing
zijn. Als erkend wordt dat de rechter recht vormt en recht wijzigt, verdient
het wellicht aanbeveling dat in de rechterlijke uitspraken, ook op het gebied
van de onrechtmatige daad, aandacht wordt besteed aan vragen van over-
gangsrecht en vormen van prospective overruling.7ó Overigens voltrekken de
rechterlijke wijzigingen op het gebied van het onrechtmatige daadsrecht
zich geleidelijker dan dit het geval kan zijn bij rechterlijke interpretatie
van wetsregels die (financiële) aanspraken en verplichtingen regelen. Voor
het bestaan van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad zijn dc
vereisten in de loop van de tijd systema[isch verruimd, onder meer door het
verruimen van het begrip `onrechtmatig' en het uithollen van het schuldver-
eiste. Is echter eenmaal de handcling bestempeld als een `onrechtmatige
daad', dan bes[aat er in beginsel een vergoedingsplicht ten aanzien van dc
schade die door de onrechtmatige daad is veroorzaakt.

2) Wanneer de overheid geen verwijt valt te maken bcteken[ da[ nog
niet dat niet voldaan is aan het schuldvereiste van de onrechtmatige daad.
Subjectief verwijt en voorzienbaarheid is niet strikt nodig in het moderne
recht, he[ kunnen toerekenen is voldoende. Abstraheren van vcrwijt en
voorzienbaarheid wil nog niet zeggen dat de `schuld' vervalt. De schuld voor
de onrechtmatige gedraging blijft staan, omdat de onrechtmatige handeling
kan worden toegerekend aan degene die de handeling verricht. `Schuld' en
`toerekening' worden op één lijn gesteld.

Tot zover is er geen verschil tusscn de aansprakelijkheid van de over-

tengevolge van apert onjuiste rechterlijke uitspraken. Zie hiervoor S.C.J.J. Kortmann,

De civielrechtelijke aansprakclijkheid voor onjuiste wetsuitleg, Deventer, 1985, die

constateert dat de rechter strcnge zorgwldigheidseisen stelt aan raadslieden, wet-

gever en bestuur, maar met zichzelf daarentegen veel consideratie heeft.

7S. Vz. CBB 19 april 1984, AB 1985, SS4 (Verbiezen~Cie. Vervcersvergunningen); IIR 22
februari 1985, NJ 1986, 3(verruiming verzcek om omgangsregeling); CRvB 4 oktober

1985, AA 3S (1986)3 (Rijnlandse Disconto Bank~Bcdrijfsvereníging).

76. Over de problematiek van rechterlijk overgangsrecht en prospective overruling: M.V.

Polak, Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrccht, R.M.Themis 1984, p. 228-

260; J.M. Polak, 1licorie en praktijk der rcchtsvinding, AA 1985, p. 736; W. van den

Bergh, Prospective overruling, AA 1975, p. 297-310. H.F.C. Schoordijk, De civielrech-

telijke aspecten van verevening van pensicenrechten na echtscheiding, meer in het

bijzonder die tussen in algehele gemeenschap gehuwde echtgenoten, WFR 1982, p. 20S

e.v.; de besprekingen en annotaties van rechterlijke uitsprakcn: E.A.A. Luijten en

W.H. licemskerk bij HR 27 november 1981, NJ 1982, S03 (Boon~Van I,oon) en P. van

Schilfgaarde in AA 1982, p. 66S e.v. Zie eveneens over deze problematick J.B.M.

Vranken, Mededelings-, informatie- en ondenceksplichten in het verbintenissenrecht,

Zwolle, 1989, p. 182 e.v.
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heid en van de particulier. Ook particulieren worden de gevolgen toegerekend
van de door hen gepleegde onrechtmatige daden. In de gedachtengang van
Scheltema geschiedt de `toerekening' van het onrechtmatig handelen aan de
overheid, hetgeen hij beargumenteert met verwijzing naar het gelijkheids-
beginsel, namelijk he[ beginsel van de gelijkheid van de burgers voor publie-
ke lasten. Het beginsel van gelijkheid van de burgers voor publieke lasten is
een vertaling van het Franse beginsel van `égalité devan[ les charges publi-
ques'. C.A.J.M. Kortmann77 rubriceert de Franse gelijkheidsprincipes onder
de volgende hoofden: (a) de `égalité devant la loi' en de `égalité d'acces de
tous aux emplois publics', (b) de `égalité devant les services publics', en (c)
de `égali[é devant les charges publiques'. Onder dit laats[e wordt begrepen
een last die door de overheid op de onderdaan, dan wel op een groep van
hen, gelegd wordt. Deze last kan divers zijn: belastingen, aanleg van wegen,
rioleringen, waterleiding e.d. Al is het overheidshandelen rechtmatig op zich
en vereis[ met het oog op het algemeen belang, het niet be[alen van schade-
vergoeding kan onrechtmatig zijn. Uit de Franse rechtspraak blijkt dat
slechts dan recht op schadevergoeding bestaat indien de `charge' op een
bepaalde wijze ongelijk is verdeeld: de last moet `spéciale' en `anormale'
zijn, zij moet rusten op één persoon dan wel op een beperkte groep. 7~

Uiteraard geldt de gelijkheid van de burgers voor publieke lasten -nict
alleen in Frankrijk en Duitsland, maar evenzeer in Nederland- voor `recht-
matige' handelingen van de overheid. Dan gaat he[ om handelingen die
rechtmatig zijn, d.w.z. in die zin rechtmatig dat zij ([egen vergoeding van
de schade) moeten worden geduld. Aansprakelijkheid uit rechtmatige daad,
zowel in Nederland, Duitsland en Frankrijk, betreft handelingen die (tegen
vergoeding van de schade) geduld moeten worden; hierbij speelt het beginsel
van gelijkheid voor publieke lasten. Het valt te begrijpen dat enkelingen
die geconfronteerd worden met een meer dan normaal maatschappelijk risico
om schadetoebrengende gedragingen te moeten dulden, de schadelijke gevol-
gen hiervan niet (volledig) zelf hoeven te dragen. In Nederland bestaan velc
wettelijke en buitenwettelijke vergoedingsregelingen terzake van schade
veroorzaakt door `rcchtmatig' handelen van het bestuur. Dat schuld (in de
zin van verwijtbaarheid) daarbij geen rol speelt is logisch. Dat die daad
wordt toegerekend aan de gemeenschap (dus aan de overheid) is even zeer
logisch en dus begrijpelijk. Maar de overheid in de zin van `de gemeenschap'
begaat deze `rechtmatige' daad niet `toevallig'. Zij kiest daar in bepaalde
gevallen voor op grond van bclangen die zwaarder wegen dan bepaalde
andere belangen. Publieke lasten zijn lasten die de gemeenschap moet dragen
omdat doclbewust wordt gekozen voor deze lasten, teneinde bepaalde maat-
schappelijk gewens[e voor-r.ieningen mogelijk te maken. Dat brengt vaak
voorzienbaar schade mee met zich mee. Als daardoor sommige burgers on-

77. C.A.J.M. Kortmann. `F,galité' en `défense'. Alphen aan den Rijn, 1971, p. 16 t~m 37.
78. C.A.J.~i. Kortmann (1971) p. 36.
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evenredig zwaar benadeeld worden dient de schade te worden vergoed. Wordt
ten bate van de gemeenschap -ui[ naam van ons allen- een burger meer dan
een andere burger benadeeld, dan is de door hem geleden schade -voor zover
deze niet valt te beschouwen als een normaal maa[schappelijk risico- voor
de gemeenschap, en dient de overheid de schade te vergoeden.
De vraag is of een analoge redenering kan worden toegepast voor in strijd
met het recht genomen besluiten, d.w.z. voor handelen dat niet hoeft te
worden geduld tcneinde andere zeer gewenste voorzieningen mogelijk te
maken, handelen dat onrechtmatig is, omdat het anders had gemoeten? Is
het mogelijk de schadevergoeding tengevolge van de aansprakelijkheid van de
overheid voor in strijd met hel recht genomen beschikkingen te beschouwen
als een gevolg van de werking van het gelijkheidsbeginsel, i.c. het beginsel
van gelijkheid voor de publieke lasten? Krijgt de ontvanger van een onrecht-
matige beschikking een meer dan normale maatschappelijke last te dragen?
Naar mijn mening mag men dit zo niet stellen. Onrechtmatige beschikkingen
vormen geen last die door de overheid op de onderdaan, dan wel een groep
van hen, gelegd wordt. Onrechtmatige beslui[en treffen toevallig sommige
burgers wel en andere niet. Het bewerks[elligen van hct `bonum commune'
(om met C.A.J.M. Kortmann te spreken) is nie[ in het geding. De schadc
veroorzaakt door het onrechtmatig genomen besluit is onbedoeld en onvoor-
zien.79 Een in strijd met het recht genomen besluit is in beginsel onrecht-
matig. Voor he[ vervallen van het schuldvereis[e bij de burgerlijke rechter
na administratiefrechtelijke vernie[iging van een beschikking zullen anderc
verklaringen gezocht moeten worden.

2. ONGELIJKHEIDSCOMPENSATIE ALS MOGELIJKE BASIS

A. COMPENSATIE VAN MACHTSONGELIJKHEID

Het bestuur kan op een aan[al punten een machtspositie innemen ten op-
zichte van de burger. In zijn algemeenheid vormt deskundigheid één van dc
mogelijke machtsbronnen, evenals het (exclusief) mogen~moeten gebruiken
van publiekrechtelijke bevoegdheden. Mogelijk ligt hierin de ratio: dc civiel-
rechtclijke (risico-)aansprakelijkheid van de overheid voor vernictigde be-
schikkingen vormt een middel ter compensatie van een machtspositie aan de
kant van het bestuur. De machtige positie van de overheid -vanwege haar
deskundigheid of als machtige partij ten opzichte van de burgers- zou dan
de basis kunnen vormen voor de aansprakelijkheid van het bestuur, een
aansprakelijkheid waarbij het schuldvereiste nauwclijks nog een rol speelt.

79. Daarom valt de (onvoorziene) schade die een vcrnietigde beschikking veroorr.aakt in

het algemeen onder de dekking van een W.A.-polis, dit in tegenstelling tot de (voor-

zienbare) schade verooaaakt door een `rechtmatige overheidsdaad'.
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De Planquego verwoordt [wee argumenten ineen: "De opvatting berust
kennelijk op de gedachte dat van de overheid vetwacht mag worden dat zij
deugdelijke besluiten neemt, althans dat het maken van fouten niet voor
rekening van de bestuurden behoort te komen." De eerste reden behelst de
speciale deskundigheid van de overheid op het bctreffende gebied. Van de
overheid mag verwacht worden dat zij een grote deskundigheid bezit op het
gebied van het administra[ieve recht; bij twijfel over de juiste wetstoepas-
sing kom[ juist de overheid geen beroep toe op verschoonbare rechtsdwaling;
zij behoort de eigen wetten te kennen en juist toe te passen. Wan[: "...zeker
de ovenc~id hoort bij mogclijkheid van twijfel voor eigen risico te dwalen
over de wetmatigheid van haar optreden" 81. Oftewel: "Van gemeenten en
haar ambtenaren mag toch zekcr op het vaak moeilijke terrein van het
administratieve recht een veel grotere deskundigheid worden verlangd dan
van de gewone burger."A' Met anderc woorden: beschikken op grond van
regelgeving is nu eenmaal de taak van de bestuurlijke overheid cn daarin
behoort zij dermate deskundig te zijn dat de juiste besluiten worden geno-
men en dcrmate deskundig in het juist interpre[eren van wettelijke regeling-
en op basis waarvan de besluiten worden genomen, dat zij niet voor (rech-
terlijke) verrassingen kom[ te staan. De [weede reden behelst de (gewenste)
slachtofferbescherming. Wanneer een bcsluit onrechtmatig genomen blijkt te
zijn, en de schade door iemand gedragen zal moeten worden, ligt het meer
voor de hand dat de overheid deze te dragen krijgt -want zij heeft immers
het besluit genomen- dan dat het slachtoffer van dit handelen zelf inet de
schade zou blijven zi[ten. Want: "Op zich valt dat wel toe te juichen: waar-
om zou de burger met de brokken moeten blijven zit[en wanneer de overheid
een fout maakt?"83 OfteweL "Wanneer er inderdaad een aanwijsbare onver-
mijdelijke onzekerheids- of vertragingsschade is, dan is het m.i. méér billijk
dat deze schade wordt gedragen door de gemeente die de onjuiste beschik-
king gaf, dan door het bedrijf dat dc betreffende schade leed."~ En: "De
complea~iteit van het recht en de daaruit voortvloeiende `bedrijfsongevallen'
behoren dunkt mij voor risico van de ~emeenschap en niet voor rekening
van onschuldige slachtoffers te komen."8 Of inen de ruime aansprakclijkheid

80. De Planque (1984) p. 67.

81. H. Drion onder IIR 24 januari 1969, NJ 1969, 316 (Pocketbook II).

82. N. I,ofvers. "Gemeenten, let op Uw saeck", een beschouwing oven c~t St.Oedenrode-
arrest d.d. 24 februari 1984. Gem.St. 6768, 1984, p. 193.

83. M.E. Burkens en F.A.M. Stroink. Vernietigde beschikking en onrechtmatige overheids-

daad; aansprakelijkheid ex artikel 1401 BW bij vernietiging~schorsing van ecn bc-

schikking.'I'v0, 1980, p. 96.

84. Lofvers (1984) p. 193.

85. J.FLW. de Planque. De mogelijkheden van administratieve rechters en de Kroon om

het bestuur tot schadevergoeding te veroordelen. In: t7verheidsaansprakelijkheid,

administratieve en burgerlijke rechter. Preadvies VAR, 1989, p. 98.
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van de overheid voor vernietigde beschikkingen rechtvaardigt vanuit ver-
onderstelde grotere deskundigheid of vanuit mededogen met de schuldloze
slachtoffers, het resultaat ervan is dat de aansprakelijkheid voor schorsingen
of vernietigingen van besluiten een normaal risico vormt voor he[ bestuur,
zeker voor zover dit risico enigszins te voorzien is geweest.~ Hct bestuur
doet er verstandig aan zich tegen dit risico afdoende te verzekeren.

Is de overheid een zo `machtige' partij, bijvoorbeeld wegens haar
deskundigheid op het gebied van het administratieve recht of wegens het
(exclusief) kunnen uitoefenen van publiekrechtelijke bevoegdheden, dat daarin
een rechtvaardiging kan worden gevonden voor een soort `risico'-aansprake-
lijkheid inzake vernietigde beschikkingen?

2.1 Deskundigheid als bron van maeht

Dat de ovenc~id gecn beroep op verschoonbare rechtsdwaling toekomt -overi-
gens: ook een particulier kan zich daar nauwelijks met succes op beroepen-
kan billijk worden gevonden ter compensatie van de ongelijke uitgangsposi-
tie tussen overheid en burger met betrckking tot dc aanwezige wetskennis.
Soms wordt dit argument uitdrukkelijk uitgesproken, soms kan het worden
afgeleid ui[ he[ gebruik van de formulering "juist de overheid", "zeker dc
overheid", "de overheid in het bijzonder" e.d. Het is m.i. niet verwonderlijk
dat het rekening houden met de te verwachten deskundigheid van een be-
paalde par[ij in verband wordt gebrach[ met de machtspositie van het be-
stuur ten opzichte van de burgers87 Rekening houden met de uiteenlopende
mate van deskundigheid van partijen staat immers bekend als één van de
methoden van de burgerlijke rechter om (machts)ongelijkheid te kunnen
compenseren.

De van partijen te verwachten deskundigheid is één van de factoren
waarmee rekening wordt gehouden bij rechterlijke beoordeling. HR 15 juni
1979, NJ 1980, 2b1 (Grubbenvorst~Caldenbroich) is een bekend voorbceld: na
(spontane) vernietiging van een vcrgunning kan `eigen schuld' aan de kant
van de vergunninghouder leiden tot ecn beperking van de aanspraak op
schadevergoeding; daarbij is de van ieder der partijen in redelijkheíd te
vergen mate van deskundigheid één van de factoren waarmee rekening ge-
houden kan worden. HR 24 februari 1984, NJ 1984, 6G9 (St.Oedenrode~Dries-
sen) geeft eveneens een voorbeeld van de `te verwachten deskundigheid':
wanneer een gemeente zich ervan bewust was, althans had moeten zijn, dat

86. N.S.J. Kceman, Civiele schade-acties na schorsing of vernietiging door de Arob-rech-

ter, Bouwrecht 1984 (7) p. 474; J.A.E. van der Dces en J.L. de Wijkerslooth, Onrecht-

matige ovenc~idsdaad, 1985, p. 75 en 76.

87. Zie ook Lofvers (1984) p. 193, die het arrest St.-Oedenrode~Driessen om deze reden

goed vindt passen in de gedachtengang van dc 1 ioge Raad.
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zij met haar aanzegging politiedwang afweek van een recente beslissing van
de Afdeling rechtspraak, en zij geen redenen heeft aangevoerd waarom [e
verwachten zou zijn da[ de Afdeling rech[spraak haar bij die beslissing
ingenomen standpunt zou verlaten of in dit geval anders zou oordelen,
behoor[ de door de gemeente in het leven geroepen onzekerheid voor haar
rekening te komen.

Welke mate van deskundigheid kan concreet bij welke partij verwacht
worden? Deze vraag is moeilijk exact te beantwoorden buiten het concrete
geval om. Het arrest Grubbenvorst~Caldenbroich laat zien dat deskundigheid
die beroepshalve aanwezig moet worden geacht bij een onroerend-goed maat-
schappij gewicht in de schaal kan leggen. De casus in St.Oedenrode~Driessen
leert dat van de bestuurlijke overheid verwacht mag worden dat zij kennis
heeft van de jurisprudentie op het gebied van het administratieve recht en
dat zij met de uitspraken van de administratieve rechter (i.c. de Afdeling
rechtspraak) rekening houd[. Naar mijn mening kan echter de volgende norm
worden geformuleerd: van elk der partijen wordt verwacht dat hij niet
onachtzaam handelt in die zin dat hij nalaat de aanwezige deskundigheid [e
verwerven resp. te gebruiken. `Deskundigheid' op zich genomen is dan niet
zozeer de factor die gewicht in de schaal legt in het kader van dc beoorde-
ling van een schadevordering na vernietiging van een beschikking. Het gaat
erom: is de norm geschonden, heef[ een partij al of niet onachtzaam gehan-
deld? Of, met andcre woorden: heeft een partij redelijkcrwijs het mogelijke
gedaan om `fouten' te voorkomen, heef[ men over en weer voldoende met
elkaars belangen rekening gehouden?

Deskundigheid is op zich genomen zeker een bron van macht. Maar dc
wijze waarop in de rechtspraak met deze machtsbron wordt omgesprongen is
niet: van de ovenc~id mag meer deskundigheid verwacht worden op het ter-
rein van he[ administratieve recht, en daarom is de overheid aansprakelijk na
vernietiging van een beschikking. Maar: de partij die tekort schiet in plicht
gebruik te maken van de aanwezige of aanwezig te achten deskundighcid,
wordt dit verzuim toegerekend.

2.2 Het gebnsik van publiekrechtclijke bevoegdhcden als bron van macl:t

In de hiervoor geciteerde motiveringen wordt een beroep op rechtsdwaling
(juist) voor de overheid afgewezen; dit wordt beargumenteerd door de grote-
re deskundigheid van het bestuur ten opzich[e van de burgers betreffendc
de kennis van het administratieve recht al dan niet in combinatie met het
argument dat de schade nie[ door het slachtoffer gedragen hoeft te worden.
Hierin ligt, dacht ik, ook een verwijzing besloten naar de machtsposi[ie die
het overheidsbestuur ten opzich[e van de burger inneemt als beschikkende
partij tegenover de burger. De overheid is immers de par[ij waaraan het
gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden is opgedragen.

Het (exclusiel) mogen~moeten uitoefenen van publiekrechtelijke be-
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voegdheden wordt veelal beschouwd als een bron waaraan macht wordt
ontleend~ Aan het bestuur zijn met het oog op de bescherming van bepaal-
de belangen publiekrechtelijke bevoegdheden gegeven. Met het oog op deze
belangen is een bepaald handelen veelal onderworpen aan een vergunningen-
stelsel, of is bepaald handelen verboden, tenzij men onthefting van het
verbod heeft. De burger verkeert in deze gevallen in een positie waarin hij
van het bestuur afhankelijk is, omdat he[ bestuur tot taak heeft vergunnin-
gen~ontheffingen te verlenen. Gezien deze afhankelijkheidspositie kan het
billijk worden geacht dat de schade wordt vergoed die veroorzaakt is doordat
ten onrechte een vergunning of ontheffing is geweigerd of verleend.

Verschaft het exclusief mogen (en moeten) uitoefenen van publiekrech-
telijke bevoegdheden een dermate grote machtspositie dat daarin een motief
kan worden gevonden voor de aanspakelijkheid van de overheid voor on-
rechtmatige bestuursbesluiten, een aansprakelijkheid waarbij aan het schuld-
vereiste nauwelijks zelfstandige betekenis toekomt? Er is aantal factoren
aan te wijzen waardoor de machtsbron gelegen in het gebruik van (exclusie-
ve) publiekrechtelijke bevoegdheden dient te worden gerelativeerd.

~` Het ligt voor de hand dat de `macht' gelegen in het uitoefenen van ecn
publickrechtelijke bevoegdheid in directe relatie staat tot de mate waarin
er vrije beleidsruimte is voor he[ bestuur om een vergunning al of niet toe
te kennen en te bepalen onder welke voorwaarden dat zal geschieden. Deze
discretionaire bevoegdheid van het bestuur heeft nooit betekend dat het
bestuur volledig vrij is in haar bevoegdheidsuitoefening; de grenzen die de
wet stelt hebben de bevoegdheidsuitoefening altijd beperk[. De beleidsvrijheid
van het bestuur wordt behalve door de wet ook beperkt door de beginselen
van behoorlijk bestuur. De betekenis van de beginselen van behoorlijk be-
stuur voor het normeren van de publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening
is allengs in betekenis toegenomen naarmate het aan een specifieke we[-
telijke regeling voor de bevoegdheidsui[oefening ging ontbreken. Om in te
kunnen spelen op wisselende omstandigheden moet het beleid volens nolens
worden overgela[en aan de executive, waarbij de wetgeving meer en mecr
beperkt wordt tot kaderwetgeving en wendbare regelingen met ecn laag
normerend gehalte (pseudowetgeving) 89 Het behoeft geen betoog dat de
ontwikkeling en toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur een
belangrijke bijdragc heeft geleverd aan het normeren van het handclen van

88. Zie ook: J.T.A. Bressers, Beleidseffectiviteit en waterkwaliteitsbeleid. Enschede, 1983,

p. 229, en Van der Tak (1988) p. 97, die als (hulp)bronnen of middelen onderschciden:

publiekrechtelijke bcvcegdheden, geld en deskundigheid. Volgens Van der Tak vormt

het uitoefenen van publiekrechtelijke bevcegdheden de kern van macht van de over-

heid; daarnaast heeft het bevcegd gezag in meerdere of in mindere mate de beschik-

king over financiën, prestige en deskundigheid.

89. W. van Gerven. Beginselen van behoorlijk handelen. Zwolle, 1983, p. 5.
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het bestuur. Dit geldt met name voor he[ geven van beschikkingen, omdat
voor de rechterlijke beoordeling van beschikkingen het toepasselijke admini-
stratief procesrecht (bepaalde) beginselen van behoorlijk bcstuur uitdrukkelijk
noemt als zelfs[andige toetsingsgrond. Het normeren van de ui[oefening van
publiekrechtelijke bevoegdheden door de beginselen van behoorlijk bestuur
heeft tot gevolg dat beleidsruimte van het bestuur beperkt wordt en het
gebruik van de macht, die het bcstuur aan de bevoegdheidsuitoefening on[-
leen[, in aanzienlijke mate wordt begrensd.

~` De (administratief)rechterlijke controle op de publiekrechtelijke bevoegd-
heidsuitoefening is ecn factor die heeft bijgedragen aan het effectueren van
de rechtsbescherming die -op grond van de in de wet genoemde toetsings-
gronden- geboden wordt tegen onrechtmatig gebruik maken van bestuursbe-
voegdheden. Omdat later uitgebreider wordt ingegaan op de administratief-
rechtelijke beoordeling, volsta ik op deze plaats met het aanstippen van
enkele relevante aspecten: (1) het evolueren van de toets op `kennelijke
onredelijkheid' in de richting van een toets op `redelijkheid', (2) het (meer)
letten op `privaatrechtclijke' belangen aan de kant van de ontvanger van de
beschikking. [Bedoeld zijn belangen die samenhangen met het eigendomsrecht
of een ander (subjecticf) recht van de burger.], (3) het belang dat wordt
toegekend aan de onafhankelijkheid van dc rechterlijke beoordeling, hetgeen
gevolgen heeft voor de onder (1) en (2) genoemde aspecten.

~` Impliceert het (exclusief) eenzijdig mogen uitoefenen van bestuursbevoegd-
heden tevens dat de bij de beschikking betrokkcn par[ijen (de ontvanger
van de beschikking en de belanghebbende derde) een ongelijkwaardige positie
innemen ten opzichte van de beschikkende instantie? M.a.w.: moeten wc
denken in termen van de machtige vergunningverlener tegenover de af-
wachtende en afhankelijke burger? Het zij toegegeven: een monopolist, dus
ook een monopolist op het gebied van publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefe-
ning, heeft een sterkere positie dan een organisatie die met anderen moet
concurreren. Toch wil dit nie[ zeggen dat een monopolist altijd de meer
mach[ige partij is. Voor het hebben en behouden van macht zijn veel meer
factoren van belang. Feitelijke macht is onder meer afhankelijk van situatie-
gebonden omgevingsfactoren. Voor het hebben en behouden van macht is
bepalend de mate waarin een partij in de positie verkeert om druk uit te
oefenen teneinde een bepaald resultaat te bewerkstelligen. Dit aspect komt
aan de orde onder 2.4 (de [oegang tot het gebruik van instrumenten).

2.3 Organisalie als bron vcrn macht

Ook al neemt de betekenis van een bepaalde mach[sbron af, dit betekent niet
dat de macht van de bestuurlijke overheid niet op een andere bron gebaseerd
zou kunnen worden. Een machtsbron die steeds meer aan belang wint is

69



gelegen in de organisatie~ Organisatie omvat (a) de deelnemers, (b) de
doelstellingen, en (c) de mate van onderwerping van de deelnemers aan de
doelstellingen, dit is het vermogen om te kunnen bepalen in welke mate de
doelstellingen van de organisatie door de werknemers worden geïnternali-
seerd.

(a) De verdeling van bestuurlijke taken over de diverse actoren (deel-
nemers) is gecompliceerd. Het stelsel van de (meestal territoriaal) gedecen-
traliseerde bevoegdheidsuitoefening dat in Nederland vaak wordt gehanteerd
bij het uitvoeren van bestuurstaken spreekt aan vanuit de gedachte bestuurs-
bevoegdheden zo dicht mogelijk bij de basis te leggen. Dit wordt niet altijd
optimaal geacht. Verreweg de meeste provinciale en plaatselijke verordenin-
gen komen in medebewind tot stand.`~1 Het uitvoeren van regelingen in
medebewind betekent een toename van bureaucratie. Een (te) groot bureau-
cratisch apparaat is weinig efticiënt. Bevoegdhcidsverdeling over verschillendc
schijven vermindert de slagvaardigheid om te handelen.92

(b) In tegenstelling tot de aanvrager of houder van ecn vergunning
hceft de overheid rekening [e houden zeer uiteenlopende en soms elkaar
bij[ende belangen die zij allemaal dient te behartigen. De (aspirant)vergun-
ninghouder heeft namelijk veelal een bepaald specitiek (bedrijfseconomisch)
belang bij het verkrijgen van een vergunning of ontheffing; hoe specifieker
en eenduidiger het belang is, des te sterker kan men dat belang verdedigen.
De mogelijkheid voor een organisatie om macht te verwerven wordt beperkt

90. J.K Galbraith. Anatomie van de macht. Baarn, ]984, p. 5 e.v.

91. F.P. C.L.Tonnaec [nleiding tot het recht van de lagere rechtsgemeenschappen. Lely-

stad, 1988, p. 91 [~m 93: In het recente verleden zijn heel wat belangen, waarvan de

provincies zich de zorg haddcn aangetrokken, uit de autonome sCeer gehaald via

wettelijke regelingen. Deze regelingen onttrokken de behartiging ofwel definitief aan

de zorg van de provinciale besturen door ze bij andere openbare lichamen onder te

brengcn, oC gaven die vervolgens in medcbewind terug aan de provinciale besturen.

Van de ootsp;onkelijk autonome belangenbehartiging blcef aldus maar een klein

gedeelte over, terwijl in veel gevallen de middelen ontbraken om nieuwe autonome

taken ter hand te ncmen. Wat voor de autonomc taakuitoefening van de provincies

geldt, gaat in nog sterkere mate op voor die van de gemeenten. Veel van de taken

die oorspronkelijk in autonomie werden uitgevoerd ter behartiging van bepaaldc

openbare belangcn, zijn later bij formele wet geregcld. De wet gaf hen dan die taken

in medebewind tcrug of belaste de organen van andere openbare lichamcn mct de
bchartiging van dic belangen. Veel ruimtc voor nieuwe autonome taken is er ook
voor de gcmeenten nict.

92. Bovendien, zo kan mcn argumenteren, kan specialistische kennis niet op elk niveau
worden aangetrokken. Idem: Burkens en Stroink (1980) p. 98. Zij wijzen er op dat
daarom in de praktijk centralisatie plaatsvindt, bijvoorbeeld bij de moderne milieu-
wetgeving, waarin vicelal de colleges van g.s. en niet die van b. en w. als vergun-

ningverlenende instanties aangewezen zijn.
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door het nastreven van een (te) groot aantal doeleinden. De bestuurlijke
overheid behartigt heel gevarieerde belangen, die soms elkaar niet goed
verdragen, bijvoorbeeld milieubelangen versus werkgelegenheidsbelangen,
belangen van vuilverwerking versus agrarische of milieubelangen, belangen
van verkeer en vervoer versus belangen van omwonenden. Dit beteken[ dat
bij een aantal vergunningverleningen, vooral daar waar het gaa[ om vesti-
gingen of uitbreidingen van bedrijven, niet één bepaald belang verdedigd
moet worden, maar dat er gezocht wordt naar een evenwichtig compromis
tussen diverse belangen.

Overigens lig[ dit onderscheid niet zo zwart-wit als vaak gedacht
wordt. Er zijn bepaald ondernemers dic zich werkgelegenheidsbelangen wen-
sen aan te trekken; in toenemende ma[e raken ondernemers doordrongen van
de milieuproblematiek en nemen daarvoor verantwoordelijkheid; ook zijn er
ondernemcrs die een beleid voeren om problemen van verkeer en vervoer,
althans van hun werknemers, het hoofd te kunnen bieden.

(c) De mate waarin de overheid cr in slaagt haar doelstellingen geïnter-
naliseerd te krijgen bij de deelnemers aan de organisa[ie is bij mijn weten
nooit onderzocht. Het past niet in dit kader al te lang stil te staan bij de
mogelijkheid of onmogelijkheid om de internalisatie van overheidsdoclstelling-
en bij belcidsmakers en beleidsvoorbereiders te bewerkstelligen. Ik volsta
met een enkcle algemene opmerking: de mogelijkheid hicrtoe wordt mede
bepaald door het gebruik van positieve en negatieve sancties, bijvoorbeeld
(financiële) beloningen en (ontslag)maa[regelen; ook kan politisering van het
ambtelijk apparaat een fac[or vormen waarmee rekening gehouden dient te
worden.

Organisatie als bron van macht voor he[ bestuur lijkt mij vooralsnog
geen factor waarmee terdege rekening hoeft te worden gehouden. Dit bete-
kent niet dat dit altijd, of zelfs maar voorlopig, zo zal blijven. Efficiëncy
kan verbeterd worden; bureaucratie kan verminderd worden; de toegankelijk-
heid van deskundigheid ook op een lager bestuursniveau wordt bijzonder
vergroot door de moderne informa[ietechnologie; prioriteitsstelling in de
belangenbehartiging kan het aantal en de diversiteil van de te behartigen
belangen sterk reduceren; internaliseren van (bedrijfs)doelstellingen kan
nages[reefd worden door toepassingen van technieken uit de moderne organi-
satieleer. Ik zie `organisatie' dan ook zeker als een potentiële machtsbron.

2.4 De toegang tot het gebn~ik van i~istnuiie~iten

Volgens de analyse van J.K. Galbraith, uiteengezet in zijn studie Anatomie
van dc macht (1984), is het vermogen van ecn organisatie om macht te
verkrijgen afhankelijk van de toegang tot de machtsbronnen en machts-
instrumenten in combinatie met een in aantal en gevarieerdheid beperkt
aantal doeleinden. Vergeleken met een vergunningaanvrager heeft de overheid
geen sterke positie met betrekking to[ de beperktheid van het aantal en de
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gcvarieerdheid van doeleinden. Dit gegeven speelt door in de praktijk. Maar
dit niet alleen. Wat valt er te zeggen over de toegang tot het gebruik van
instrumenten? Een in principe aanwezige machtsbron (zoals deskundigheid
en het mogen~moeten gebruiken van publiekrechtelijke bevoegdheden) boet
immers aan betekenis in wanneer deze niet ten volle kan worden aangewend
in een concrete situatie. In de praktijk heeft niet alleen de overheid, maar
ook de aanvrager~houder van een vergunning toegang tot het gebruik van
bepaalde machtsmiddelen.

2.4.1 De ( oegang tot het gebraik van deskundigheid

Deskundighcid (kennis) is ongetwijfeld een bron van macht. De deskundigheid
op het terrein van het administratieve recht is echter niet per definitie
groter bij de bestuurlijke overheid dan bij de aanvrager~ontvanger van een
beschikking. Dit is niet in de laatste plaats een gevolg van de toegang tot
het gebruik van de beschikbare deskundigheid. Het inwinnen van (meerdere)
juridische adviezen kan een juridisch juiste besluitvorming bevorderen en
zo de nodige procedures voorkomen. In een rechterlijke procedure kan het
resultaat deels alhankelijk zijn van de door diverse partijen gemobiliseerde
deskundigheid, die op zijn beurt weer kan correleren met het kunnen~willen
vrijmaken van financiële middelen. In de praktijk zal de factor `deskundig-
heid' dan ook wisselend bij partijen te vinden zijn.

Het is aannemelijk dat de mogelijkheid voor de overheid om deskundig-
heid in te huren veelal zijn grenzen zal vinden in de Gnanciële randvoor-
waarden. Een (te) weinig flexibel salarisbudget voor ambtenaren en bes[uur-
ders -vergeleken met andere marktgerichte sectoren- kan in principe leiden
tot een vermindering van aanwezige deskundigheid in het bestuurlijk ap-
paraat. Een (te) gering budget s[elt grenzen aan de mogelijkheid deskundig-
heid van buitenaf in te huren. Het inkrimpen van de personele bezetting
van het ambtelijk apparaat kan, gezien rechtsposi[ionele regelingen in com-
binatie met het voorkomen van gedwongen ontslagen, leiden tot het `omhoog-
vallen' van niet op hun taak berekende ambtenaren. De constatering da[ dc
bestuurlijkc deskundigheid op administratiefrechtelijk gebied niet (veel)
groter hoeft te zijn dan de (in te huren) deskundigheid van de vergunning-
aanvrager wint nog aan geloofwaardigheid in het geval dat de belangen van
de (ex- of aspirant)vergunninghoudcr zeer groot zijn: de investering in
(ingehuurde) deskundigheid is vaak lonend.

2.4.2 De toegang tot het gebn~ik van publiekrechtelijke bevoegdhedeii

Een systeem van vergunningen~ontheffingen is het meest gcbruikte instru-
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ment om beleid te voeren.93 Het instrument om een vergunning te onthouden
of om de voorwaarden waaronder de vergunning wordt afgegeven in te vullen
is ech[er beperkt in zijn mogelijkhedcn. Binnen marges is het mogelijk om
in verband met de plaatselijke omstandigheden een bepaald vergunningen-
beleid te voeren~, of om door middel van de voorwaarden waaronder een
vergunning wordt verleend de normen waaraan voldaan moet worden aan te
scherpen of soepel te hanteren. Beperkingen bij het gebruik van een vergun-
ningensysteem liggen voor een groo[ deel in situa[iegebonden omgevingsfac-
toren. Het verlenen van vergunningen, zeker aan grote bedrijven, heeft een
interactief karakter: er vinden onderhandelingen plaats tussen bedrijf en de
vergunningverlenende instantie. Dcze intcractics kunnen volgens Van der
Tak95 getypeerd worden naar vier strategieën: probleemoplossing, overreding,
onderhandeling en dwang. De inhoudelijke aspecten van de vergunning zullen
variëren afhankelijk van de omstandigheid of de interactie zich meer aan de
samenwerkingskant dan wel aan de vech[kant van het continuum bevindt.
Heeft de bestuurlijke overheid een beperkt machtsinstrument om de vergun-
ning [e weigeren of aan voorwaarden tc binden, daar staa[ tegenover dat
bedrijven die een vergunning aanvragen eveneens toegang hebben tot een
machtsinstrument: zij kunnen overwegcn hct bedrijf elders te vestigen,
bijvoorbeeld op een plaats waar het, a[hankelijk van de concrete omstandig-
heden, gemakkelijker is te voldoen aan de eisen inzake de Hinderwet, de
Wet inzake de luchtverontreiniging en andere milieuwetten. Het is niet
uitgesloten dat met het oog op het werkgelegenheidsbelang in een bepaalde
regio het bestuur min of ineer `gedwongen' kan worden een vergunning af
te geven die zij eigenlijk niet, of niet onder die voorwaarden, had willcn
verlenen. Van der Tak onderzoek[ in zijn dissertatie een zestal vergunning-
verleningen in het kader van de Wet inzake de luchtvcrontreiniging aan
industriële bedrijven. Eén van die gevallen betref[ een verzoek om ecn
vergunning to[ uitbreiding van een raffinaderij ~ De raffinaderij laat er

93. Een vergunningen- ~ontheffingensysteem is niet het enige bestuurlijke instrumcnt.

Plaatselijke overheden hebben vaak meer mogclijkheden dan zij benutten om bestuur-

lijk op te treden, door gebruik te maken van de ruimte die er is in gemecntclijke

verordeningen. Zo wordt het mogelijk geacht dat in een gemeentelijke verordening

bepalingen worden opgenomen die beogen overlast door meststank te beperken, bij-

voorbeeld een beperkt uitrijverbod op zaterdag-, zon- en feestdagen of bij hogc

temperaturen. Zie: J.M.H. Tacken en J.J. Hannema, Gemeentelijke verordening tcr

bestrijding van meststank. Agrarisch rccht, juni 1989, p. ?80~287.

94. Zo kan een gemeente in een sterk verzuurde regio uitbreidingen van bijvoorbecld

intensieve varkenshouderijen tegengaan door gebruik te maken van de mogelijkhcid

om ecn eventuele vergunning ingevolge de llinderwet te binden aan maatrcgclen die

de ammoniakuitstoot beperken.

95. V.an der Tak (1988) p. 91 e.v.

96. Van der Tak (1988) p. 1l3 t~m 120.
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geen twijfel over bestaan dat uitbreiding pure economische noodzaak is. Met
name van de kant van de overheid bestaat er bereidheid in te leveren: het
niet haalbaar zijn van rookgasreiniging wordt in een vroeg stadium geaccep-
teerd. Het bedrijf is afhankelijk van de vergunning: geen vergunning, geen
uitbreiding. Daar staat voor de overheid tegenover: geen vergunning, waar-
schijnlijk een grote raffinaderij dicht. De uiteindelijke uitkomst heef[ het
karakter van een `package deal'. Een ander geval97 betreft het verzoek van
een bedrijf om een vergunning voor de opslag van 66 producten van chemi-
sche aard, waaronder LPG. Het economisch belang van de aanvrager staat
als een paal boven water: het bedrijf draait met verlies, weigering van de
vergunning betekent sluiting. Met name de aanvraag om opslag van LPG
leidt tot felle protesten en bezwaarschriften van omwonenden. De overheid
gaat van de (verkeerde) veronderstelling uit dat het bedrijf de vergunning
ook per sé wil hebben voor alle producten. Wat betreft de opslag voor LPG
overvraagt het bedrijf echter om enig `wisselgeld' te hebben. De aandacht
wordt zo bewust afgeleid van andere producten waar het bij de aanvraag om
gaat. Uiteindelijk krijgt het bedrijf niet de toestemming voor de LPG opslag
en zes andere producten, maar wel voor de resterende zestig.

Van der Tak beschrijft de vergunningverlening aan een zwavelzuur-
fabriek.98 Hij merkt op dat de belangen van de vergunningverlener en van
de vergunningaanvrager verschillend zijn. Voor het bedrijf zijn hel economi-
sche, voor de overheden milieuhygiënische belangen. De gemeente probeert
alles wat in haar macht ligt om het bedrijf weg te krijgen. Zo dreigt men
tijdens het vooroverleg met weigering van de bouwvergunning. De andere
overheden hebben hier weinig last van. Uiteindelijk verliezen alle partijen
omdat de uitbreiding waarvoor vergunning word[ aangevraagd niet doorgaat;
het bleek economisch niet haalbaar. De eisen van de overheid speelden
daarbij geen rol. Bij de vergunningaanvraag van een chemische fabriek99
vormden zgn. tegengestelde belangen geen probleem. Het bedrijf zie[ de
noodzaak om afdoende maatregelen te nemen teneinde de schade aan het
milieu zoveel mogelijk te beperken. Economisch gezien bestaat er voor het
bedrijf in dit opzicht ook geen enkel probleem. De uiteindelijke uitkomst is
duidelijk gunstig voor de milieudienst.

2.5 Conclusie

Macht, gedefinieerd als het vermogen van een organisatie om macht te
verkrijgen en te behouden, hangt af van de toegang tot machtsmiddelen in
combinatie met een in aantal en gevarieerdheid beperkt aantal doeleinden.

97. Van der Tak (1988) p. 129 t~m 132.

98. Van der Tak (1988) p. 120 t~m 125.

99. Van der Tak (1988) p. 125 t~m 129.
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Zo gedefinieerd is de vergunningverlenende instantie (de bestuurlijke over-
heid) niet per definitie een partij, die machtiger is dan de aanvrager~houder
van de vergunning.

De overheid is niet per definitie meer deskundig, ook niet met betrek-
king tot wetskennis. De (gemotiveerde) `burger' is in staat evenveel of ineer
deskundigheid te mobiliseren.

Het (eenzijdig) gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden kan onder
druk van de omstandigheden in een bepaalde, door de vergunningaanvrager
gewenste, richting aangewend worden. Veel hangt dan ook af van de oms[an-
digheden waarin de vergunningaanvrager verkeert. Onder omstandigheden
kan een bedrijf concreet een machtspositie innemen: dit zal veelal het geval
zijn indien het voortbestaan van het bedrijf van belang is voor de werkge-
legenheid in een bepaalde regio. In de praktijk kan de feitelijke macht van
de vergunningaanvrager groter zijn dan die van de vergunningverlener.

Bovendien heeft een vergunningaanvrager~houder veelal een beperkt
aantal doeleinden, beperkt in aantal en beperkt in gevarieerdheid, althans
vergeleken met de bestuurlijke overheid. Echter: belangen kunnen samenval-
len en redelijk parallel lopen, zeker indien de economische positie van het
bedrijf gunstig is: bedrijven zijn in zo'n geval goed in staat om `algemene
belangen' te honoreren.

De conclusie van dit alles is dat er onvoldoende reden lijkt te zijn om
aan te nemen dat de (risico-)aansprakelijkheid voor vernietigde beschikkingen
een compensatie vormt voor een (veronderstelde) machtpositie van de be-
stuurlijke overheid (de beschikkende instantie) ten opzichte van de burger
(ontvanger~geadresseerde van een beschikking).

B. COMPENSATIE VAN PROCESSUELE ONGELIJKHEID

De basis waarop de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor vernietigde be-
schikkingen steunt, kan nauwelijks voldoende verklaring vinden in een (al-
tijd) bestaande structureel ongelijke machtspositie tussen vergunninghouder
en vergunningverlener. Macht verwijst als begrip met name naar posities die
actoren innemen in een (economisch~ maatschappelijke) s[ructuur. Macht is
dus structuurgebonden. De wederzijdse maatschappelijke posities en te ver-
wach[en deskundigheid, als relevan[e fac[oren in wetgeving en~of recht-
spraak, verwijzen vooral naar de positie van een partij op de economisch~
maatschappelijke schaal. Daarin hoeft de overheid niet altijd de sterkere
partij te zijn. De feitelijke macht van de vergunningaanvrager kan dusdanig
zijn dat deze de macht aantast die -volgens menigeen- in principe gelegen
is in het (exclusief) kunnen~moeten gebruiken van publiekrechtelijke be-
voegdheden.

Daarmee is nog niets gezegd over een mogelijke machtspositie van de
beschikkende instantie ten opzichte van de ontvanger van de beschikking op
het processuele vlak. Men kan de mening zijn toegedaan dat de ongelijkheid
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tussen bestuur en bestuurden niet zozeer gezocht moet worden op het gebied
van financiën of deskundigheid of inet betrekking tot het gebruik dat ge-
maakt kan worden van publiekrechtelijke bevoegdheden, maar dat de onge-
lijkheid vooral gesitueerd moet worden in de machtige positie die het bestuur
als procespartij inneemt ten opzichte van de bestuurde(n). De redencring is
dan: in de verhouding tussen de burger(s) en de beschikkende overheid
vervult de burger de rol van de zwakkere partij in processueel opzicht. De
vergunningaanvrager heeft in principe -dus los van feitelijke omstandigheden-
geen invloed op de inhoud van de beslissing. Deze zwakke positie als pro-
cespartij heeft te maken met de eenzijdigheid van het genomen bestuursbe-
sluit en staat los van eventuele economische of maatschappelijke zwakte aan
de kant van de aanvrager~ ontvanger van de beschikking. In dit opzicht is
de positie [usscn bestuur en bestuurde(n) ongelijk: de overheid in haar rol
van `machtige' beschikkende instantie en de burger in zijn rol van vragende
en afwachtende (dus athankelijke) partij. Kan het zo zijn dat de de aanspra-
kelijkheid voor vernietigde beschikkingen -waarbij aan het schuldvereistc
nauwelijks betekenis toekomt- ten nauwste samenhangt met deze positie van
de beschikkende instaniic?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden zonder he[ begrip `ongelijkheid'
nader onder de loep te nemen. Het lijkt immers nie[ correct er zonder meer
van uit te gaan dat een `hoge score' met betrekking to[ `de maatschappelijke
positie' en de `te verwachten deskundigheid' altijd samenvalt met een sterke-
re positie als procespartij. Het is in de huidige tijd geen unicum dat deze
aspecten nict samenvallen. De maa[schappelijke positie en de te verwachten
deskundigheid van bijvoorbeeld een consument hoeft niet per definitie onder
te doen voor die van de producen[ of de verkoper~leverancier. Hetzelfde
geldt voor de maatschappelijke posi[ic en de te vcrwach[en deskundigheid
van de reiziger ten opzichte van de vervoersondcrnemer. Wel kan men zeg-
gen dat er in processueel opzicht sprake is van ongelijke posities. Dit wordt
veroorzaakt door de versnipperde belangen van consumenten e.d. aan de ene
kant en, niet in de laatste plaats, door `regelgeving' (het gebruik van alge-
mene voorwaarden door bedrijfsmatig handelende par[ijen) aan de andere
kant. Men dient dan ook te onderschciden tusscn structurele (maa[schap-
pelijk~economische) ongelijkheid en proccssuele ongelijkheid.

2.1 Het bcstaan vaii stracturele oiigelijkhcid

Het lijkt aannemelijk dat aan het begin van deze eeuw een structureel
ongelijke positie nog voor het overgrote deel samenviel met de `zwakkere'
rol van arbeider, pachter, huurder e[c. Veel we[telijke bepalingen van dwing-
endrechtelijke aard, het opnemen van de benoemde contracten in het B.W.,
de uitgebrcide regelingen op het gebied van het arbeidsrecht konden oor-
spronkelijk worden gebaseerd op de (economisch) zwakkere positie van de
parlij die beschermd werd. Een (economisch) zwakke structurele positie viel,
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veel meer dan nu het geval is, samen met de rol van bijvoorbeeld huurkoper,
pachter, huurder, arbeider. Bij het opnemen van dwingendrechtelijke bepa-
lingen houd[ de wetgever, zoals Valkhoffloo als eerste in 1938 schreef (en
sindsdien vaak met variaties herhaald), rekening met een bepaald groepsbe-
lang van een niet-gelijke parlij: "Bij de wettelijke regelingen van het ar-
beidscontract, de handelsagenten en de handelsreizigers, het zee-arbeidscon-
tract, de koop en de verkoop op afbetaling, benevens nog meer de huurkoop,
en de Pachtwet is er veel dwingend recht tot bescherming van de economisch
zwakkeren. Men wil deze tegen hun wederpartij of tegen zich zelf bescher-
men. De wetgever houdt rekening met de ongelijkheid van partijen bij deze
verhoudingen. Er is hier duidelijk een bepaald groepsbelang door den wet-
gever in het oog gehouden:' Privilegiëring in de rechtsregeling (een juri-
disch ongelijke behandcling) beoogt, aldus Valkhoff, een grotere feitelijke
gelijkheid teweeg te brengen en doorbreking of opheffing van een zeker
overwicht. Dwingendrechtelijke regels dienen to[ bescherming van maatschap-
pelijke groepen als geheel, hetgeen geacht wordt te geschieden in het al-
gemeen belang, d.w.z. in het belang van de burgers van de staat in he[
algemeen.lol Het is één van de aspecten waardoor het privaatrecht meer
`sociaal' is geworden,lo' een uiting van de `vermaatschappelijking van het
recht'. Onder de `vermaatschappelijking van het recht' begrijpt Valkhoff het
`socialer' worden van het recht in de zin van minder individualistisch, het
op de voorgrond treden van de collectiviteit, en het prevaleren van het
gemeenschapsbelang boven de wil en het belang van de enkeling.lo3 Ver-
schijnselen van vermaatschappelijking zijn aanwezig binnen het gehele terrein
van het privaatrecht. Bij het leerstuk van de onrechtmatige daad kan gewe-
zen worden op de ruime leer ten aanzien van art. 1401 BW en de grotere
plaats van de risico-gedachte naast of in plaats van de schuldgedachte.lo4 De
ontwikkeling van de industrie en het bestaan van snelverkeer dragen bij aan
een grotere mate van gevaarzetting. Een verscherpte aansprakelijkheid ten
gunste van slachtoffers van bedrijfsongevallen en verkeersslachtoffers ver-
scherpt de sociale tendens.

Het compenseren van structurele ongelijkheden is door de wetgever en
de rechter actief ter hand genomen. Het in de wet opnemen van bepalingen
van dwingendreehtelijke aard, het opnemen van de benoemde con[racten in
het B.W., en de uitgebreide regelingen op het gebied van het arbeidsrecht
zijn voorbeelden van activiteiten van de wetgever op dit gebied. De recht-
spraak heeft de ongelijkheid in het contractenrecht creatief bestreden

100. J. Valkhoff. Een eeuw rechtsontwikkeling; de vermaatschappelijking van het Neder-

landse privaatrechi sinds de codificatie (1838-1938). Amsterdam, 1938, p. 235.

101. Valkhoff (1938) p. 235.
102. Valkhoff (1938) p. 241.
103. Valkhoff (1938) p. 243.
104. Valkhoff (1938) p. 212 en 213.
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vooral door het invullen van de norm van de goede trouwlos~ en daarbij
tevens van geval tot geval gewicht toe te kennen aan factoren als de maat-
schappelijk positie van partijen, waaronder de van hen te vetwachten kennis
en deskundigheidloó, en door te letten op de aard van de overeenkomstlo7
Het resultaat van deze wettelijke en rechterlijke ingrepen is geweest dat het
burgerlijk recht niet meer getypeerd kan worden als een rechtsgebied waarin
het aan ieder rechtssubject vrij staat om, niet-belemmerd door belangen van
anderen, zijn eigen doeleinden na te streven. Met name daar waar de weder-
partij een (economisch) zwakkere positie heeft dient men zich er van te
vergewissen of de wederpartij zich bewust is geweest van de strekking van
zijn verklaring.log De wetgever en de rechtspraak hebben op deze wijze
hun steentje bijgedragen aan de rechtsbescherming van de zwakkere partij.

2.2 Het bestaan van processuele ongelijkheid

Het verband tussen de positie van de economisch zwakkeren en de (wette-
lijke of jurisprudentiële) bescherming van juist deze in structureel opzicht
zwakkere (groepen) personen wordt steeds losser. Toegenomen scholing en
vooral toegenomen materiële welvaart zijn verantwoordelijk voor het ver-
dwijnen van oude (`klasse'-) [egenstellingen tussen "have's" en "have-not's".
Met het verminderen van maatschappelijke ongelijkheid (in deskundigheid,
financiële middelen, bereikbaarheid van goederen en diensten) neemt de
betekenis af van de bescherming die geënt is op klasse-verschillen.
Een verschuiving voltrekt zich in de richting van belangen die samenhangen
met diverse rollen die men op een bepaald moment vervult; deze rollen
kunnen samenvallen -en doen dat ook vaak- met de rollen van de `traditio-
neel' economisch zwakkere: de rol van huurkoper, van rol van huurder, de
rol van werknemer; soms is het verband echter (vrijwel) afwezig: de rol van
minderjarige, de rol van koper of afnemer van diensten etc. Nieuwe rol-

105. Hct verruimen van het dwalingsbegrip door in de precontractuele fase plaats in te

ruimen voor de gcede trouw: HR 15 november 1957 NJ 1958, 67 (Baris~Riezenkamp);
HR 21 januari 1966, NJ 1966, 183 (Booy~Wisman). Het te gceder trouw uitvceren van

de overeenkomst: HR 13 maart 1964, NJ 1964, 188 (Los~Auto Financier); HR 1G
januari 1981, NJ 1981, 312 (Katwijkse bcedelscheiding).

106. IiR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Saladin~IIBU); HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486

(Pseudovogelpest).

107. liet tcekennen van gewicht aan het gebruik in een bepaalde branche: IIR 29 juni

1962, NJ 1962, 285 (Korting wachtgeld); HR 30 januari 1981, NJ 1982, 56 (Baarns
beslag). Ter gceder trouw uitleggen van de overeenkomst: HR 13 maart 1981, NJ
1981, 635 (Ermes~Haviltex).

108. In het arbeidsrecht vaste jurísprudentie. Zie voor een voorbeeld HR 29 november

1974, NJ 1975, 211 (Hensels~Seegers en Musters).
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ongelijkheden worden in het bestaande kader opgenomen. Belangen van
consumenten, van cliënten van vrije beroepsbeoefenaren, van pa[iënten, van
verzekerden, en van andere zeer gevarieerde groepen, vragen om (wettelijke
en rechterlijke) bescherming.

Sommige van deze nieuwe ongelijkheden zijn te verklaren vanuit nieuwe
machtsbronnen, bijvoorbeeld vanuit de schaal van organisatie van de weder-
partij. De consumentenproblematiek is daar een duidelijk voorbeeld van. Niet
toevallig worden de consumenten wel getypeerd als de huidige proletariërs.
Een samenleving van organisaties, van `corporate actors' roept inderdaad,
zoals Schuyt terecht opmerkt, de behoefte aan bescherming van de geïsoleer-
de rechtsbelangen bij de wederpartij op. 1~ Het verschijnsel van collectievc
belangen en groepsgedingen kan gezien worden als een poging het evenwicht
te herstellen tussen belangen van enkelingen en belangen van grote organisa-
ties en `corporate actors'.110 Het voorontwerp Vorderingrecht belangen-
organisa[ies sluit hierop aan; de Memorie van Toelichting zegt: "Wij achten
het in principe juist dat een belangenorganisatie onder bepaalde voorwaarden
ook in rechte kan opkomen voor de belangen die zij behartigt, omdat som-
mige belangen anders onvoldoende kunnen worden beschermd." Vgl. eveneens
art. 6.5.2A.6 (6:240) Nieuw BW: eigen vorderingsrecht van organisaties om
bepaalde bedingen in bepaalde algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te
verklaren. De bedoeling van groepsgedingen en groepsacties is onder meer
om tegenwicht te bieden in processueel opzicht: sommige belangen (bijvoor-
beeld consumentenbelangen) lopen het risico door versnippering onvoldoende
te worden behartigd. Dit is niet de enige ratio om groepsacties en groepsge-
dingen toe te laten, maar wel één van de redenen. Het is een processueel
middel om processuele ongelijkheid te compenseren.

2.3 Processi~ele ongelijkhcid t~[sse~: besk~ur e~t bestca~rden

Kan de (`risico-')aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschik-
kingen worden gezien als een compensatie voor de processuele ongelijkheid
tussen beschikkende instantie en ontvanger van de beschikking? M.a.w.:
wordt de beschikking-ontvanger als processueel zwakkere partij, beschermd
door een strikte civielrechtelijke aansprakelijkheid bij onrechtmatigheid van
een bestuursbesluit?

Aan de mogelijkheid tot het voeren van groepsacties en groepsgedingen
in het administratieve recht ligt dezelfde ratio ten grondslag als in het

109. C.J.M. Schuyt. De veranderende plaats van de Hoge Raad in de samenleving. In: De

plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel: de vennderingen in de rol van

de Hoge Raad als rechtsvormer. Zwolle, 1988, p. 312.

110. CJ.M. Schuyt. De asymetrische samenleving en collectieve belangen. In: Verdediging

van collectieve belangen via de rechter. Zwolle, 1988, p. 56.
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burgerlijk recht. Eén van de redenen is dat versnipperde belangen (bijvoor-
beeld van `omwonenden') daardoor beter behartigd kunnen worden. Ook hier
kunnen groepsgedingen en groepsacties gezien worden als een poging het
evenwicht te hers[ellen tussen (versnipperde) belangen van enkelingen en
belangen van grote organisaties.

Maar dat is niet alles. Het administratieve procesrecht houdt van ouds-
her rekening met een andere vorm van processuele ongelijkheid, namelijk de
ongelijke positie van de ontvanger van de beschikking als procespartij. Een
weerslag van de ongelijkheid in processueel opzicht tussen het beschikkende
bestuur en de ontvanger van de beschikking is te zien in de ongelijkheid-
compenserende regels van het administratief procesrecht. Geen verplichte
vertegenwoordiging, geen mogelijkheid tot kostenveroordeling, een beperkt
griffiegeld verwijzen bijvoorbeeld naar de zwakke positie van de ontvanger
van de beschikking als procespartij. Op deze manier wordt in het administra-
tieve procesrecht rekening gehouden met de ongelijkheid van de beschikking-
ontvanger als procespartij: de ontvanger van de beschikking als vragende,
afwachtende, afhankelijke partij tegenover de beschikkende instantie. Dit
aspect dient men te onderscheiden van de rechtsbescherming tegen het
gebruik dat van een bes[uursbevoegdheid wordt gemaakt. De toets op het
gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden door het bestuur wordt verricht
door de (onafhankelijke) rechter die de beschikking (en de voorschriften bij
de beschikking) toetst aan, kort gezegd, de wet en de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur.

In dit verband laat ik het probleem rusten dat deze stand van zaken
met zich meebrengt: genoemde regels van het administratief procesrecht, die
gezien kunnen worden als een vorm van compensatie voor processuele onge-
lijkheid, zijn niet van toepassing in het burgerlijk procesrecht, ook niet in
de gevallen dat het een toevalligheid genoemd moét worden dat een zaak
voor de burgerlijke rechter dient. Men denke bijvoorbeeld aan de gevallen
waarin de burgerlijke rechter als `restrechter' inspringt voor zijn administra-
tiefrechtelijke collega. Eveneens laat ik het probleem rusten waar het in de
toekomst naar toe moet: dienen de ongelijkheid-compenserende regels van
het administratief procesrecht veralgemeniseerd te worden in de daarvoor
geëigende gevallen, of dienen die rcgels op den duur te vervallen als zijnde
discriminerend vergeleken bij -vrijwel identieke- situaties die toevallig op
het bord van de burgerlijke rechter terecht komen?

Komen we terug op de vraag: kan de civielrechtelijke aansprakelijkheid
van de overheid voor vernietigde beschikkingen mogelijk een basis vinden in
de processuele ongelijkheid tussen beschikkende instantie en ontvanger van
de beschikking? Ik meen van niet. Processuele ongelijkheid wordt bestreden
met processuele middelen. Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor vernietig-
de beschikkingen heeft niets van doen met het willen compenseren van
processuele ongelijkheid tussen de beschikkende instantie en ontvanger van
de beschikking. Civielrechtelijke aansprakelijkheid heeft te maken het het
gebruik van een bevoegdheid: is een bestuursbevoegdheid in strijd met het
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recht gebruikt, is de overheid civielrechtelijk aansprakelijk. Processuele
ongelijkheidscompensatie kan daarom geen basis bieden voor een soort risico-
aansprakelijkheid voor vernietigde beschikkingen.

3. TOEREKENING (OP GROND VAN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR WETSHANDHAVING EN -TOEPASSING) ALS
MOGELIJKE BASIS

De dogmatiek onderscheidt weliswaar voor de vestiging van aansprakelijkheid
ex art. 1401 BW afzonderlijke vereisten (onrechtmatigheid, schuld, schade,
causaliteit, relativiteit) en om de discussie helder te houden is het zeker niet
zonder belang dit te doen. De dogmatische begrippen waarin gedacht wordt
hebben echter geen eeuwigheidswaarde. Hun lading kan van inhoud verande-
ren in de loop van de geschiedenis, het gewicht dat hen wordt verleend zal
variëren al naar gelang de maatschappelijke behoefte. Toerekening omvat
meer dan `schuld' in de zin van subjectieve verwijtbaarheid. Deze lijn wordt
gevolgd in art. 6.3.1.1 (6:162) Nieuw BW door in lid 3 met 'schuld' gelijk te
stellen 'een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt'. Schuld kan een kwestie van toereke-
ning zijn. Het schuldvereiste, in de zin van subjectieve verwijtbaarheid,
heeft terrein verloren aan toerekening (krachtens de wet en krachtens
maatschappelijke opvattingen). Het kan best zo zijn dat de `pleger' geen
schuld treft in de zin van subjectieve verwijtbaarheid, maar dat de daad
hem dient te worden toegerekend omdat deze in zijn risico-sfeer ligt. Het
schuldvereiste is allengs verruimd tot `toerekening', en daardoor in feite
uitgehold. Eenzelfde ontwikkeling speelt bij het causaliteitsvereiste. Oor-
zakelijk verband tussen de onrechtmatigheid en de schade wordt meer en
meer losgekoppeld van de individuele voorzienbaarheid. Het is bijzonder
moeilijk om hct klassieke schuldbegrip of causali[eitsbegrip te hanteren in
een maatschappij waarin de belangen zo onderling verstrengeld zijn als dat
momenteel het geval is. Dit beïnvloedt eveneens het causaliteitsvereiste: het
feitencomplex, zoals dat is vastgesteld, levert voldoende grond op voor het
aannemen van causaal verband, ondanks subjectieve onvoorzienbaarheid. Een
fout van een bestuurder levert aansprakelijkheid op voor de kosten ter
voorkoming van schade aan een waterwingebied, ook al wilde de 'dader' het
ongeval niet en kon hij onmogelijk juist deze schade voorzien.lll Toereke-
ning abstraheert steeds meer van subjectieve componenten als schuld en
voorzienbaarheid, naarmate betrekkingen complexer worden en de schade-
lijke gevolgen aanzienlijker zijn. Het relativiteitsvereiste, zo uitdrukkelijk
verwoord in art. 6.3.1.2 (6:163) Nieuw B.W., voegt door de politieke beslis-

111. FIR 20 maart 1970, NJ 1970, ?51 (Waterwingebied).
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singsmomenten112 bij het concreet invullen van de relativiteit van de ge-
schonden norm ten opzichte van het te beschermen belang nauwelijks waarde
toe aan de overige vereisten: afgezien van het omlijnen van wat men politiek
wel en niet als te vergoeden schade wil aanmerken is het praktisch belang
van het relativiteitsvereiste nie[ groot.113

Tegen de achtergrond van de hier geschetste stand van zaken formu-
leert Van Schilfgaarde114 een argumentatie voor het `vervallen' van het
schuldvereiste bij de aansprakelijkheid van de overheid voor een vernietigde
beschikking. Hij constateert dat het schuldvereiste van art. 1401 BW door de
ontwikkeling van de jurisprudeniie sierk aan betekenis heeft ingeboet. Door
het oprekken van het schuldbegrip is naar geldend recht ruimte geschapen
voor de risico-gedachte. Volgens de hoofdregel van art. 6.3.1.1 Nieuw BW
dient degene die een onrechtmatige daad pleegt de daardoor veroorzaaktc
schade te vergoeden, mils de onrechtmatige daad aan de dader kan worden
toegerekend. Toerekening kan geschieden (ingevolge lid 3) op grond van
schuld of op grond van een oorzaak die voor rekening komt van de dader.
Met de vernietiging van de beschikking is in beginsel de schuld gegeven.
Hiermee bereikt de Hoge Raad, aldus Van Schilfgaarde, -me[ handhaving van
het begrip schuld- een resultaat dat vrij nauwkeurig overeenkomt met dc
hoofdregel van art. 6.3.1.1 Nieuw BW. Vervolgens gaat Van Schilfgaarde na
met behulp van welke techniek de Hoge Raad mogelijk ruimte heeft gcmaakt
voor de risico-gedachte. Met behulp van de door Schut115 genoemde metho-
den waarvan in de praktijk gebruik wordt gemaakt om de risico-gedachte [e
introduceren (namelijk `fingeren', `presumeren' en `objectiveren') kom[ hij
vervolgens tot de conclusie dat de Hoge Raad gecn van deze technieken
toepast in de beoordeling van de zaak Hoffmann-La Roche. De reden hiervoor
zou, volgens Van Schilfgaarde, kunnen zijn dat de Hoge Raad een schuld-
begrip hanteert dat grotendeels met de norm `onrechtmatig' samenvalt.
Onrechtmatig handelen brengt in beginsel schuld mee. Bij het bepalen van de
uitzonderingen op deze regel is de subjcctieve verwijtbaarheid niet doorslag-
gevend. Van Schilfgaarde zoekt het echter niet zozeer in deze richting,

112. Vgl. H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het
Nieuw Burgerlijk Wetbcek, Deventer, 1979, p. 367.

113. Daarmee wit niet gezegd zijn dat de manier waarop invulling wordt gegeven aan de
strekking van de wet of van de wettelijke bepaling -dat rechtspolitieke moment dus-
onbelangrijk is. Integendeel: de consequenties van een bepaalde keuze hierin zijn
verstrekkend. Het inwllen van dat rechtspolitieke moment -welke belangen wel, en
welke belangen niet- is naar mij lijkt ook geen volkomen vrije keuze. Om de aan-
sluiting met de werkelijkheid niet te verliezen zal de rechtspraktijk bij het toepassen
van een wettelijke regeling steeds minder argumenten gaan zien waarom de wettelijke
regeling niet zou strekken ter bescherming van bepaalde belangen van een partij.

114. P. van Schilfgaarde, Hoffmann-La Roche, AA 36 (1987) 3, p. 164 t~m 166.
115. G.H.A. Schut, Onrechtmatige daad volgens BW en NBW, Zwolle, 1985, p. 32.
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maar trekt liever een andere conclusie: de Hoge Raad heeft -met voorbijgaan
van alle theorie over het schuldbegrip- bewust willen afstevenen op de regel
van het Nieuw BW. Schuld is in deze opvatting identiek met toerekenbaarheid
in de zin van art. 6.3.1.1 lid 1 Nieuw BW. Daarvan kan sprake zijn wanneer
er schuld is in subjectieve zin, maar ook wanneer de daad te wijten is aan
een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvat-
tingen voor rekening van de dader komt. Voor de regel dat de overheid
geen beroep zal kunnen doen op rechtsdwaling hoeft men, zo merkt Van
Schilfgaarde op, niet te verwijzen naar een abstract adagium in de trant
van: zeker voor de overheid geldt dat zij de wet behoort [e kennen. Vol-
staan kan worden met de overweging dat in de verhouding tussen overheid
en burger de schade, veroorzaakt door onjuiste wetsuitleg, voor rekening
van de handelende overheid hoort te komen omdat de overheid en niet de
afhankelijke burger veran[woordelijk is voor wetshandhaving en -[ocpassing.
Voor deze [oerekening biedt art. 6.3.1.1 Nieuw BW de nodige ruimte - en
art. 1401 BW ook, zo leert de Hoge Raad in dit arrest (inzake Hoffmann- La
Roche).

Naar mij lijkt is door Van Schilfgaarde zeer terecht opgemerkt dat de
Hoge Raad bij het oordelen over de aansprakelijkheid van de overheid na
vernietiging van een beschikking voorbij gaat aan alle [heorie ovcr het
schuldbegrip. `Schuld' -ook al blijkt daar niet van- wordt niet om billijk-
heidsredenen gefingeerd. Presumeren van de schuld -een bewijsrechtelijke
truc waarbij de bewijslast wordt omgedraaid- wordt evenmin toegepast. Noch
blijkt van het objectiveren van de schuld in de zin dat zoveel mogelijk
wordt geabstraheerd van de persoonlijke eigenschappen en omstandigheden
van de dader. Inderdaad: er is sprake van `toerekening' bij hct nemen van
een besluit dat naderhand door de rechter vernietigd wordt wegens (in he[
geval van Hoffmann-La Roche) strijd met de wet. Van Schilfgaarde stelt dat
de toerekening geschiedt op basis van het feit dat de overheid verantwoorde-
lijk is voor wetshandhaving en -toepassing, daarom behoort de schade,
veroorzaakt door onjuiste wetsuitleg, voor rekening van de overheid te
komen.

Wanneer de burgerlijke rechter een wettelijke .bepaling op een bepaaldc
manier uitlegt, en deze rechterlijke uitleg van de wet correspondeert nie[
met de wijze waarop een partij in het geding de wet heeft geïnterpreteerd,
dan zijn de gevolgen van deze foutieve interpretatie voor rekening van de
dwalende partij. Zo ook in het administratieve recht: de uitleg van een
administratiefrechtelijke bepaling geschiedt door de administratieve rechter.
Gevolgen van dwaling hieromtrent komen eveneens voor rekening van de
dwalende. De `toerekening' bij het nemen van een besluit dat naderhand
door de administratieve rechter wordt vernietigd wegens strijd met de we[
houdt misschien helemaal geen verband met het fei[ dat de overheid veran[-
woordelijk is voor wetshandhaving en -toepassing; het lijkt waarschijnlijker
dat het volkomen onbelangrijk is welke rechter de wet heeft uitgelegd: heeft
bijvoorbeeld de strafrechter -de strafwct interpreterend- uitgemaakt dat er
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sprake is van een strafbaar feit, dan wordt het veroordelend vonnis van de
strafrechter in een civiel proces, bijvoorbeeld bij een vordering van het
slachtoffer om schadevergoeding, als bewijs aangenomen, behoudens tegen-
bewijs (art. 1955 BW). Daarmee zijn in beginsel zowel de onrechtmatigheid
en de schuld van de dader gegeven. In gelijke zin ten aanzien van de admi-
nistratieve rechter: heeft de administratieve rechter -de wet interpreterend-
bepaald dat er gehandeld is in strijd met de wet dan gaat de burgerlijke
rechter -bij een vordering van de gedupeerde om schadevergoeding- uit van
het feit dat er sprake is gewees[ van handelen in strijd met de wet, waar-
mee in beginsel de onrechtmatigheid en de schuld zijn gegeven. Toerekening
geschiedt dan niet omdat de overheid verantwoordelijk is voor wetshandha-
ving en -toepassing, maar simpelweg omdat de overheid heeft gehandeld in
strijd met de wet,llb of, juister gezegd, in strijd met het recht.

Naar aanleiding van het arrest Hoffmann-La Roche is uitvoerig ge-
theoretiseerd over het vervallen van het schuldvereiste bij de burgerlijke
rechter na vernietiging van de prijzenbeschikking door het CBB. Ten on-
rechte is daarbij nauwelijks aandacht besteed aan het toepasselijke proces-
recht. Het gebeurt niet vaak dat de degene die bij het CBB vernietiging
heeft weten te bewerkstelligen naar de burgerlijke rechter moet ter verkrij-
ging van schadevergoeding.
Het CBB acht zich niet vrij om vorderingen om schadevergoeding op grond
van art. 60 Arbo inhoudelijk niet of niet volledig beoordeeld naast zich neer
te leggen. Zie hiervoor: De Planque (1989) p. 88~89, waar hij verwijst naar
CBB 11 december 1987, no. 2150~104~1: "5.1.2. Het College legt artikel 60
Arbo aldus uit dat een vordering [ot schadevergoeding als de onderhavige
niet alleen kan, maar ook moet worden toegewezen, indien en voor zover die
vordering, getoetst aan de maatstaven welke in da[ artikel liggen besloten,
voor toewijzing in aanmerking komt. Voor terughoudendheid, als voor (door?)
verweerder bepleit, is dus geen plaats." Hct College vat het woordje "kan"
in arL 60 Arbo (`Het College kan het lichaam veroordelen tot vergoeding...')
kennelijk op als `moet indien er aanspraak op schadevergoeding bestaat'. De
Planque (1989) p. 89 zegt hiervan: "Dat is niet zo gek als men de tekst van
artikel 58 Arbo beziet: `Het College kan een besluit vernietigen...'. Niemand
zal die bepaling zo willen uitleggen dat het College, ingeval er termen voor
vernietiging zijn, die vernietiging ook net zo goed niet kan uitspreken. De
suggestie dat het woord `kan' een ruime discretionaire bevoegdheid geeft is
mitsdien onjuist." Het CBB wil ter zitting de verzoekende partij wel op art.
60 Arbo wijzen, indien duidelijk is dat die partij op schadevergoeding uit is.

116. Van Schilfgaarde laat de vraag onbesproken of `tcerekening' van de schade, veroor-

zaakt door onjuiste wctsuitleg, aan de overheid alleen geldt indien een beschikking

vernietigd wordt wegens strijd met de wet, oC ook in het geval van vernietiging

wegens strijd met het recht.
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Art. 60 Arbo geldt niet `onverminderd het recht van belanghebbende om op
grond van andere wettelijke bepalingen schadevergoeding te vragen'. Koeman
(1989) p. 196, acht om deze reden aanwllende schadevorderingen ex art. 1401
BW alleen mogelijk in de gevallen waarin in specifieke wetten art. 60 We[
Arbo niet van toepassing is verklaard. Dit is bijvoorbeeld het geval in art.
37 WEM, reden waarom La Roche zich tot de burgerlijke rechter moest
wenden.
Was de uitsluiting (van art. 60 Arbo) niet van toepassing geweest, zou het
CBB de vordering tot schadevergoeding beoordeeld hebben. Het College zou
wellicht niet anders geoordeeld hebben dan de Hoge Raad in het onderhavige
geval dced. Immers: CBB 19 juni 1973, AB 1973, 213: "O. dat een verplichting
voor verweerder tot vcrgoeding van de schade als evenbedoeld slechts kan
worden aangenomen, indien is voldaan aan de beide nader te noemen voor-
waarden:
1. dat verweerder bij het organiseren van het projekt besloten of gehandeld
heeft in strijd met enig algemeen verbindend voorschrift dan wel anderszins
onrechtmatig heeft besloten of gehandeld, des dat die onrechtmatigheid
gepleegd zij mede jegens verzoeker;
2. en voorts, dat verzoeker daadwerkelijk schade heeft geleden, die is aan
te merken als veroorzaakt of inede veroorzaakt door het onrechtmatig be-
sluiten of handelen van verweerder." 117

Wanneer de vordering ook inderdaad door het CBB zou zijn toegewezen, was
de gedachte aan een soort `risico-aansprakelijkheid' naar aanleiding van
Hoffmann-La Roche nooit ter discussie gekomen in de civiele rechtspraak.

4. COI~TCLUSIE

Er zijn onvoldoende redenen om aan te nemen dat het toewijzen van een
civielrechtelijke schade-claim na vernietiging van een beschikking be[ekent
dat er sprake is van een ontwikkeling in de richting van een risico-aan-
sprakelijkheid. Zou er wel sprake zijn van een ontwikkeling in de richting
van risico-aansprakelijkheid, waarbij aan het schuldvereiste nauwelijks bete-
kenis toekomt, dan zou daarvoor een (nieuwe) basis moeten bestaan of
ontstaan.

117. Na Hoffmann-La Roche nog duidelijker. Zie De Planque (1989) p. 99, waar hij wijst

op de uitspraak van het CBB 12 april 1988, no. 50~01~331 (in een geval van vernieti-

ging wegens strijd met een algemeen verbindend voorschrift): "Het betoog van ver-

weerder dat hem met betrekking tot de uit het voorafgaande blijkende onrechtmatig-

heid geen verwijt is te maken mcet worden verworpen. Met die onrechtmatigheid is

immers in beginsel de schuld van verweerder gegeven. Van feiten of omstandigheden

op grond waarvan in dit geval een uitzondering gemaakt zou mceten worden, is niet

gebleken.
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Het gelijkheidsbeginsel, in de zin van gelijkheid van de burgers voor de
publieke lasten, blijkt onvoldoende basis te kunnen bieden.

Een basis zou theoretisch kunnen liggen in een ongelijke posi[ie van
betrokken partijen. Feitelijke macht is echter athankelijk van de concrete
omstandigheden, en is beurteling te vinden bij de vergunningverlener en de
vergunningaanvrager. De positie van `partijen' is dan ook niet per definitie
ongelijk(waardig). Evenmin biedt processuele ongelijkheid een basis ter
verklaring van een `schuldloze' aansprakelijkheid van de overheid voor ver-
nietigde beschikkingen. Processuele ongelijkheid wordt bestreden met proces-
suele middelen.

Het argument dat een onrechtmatig genomen besluit aan de overheid
wordt toerekenend op grond van het feit dat de overheid verantwoordelijk
is voor we[suitleg en wetstoepassing, kan niet overtuigen.

Om de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid terzake van
vernietigde beschikkingen te zien als een speciaal soort aansprakelijkheid (of
wat men soms noemt: een risico-aansprakelijkheid) zijn, naar ik meen, on-
voldoende redenen aan te dragen, althans, het blijkt niet gemakkelijk te
zijn een afdoende verklaring te vinden voor het vervallen van het schuldver-
eiste.
Desondanks is voor de burgerlijke rechter met de vernietiging in beginsel
zowel de onrechtmatigheid als de schuld van het overheidslichaam gegeven.
Dit maakt het belangrijk te kijken naar wat er precies in die administratief-
rechtelijke beoordeling gebeurt. Immers, het is mogelijk dat er -eenmaal bij
de burgerlijke rechter- helemaal geen sprake is noch hoeft te zijn van een
speciaal soort aansprakelijkheid. Het is mogelijk dat de aansprakelijkheid
voor vernietigde beschikkingen een gewone aansprakelijkheid is, waarbij de
beoordeling van de `onrechtmatigheid' en de `schuld' geschiedt door de
administratieve rechter.
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Hoofdstuk 2

DE `BIJZONDERE' CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKE-
LIJKHEID VAN DE OVERHEID

INLEIDING

De theoretische fundamenten waarop in de huidige tijd de bijzondere positie
van de overheid kan steunen zijn niet erg sterk. In de inleiding is een en
ander uiteengezet. Functionele bijzonderheid heeft aan belang ingeboet. Het
begrip `algemeen belang' heeft geen groot onderscheidend vermogen. Boven-
dien dekt de vlag van het `behartigen van het algemeen belang' niet altijd
de lading. De dienstbaarheid aan de principes van de democra[ische sociale
rechtsstaat geldt niet in mindere mate voor andere maa[schappelijke actoren.
Bij de onverkorte toepasselijkheid van het legaliteitsbeginsel en specialiteits-
beginsel kunnen de nodige vraagtekens gezet worden. De werkelijkheid laat
zien dat een theoretisch fundament voor een bijzondere juridische positie
van de overheid op z'n minst erg twijfelachtig kan worden genoemd.

Toch wordt een bijzondere positie van de bestuurlijke overheid vaak als
uitgangspunt genomen. De bijzondere signatuur van de overheid rechtvaardigt
dan, dat zij in het burgerlijk recht en van de burgerlijke rechter een specia-
le bejegening heet te krijgen. Da[ voor een speciale bejegening theoretisch
misschien onvoldoende rechtvaardiging is te vinden, wil niet zeggen da[ het
in feite niet zou kunnen gebeuren. Ook vermeende bijzonderheid kan gevol-
gen hebben. Bijzonderheid, ook al is het vermeende bijzonderheid, kan er toe
leiden dat de burgerlijke rechter het passend heeft gevonden terug te treden
indien er een met voldoende waarborgen omgeven (onafhankelijke) admini-
stratiefrechtelijke rechtsgang aanwezig is. Eveneens kan (vermeende) bij-
zonderheid aanleiding geven [ot de beslissing van de burgerlijke rechter om
het beginsel van de formele rechtskracht van een beschikking te hanteren:
indien er een bijzondere rechtsgang heeft opengestaan, maar niet benut is
door de rechtszoekende(n), gaat de burgerlijke rechter er -behoudens uit-
zonderingen- van uit dat de beschikking zowel wat betreft de inhoud als de
wijze van totstandkoming in overeenstemming is met de wet en de algemene
rechtsbeginselen; en wanneer een besluit eerder onderworpen is geweest aan
administratiefrechtelijke beoordeling, neemt de burgerlijke rechter het oor-
deel van de administratiefrechtelijke toetsingsinstantie over, er van uitgaande
dat aan deze laatste als meest gerede rechter primair het oordeel over een
bestuursbeslissing toekomt. Ter beoordeling van handelingen van het bestuur
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waarvoor geen administratiefrechtelijke rechtsgang open staat of heeft
gestaan (bijvoorbeeld privaatrechtelijke rechtshandelingen of daden van
materiële wetgeving) heef[ de burgerlijke rechter zijn toetsingsinstrumen-
tarium `uitgebreid' met dat van de administratieve rechter: de burgerlijke
rechter toetst rechtstreeks aan de algemene beginselen van behoorlijk be-
stuur.

Een en ander betekent dat he[ er in concreto de schijn van kan hebben
dat de overheid wel degelijk een bijzondere partij is in het burgerlijk (aan-
sprakelijkheids)recht: (1) een bijzonderheid die leidt tot een (schijnbaar)
meer strikte aansprakelijkheid doordat de burgerlijke rechter de reikwijdte
van zijn toetsing zou hebben ingeperkt. Dit is het geval wanneer de burger-
lijke rechter wordt geconfronteerd met een art. 1401 BW-vordering na admi-
nistratiefrechtelijke vernietiging van een beschikking. (2) een bijzonderheid
die leidt tot een (schijnbaar) meer sirikte aansprakelijkheid van de overheid
doordat de burgerlijke rechter de reikwijdte van zijn toetsing zou hebben
vergroot. Dit is het geval wanneer een geschil direct, zonder voorafgaande
administratiefrechterlijke beoordeling, aan de burgerlijke rechter wordt
voorgelegd.

A. Het probleem

De verleiding is groot om een relatie te zien tussen een `bijzondere positie'
van de overheid en de speciale bejegening van de overheid in het privaat-
recht. De aansprakelijkheid van de overheid lijkt een ander soort aansprake-
lijkheid omdat de overheid een bijzondere partij in het recht is. Toch mag
dit verband niet zonder meer gelegd worden. Het gelijktijdig optreden van
twee verschijnselen (de overheid als partij in een civiel proces en een `ander
soort' aansprakelijkheid in het desbetreffende geval) kan een samenhang
vertonen die beïnvloed wordt door andere variabelen. Te denken valt aan
een schijnsamenhang en~of aan een interveniërende variabele. In dergelijke
gevallen lijkt het alsof er een directe link gelegd kan worden tussen het
tegelijkertijd voorkomen van twee verschijnselen; de samenhang wordt echter
in werkelijkheid teweeg gebracht door een andere factor, die zowel op het
ene als op het andere verschijnsel van invloed is (schijnsamenhang) of via
welke factor het ene verschijnsel door het andere beïnvloed wordt (inter-
veniërende variabele). Op zich is het heel zinnig in deze richting te denken
wanneer er in theorie weinig tot geen aanknopingspunten zijn om een bij-
zondere positie van de overheid op te baseren. Wanneer de sociale werkelijk-
heid een rijk geschakeerd beeld vertoont van (functionele) algemeen-belang
behartigers, terwijl geen enkele actor op dat gebied een exclusieve taak
vervult, dan lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat de `bijzondere' aansprake-
lijkheid van de overheid in een directe relatie staat tot een `bijzondere'
positie.
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B. De Irypotl:ese

Een voor de hand liggende storende factor kan zijn het gegeven dat sommige
geschillen direct aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, terwijl
andere geschillen eerder in een administratiefrechtelijke procedure aan
rechterlijke beoordeling onderworpen zijn geweest. Veel van wat zich als
`afwijkend' aan ons voordoet kan te maken hebben met het bestaan van
twee rechterlijke toetsingssystemen, terwijl beoordeling van het (bestuurlijk)
overheidshandelen door de burgerlijke rechter soms wel, meestal niet, is
voorafgegaan door een administratiefrechtelijke procedure.

C. De methode

Hoe schakel je zo'n storende factor uit? Dat gebeurt door de storende factor
(de `interveniërende variabele') constant te houden, d.w.z. afzonderlijk te
kijken naar de verschijnselen binnen groep 1(geschillen die eerder onder-
worpen zijn geweest aan administratiefrechtelijke beoordeling, of daaraan
onderworpen hadden kunnen worden), en afzonderlijk te kijken naar de
verschíjnselen binnen groep 2(geschillen die `direct' ter beoordeling aan de
burgerlijke rechter worden voorgelegd). De vragen worden dan: (1) Wijzen
de verschijnselen binnen groep 1 op een verband tussen het eigen-aardige
karakter van de overheid en de gebruikelijke gedragslijn van de burgerlijke
rechter, wanneer hij geconfronteerd wordt met een schadevordering na
vernietiging van een beschikking? (2) Wijzen de verschijnselen binnen groep
2 op een verband tussen het eigen-aardige karakter van de overheid en de
wijze waarop de burgerlijke rechter het overheidshandelen beoordeelt, wan-
neer hij `direct' geschillen krijgt voorgelegd waarin de overheid partij is?
Door zo'n methode, dus bij constant houden van de factor `al of geen voor-
afgaande administratiefrechtelijke procedure' kan duidelijk worden of de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid een apart soort aan-
sprakelijkheid is.

D. Toepassing van de methode

Binnen groep 1-geschillen die eerder onderworpen zijn geweest of (hadden)
kunnen worden aan administratiefrechterlijke beoordeling- doen zich de
volgende opmerkelijke verschijnselen voor wanneer er bij de burgerlijke
rechter een vordering wordt ingesteld: het terugtreden van de burgerlijke
rechter ten faveure van de administratieve rechter wanneer er een met
voldoende waarborgen omgeven administratiefrechtelijke rechtsgang gegeven
is; het hanteren van het beginsel van de formele rechtskracht door de bur-
gerlijke rechter; het zich conformeren van de burgerlijke rechter aan het
oordeel van de administratieve rechter. Deze verschijnselen doen het voor-
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komen alsof aan de burgerlijke rechter nauwelijks nog ruimte toekomt. De
vraag is of dit terecht is: is het terecht dat de burgerlijke rechter terug-
treedt, is het terecht dat de burgerlijke rechter het oordeel van de admini-
stratieve rechter overneemt, dat de burgerlijke rechter uitgaat van het
beginsel van de formele rechtskracht van een beschikking etc. Een bepaalde
zienswijze in deze kwestie lijkt vooral samen te hangen met de visie die
men heeft op de taakvervulling van de administratieve rechter: gaat men uit
van de oorspronkelijke opzet van het administratieve recht, waarin het bij
de rechterlijke toetsing om de `rechtmatigheid' van een besluit in zeer
strikte zin gaat, dan zal men niet bijster gelukkig zijn met genoemde ver-
schijnselen. Ziet men echter in de activiteiten van de administratieve rechter
een (groei naar een) volwaardige rechterlijke toets, dan kan men met ver-
bazing (en misschien bewondering) constateren op welke manier de burger-
lijke rechter reageert op deze `nieuwe' taakvervulling door de administratieve
rechter. Om deze twee uiteenlopende visies op hun merites te kunncn beoor-
delen lijkt het van belang het volgende na te gaan: gelden voor bestuurs-
rechtelijk handelen en privaatrcchtelijk handelen andere rechtsnormen? Is
de wijze (de manier) waarop de administratieve rechter toetst verschillend
van de toets door de burgerlijke rechter? Leidt de van het privaatrecht
verschillende structuur van het administratieve recht tot wezenlijke verschil-
len in resultaat? Pas na zo'n analyse is te zien wat de administratieve
rechter feitelijk aan het doen is. En pas wanneer we weten wat de admini-
stratieve rechter precies doet, valt te bekijken of de overheid in het pri-
vaatrecht op een aparte manier aansprakelijk is.

Met deze vraag: hoe aan te kijken tegen de administratiefrechtelijke
toets, wordt dit hoofdstuk begonnen. Daarna wordt achtereenvolgens gekeken
naar de gevallen uit groep 1(geschillen die eerder onderworpen zijn geweest
aan administratiefrechtelijke beoordeling of daaraan onderworpen hadden
kunnen worden) en de gevallen uit groep 2(geschillen die `direct' ter beoor-
deling aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd).

1. De speciale rechtscultuur van het administratieve recht

Het is geen zeldzaam verschijnsel dat in een bepaald segment van een groter
(maatschappelijk) geheel een cultuur wordt aangetroffen waarin de geldende
normen en waarden typisch zijn voor dat bepaalde segment. Zo zijn er
economische, etnische, godsdienstige, politieke, regionale, of sociale groepen
met eigen specifieke kenmerken. Binnen zo'n segment heerst een `andere'
cultuur, die in verband staat met de positie van de desbetreffende groep;
zo'n verband tussen een bepaalde cultuur en een bepaalde positie kan zich
manifesteren in een specireke bedrijfscultuur, arbeiderscultuur, beroeps-
ethiek, moraal e.d.

Het zou kunnen dat de overheid een bijzondere positie in het recht
inneem[ op grond van het feit dat er andere (van het privaatrecht afwijken-
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de) normen gelden voor he[ bestuurlijk handelen vergeleken bij de normen
die het handelen van een private partij (behoren te) leiden. Een mogelijk
verschil kan liggen in de wijze waarop door de rechter getoetst wordt of
behoort te worden: vereist bestuurlijk handelen misschien een meer afstande-
lijke rechterlijke toets dan het handelen van een private partij? En last
bui not least: wijken de mogelijkheden van de administratieve rechter, gezien
de (van het privaatrecht verschillende) structuur van het administratieve
recht, essentieel af van de mogelijkheden van de burgerlijke rechter?

11 SPECIALE RECHTSNORMEN?

He[ bestuurlijk handelen van de overheid wordt genormeerd door de wet en
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het willen indammen van
bestuurlijke willekeur is een belangrijke stimulans geweest tot precisering
en nuancering van de beginselen van behoorlijk bestuur. Met het doorbreken
van het inzicht dat het bestuur niet alleen beleid voert door het gebruik
van publiekrechtelijke middelen, maar eveneens beleid voert met privaat-
rechtelijke instrumenten (met name de overeenkomst en de naamloze ven-
nootschapsvorm) worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in
het privaatrecht gerecipieerd, althans voor zover het handelen overheidshan-
delen is. Ook handelend binnen het privaatrecht is de overheid gebonden
aan de beginselen van behoorlijk bestuur.l Zijn deze beginselen, die dienen
als leidraad voor het bestuurlijk handelen (in welke vorm dan ook) nu we-
zenlijk verschillend van de beginselen die het handelen van een private
partij normeren? Termen als `beginselen van behoorlijk burgerschap'2, `begin-
selen van behoorlijk ondernemerschap'3 en `beginselen van behoorlijk han-
delen~ doen vermoeden dat het hebben van richtinggevende beginselen als
norm voor het (privaatrechtelijk of bes[uursrechtelijk) handelen misschien
niet zoie[s unieks is, cn dat de kern van de `beginselen' misschien wel
gemeenschappelijk is.

Van Gervens maakt een (analytisch) onderscheid dat verhelderend werkt.
Hij onderscheidt algemene beginselen van behoorlijk l:andelen. Dit zijn de
beginselen die, bekeken vanuit het hele rechtssysteem, het handelen van een
ieder normeren, in welke positie (van boven- of ondergeschiktheid of van

1. De in het voorontwerp (1987) Algemene wet bestuursrecht gecodificeerde beginselen
van behoorlijk bestuur van paragraaf 3.2 tot en met 3.4 zijn van tcepassing ook op

andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten: zie art. 3.1.1 Awb. Vgl. even-

eens art. 3.I.1.IS (3:14) Nieuw BW.

2. J. in 't Veld en N.S.J. Kceman. Beginselen van behoorlijk bestuur. Zwolle, 1985, p. S6.

3. Van Gerven (1987) p. 329; Gras (1984) p. 2.

4. W. van Gerven. Beginselen van behoorlijk handelen. Zwolle, 1983.
S. Van Gerven (1983) p. lS t~m 17.
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wederkerigheid) hij zich ook bcvindt. Voor een ieder geldt bijvoorbeeld het
beginsel van een evenwichtige beoordeling; he[ houdt de verplichting in van
een ieder om, zelfs wanneer hij handelt krachtens een hem toekomende
bevoegdheid of (subjectief) recht, niettemin rekening te houden met alle bij
de handeling betrokken belangen, of, negatief uitgedrukt, om niet willekeurig
te handelen. Dit beginsel stoelt op de gedachte dat men zich mede moet
laten leiden door de belangen van anderen in het gehele contractuele en
buiten-contractuele handelen. Iedere partij, ook buiten contract, moet reke-
ning houden met de aanspraken en belangen van de andere partij, behoort
zich af te vragen of hij de andere partij geen onevenredig nadeel toebrengt,
misbruik maakt van bevoegdheid of misbruik maakt van de oms[andigheden;
hij moet waarschuwen, informeren en wordt beschermd als hij [crecht op
opgewckte schijn afgaat. Ook buiten een contractuele verhouding kan er
sprake zijn van een rechtsbetrekking waarin "...partijen tot elkaar (komen)
te staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste rechtsverhouding,
medebrengende dat zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door de ge-
rechtvaardigde belangen van de wederpartij6."
Een volgend algemcen beginsel van behoorlijk handelen is het vertrouwensbe-
ginsel. In het bestuursrecht speel[ het vertrouwensprincipe in toenemende
mate bij het honoreren van door het bestuur gedane toezeggingen of belof-
ten, en in de gebondenheid aan door het bestuur gesloten overeenkomsten
en uitgevaardigde richtlijnen. Dit beginsel kent het burgerlijk recht sinds
lang: bij discrepantie tussen de werkelijke en uitgedrukte wil wordt de partij
aan de door hem uitgedrukte wil gehouden als daardoor bij de wederpartij
het ver[rouwen is gcwekt dat de uitgedrukte wil met de werkelijkheid over-
eenkomt. Daarbij is van belang "...wat partijen over en weer hebben ver-
klaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig dc zin
die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toe-
kennen, hebben afgeleid."7 Een onbevocgde vertegenwoordiger zal de schijn-
vertegenwoordigde binden, als de derde er op mocht vertrouwen dat de
schijn werkelijkheid was.

Naast deze algemene beginselen van behoorlijk handelen onderscheidt Van
Gerven de algentene beginselen van behoorlijk bestuur in de volle zin van
het woord. De verplichting [o[ een gelijke behandeling, het evenredigheids-
principe (he[ `proportionaliteitsbeginsel' oftewcl `het beginsel van de minste
pijn') en het verbod van détourncment de pouvoir zijn hiervan voorbeelden.
Deze principes gelden speciaal voor posities van bestuur -of ruimcr: van
bovengeschiktheid-. Aan deze beginselen zijn publiekrechtelijke én privaat-
rech[elijke gezagsdragers gebonden. Ouders en vennootschapsbestuurders,
houders van een bevoegdheid tot het nemen van een partijbeslissing en
houders van een machtsposite zijn ten opzichte van degenen die aan hun

6. HR 15 november 1957, NJ 1958, 67. ( Baris~Riezenkamp).

7. HR 17 december 1976, NJ 1977, 241. (Bunde~Erckens).
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gezag of macht zijn onderworpen evenzeer aan deze principes gebonden als
bestuurlijke overheden. Het door Van Gerven gemaakt (analytisch) onder-
scheid tussen beginselen van behoorlijk bestuur en beginselen van behoorlijk
handelen maakt duidelijk dat de aard van de handeling in relatie tot de
(gezags- of mach[s)positie van de handelende partij van betekenis is. Is er
sprake van een gezags- of machtspositie, dan zijn ook `private actors' ge-
bonden aan het verbod van détournement de pouvoir, het evenredigheidsbe-
ginsel en het gelijkheidsbeginsel.

Ik zie cr van af op deze plaats afzonderlijk enkele belangrijke `gedrags-
sturende' of `richtinggevende' normen voor het (bestuursrechtelijk) over-
heidshandelen te bespreken. Voor een groot deel vallen deze samen met de
uit het bestuursrecht bekende toetsingsgronden, de beginselen van behoorlijk
bestuur of, zoals diverse wetten het noemen, de in het algemeen rechts-
bewustzijn levende beginselen van behoorlijk bestuur. Aan deze beginselen is
door anderen ruimschoots aandacht besteed. Ik kan hiervan geen compilatie
geven zonder afbreuk te doen aan de onderscheidingen, de accen[en en de
nuances die met betrekking tot de verschillende beginselen in de literatuur
worden aangebracht. Cen[raal voor dit betoog staat veeleer de vraag: zijn
de normen die als leidraad moeten dienen voor bestuursrechtelijk handelen
nu wezenlijk anders dan de normen die het handelen van een private actor
richting geven?

Het zou zeker een misverstand zijn te menen dat `ongeschreven' begin-
selen in hct privaatrech[ nict voorkomen. De `goede trouw' en de `maat-
schappelijke zorgvuldigheid' zijn daar sprekende voorbeelden van. De `goede
trouw' heeft zich in de loop der jaren, ook buiten het gebied van de uit-
voering van de overeenkomst, ontwikkeld tot een belangrijke norm voor het
handelen; men denke bijvoorbeeld aan precontractuele verhoudingen en
verhoudingen waar partijen in een speciale relatie tot elkaar staan. De
`maatschappelijke zorgvuldigheid' heeft het onrechtmatige-daadsrecht geheel
doordrongen. Het verbintenissenrecht is bij uitstek een rechtsgebied waarin
de norm `het rekening houden rnet de bclangen van anderen' een plaats kan
krijgen. Rekening houden met de belangen van anderen en zich mede laten
leiden door de belangen van anderen, ook buiten het kader van een overeen-
komst, is een element dat niet meer is weg te denken uit het huidige pri-
vaatrecht. Een en ander betekent dan ook, dat het een misverstand zou zijn
te menen dat degene die een burgerlijk recht uitocfent vrij is om binnen de
grenzen der wet onbelemmerd zijn eigen criteria te kiezen om zijn eigen
(vermogens)belang te dienen. De `goede [rouw' en de `maatschappelijke
zorgvuldigheid' stellen hem hierin grenzen.

De grootste overeenkomst in richtinggevende normen, zowel voor be-
stuursrechtelijk als voor privaa[rechtelijk handelen, is wel dat een partij in
zijn handelen rekening behoort te houden met de gerechtvaardigde belangen
van anderen. Het is niet wezenlijk van belang of dit `rekening houden met
de gerechtvaardigde belangen van anderen' wordt genormeerd door bijvoor-
beeld de goede trouw resp. de maa[schappelijke zorgvuldigheid of door de
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beginselen van behoorlijk bestuur. Dan kan het zo zijn dat accenten ver-
schillend liggen: de bestuurlijke overheid krijgt gezien haar taakstelling
vaker te maken met de wet en de (in de terminologie van Van Gerven)
algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de volle zin van het woord.
Bestuurlijk handelen wordt vaker genormeerd door de wet en door bijvoor-
beeld het détournementbeginsel dan he[ handelen van een private partij,
omdat een private partij over het algemeen daarmee minder in aanraking
komt. Maar zo'n verschil is niet wezenlijk; een dergclijk verschil hangt
samen met de taak die een bepaalde actor heeft. Wanneer die taak voor een
groot deel bestaat uit het uitvoeren van wetten, zoals dat bij de bestuurlijke
overheid het geval is, ligt he[ voor de hand dat de wet en het verbod van
détournement het gedrag van het bestuur vaker richting geven dan dat dat
bij een private partij het geval zal zijn. Vaker, maar niet wezenlijker. De
norm blijft immers dezelde: ieder mag in principe zijn eigen belangen behar-
tigen en doeleinden nastreven met die beperking dat men zich in zijn (be-
stuurlijk) handelen mede móet laten leiden door de gerechtvaardigde belangen
van anderen. Dit geldt niet alleen voor de bestuurlijke overheid, dit geWt in
beginsel voor elke partij. Wat voor naam aan die norm(en) dan precies wordt
gegeven (goede trouw, maatschappelijke zorgwldigheid, beginselen van be-
hoorlijk bestuur) is daarbij minder relevant.

Naar ik meen zijn de overeenkomsten tussen bestuursrechtelijke en pri-
vaatrechtelijke beginselen die dienen als leidraad voor het handelen zoveel
groter en wezenlijker dan de verschillen; de verschillen zijn kwantitatief
van aard, de overeenkomsten kwalitatief. Onvoldoende reden om te zeggen
dat de rechtscultuur van het administratieve recht zich kenmerkt door spe-
ciale rechtsnormen.

1.2 EEN SPECIALE WIJZE VAN TOETSEN?

De vorm van toetsing die de Hoge Raad heeft toegepast in he[ arrest aan-
gaande de Doetichemse woonruimtevorderingg is `marginale toetsing ' van
het beleid genoemd.9 De term `willekeur' stamt uit dit arrest. Willekeur doel
zich volgens de Hoge Raad voor als "... als moet worden aangenomen dat de
vorderende autoriteit bij afweging van de in aanmerking komende belangen
in redelijkheid niet tot een vordering [van woonruimte] heeft kunnen komen,
en dus afweging van die belangen geacht moet worden nict te hebben plaats
gehad." Het arrest kan slechts begrepen worden vanuit de situatie van die
jaren, zowel wat betreft de term `willekeur' als wat betreft de wijze van
toetsing die de geschiedenis is ingegaan als `marginale toetsing'. In 1949 had

8. HR 2S februari 1949, NJ 1949, SS8.
9. Door H.D. van Wijk, Voortgaande terugtred, Alphen aan den Rijn, 1959, p. 3. De

uitdrukking is vervolgens ingeburgerd.
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de Hoge Raad geen ander toe[singskader ter beschikking dan een (civiel-
rechtelijk) redelijkheidskader (`willekeur' genoemd in de Doetichemse woon-
ruimtevordering). De beroepsgronden uit het administratief (proces)recht, die
naast strijd met de wet, ook détournement de pouvoir, willekeur of strijd
met een beginsel van behoorlijk bes[uur vermelden, waren nauwelijks bekend:
de wet Arbo, de wet Arob (en eerder de wet BAB), de Tijdelijke wet kroon-
geschillen zijn alle van meer recente datum. De Beroepswet (van 1902, later
vervangen door de Beroepswet van 1955) is niet gebonden aan enige beroeps-
grond, evenmin als de Kroon als beroepsorgaan daaraan gebonden is of was.
Dat de Hoge Raad in 1949 toeiste binnen een (`willekeur'- of) redelijkheids-
kader is nie[ meer dan logisch. De Hoge Raad heeft in zekere zin daarmee
de weg gebaand voor de toetsing zoals die door de later ingestelde admini-
stratiefrechtelijke colleges wordt verricht. Zij konden van meet af aan
beschikken -naast strijd met de wet- over het détournementcriterium, het
willekeurcriterium en de beginselen van behoorlijk bestuur om het handelen
van de overheid te beoordelen. In feite geldt dit ook voor de meihode van
toetsing die bekend is geworden onder de term `marginale toetsing van
beleid'. Het hanteren van deze term heeft wellicht mede de weg gebaand
voor administratiefrechtelijke toetsing van overheidshandelen.

Dat de wijze van toetsing `marginale toetsing' van beleid is genocmd, valt
te begrijpen vanuit de historische con[eact. De vrees bestond (nog steeds)
dat de rechter op de stocl van de administratie zou gaan zi[ten. De uitspraak
inzake de Doetichemse woonruimtevordering betekende in die jaren eerder
een verscherping dan een versoepeling in de rechterlijke controle op het
overheidshandelen: de omstandigheden waaronder er sprake kan zijn van
bestuurlijke `willekeur' werd aan rechterlijke controle onderworpen. Het
bestuur bleek niet vrij [e bepalen wat in welke situatie een redelijk gebruik
van haar bevoegdheid was. Wellicht was de in[roduc[ie van de term `margi-
nale toetsing' wijs beleid in die jaren, teneinde de toetsing op overheidshan-
delen meer acceptabel te maken.

Marginale toetsing -toe[sing op `willekeur' of `kennelijke onredelijkheid'-
is geen manier van toetsen die vreemd is aan de burgerlijke rechter. Een
zekere rechterlijke distantie is in bepaalde privaatrechtelijke verhoudingen-
bijvoorbeeld waar beleidsvragen spelen- evenzeer gepast; de burgerlijke
rechter zal een zekere marge aanhouden waarbinnen partijen (bijvoorbeeld
ondernemers, bedrijfsorganisaties, ouders, welz.ijns- en onderwijsinstellingen)
tot op zekere hoogte vrij zijn hun beleid te bepalen. Bij marginale toetsing
wordt het gevoerde beleid door de rechter op redelijkheid getoetst, waarbij
de [oetsende instantie de beleidsvrijheid van de handelende par[ij respec-
teert. Marginale toetsing bij de uitoefening van (subjectieve) rechten is
evenmin een onbekend verschijnsel. De jurisprudentie handelend over `mis-
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bruik van recht' geeft daar voorbeelden van.lo Dàt marginale toetsing
voorkomt in het bestuursrecht en in het privaatrecht wordt dan ook niet
betwist.l l

Op welke manier de `marginaliteit' in de rechterlijke toetsing behoort te
worden geïnterpreteerd is een andere zaak. De `willekeur'-formule sluit niet
uit dat de marginaliteit op verschillende manieren wordt uitgelegd. Het lijkt
slechts een nuance verschil om het `arbitrium boni viri' (het oordeel van
een redelijk oordelend mens) om te zet[en in `een oordeel, waatoe een
redelijk oordelend mens nooit had kunnen komen'. Bij mij leeft echter de
idee dat het mecr vereist om als redelijk oordelend mens te beslissen, dan
om een beslissing te vermijdcn, waartoe geen redelijk oordelcnd mens had
kunnen komen. Om als een redelijk oordelend mens te beslissen is het, dacht
ik, nodig om op de hoogte te zijn van alle relevante feiten (de concrete
situatie) en alle bij het geval bctrokken belangen, teneinde tot een redelijk
oordeel [e kunnen komen. In het andere geval, wanneer van iemand verwacht
wordt een beslissing niet te nemen, waartoe geen redelijk denkcnd mens had
kunnen komen, kan men, op zijn intuïtie vertrouwend, een beslissing nemen,
in de hoop globaal wat in de richting te zilten van wat anderen `normaal'
ook niet zouden beslissen. Dit is wellicht enigszins gechargeerd gezcgd, maar
wat bedoeld wordt is dit: uiteraard is een zekere rechterlijke distantie
gewenst en -als het goed is- ook altijd aanwezig. Maar een positieve formu-
lering in de richting van een redelijkheidstoetsing vercist meer dan een
(negatief geformuleerde) toets op `kennclijke onredelijkheid' of `willekeur'.
Het vereist van de rechter dat hij, vanuit de concrete situatie vcrtrekkend,
het proces doorloopt waarin een partij tot de -aangevochten- bcslissing is
gekomen. Het vereist dat hij nagaat welke belangen bij het concrete geval
betrokken zijn, en of inet de betrokkcn belangen voldoende rekening is
gehouden.

Met betrekking tot bestuurlijke activiteiten van de overheid is het ge-
wenst dat de `marginale' rech[erlijke toetsing in de positieve formulering
wordt geïnterpreteerd en tocgcpast. De rcden die ik daarvoor wil aanvoeren
lig[ niel zozeer in de veronderstelling dat de besluitvorming doon c~t bestuur
-door onwil of door onvermogen- op vrij willekeurige wijze plaa[svindt. Zo
er sprake is van een tekortkoming in deze, lijkt mij de `zwarte pict' eerder
op zijn plaats bij de wetgever dan bij he[ bestuur. Wetgeving in ruime zin
(dus ook materiële wetgcving) bestaat veelal uit het tockennen van bestuurs-
bevoegdheden. Het bestuurlijk werk gebeurt in veel gevallen op basis van
attributie, delegatie of mandaat. Voegt men daarbij de hoeveelheid pseudo-

10. HR 24 mei 1968, NJ 1968, 252 (Buma~I3rinkman); HR 17 april 1970, NJ 1971, 89

(Grensoverschrijdende garage).

11. In 't Veld~Koeman (1985) p. 50 t~m 52; H.D. van Van Wijk bew. door W.

Konijnenbelt, tIoofdstukken van administratief recht, 's-Gravenhage, 1984, p. 108;

GJ. Wiarda, Drie typen van rcchtsvinding, "Lwolle, 1988, p. 115 t~m 13í.
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wettelijke regelgeving in de vorm van circulaires en ministeriële richtlijnen,
dan wordt duidelijk dat de (formele maar ook materiële) wetgever weinig
steun geeft aan degenen die met de uitvoering van de wetten belast zijn. Er
wordt dus veel aan het bestuur overgelaten. In een dergelijke situatie kan
het nauwelijks verwonderen dat de rechter een belangrijker plaats gaat
innemen. Waar de wetgever -wellicht noodgedwongen- in gebreke blijft bij
het scheppen van duidelijkheid, wordt het appèl op de rechter groter om
de gewenste duidelijkheid te bieden. Het opnemen van vage normen in de
wetgeving maakt die duidelijkheid eens te meer geboden. Om talloze on-
zekerheden bij bestuur en bestuurden over (de interpretatie van) een wette-
lijke regeling weg te nemen, wordt van een rechterlijke toets meer verlangd
dan de constatering dat geen enkel zinnig denkend mens tot een dergelijke
beslissing had kunnen komen. In zo'n situatie wordt van de rechter verwacht
dat hij terdege kennis neemt van de feitelijke omstandigheden en het proces
van belangenafweging `naloopt' of `mee doorloopt' om eventuele gebreken in
de belangenafweging op te sporen.12 Waarom zou rechterlijk respect voor
(beleids)vrijheid van een bepaalde actor niet kunnen samengaan met wat wel
wordt genoemd een geobjectiveerde redelijkheidstoetsing?13 Speelt hier (nog)
de vrees dat de rechterlijk beslissing door een dergelijke wijze van toetsen
in de plaats gaat treden van de bestuurlijke beslissing, m.a.w. dat de rechter
het in de stoelendans wint van de administratie? Die vrees komt mij onge-
grond voor. Andere (rechts)personen dan de bestuurlijke overheid, zoals
bijvoorbeeld ouders of voogden en bestuurders van vennootschappen, stich-
tingen of verenigingen zijn al geruime tijd gewend aan een (marginale)
rechterlijke redelijkheidstoets van het door hen gevoerde `beleid' ten op-
zichte van degene die onder hun gezag staan.

In het ene geval is wellicht een meer afstandelijke redelijkheidstoetsing
op zijn plaats dan in het andere geval. Dat hangt af van de concrete situa-
tie. Een illustratie hiervan is te zien in de beoordeling door de Onder-
nemingskamer van het Hof Amsterdam van het verzoek van de vakbonden
tot het instellen van een enqucte bij Hyster BV.14. De OK wijst het verzoek
toe en zegt daarbij: "Dc OK merkt ten overvloede op dat dit nog niet bete-

12. De problematiek omtrent de interpretatie van het willekeurverbod speelt door bij het

voorontwerp Awb, waar men in art. 3.2.3 lid 2 poogt te komen tot codificatie van

(onder meer) het willekeurverbod. De Memorie van Tcelichting merkt dienaangaande

op: "Zou men bijvoorbeeld in de Algemenc wet bestuursrecht een bepaling opnemen,

luidende: `De beschikking dient te berusten op een belangenafweging die niet kenne-

lijk onredelijk is', dan zou dit de indruk wekken dat de belangenafweging wel enigs-

zins onredelijk mag zijn. Zou men daarentegen bepalen dat de inhoud van een be-

schikking redelijk dient te zijn, dan zou een dergelijke bepaling aanleiding kunnen

geven tot een intensievere rechterlijke controle dan thans gebruikelijk is."

13. Van der Burg~Cartigny (1983) p. 107.

14. Hof Amsterdam (ondernemingskamer) 23 juni 1983, NJ 1984, 571.
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kent dat het door de bonden aangevochten besluit van Hyster BV om 158
werknemers te ontslaan als wanbeleid moet worden aangemerkt. Van wanbe-
leid is immers eerst sprake bij een handelen in strijd met elementaire begin-
selen van verantwoord ondernemerschap. Of daarvan sprake is zal op basis
van het in te stellen onderzoek moeten worden beslist. Daazbij verdient
tevens opmerking dat ook al zou het nemen en handhaven van het onder-
havige besluit als wanbeleid moeten worden aangemerkt, dit nog geenszins
met zich meebrengt dat het besluit zonder meer voor vernietiging in aan-
merking komt. Voor het treffen van voorzieningen is slechts plaats indien
deze passend en geboden zijn."

De opvatling, dat de `onredelijkheid' bij een beslissing er zo dik boven op
moet liggen dat geen redelijk denkend mens zo'n beslissing had kunnen
nemen, komt men nauwelijks meer tegen.ls Feit is dat, om te kunnen beoor-
delen of de belangenafweging op de juiste wijze heeft plaatsgevonden, de
rechter het proces moet controleren waarin is beslist welke belangen op
welke wijze zijn gewogen. Dit vereist een vrij intensieve manier van toets-
ing. Een meer intensieve rechterlijke controletoets of er een redelijke belan-
genafweging heeft plaatsgevonden is wellich[ juist gewenst in situaties
waarin relatief grote beleidsruimte aanwezig is. De bedoeling daarvan is niet
om de (beleids)ruimte in te perken, maar om een betere controle op de
beslissing te kunnen uitoefenen. Een rechterlijke check op redelijkheid kan
zo de zekerheid geven, waaraan zowel bestuur als bestuurden behoefte heb-
ben. Dit geldt evenzeer voor privaatrechtelijke verhoudingen. De vakvereni-
gingen die twijfels hebben omtrent de rechtmatigheid van een beleidsbeslis-
sing van het bestuur van een onderneming kunnen de rechter verzoeken te
checken of deze beslissing in redelijkheid genomen is, of de bestuurders van
de onderneming in voldoende mate diverse belangen hebben meegewogen.
(Marginaal) toetsen op `willekeur' is (marginaal) toetsen op redelijkheid; het
maakt geen verschil of het beleid van ouders~voogden, vennootschapsbestuur-
ders of van de bestuurlijke overheid onderwerp van de toetsing is. Strijd met
redelijkheid is administratiefrechtelijk onbehoorlijk bestuur (`willekeur') en
privaatrechtelijk een onrechtmatige daad (schending van de zorgvuldigheids-
norm van art. 1401 BW).

Toetsen is altijd `marginaal' toetsen, en `marginaal' toetsen is toetsen op
redelijkheid. Daarbij hangt het van het concrete geval af welke reserve de

15. In 't Veld~Kceman (1985) p. 64: "Algemeen leeft nu wel de overtuiging dat het begrip
`redelijkheid' niet te eng mcet worden opgevat. Wat men van de administratieve

organen verlangt is een objectieve afweging van alle betrokken belangen, met gevoel

voor maat en verhouding, voor evenwichtigheid. Niet alleen mcet blijken dat bij de

belangenafweging geen der betrokken belangen veronachtzaamd is, met de redelijkheid

is voorts in strijd, als een bepaald belang is miskend, niet gencegzaam is gewogen,

of niet gcnceg aandacht heeft gekregen, danwel -omgekeerd- aan een bepaald belang
een té absolute waarde is tcegekend."
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rechter in acht neemt; even[uele eigen beoordelingsvrijheid van handelende
partijen wordt gerespecteerd. Daarbij is niet wezenlijk van belang of het al
of niet om bestuurlijk handelen gaat. De rechterlijke (zorgvuldigheids)toets
op de uitoefening van subjectieve rechten verschilt in essentie niet van de
(marginale) redelijkheidstoets op de uitoefening van (beleids)bevoegdheden.

Of het begrip `marginaliteit' vandaag de dag nog een groot onder-
scheidend vcrmogen heeft valt te betwijfelen. Marginale toetsing mag in
ieder geval niet zo worden geïnterpreteerd dat (een deel van) het gevoerde
`beleid' aan rechterlijke beoordeling onttrokken is. Toetsing van een beslis-
sing van een `gezagsdrager' betekent een `volledige redelijkheidstoetsing'.
Zo komt de beoordeling van de belangen van een minderjarige in de eerste
plaats toe aan de ouders of voogd. Deze bevoegdheid is echter niet absoluut.
De rechter toetst of de bevoegdheid onjuist, of voor andere doeleinden, is
gebruikt, m.a.w. of de ouders~voogd in redelijkheid tot een bepaalde beslis-
sing hebben kunnen komen. Zie bijvoorbeeld HR 20 december 1985, NJ 1987,
54 (weigering huwelijkstoestemming): niet slechts `marginale' maar volledige
redelijkheidstoetsing van weigering door ouders van huwelijkstoestemming.

De discussie over de (marginale) toetsing van (beleids)bevoegdheden van
de bestuurlijke overheid is moeilijk te volgen zonder oog te hebben voor het
oud zeer dat de discussie nog steeds mede bepaalt: de beroemde (of beruch-
te?) koudwatervrees van van de administratie voor de rechter.

1.3 EEN SPECIALE JURIDISCHE STRUCTUUR?

De middelen die de burgerlijke rechter en de administratieve rechter ter
beschikking staan om een bepaald feitencomplex te beoordelen lijken op het
eerste gezicht nogal te verschillen. Zo hebben de beroepsgronden in het
administratief procesrecht andere benamingen dan de gronden waaraan de
burgerlijke rechter toetst. De administratieve rechter toetst aan wettelijke
voorschriften en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De
burgerlijke rechter toetst aan strijd met de wet of inet een wettelijk voor-
schrift, strijd met een verplichting krachtens overeenkomst, strijd met eens
anders recht, de goede zedcn en de zorgvuldigheid. Bovendien, en dat schept
misschien wel de grootste verwarring, leidt de structuur van he[ adminis[ra-
tieve recht er toe, dat de inhoud van het dictum instandlating resp. ver-
nietiging van een besluit is. Dat oogt heel anders dan het toewijzen resp.
afwijzen van een vordering tot nakoming van een contractuele verplichting,
het toe- of afwijzen van een vordering tot schadevergoeding op grond van
wanprestatie of onrechtmatige daad, het toe- of afwijzen van een verbods-
ac[ie etc. Nu ben ik -naar ik meen terecht- van mening dat men zich nooit
blind moet staren op hct juridisch-dogmatisch verschil tussen diverse rechts-
stelsels. Hoezeer verschillend oogt niet het op angelsaksische leest geschoei-
de stelsel van het continentale rechtsstelsel, en hoeveel gelijkenis vindt
men desondanks in de angelsaksische en continentale rechterlijke uitspraken?

99



Ik wil er dan ook sterk voor pleiten vooral te letten op het resultaat van
een rechterlijke interventie. Tot op heden ben ik nog geen uitspraak tegen-
gekomen waarin de (administratiefrechtelijke of civielrechtelijke) signatuur
van de beoordelende instantie zou hebben geleid tot een verschil in rechter-
lijke beoordeling in een concree[ geval. Blijkbaar is met een stelsel van
vernietiging~ins[andlating van een besluit (eventueel gecombineerd met een
nevenuitspraak als het `instandlaten van de gevolgen') om en nabij hetzelfde
resultaat te bereiken als met de ruimer lijkende bevoegdheden die de burger-
lijke rechter heeft. Ere wie ere toekomt: het was Droogleever Fortuyn die
reeds in 1979 wees op de vergaande inhoudelijke congruentie tussen de
begrippen die de administra[ieve rechter toepast en de begrippen die de
burgerlijke rechter hanteert.1ó Op grond van deze congruentie meent
Droogleever Fortuyn dat het hanteren van de algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur door de burgerlijke rechter niet bevorderd hoeft te worden;
de burgerlijke rechter kan bereiken wat hij wi1.17 De conclusie van Droog-
leever Fortuyn, dat het gebruik van de algemene beginselen van bestuur
door de burgerlijke rechter bij het toetsen van overheidshandelen niet be-
vorderd hoeft te worden, volgt niet logisch uit zijn betoog. Met evenveel
recht kan men de mening zijn toegedaan dat er op grond van de geconsta-
teerde congruentie geen bezwaar bestaat tegen he[ hanteren van de begin-
selen van behoorlijk bestuur door de burgerlijke rechter. In de rechtspraak
gebeurt dat ook, en wel direct, d.w.z. niet binnen het kader van het wille-
keur-criterium.lg Naar komend recht maakt art. 3.1.1.15 (3:14) Nieuw BW
directe toetsing mogelijk.19 Sterker nog: de redactie van art. 3.1.1.15 (3:14)
Nieuw BW sluit geenszins uit dat ook een privaatrechtelijk rechtspersoon of
private partij aan de beginselen van behoorlijk bestuur gebonden kan worden.
Wel onderschrijf ik de conclusie van Droogleever Fortuyn dat de burgerlijke
rechter ook zonder administratiefrechtelijke toetsingscriteria te gebruiken
kan bereiken wat hij wil.

Het omgekeerde geldt m.i. evenzeer: de administratieve rech[er kan met
de middelen die hem ter beschikking staan in principe hetzelfde resultaat

16. E. Droogleever I'ortuyn. Congruentie van privaatrechtelijke en administratiefrechte-
lijke begrippen. In: Non sine causa. Deventer, 1979, p. 39 t~m 46.

17. Droogleever Fortuyn (1979) p. 47.

18. HR 27 maart 1987, NJ 1987, 727. m.nt. MS (Amsterdam~Ikon); AB 1987, 255 m.nt.
FHvdB; BR 1987 p. 533 e.v. m.nt. P.de Haan. Eerder reeds: HR 27 juni 1986, NJ 1987,
726 m.nt. MS (Tolkentarieven).

19. Art. 3.1.1.15 (3:14) Nieuw BW bepaalt: "Een bevcegdheid die iemand krachtens het

burgerlijk recht tcekomt, mag niet wordcn uitgeoefend in strijd met de geschreven

of ongeschreven regels van publiekrecht." De MvA ('TK 1984-1985, 17496, nr. 10, p.

4) stelt "onder meer buiten twijfel dat ook de overheid bij de uitcefening van een

privaatrechtelijke bevcegdheid gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk

bestuur". Een hierop aansluitende ontwikkeling is neergelegd in art. 3.1.1 lid 2 Awb.
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bereiken als de burgerlijke rechter met de zijne. Binnen het verschijnsel
vernietiging~instandlating van een besluit blijkt veel mogelijk te zijn. Zie
bijvoorbeeld De Planque (1989) p. 117 t~m 120, die met voorbeelden uit de
jurisprudentie een en ander toelicht. Als vormen van rechtsherstel komen
voor: het bevel tot het nemen van een ander besluit; de verklaring voor
recht; rectificatie; feitelijk herstel. Afgezien van het toewijzen van schade-
vergoeding bij vernietiging -welke mogelijkheden per administratieve rechter
en per wettelijke regeling verschillen, evenals het gebruik (willen) maken
van de geboden mogelijkheden20- is het slechts in een zeer incidenteel geval
dat de administratieve rcchter geen mogelijkheid heeft om te komen tot een
oordeel, dat gelijkluidend zou zijn aan het oordeel van de burgerlijke rechter
- zo deze competen[ was. Waar dit zich voordoet betreft het op opgewekt
vertrouwen gebaseerde vorderingen die worden ingesteld bij de burgerlijke
rechter nadat de administratieve rechter een besluit in stand heeft moeten
laten. Vgl. Hof Amsterdam 22 maart 1984, NJ 1985, 297 (gehuwde AAW-ster).

Ter adstructie van bovenvermelde opvatting is het nodig in te gaan op de
feitelijke werkwijze van de administratieve rechter(s): hoe hanteert de admi-
nistratieve rechter de in het toepasselijke procesrecht gegeven beroepsgron-
den, en in welke mate speelt het complex van concrete feiten door in het
dictum?

1.3.1 Beroepsgrortden

De voornaamste beroepsgrond in het administratief procesrecht is `strijd met
een algemeen verbindend voorschrift' (strijd met de wet). Dit is alleszins
begrijpelijk. Bestuurlijke overheidsactiviteiten bestaan voor het overgrote
deel uit het uitvoeren van wettelijke regelingen. Wordt een besluit (dat op
een wettelijke regeling is gebaseerd) aangevochten, dan zal er allereerst
gekeken (moeten) worden of het aangevallen besluit strijdig is met een
wettelijk voorschrift; onder strijd met de wet zijn tevens begrepen strijd
met het doel en de strekking van de wet. Voordat andere toetsingsgronden
aan bod komen, za121 de rechter allereerst bekijken of een besluit strijd
oplevert met de eersterangs-toetsingsgrond: s[rijd met een algemeen verbin-
dend voorschrift. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn "reser-
vetroepen, waarmee spaarzaam moet worden omgegaan" 22 Nauw hiermee
samen hangt het feit dat de zelfstandige betekenis van het détournement-
criterium in het administratieve recht vrij beperkt is gebleven. Afwijking
van het doel der bevoegdheid is doorgaans in strijd met de (ratio van de)

20. Zie: De Planque (1989) p. 79 e.v.

21. Het woord "zal" is hier imperatief gebruikt. De rechter dient dat te dcen; of hij dat

werkelijk in alle gevallen dcet, is cen andere kwestie.

22. Aldus Donner, o.c. Van Gerven (1983) p. 3 en 4.
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wet. Strijd met de wet of het aanwezig zijn van détournement de pouvoir
impliceert dat de inhoud van het besluit niet juist is, en bij een nieuwe
bestuursbeslissing vervangen moet worden door een besluit met een andere
inhoud. Is er eenmaal sprake van strijd met de wet, dan ligt het voor de
hand da[ er tevens sprake is geweest van schending van een of ineer begin-
selen van behoorlijk bestuur: waarschijnlijk is dat de belangenafweging
gebrekkig is geweest - ware dit niet zo dan was het met de wet stijdige
besluit niet genomen- (willekeur dus); waarschijnlijk is tevens een combinatie
van strijd met de wet en strijd met het motiveringsbeginsel: een met de wet
strijdig besluit kan nooit behoorlijk gemotiveerd worden; een met de we[
strijdig besluit tast veelal de rechtszekerheid aan; van daar uit is he[ nog
maar een kleine stap naar mogelijke strijd met het gelijkheidsbeginsel; strijd
met de we[ kan evenzeer goed samengaan met een gebrek in de zorgvuldige
voorbereiding van een besluit. In de praktijk ziet men ook gebeuren dat
bepaalde beroepsgronden onderling verwisseld kunnen worden. Bijvoorbeeld
het besluit om een popgroep een muziekvergunning [e weigeren werd vernie-
tigd wegens strijd me[ de redelijkheid (willekeur)?~ Weigering op grond
van een motiveringsgebrek was evenzeer denkbaar geweest. De vernietiging
van een besluit tot intrekking van een subsidie werd door de Afdeling recht-
spraak (onder meer) gebaseerd op `kennelijke onredelijkheid' 24 Het besluit
werd ook strijdig geacht met het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldig-
heidsbeginsel.

1.3.2 De invloed va~i het feitencaitplex op l:et dick~m

Daarentegen leidt ecn gebrek, met name in de motivering en in de zorgvul-
dige voorbereiding, niet noodzakelijkerwijs tot strijd met de wet. Om deze
reden is wel bepleit schending van een zgn. formeel (procedureel) beginsel
niet te laten leiden tot het (civielrech[elijke) oordeel dat er sprake is van
cen onrechtmatige daad. De gedachte daarbij is dat bij schending van ecn
formeel beginsel het bestuur in principe het werk nog eens over kan doen,
en daarbij [ot eenzelfde resultaat kan komen.

Naar mijn mening is dii eerder een theoretisch dan een praktisch pro-
bleem. De administratieve rechter bekijkt het gehele feitencomplex, bekijkt
het (bestreden) beslui[ tegen de ach[ergrond van de concrete omstandigheden
en houdt met deze omstandigheden rekening in zijn dictum. Na vernietiging
van een besluit op grond van strijd met de wet, wegens détournement de
pouvoir of wegens een gebrek in de belangenafweging komt het bestuur na
heroverweging doorgaans niet tot eenzelfde besluit als het oorspronkelijke.
Het nieuwe besluit heeft in veel gevallen een andere inhoud. Dit kan, gezien

23. AR 23 juni 1981, AB 1982, 213 (Popgrcep Normaal).
24. AR 23 oktober 1979, AB 1980, 198 (Restauratie St.Bavo-kerk)
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de concrete omstandigheden van het gcval, niet altijd gewenst zijn. In het
geval van strijd met een algemeen verbindend voorschrift kunnen de concrete
omstandigheden aanleiding geven om de nietigheid voor gedekt te verklaren
of te bepalen dat de gevolgen van een besluit in stand moeten blijven. Zo
komt het in het ambtenarenrecht meer dan eens voor dat de nietigheid van
een ontslag wel wordt uitgesproken, maar deze tevens voor gedekt wordt
verklaard met veroordeling tot schadevergoeding jegens de betrokkene.~
Eveneens komt het voor, dat de CRvB nalaat te vernietigen terwijl een
wettelijk motiveringsvoorschrift niet is nagekomen, als duidelijk is dat de
belanghebbende door het processuele gebrek niet in zijn belangen is ge-
schaad.2ó Interessant in dit verband is dat het voorontwerp Awb in art.
6.2.14 voorstelt om deze gedragslijn, die een rechier soms volgt, in zijn
algemeenheid voor te schrijven als gedragslijn voor bestuursorganen die in
bezwaar of beroep oordelen over een bestuursbeslissing.27

Eén van de redenen die Kocman~ geeft waarom strijd met een `formeel'
beginsel van behoorlijk bestuur dient te leiden tot een onrech[matigheidsoor-
deel bij de civiele rechter is dat over enige jaren de Algemene wet bestuurs-
recht in werking zal zijn getreden en diverse beginselen van behoorlijk
bestuur (art. 4.1.4.1: motiveringsbeginscl; art. 3.2.1: zorgvuldigheidsbcginsel)
zullen zijn gecodificeerd. Alsdan zal een handelen in strijd me[ zo'n beginsel
een handelen in strijd met een wettelijk voorschrif[ zijn.

Is er vernietigd enkel en alleen op grond van een formecl gebrek (een
procedurele fout) dan zijn er twee mogelijkheden: (1) Het staat op voorhand
vast dat het bestuursorgaan ondanks hct formele gebrek niet anders had
kunncn beslissen. Dit kan zich voordocn in het geval dat een besluit niet of
onvoldoende gemotiveerd is, doch de motivering wel degelijk gegeven kan
worden. Of in het geval dat dcrden opkomen tegen een -terech[e- vergun-
ningverlening, en verzoeken om vernietiging op grond van een gebrek in de
zorgwldige voorbereiding. Wanneer vaststaat dat een nieuw beslui[ geen
ander resultaat zal opleveren, kan dit aanleiding zijn [e bepalcn dat de
gevolgen van het vernietige besluit in stand blijven.2y (2) Het staat niet t~ij
voorbaat vast tot welke beslissing he[ bestuur in twecde instantie zal komen.
Een en ander kan namelijk athankelijk zijn van de (veranderde of aangevul-
de) motivering die voor ecn besluit wordt gcgeven. Leidt heroverweging tot

25. Zie: De Planque (1989) p. 99 t~m 102.
26. CKvB 25 april 1979, RSV 1979, 166; CRvB 23 mei 1979, RSV 1979, 199; CRvf3 7 janu-

ari 1981, RSV 1981, 121.

27. Art. 6.2.14 Awb luidt "Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of berocp is inge-

steld, kan, ondanks gebreken in de procedure [er voorbereiding van dat besluit, door

het orgaan dat op het bezwaar of bcroep beslist, in stand worden gelaten, indien

blijkt dat de belanghebbenden door de procedurele gebreken niet zijn benadeeld."

28. Kceman (1989) p. 201.

29. Zie voor een voorbeeld: AR 15 maart 1983, AB 1983, 400.
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een identiek bestuursbeluit dat -ook in een bezwaar-of beroepsprocedure- in
stand blijft, zal er doorgaans geen sprake zijn van causaal verband tussen
het oorspronkelijk vernietigde bestuursbesluit en de eventuele schade. Het
besluit had immers in eerste instantie al tot het desbetreffende oordeel
moeten leiden. Vertragingsschade is heel wel denkbaar, met name wanneer
een besluit tot vergunningverlening op verzoek van een derde geschorst is
geweest op grond van een procedureel gebrek. Na herstel van het gebrek kan
verzocht worden om opheffing van de schorsing. Blijft het inhoudelijk onge-
wijzigde besluit in de bodemprocedure in stand, is de vergunningverlenende
instantie niet aansprakelijk, blijkens het vonnis van Rb. Haarlem 31 januari
1984, BR 1984, p. 519 (Aannemingsbedrijf~Haarlem).

1.3.3 Een `gebrek' in het administratieve procesrecht

In een enkel uitzonderingsgeval is het onmogelijk om bij de administratieve
rechter vernietiging van een beschikking te bewerkstelligen, terwijl de
burgerlijke rech[er wel komt tot een veroordeling to[ schadeplichtigheid van
het beschikkende bestuursorgaan. Dit is het geval wanneer op grond van het
toepasselijke procesrecht geen vernietiging mogelijk is zonder contra legem
te gaan, terwijl er wel een beginsel van behoorlijk besiuur, namelijk hei
vertrouwensbeginsel is geschonden. Een vordering bij de burgerlijke rechter
op grond van opgcwekt vertrouwen wordt in een dergelijk geval gehonorcerd.

Allcreerst moet worden opgemerkt dat in de regel een beschikking die gege-
ven is in strijd met gewekte verwachtingen leidt tot vernietiging van de
beschikking. Dit is niet anders dan in he[ burgerlijk recht, waar opgewekt
vertrouwen leidt tot nakoming of schadeplichtighcid.
Een aardige illustratie hiervan (uit het burgerlijk recht) levert de uitspraak
inzake Patelkski~Sittard~. Patelski krijgt ondanks gedane toezeggingen geen
aanstelling in openbare dienst en dient bij de burgerlijke rechter ecn vordc-
ring in tot nakoming, subs. schadevergoeding. De Hoge Raad concludeert tot
gebondenheid in die zin dat indien het bes[uursorgaan niet tot aanstelling
overgaat, het gehouden is tot schadevergoeding.31 Dat he[ bestuursorgaan

30. HR 25 januari 1985, NJ 1985, SS9.
31. De Hoge Raad geeft niet duidelijk aan op welke grondslag (onrechtmatige daad of

wanprestatic) de gebondenheid bestaat tot schadevergceding indien een ovenc~idsor-

gaan in weenvil van gedane toezeggingen, niet tot aanstelling overgaat. Het in dc

praktijk vervagcn van de grens tussen contractuele en delictuele aansprakelijkheid

roept wellicht rcchtstheoretisch vragen op met betrekking tot het gesloten systeem

van verbintenissen: zou dit als antwoord op de werkelijkheid meer open moeten zijn,
of prevaleert de rechtszekerheid en verdient daarom een gesloten systeem van ver-
bintenissen de voorkcur? Ik acht het niet binnen mijn bereik liggen om op deze
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op een of andere manier (tot nakoming of schadevergoeding) gebonden moct
zijn, zou ook bij de Ambtenarenrechter hebben gegolden. Wanneer de ambte-
narenrechter bevoegd zou zijn - Patelski was in zijn vordering niet ontvan-
kelijk bij de Ambtenarenrechter, omdat hij geen arbeidscontract naar pu-
bliekrecht had, maar naar burgerlijk recht- zou hij op grond van strijd met
het ver[rouwensbeginsel moeten overgaan tot vernietiging van he[ besluit
om geen (nieuwe) aanstelling aan Patelski te vcrlenen, en bij gedekt verkla-
ring van de nietigheid van het beslui[ zou er op grond van art. 48 Ambtena-
renwet een schadevergoeding worden toegekend. Het toepasselijke procesrecht
zou in dit geval niet in de weg staan aan vernietiging van het besluit.

De invloed van het toepasselijke procesrecht op het rechtmatigheidsoor-
deel van de adminis[ratieve rechter blijkt heel duidelijk in een casus die
het Hof te Amsterdam werd voorgelegd.32 Het betreft het geval van een
ontvanger van een AAW-uitkering, die in het huwelijk was getreden, nadat
medewerkers van het GAK haar hadden verzekerd, dat haar ui[kering niet in
gevaar zou komen door haar voorgenomen huwclijk. De bedrijfsvereniging
besliste echter anders, volkomen overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
De RvB bc[reurt de onjuiste inlichtingen, maar dit kan volgens de Raad niet
lciden tot continuering van dc uitkering. Er was nog geen uitspraak in deze
van dc CRvB, maar "de onrechtmatighcid van de inlichtingen slaat of valt
niet me[ de vernietiging of bekrachtiging van de beslissing van de BV". De
betrokken medewerkers handelden, ook al waren zij te goeder trouw, onzorg-
vuldig, en dus onrechtmatig; hun gedrag bindt de bedrijfsvereniging in die
zin dat deze aansprakelijk is en verplich[ de schade te vergoeden.

Deze casus wekt de schijn alsof dat de taakinwlling van de administra-
tieve rechter een andere is dan die van de burgerlijke rechter. Begrijpelijk
is dan ook de opmerking van S.C.J.J. Kortmann33, dat de administraticve
rechter nict overgaat tot vernietiging van de aangevochten beslissing '...
betekent (...) niet zonder meer dat de burgerlijke rechter ervan uit moet
gaan dat het handelen van de administratie, waarbij de beslissing is genomen,
ook naar burgerlijk recht rechtmatig is. De administratieve rechter oordeelt
immers alleen over de vraag of het bcstreden besluit al dan niet in s[and
kan blijven, terwijl de civiele rcchter vaak voor de vraag wordt gesteld of

vraag een zinnig antwoord te formuleren. Wellicht is het ook een puur academische

kwestie, omdat de rechtspraktijk mogelijkheden ziet om 'nieuwe wijn in oude zakken

te dcen'. ) let hce(t voor het resultaat geen verschil uit te maken wat dc bron van

een verbintenis precies is, wanneer de aansprakclijkheid gebaseerd kan worden op

een verbintenis uit overeenkomst of uit de wet. In de praktijk kan men verbintenis-

bronnen als overeenkomst, onrechtmatige daad, zaakwaarneming en onverschuldigde

bctaling op een bepaalde manier inwllen die tegemcet kom[ aan de cisen die het

rechtsverkeer stelt.

32. Hof Amsterdam 22 maart 1984, NJ 1985, 297.
33. S.C.JJ. Kortmann (1985) p. 22.
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een complex van handelingen - waaronder de 'naar administratief rechl'
rechtmatige beslissing- onder de gegeven omstandigheden al dan niet als een
tot schadevergoeding verplichtende onrechtmatige daad behoort te worden
geduid." Het probleem zit naar mijn mening echter niet in het verschil in
taakinwlling van de administratieve en burgerlijke rechter; het zit daarin
dat de Raad van beroep de onrechtmatigheid in de gang van zaken wel kan
herkennen (zij be[reurt immers de gegeven onjuiste inlich[ingen) maar een
beroep op `opgewekt vertrouwen' niet kan honoreren: de Beroepswet kent
niet de mogelijkheid om, zoals bijvoorbeeld in de Ambtenarenwet mogelijk is,
de nietigheid voor gedekt [e verklaren, me[ toekenning van schadevergoe-
ding.~ Overigens moet een dergelijke situatie toch als een uitzondering
worden beschouwd: veelal maakt het administratief procesrecht het toekennen
van een schadevergocding mogelijk bij het in stand laten van een besluit3s
Een soortgelijke situatic kan zich voordoen bij een Arob-gevoelig besluit.
Om een voorbeeld te geven: bij de aanvrager van een bouwvergunning is-
door een bevoegde autoriteit- de verwachting gewekt dat de bouwvergunning
zonder problemen verlcend kan worden. Later blijkt de gevraagde bouwver-
gunning niet in overeenstemming te zijn me[ he[ geldende bestemmingsplan,
terwijl er geen mogelijkheid voor vrijstelling is. De beschikking houdt dan
ook de weigering in de gevraagde vergunning te verlenen. Aangevochten in
een Arob-procedure blijft di[ besluit in stand, ondanks strijd met het ver-
trouwensbeginsel. Toekennen van een schadevergoeding aan de appellan[-
bijvoorbeeld voor nodeloos gemaakte kosten- is niet mogelijk. Om schadever-
goeding te verkrijgcn zal de benadeelde zich in zo'n geval tot de burgerlijke
rechter moeten wenden met een op art. 1401 BW gegronde vordering (schen-
ding van opgewekt vertrouwen).

Blijkens de polisvoorwaarden ondcrkent de verzekering (Centraal Beheer-
model AVG4) het probleem dat (gemeentelijke) verzekerden onder omstan-
digheden moeten handclen in strijd met de door hen gewekte verwachtingen,
aangezien het besluit bij nakoming van toezeggingen of he[ honoreren van
gewekle verwachtingen in strijd met de wet zou zijn. Art. 18.4 sluit verze-
keringsdekking uit bij aansprakelijkheid " voor schade door of in verband

34. Wel kent de I3eroepswet in art. 71 de bepaling dat het rceds betaalde niet wordt
teruggevorderd of verrekend, wanncer in bercep het recht op een uitkering gehecl
of gedeeltelijk wordt ontzegd. Dit artikel bicdt echter in een dergelijk geval geen scelaas.

3s. De Wet Arbo kent de mogelijkheid de nietigheid voor gedekt te verklaren (art. s9) en

schadevergceding tce te kennen ongeacht of het besluit al dan niet vernietigd wordt
(art. 60). Op grond van art. s lid 4 TwK kan de Afdeling Geschillen, ongeacht of

het besluit vernictigd wordt, schadevergoeding tcekennen aan de benadeelden, onver-
minderd het recht van belanghebbenden om op grond van anderc wettelijke bepa-
lingen schadcvergceding te vragcn. Art. 4R Ambtenarenwet geeft de mogclijkheid van
een schadevergceding tcekennen bij gedekt verklaring van de nietigheid of werking
van de nietigheid vanaf ecn bepaald tijdstip.
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met het niet nakomen van toezeggingen en~of gewekte verwachtingen. Deze
beperking geldt niet wanneer de beslissing om een toezegging of gewekte
verwachting niet na te komen, objectief gebaseerd kan worden op de omstan-
digheden dat door nakoming een wettelijke bepaling of voorschrift geschon-
den zou worden. Bovendien dient aannemelijk gemaakt te worden dat een
dergelijke bepaling of voorschrift over het hoofd is gezien bij het doen van
een toezegging of het wekken van de verwachting." Zo men kan nakomen,
dient men op straffe van verlies van verzekeringsdekking ook daadwerkelijk
na te komen. Zou nakoming s[rijd met de wet opleveren -hetgeen over het
hoofd is gezien- bestaat er verzekeringstechnisch recht op uitkering. Dit is
de reden dat schade veroorzaakt door handelen in strijd met het vertrou-
wensbeginsel wel uitdrukkelijk wordt uitgcsloten, terwijl dat niet geschiedt
wanneer het gaat om handelen in strijd met een ander beginsel.~

1.3.4 Conclusie

Een en ander voert tot de conclusie, dat het geen praktische zin heeft om
beschouwingen te wijden aan de beroepsgrond(en) die de administratieve
rechter heeft gehanteerd bij een vernietiging. De beroepsgronden zijn vaak
inwisselbaar. Op welke grond er ook vernietigd wordt, bij vernietiging is in
alle gevallen het besluit onrechtmatig -dit is: in strijd met het recht- geno-
men. De concrete oms[andigheden van een geval bepalen, welke vernieti-
gingsgrond gehanteerd wordt: (a) Moet he[ besluit na vernietiging vervangen
worden door een beslui[ met een andere inhoud, kan een `zware' vernieti-
gingsgrond worden gehanteerd: bij voorkeur strijd met de wet. (b) Zijn er
concrete omstandigheden die aanleiding geven om de gevolgen van het besluit
intact te laten, zelfs bij strijd met een algemeen verbindend voorschrift,
dan kan vernietigd worden met instandlating van de gevolgen of kan de
nietigheid voor gedekt worden verklaard. (c) Wordt er -met uitsluiting van
andere mogelijke gronden- vernietigd omdat een beslui[ mank gaat aan een
motiveringsgebrek, en is op voorhand duidelijk dat heroverweging door het
bestuur niet tot een ander resultaat zal leiden, kunnen eveneens de gevolgen
in stand worden gela[en of kan nietigheid voor gedek[ worden verklaard. (d)
Wordt er vernietigd op grond van een proccdureel gebrek maar leidt ecn
hernieuwde beslissing niet tot een andersluidende beslissing, dan is de kans
groot dat er geen sprake is van oorzakelijke verband tussen het aanvankelijk
onrechtmatige besluit en de bewecrdelijk daaruit voortgekomen schade.
Schade is immers pas relevante schade wanneer het besluit anders zou zijn
genomen als het in één keer goed was genomen.

Ook al verschilt de juridische structuur van het bestuursrecht van die van
het privaatrecht, daarvan is echter niet he[ resultaat van een rechterlijke

36. In antwoord op Kceman (1989) die zich op p. 32S deze vraag stelt.
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toetsing afhankelijk. In feite doen zowel de administratieve als de burgerlijke
rechter in essentie hetzelfde: zij betrekken het gehele feitencomplex in hun
beoordeling. Behalve de onrechtmatigheid in strikte zin kunnen tevens andere
aspecten meespelen: ook administratiefrechtelijk geldt het `ius in causa
positum'. Sporadisch kan het, afhankelijk van het toepasselijke administra-
tieve procesrecht, voorkomen dat eenzelfde feitencomplex leidt tot verschil
in eindresultaat bij administratiefrechtelijke of civielrechtelijke beoordeling.

Indien het gebrekki~e besluit schade heeft veroorzaakt, onthoudt de
administratieve rechter3 zich bij vernietiging van een besluit in het al-
gemeen van het doen van een uitspraak over de te vergoeden schade, behalvc
als het gaat om geringe bedragen. Dit is op zich niet problematisch omdat
bij schade na vernietiging de burgerlijke rechter kan worden geadieerd.3s
De burgerlijke rechter pleegt daarbij uit te gaan van het (on)rechtmatig-
heidsoordeel van zijn administratiefrechtelijke collega. Er is geen reden te
veronderstellen dat dit anders ligt voor een besluit dat vernietigd is wegens
strijd met de wet dan voor een besluit dat vernietigd is op grond van strijd
met een beginsel van behoorlijk bestuur. In beide gevallen is er sprake van
strijd met het recht. Gezien het onderling verwisselbare karakter van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur als toetsingsgrond zou het ook
niet tcrccht zijn deze gedragslijn -het uitgaan van het oordeel van de admi-
nistratieve rechter- enkel te beperken tot de gevallen waarin sprake is van
strijd met de wet. Het probleem of een op formele gronden vernietigd besluit
een tot schadevergoeding verplichtende onrechtmatige daad oplevert is eerder
een theoretisch dan een praktisch probleem.

1.4 EEN SPECIAAL SOORT (RECHTS)BETREKKING?

Naarmate de maatschappij complexer en massaler wordt, kunnen veel van
de rechtsgevolgen die traditioneel aan de overeenkomst worden toegerekend,
niet door het bestaan van een contract worden verklaard. Koopmans lanceer-
de het woord `inbedding' voor de ontwikkeling die zich in het overeenkomst-
enrecht heeft voorgedaan: "De contractuele betrekking wordt irtgebed, in
reglementeringen van diverse herkomst, in reeksen van gelijkgerichte ver-
houdingen, in feitelijke situaties van verschillende geaardheid, in een maat-

37. Met uitzondering van (uiteraard) de ambtenarenrechter en het CBB (tenzij een spe-

ciale wet de schadevergcedingsbepalingen van de Wet Arbo uitsluit, zoals bijvoorbeeld

de WEM dcet).

38. Dit in tegenstelling tot vernietiging door de Ambtenarenrechter (want ambtenaren-
recht is exclusief publiekrechtelijk geregeld) en -waarschijnlijk- het CBB (want de
Wet Arbo bepaalt niet dat schadevergceding geldt "onverminderd het recht van be-

langhebbende om op grond van andere wettelijke regelingen schadevergceding te vragen.")
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schappelijke context die meer en mcer rechtens relevant wordt."39 Vergele-
ken bij het continentaal-Europese rechtss[elsel heeft in het Engels-
Amerikaanse rechtssysteem het begrip `relation' wellicht altijd een belang-
rijker rol gespeeld dan het begrip contract, maar: "... voor ons huidige recht
kunnen wij in ieder geval vaststellen dat aan de `relation' een niet te onder-
schatten plaats toekomt..." 40 Het bestaan van een relatie, een verhouding,
een betrekking, blijkt vaak belangrijker te zijn dan het bestaan van een
contract. Om het maatschappelijk verkeer soepel te laten verlopen in een
maatschappij waarin men sterk onderling afhankelijk is van elkaars presta-
ties, is het nodig dat men zich correct tegenover elkaar gedraagt. Relaties
worden op elkaar betrokken en het bestaan van een (bepaalde) betrekking
wordt rechtens relevanL Dit rechtens relevant worden van een betrekking
gaat hand in hand met een verzakclijking van de relaties 41 De betrekking
dic men met de ander heeft formaliseert men "voor alle zekerheid" in duide-
lijke, zo nodig schriftelijk vastgelegde afspraken. Betrekkingen die voorheen
veelal gebaseerd waren op vertrouwen op de andere, soms meer deskundige
partij, worden meer dan voorheen con[ractueel ingevuld42; `patiënten' worden
`consumenten' van de gezondheidszorg, `studenten' zijn `consumenten' van
onderwijs, rechtszoekenden zijn de `consumenten' van de rechtswinkel. Ook
al is er (nog) geen sprake van een contract, de preeontractucle of niet-
contractuele betrekkingen tussen personen of partijen kunnen in bepaalde
gevallen worden gezien als rechtsbetrekkingen, waarin partijen geacht worden
zich te laten leiden door de gerechtvaardigde belangen van de ander. Het
typeren van een bepaalde betrekking als een rechtsbetrekking betekent dat
er sprake is van de bij de rechtsbetrekking behorende rechten en plichten;
het verzuim van (zorg)plichten die uit de rechtsbetrekking voortvloeien heeft
rechtsgevolgen. Voor de aansprakelijkheidstelling betekent dit dat men vaker
dan voorheen primair zal ageren op grond van wanprestatie dan op grond
van onrechtmatige daad. Is er op grond van de bestaande rechtsbetrekking
geen contractuele relatie aan te nemen, fungeert de onrechtmatige daad als
vangnet: een vordering op grond van onrechtmatige daad, namelijk hct niet
in acht nemen van de vereiste maatschappelijke zorgvuldigheid, kan voor
degene die schadevergoeding verlangt met vrij weinig moeite leiden tot
eenzelfde resultaat als wanpres[atie. Als de onrech[matigheid en de schadc
vaststaan is men door het uithollcn van de overige vereisten (schuld, causa-
liteit) veelal ook aansprakelijk.

39. T. Koopmans. Contractueel stippclwerk. Alphen aan den Rijn, 1965, p. 14.
40. Koopmans (1965) p. 10.
41. Zie voor een vrcege vertolkíng van deze gedachte: Max Weber. WirtschaCt und Gesel-

Ischaft. Tiibingen, 1921. Vgl. ook Nieuwenhuis (1979) p. 48 e.v.

42. Vgl. GJ. Rijken, Exoneratieclausules, Deventer, 1983, p. 55, die het verdwijnen van

de traditionele persoonlijke vertrouwensrelatie in de vrije bercepen constateert en

een ontwikkeling naar een steeds tcenemende claim-mindedness bij de cliënt.
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1.4.1 De betrekking t~~ssen bestuur en best~iurden

Is de relatie tussen het bestuur en de bestuurden een speciaal soort betrek-
king, een betrekking waarin `eenrichtingsverkeer' geldt in de besluitvorming
en de communicatielijnen, of kan deze betrekking -evenals bepaalde buiten-
contractuele betrekkingen in he[ burgerijk recht- getypeerd worden als een
rechtsbetrekking, met de wederzijdse rechten en plichten die bij het bestaan
van een rechtsbetrekking horen? Het voorontwerp Algemene wet bestuurs-
recht43 denkt zeer stellig in de richting van een rechtsbetrekking en weer-
spiegelt een andere benadering van de verhouding tussen bestuur en burger
dan voorheen gebruikelijk was: De Memorie van Toelichting formuleert als
volgt: "Ten opzichte van de individuele burger kon het bestuur zich als
boven de burger gestelde overheid presenteren. Kon het bestuursoptreden de
toets aan de wet doorstaan en werd het niet door de volksvertegenwoordi-
ging veroordeeld, dan had de burger het in beginsel te aanvaarden. Voor
een inbreng van zijnentwege bij de beslissing over beschikkingen die hem in
het bijzonder aangingen, was in beginsel geen plaats ingeruimd. Naar huidig
inzicht is het bestuur niet meer te typeren als de overheid die over de
burger beslist zonder met diens zienswijze rekening te houden. Weliswaar is
het bestuur in de eerste plaats gebonden aan de regels van de wetgever en
aan de resultaten van de politieke besluitvorming, maar binnen die grenzcn
moet het ook rekening houden met de belangen van de bij de besluitvorming
betrokken burger zoals die burger deze zelf ziet. Dit vergt een andere
benadering van de burger, waarbij sprake is van een betere communicatie
dan vroeger noodzakelijk werd geoordeeld. (...) Dat evenwicht wordt in het
ontwerp nagestreefd door de betrekking tussen bestuur en burger te be-
schouwen als een rechtsbetrekking weliswaar tussen naar hun aard verschil-
lende partijen -omdat het bestuur het algemeen belang vertegenwoordigt en
daarbij dienstbaar is aan de uitvoering van democratisch genomen besluiten,
terwijl de wederpartij een individueel belang naar eigen inzicht mag behar-
tigen~ -, maar toch een rechtsbetrekking waarin beide partijen in een
wederkerige relatie staan, zodat zij rekening moeten houden met de positie
en de belangen van de andere partij. Voor beide partijen heeft dit gevolgen.
(...) Het bovengenoemde uitgangspunt betekent voor de burger, dat hij zich
bewust moet zijn met het bes[uur in een rechtsbetrekking te staan waarin
van een zekere wederkerigheid sprake is. Uiteraard hoeft hij zich niet

43. De Awb beoogt richtlijnen te geven voor het het bestuurlijk overheidshandelen,

waaronder men het handelen vetstaat van organen van de overheid, onder welke
rechterlijke compctentie dat handelen ook valt. De Awb ziet dus op publiekrcchtelijke
rechtshandelingen (besluiten en beschikkingen), op privaatrechtelijke rechtshandelin-
gen en op feitelijke handelingen.

44. Deze tussenzin kan men naar mijn mening beter laten vetvallen. Zij dcet geen recht
aan ontwikkelingen binnen het privaatrecht, en evenmin aan de sociale werkelijkheid.
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spontaan het algemeen belang aan te trekken; dat is de taak van het be-
stuur. Maar de wederkerigheid brengt wel met zich mee dat hij, voor zover
hij wenst dat met zijn inzichten en belangen rekening wordt gehouden, deze
daartoe op de geschikte wijze naar vorcn moet brengen en dat hij daaraan
ook door het bestuur gehouden kan worden". Talloos zijn de bepalingen in
de Awb waarin het uitgangspunt van de 'rechtsbetrekking' tot uitdrukking
komt. Zuiver ter illustratie -want de keus is groot- kan het volgende dienen.
Artikel 4.1.1 tweede lid bepaalt dat de aanvrager van een beschikking de
benodigde gegevens en bescheiden moet verstrekken, voor zover deze gege-
vens nodig zijn en de aanvrager er de beschikking over kan krijgen. Artikel
4.1.1.6 jo. 4.1.1.7 bepalen dat het bestuursorgaan de aanvraag buiten behande-
ling mag laten, wanneer de aanvrager ook na een herhaald verzoek in ge-
breke blijft de informatie te verschaffen. In artikel 6.2.8 eeste lid wordt
bepaald dat een bczwaar- of bcroepsschrift dat bij een onbevoegd bestuurs-
orgaan of onbevoegde administratieve rechter is ingediend wordt doorgezon-
den naar de bevoegde instantie, met mededeling hiervan aan de afzender.
Het derde lid zegt dat het tijdstip van indiening bij het onbevoegde orgaan
beslissend is voor de vraag of het tijdig is ingediend, tenzij er sprake is
van grove nalatigheid of misbruik van procesrecht. Onder dat laa[ste wordt
blijkens de Memorie van Toelichting bijvoorbeeld verstaan dat een appellant
zonder goede reden een beroep instelt bij een onbevoegde instantic, [erwijl
in het bestreden besluit duidelijk de bevoegde beroepsinstantie vermeld is.

Het op voorhand rekening houden met de gevolgen van een besluit voor
betrokkenen zal menigmaal ertoe kunnen leiden dat het bestuur afziet van
he[ geven van een bepaalde beschíkking. Het volgen van de recente juris-
prudentie of het inwinnen van advies hieromtrent is een kleine (financiële)
moeite in verhouding tot het eventuele schadebedrag waarvoor het bestuur
aansprakelijk kan worden gesteld. Aan de andere kant kan van de wederpar-
tij de nodige zorgvuldigheid terug verwacht worden: schending van de `begin-
selen van behoorlijk burgerschap', zoals het niet verlenen van de benodigde
informatie, kan reden zijn om geen besluit te nemen en kan in beginsel niet
leiden tot vernietiging van de weigering te besluiten. Het uitgangspunt van
de rechtsbetrekking [ussen bestuur en burger komt markant tot uiting in
artikel 3.2.3 Awb; dit artikel ziet op de belangenafweging met betrekking
tot de inhoud van het besluit: alle belangen (dus ook privaatrechtelijke
belangen van de burger) moeten in de beoordeling worden betrokken.

De betrekking tussen bestuur en bestuurden wordt getypeerd als een
rechtsbetrekking. Het bestaan van een rechtsbetrekking brengt voor beide
`partijen' rechten en plichten met zich mee. Het typeren van de betrekking
tussen bestuur en bestuurden als zijnde een rechtsbetrekking wijst op een
ontwikkeling in de richting van meer gelijkheid, althans gelijkwaardigheid,
tussen bestuur en bestuurden. Dit kan niet verbazen. Toenemende wclvaart,
democratisering en scholing hebben ook in de betrekkingen tussen bestuur
en besiuurden effect gesorteerd. Het is geen zeldzaam verschijnsel dat juist
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grotere gelijkheid leidt tot meer conflicten 45 Met de daaruit voor[voeiende
conflicten krijgt het recht en de rechtspraak te maken.

1.4.2 De betrekkiirg tussen óesh~urlijke overhedeit onderling

De betrekking tussen overheden onderling tendeert eveneens in de richting
van een rechtsbetrekking. De sterke hiërachie die de verhoudingen tussen
`hogere' overheid en `lagere' overheden kenmerkte is voor een groot deel
veranderd. Toenemend zelfbewustzijn bij lagere overheden zorgt er voor dat
de tijd dat het Rijk een dictaat kon opleggen aan gemeenten voorbij is. Een
bijzonder aardige beschrijving van deze veranderende betrekking tussen
overheden onderling geeft de studie van L.W. Huberts, De politieke invloed
van protest en pressie; besluitvormingsprocessen over rijkswegen, Leiden,
1988. De studie is een empirisch onderzoek naar besluitvormingsprocessen
over rijkswegen. Het onderzoek betrof vijftien besluitvormingsprocessen over
in de provincie Noord-Brabant geplande rijkswegen; de onderzochte beslis-
singen werden genomen in de periode 1967-1986. De lagere overheden, zo
schrijft Huberts~, opereerden vanaf de jaren zeventig met meer durf en
deskundigheid dan voorheen en ontwikkelden zich tot serieuze gesprekspart-
ners waarmee rekening gehouden diende te worden. Dat gold voor de provin-
cie en voor zowel grote gemeenten zoals Breda als voor kleinere gemeenten
als Loon op Zand. Met andere woorden: langzaam maar zeker drong de geest
van de jaren zestig door in de rela[ie tussen overheidsinstanties. Gezag van
hogerhand werd niet meer als vanzelf aanvaard en wanneer een gemeente
diende te bloeden ten behoeve van rijksbeleid, dan diende daar iets tegen-
over te staan.

Democratisering van de verhoudingen roept eerder meer dan minder
contlicten op, zeker in buiten-contractuele verhoudingen: zonder de zekerheid
van een con[ract is in cen zich wijzigende (rechts)betrekking moeilijk te
bepalen wie tot wat gehouden is. Dit kan aanleiding geven [ot geschillen die
soms wat David~Goliath-achtig aandoen. Zo had een kleine Brabantse gemeen-
[e in het begin van de jaren zeventig gronden aangekocht voor woningbouw,
in overleg met de provincie een bestemmingsplan ontwikkeld dat voorzag in
een woonbestemming en ter voorbereiding van dit plan een voorbereidingsbe-
sluit genomen. Het lag in de bedoeling via de gronduitgifte de verwervings-
kosten en exploitatiekosten op de toekomstige kopers te verhalen. De HID

45. Schuyt (1988, Hoge Raad-bundel) p. 311: Slechts als machtsverschillen tamelijk groot
zijn en blijven, is er weinig of geen toename van conflicten en weinig mobilisatie
van recht. Deze samenhang tussen grote ongelijkheid en minder contlict is door
conservatieve maatschappij-theoretici altijd al gezien, waardoor zij meestal ook
emancipatie en democratisering afwezen.

46. Huberts (1988) p. 249.
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van Rijkswaterstaat maakte vervolgens aan de gemeente kenbaar dat zijn
dienst studie verrichtte naar de ombouw van een rijksweg tot autosnelweg,
heigeen bebouwing onmogelijk zou maken. Verzocht werd de uitvoering van
het plan stop te zetten zolang deze studie nog niet was afgerond. De ge-
meente stelde zich op het standpunt dat de nadelige effecten van een gevolg
geven aan dit verzoek niet voor haar rekening behoorden te komen. De
kosten tengevolge van het opschorten van het plan werden vervolgens gedu-
rende een zestal jaren door de Staat vergoed. Alles verliep echter veel
langzamer dan de aanvankelijk geplande paar jaar, met als gevolg dat de
Staat na 1980 geen vergoedingen meer wenste te betalen, terwijl het ook na
1980 niet mogelijk bleek voor de gemeente om haar plannen te realiseren.
De gemeente heeft vervolgens de Staat in rechte aangesproken ter verkrij-
ging van vergoeding over de jaren 1981 t~m 1987. De handelswijze van de
gemeente is een duidelijk voorbeeld van de gewijzigde opvattingen over de
verhouding tussen overheden onderling.47

De territoriale en functionele decentralisatie brengt met zich mee dat de
publiekrechtelijke bevoegdsuitoefening verdeeld is over verschillende be-
stuurslagen. Dit breng[ de nodige problemen met zich mee over de vraag
welke laag geschikt is voor welk soort taken en welke verdeling in deze
wenselijk is48 Bovendien is het buiten de werkelijkheid aan te nemen dat
alle overheden een met elkaar sporend beleid voeren, alleen omdat zij ge-
zamelijk `de overheid' vormen. Gemeenten, provincie en rijk kunnen funda-
menteel verschillende belangen verdedigen. Talloze voorbeelden zijn te zien:
het rijk wil radioactief materiaal in één van de oostelijke provincies opslaan,
de desbetreffende provincie ziet dat liever gebeuren in één van de westelijke
provincies; een gemeente wil groeien, maar de provincie ziet liever een
andere gemeente als groeigemeente; het rijk wenst niet over te gaan tot
verbreding van een kanaal, een gemeente heeft groot economisch belang bij
verbreding.

Een andere bron van conflicten ligt in het niveau van handelen. Het zijn
vooral de gemeenten die direct worden geconfronteerd met de behoeften en

47. Zoals ook Huberts (1988) p. 249 constateert: "In de loop der jaren zeventig verdween

de vanzelfsprekendheid waarmee eerder het gezag en de deskundigheid van I2ijks-

waterstaat werden aanvaard. Illustratief is een citaat van Ir. J.C. Weterman, die

binnen Rijkswaterstaat in Noord-Brabant jarenlang verantwoordelijk was voor de

wegenaanleg. Ietwat nostalgisch zei Weterman in De Stem van 26 april 1985, ter

gelegenheid van zijn afscheid: "De tijd dat de HID (hoofdingenieur-directeur) tegen

me zei: "Weterman, wil je de burgemeester van Rijsbergen even vragen de E-10 (de

autosnelweg Breda-Antwerpen) in het bestemmingsplan op te nemen, want het staat

zo slordig als die er straks niet op voorkomt" is wel voorbij."

48. Zeker de provincie bevindt zich op dit opzicht in een mceilijke situatie. Zie hiervoor

bijvoorbeeld: Provincie en gemeente: handdruk of handgemeen? Ten Berge,

Tijdhof,Versteden (red), 's-Gravenhage, 1988.
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wensen vanuit de bevolking. Het zijn ook vaak de gemeenten die impopulaire
maatregelen moeten nemen tengevolge van een wijziging in he[ rijksbeleid.
Bij het `doorberekenen' van een verminderde rijksvergoeding aan (groepen
uit) de bevolking dient te gemeente de beginselen van behoorlijk bestuur in
acht te nemen (hetgeen veelal neerkomt op een geleidelijke vermindering of
afbouw). De gemeente heeft in dit opzicht een eigen verantwoordelijkheid
tegenover de burgers. Zie bijvoorbeeld de casus uit het HR 27 juni 198G, NJ
1987, 726 (Tolkentarieven), waar de gemeente als gevolg van maatregelen
van de Rijksoverheid plotseling genoodzaakt werd om op de tolkentarieven
aanzienlijk te bezuinigen. De Rijksoverheid had namelijk tamelijk abrupt een
einde gemaakt aan de situatie waarin de gemeente haar politickosten, voor
zover het bepaalde tarieven betrof, bij het Rijk kon declareren. De gemeente
voelde zich daardoor in een dwangpositie gemanouvreerd en berekende de
verlaging vrij abrupt door in de tolkentarieven, omdat zij de oude tarieven
niet uit eigen middelen kon of wenste te bekostigen. Natuurlijk pleit de
handelswijzc van het rijk de gemeente niet vrij, maar de problemen worden
zo wel eenzijdig verschoven naar de lagere overheid. Het ware wenselijk dat
ook de rijksoverheid de algemene beginselen van behoorlijk bes[uur in acht
zou nemen bij het wijzigen van haar beleid ten opzichte van andere over-
heden.
In zuiver privaatrechtelijke verhoudingen kan he[ niveau-probleem ook een
rol spelen. Zo neemt de staat als erfverpachter soms zeer bezwarende be-
dingen op in een erfpachtovereenkomst met een gemeente. De gemeente op
haar beurt voel[ zich gedwongen dezelfde bezwarende bedingen op [e nemen
in de contracten die zij sluit met haar ondererfpachter a9

Veel vergunningverleningen betreffen gevallen waarin de ene overheid
vergunning verleent aan de andere overheid. Zo dient een waterschap ver-
gunning te verlenen voor he[ aanleggen van waterleidingen of rioleringen
onder een water door etc., welke aktiviteiten veelal door andere (semi)over-
heden ter hand worden genomen; -r.o verleent de provincie (GS) vergunningen,
bijvoorbeeld onder meer aan gemeenten, voor aktiviteiten die onderworpen
zijn aan een vergunning ingevolge een bepaalde milieuwet (Afvalstoffenwet,
Wet verontrciniging oppervlaklewatcr e.d.) In deze si[ua[ies geldt onverkort
hetgeen is opgemerkt ten aanzien van de rechtsbetrekking tussen bestuur en
bestuurden: de vergunningverlenende partij kan zich niet (meer) presenteren
als een macht die in hiërarchie `boven' de vragende partij staat. Met de
belangen van de vergunningaanvrager dient rekening te worden gehouden.
Ook tussen overheden geldt dat zij in een wederkerige relatie met elkaar

49. Zoals bijvoorbeeld de 'doorberekende' bepaling: "Indien zich bij het einde van het

ondererfpachtrecht nog op het in ondererfpacht uitgegeven onrcerend gced gebouwen,

beplantingen of andere opstallen, inrichtingen of werken bevinden, blijven deze hct

eigendom van de gemeente zonder dat het tot vergceding gehouden is, indicn de

gemecnte opruiming niet verlangt."
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staan en rekening moeten houden met de posi[ie en belangen van de andere
partij. Misschien nog wel sterker: in een buiten-contractuele rechtsbetrekking
kan de goede trouw een rol spelen in het geval er een speciale `vertrou-
wens'relatie tussen partijen bestaat, zoals het geval kan zijn tussen buren,
erfgenamen, ex-echtgenoten e.d.

1.5 SLOTOPMERHING

Het bovenstaande overziend, keren we terug naar de vragen: wat gebeurt
er nu precies in het administratieve recht en hoe beoordeelt de administra-
tieve rechter een geschil dat hem wordt voorgelegd? Maakt het nu werke-
lijk zoveel uit wie er toetst, de burgerlijke rechter of de administratieve
rechter? Zijn de overeenkomsten niet veel groter en wezenlijker dan de
(eventuele) verschillen?

Ik meen dat er onvoldoende bezwaar kan worden ingebracht tegen het
standpunt dat het toetsen door de administratieve rechter te beschouwen is
als het verrichten van een volwaardige rechterlijke toets. Veel zaken pleiten
voor dit standpun[. De basis ligt in het feit dat er in essentie geen verschil
is in de norm die, zowel in het huidige bestuursrecht als in het huidige
privaatrecht, voor een handelende partij geldt: de norm, dat men in zijn
handelen mede rekening dient [e houden met de gerechtvaardígde belangen
van anderen. Hierin raken twee ontwikkelingen elkaar: de ontwikkeling in het
privaatrecht dat gerechtvaardigde belangen van anderen grenzen stellen aan
het vrijelijk nastreven van eigen (vermogens)belangen en de ontwikkeling in
het bestuursrecht om de verhouding tussen bestuur en bestuurden te typeren
als een rechtsbetrekking, waarin men over en weer `rechten' en `plichten'
heeft. Dan kan het zo zijn dat toetsen in het administratieve recht geschiedt
in begrippen die (soms) andere benamingen hebben, dit neemt niet weg dat
uiteindelijk dezelfde aspecten van belang zijn en in de rechterlijke beoorde-
ling zullen worden betrokken; zowel de burgerlijke rechter als de administra-
tieve rechter bekijken de concrete omstandigheden van het geval en beoor-
delen hoe partijen zich in het specifieke geval in hun verhouding ten op-
zichte van elkaar hebben gedragen. Eveneens kan het zo zijn dat de toetsing
in het administratieve recht geschiedt binnen het kader van de instand-
lating~vernietiging van een besluit, maar dit verschil wordt ten zeerste
gerelativeerd door de manier waarop de administratieve rechter zijn bevoegd-
heden weet te gebruiken: het doen van een nevenuitspraak in het dictum,
het in een spoedprocedure naast de schorsing van een besluit een voorlopige
voorziening van bepaalde inhoud plaatsen.

De administratiefrechtelijke toetsing zelf noch het resultaat van de toet-
sing van de administratieve rechter verschillen wezenlijk van de toets die de
burgerlijke rechter verricht. De overeenkomsten zijn thans groter en wezen-
lijker dan de (eventuele) verschillen. Vandaar mag men concluderen dat de
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gehanteerde methodische principes (het terugtreden van de burgerlijke rech-
ter, het hanteren van het beginsel van de formele rechtskracht en het
uitgaan van het oordeel van de administratieve rechter en het overnemen
van zijn oordeel als zijnde he[ oordeel van de meest gerede rechter) een
logisch gevolg zijn van het feit dat de administratieve rechter een volwaar-
dige rechterlijke toets verricht. Genoemde zaken zijn enkel de uiting van het
coi)rdineren en afstemmen van rechterlijke aktiviteiten op elkaar, een vorm
van taakverdeling lussen administratieve en burgerlijke rechter. Scheltemaso
merkt dan ook terecht op dat één van de gevolgen van de open verbinding
tussen publiekrecht en privaatrecht is dat "... de dicussie over de inrichting
van de administratieve rechtspraak thans niet meer een discussie is over de
mate waarin rechtsbescherming tegen de overheid behoort te bestaan, omdat
die rechtsbescherming door de burgerlijke rechter wordt geboden waar een
administratieve rechter ontbreekt. Nu ook niet meer kan worden volgehouden
dat de toetsing door een administratieve rechter naar andere normen ge-
schiedt dan die door de burgerlijke rechter, is het vraagstuk er vooral een
geworden van een doelmatige rechterlijke organisa[ie."

2. Groep 1: Geschillen die eerder onderworpen zijn geweest aan
administratiefrechtelijkebeoordelingofdaaraanonderworpen
hadden kunnen worden

De `gedragslijn' van de burgerlijke rechter heeft een vrij simpel uitgangs-
punt: in administratiefrechtelijke zaken heeft de administratieve rechter
voorrang en komt hem bij uitstek het oordeel over het geschil toe. De
uitwerking is helaas minder eenvoudig. De taakverdeling tussen beide rech-
ters, zo hard nodig en zelfs onmisbaar, brengt weer andere problemen met
zich mee: wanneer is eiser niet ontvankelijk omdat er een administratiefrech-
telijke rechtsgang gegeven is, wanneer wordt eiser de vordering ontzegd
wegens het beginsel van de formele rechtskracht van een beschikking, welke
uitzonderingen zijn er mogelijk op het beginsel van de formele rechtskracht,
wat gebeurt er bij vernietiging wegens schending van een procedureel begin-
sel, wat staat eiser te wachten wanneer een administratiefrechtelijke beslís-
sing wel gevraagd maar niet gegeven is, wat gaat er gebeuren bij (inhoude-
lijk) verschil van inzich[ tussen administra[ieve en civiele rechter in bepaal-
de kwesties? Hoe zeer gewenst taakverdeling ook is, zoveel is wel duide-
lijk: een nieuw doolhof heeft zich aangediend. De navolgende schets van de
huidige stand van zaken poogt de problematiek in kaart te brengen.

Wanneer een beschikking na (mogelijke) administratiefrechterlijke beoor-
deling aan de burgerlijke rechter wordt voorgelegd, gaat de burgerlijke

50. M. Scheltema. De burgerlijke rechter lost het probleem van de administratieve recht-

spraak op. In: NJ 1913-1988, annotatoren kijken terug. Zwolle, 1988, p. 145.
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rechter hiermee op een bepaalde manier om. Bij de bespreking hiervan maak
ik onderscheid tussen de volgende (met elkaar samenhangende) aspecten: (1)
Het terugtreden van de burgerlijke rechter in het geval er een met voldoen-
de waarborgen omgeven onafhankelijke administratiefrechtelijke rechtsgang
gegeven is. (2) Het hanteren van het beginsel van formele rechtskracht van
een beschikking; een beschikking verkrijgt formele rechtskracht wanneer de
beroepstermijn, die op grond van de administratiefrechtelijke regeling toepas-
selijk is, ongebruikt is verstreken, Op het beginsel van de formele rechts-
kracht zijn uitzonderingen mogelijk. (3) Het uitgaan van het oordeel van de
administratieve rechter bij voorafgaande administratiefrechtelijke beoordeling;
wanneer wel gebruik is gemaakt van het administratiefrechtelijk toegekende
beroepsrecht tegen een beschikking gaat de burgerlijke rechter uit van het
oordeel van de administratieve rechter. (4) Het overnemen van het oordeel
van de administratieve rechter als zijnde het oordeel van de meest gerede
rechter; in het geval een beschikking formele rechtskracht heeft verkregen,
maar een beroep op een ui[zondering op het beginsel van de formele rechts-
kracht voor de burgerlijke slaagt, conformeert de burgerlijke rechter zich
in zijn uitspraak aan de administratieve rechter wanneer deze laatste vaste
jurisprudentie op het desbetreffende gebied heeft ontwikkeld.

2.1 HET TERUGTREDEN VAN DE BURGERLIJKE RECHTER

De reden waarom de burgerlijke rechter gemeend heeft te moeten terug-
treden wanneer er een met voldoende waarborgen omgeven administratief-
rechtelijke rechtsgang voorhanden is, ligt voor de hand: het is niet werkbaar
om bij nagenoeg ieder conflict geconfronteerd te worden met een dubbele
rechterlijke competentie. Slechts geschillenbeslechting in het kader van
exclusief publiekrechtelijke regelingensl zou dan niet kunnen leiden tot een

51. Bij exclusief publiekrechtelijke regelingen, bijvoorbeeld in ambtenarenzaken, is de
burgerlijke rechter niet bevcegd. Zie: HR 13 november 1941, NJ 1942, 172 (Ambte-
narenwetarrest) en HR 12 januari 1951, NJ 1951, 537 (Den Heijer~Den Iíaag). Wat
betreft de vraag of zo'n exclusief publiekrechtelijke regeling wel dient te leidcn tot
onbevcegdheid i.p.v. tot niet-ontvankelijkheid kan ik me vinden in de zienswijze van
Scheltema (1988, p.148): Indien men art. 1401 BW als een algemeen geldende bepaling
voor het gehele publiekrecht beschouwt, behoon de competentie-tcedeling van be-
paalde geschillen aan een bijzondere rechter niet tot gevolg te hebben dat dit artikel
voor die geschillen buiten werking wordt gesteld. Het bestaan van een administratieve
rechter behoon niet tot onbevcegdheid van de burgerlijke rechter te leiden, maar
tot niet-ontvankelijkheid van de vordering voor zover de administratieve rechter
voldcende rechtsbescherming kan bieden teneinde te verzekeren dat art. 1401 BW
over het gehele terrein blijft gelden. An. 1401 BW behoort niet voor een bepaald
rechtsgebied, bijvoorbeeld ambtenarenzaken, te worden uitgesloten.
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dubbele rechtelijke competentie. Omdat een wettelijke regeling in deze is
uitgebleven -hetgeen anders had gekund- heeft de burgerlijke rechter de
knoop doorgehakt: kan de burgerlijke rechter niets toevoegen aan de rechts-
bescherming die de administratieve rechter kan bieden, dan heeft beroep op
een administra[ieve rechter voorrang; dit geldt ook in he[ geval een spoed-
voorziening wordt gevraagd 52 In deze gevallen verklaart de burgerlijke
rechter eiser niet ontvankelijk in zijn vordering. Theoretisch is er voor het
terugtreden van de burgerlijke rechter bij de aanwezigheid van een admini-
stratiefrechtelijke rechtsgang een argument te vinden in de zcer ruime
bevoegdheid van de burgerlijke rechter op grond van de obiectum-litis leer.
Deze ruime bevoegdheid van de burgerlijke rechter is vanuit het oogpunt van
rechtsbescherming bijzonder wenselijk. Het hanteren van de obiectum-litis
leer betekent -nog steeds- dat de burgerlijke rechter in staat is aanvullende
rechtsbescherming te bieden in situaties, waarin justitiabelen andcrs ver-
stoken blijven van het oordeel van een onafhankelijke administratieve rech-
ter. Voor het garanderen van een optimale rechtsbescherming is de ruime
bevoegdheid van de burgerlijke rechter gewenst. Daarentegen lijkt het alles-
zins redelijk, dat deze bevoegdheid ten gunste van de administratieve rechter
wijkt, indien de rechtsbescherming van de burgerlijke rechter niets toevoegt
aan de rechtsbescherming die de (onafhankelijke) administra[ieve rechter kan
bieden.

Wanneer het de civiele rechter duidelijk is dat een met voldoende waar-
borgen omgeven administratiefrechtelijke rechtsgang open staat of heeft
gestaan, verklaart hij de eiser niet onlvankelijk in zijn vordering. In het
geschil tussen Vroom 8c Dreesman en de gemeente Groningen53 ging het in
cassatie om de ontvankelijkheid van VBcD. Voorafgaande aan de cassatiepro-
cedure was VBcD in eerdere instaniies niet ontvankelijk verklaard in haar
vorderingen, omdat niet was komen vast te staan -en in de procedure voor
de burgerlijke rechter ook niet kon komen vast te staan- dat de door VBcD
gevraagde bouwvergunning terecht was geweigerd; VBcD had verzuimd terzake
van de weigering gebruik te maken van de in de Wet Arob voorziene admini-
stratiefrechtelijke rechtsgang, zoda[ niet kon komen vast te staan of niet
na de weigering alsnog een bouwvergunning verleend had kunnen worden.
De Hoge Raad vindt dit een onjuiste rechtsopvatting, omdat het afzien door
VBcD van beroep op de Afdeling rechtspraak tegen de weigeringsbeschikking
met zich meebrengt dat "de burgerlijke rechter ervan zal moeten uitgaan
dat deze beschikking zowel wat haar wijze van totstandkoming als wat haar
inhoud betreft in overeenstemming is met de desbetreffende wettelijke voor-

S2. HR 26 juni 1964, NJ 1965, 2(Willemse-arrest); HR 25 november 1977, NJ 1978, 25S

(Plassenschap Loosdrecht); Pres. Rb. Maastricht 23 juli 1982, AB 1983, 122 en Vz.

AR 13 augustus 1982, AB 1983, 123 (modderbadworstelen Valkenburg); HR 17 juni

1983, NJ 1984, 148 (afgifte visum).

S3. HR 22 november 1985, NJ 1986, 722.
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schriften." Het niet ingesteld hebben van beroep op de Afdeling rechtspraak
kan niet leiden [ot niet-ontvankelijkheid vanwege het feit dat VBrD verzuimd
heeft de weigeringsbeschikking aan te vechten.
Dit zou waarschijnlijk anders zijn gewecst wanneer VBr.D de rechtmatigheid
van het weigeringsbesluit ter discussie zou stellen. Maar VBcD legde niet de
onrechtmatigheid van de weigeringsbeschikking aan haar vordering ten grond-
slag. VBcD baseerde de vordering op opgewekt vertrouwen, in de eerste plaats
door te vertrouwen op inlichtingen van gemeentezijde dat vergunning ver-
leend kon worden en in de tweede plaats door te vertrouwen op de eerder
verleende vergunning. De vordering kon dan ook niet afstuiten op niet-
ontvankelijkheid, omdat de rechtmatigheid van het weigeringsbesluit (dat in
principe administratiefrechtelijk aan te vechten was) niet ter discussie stond
bij de burgerlijke rechter. De weigeringsbeschikking is inderdaad door V3cD
niet aangevochten. Voor de aansprakelijkheid van de gemeente betekent dit
dat de gemeente gebonden wordt aan de rechtmatigheid van haar weigerings-
beschikking. Dat lijkt te resulteren in een nogal forse aansprakelijkheid,
omdat er veelal een mogelijkheid is om vrijstelling te verlenen terzake van
bouwplannen die strijden met het bestemmingsplan. VBr.D heeft echter nooit
om vrijstelling verzocht. Het lijkt redelijk, dat als er een reële mogelijkheid
was om vrijstelling te verlenen, VBcD deze mogelijkheid ook had behoren te
benutten. De feiten liggen echter duidelijk genoeg: in de motivering van de
weigeringsbeschikking hebben b. en w. onder meer overwogen dat noch het
overgangsrecht, noch vrijstellingsmogelijkheden van toepassing kunnen zijn.
In zo'n situatie kan men VBcD niet verwijten dat zij de weigeringsbeschikking
niet heeft aangevochten.

Op het beginsel dat de burgerlijke rechter terugtreedt bij een met vol-
doende waarborgen omgeven administratiefrechtelijke rechtsgang zijn geen
uitzonderingen mogelijk. Staat een administratiefrechtelijke rechtsgang open
of heeft deze open gestaan, maar is deze niet benut, leidt dit tot niet-ont-
vankelijkheid. Bij de civiele vordering dient men echter goed te onderschei-
den wat de basis van de vordering vormt. Soms heeft de vordering helemaal
geen betrekking op het niet-aangevochten besluit, maar is de vordering
gebaseerd bijvoorbeeld op een ander besluit of op foutieve inlichtingen. De
casus VáD~Groningen biedt daarvan een voorbeeld. In het algemeen kan
worden opgemerkt dat een civiele vordering mogelijk is wanneer de recht-
matigheid van het niet-aangevochten besluit niet betwist wordt, maar juis[
de (niet-betwiste) rechtmatigheid van het besluit in strijd komt met eerdere
gewekte gerechtvaardigde verwachtingen. Schending van opgewekt vertrouwen
vormt dan de basis voor de vordering, niet de onrechtmatigheid van het
betreffende besluit. Het (geschonden) vertrouwen is gewekt door andere
besluiten of handelingen (inlichtingen, eerdere vergunningverlening) en staat
los van het niet aangevochten (weigerings)besluit. Het niet aanvechten van
het (weigerings)besluit betekent juist dat het beginsel van de formele rechts-
kracht wordt gehanteerd en dient te worden gehanteerd met betrekking tot
dit (weigerings)besluit. De burgerlijke rechter dient ervan uit te gaan dat
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het niet-aangevochten (weigerings)besluit zowel wat betreft de wijze van
totstandkoming als wat betreft de inhoud in overeenstemming is met de be-
treffende wettelijke voorschriften en de algemene rechtsbeginselen.

2.2 HET BEGINSEL VAN DE FORMELE RECHTSKRACHT

Een logisch gevolg van het terugtreden van de burgerlijke rechter bij de
aanwezigheid van een administratiefrechtelijke rechtsgang is het toepassen
van het beginsel van de formele rechtskracht van een beschikking. Heeft te-
gen een beschikking beroep op een (onafhankelijke) rechter open gestaan, en
heeft de rechtszoekende verzuimd van deze rechtsgang gebruik te maken,dan
wordt het besluit door de burgerlijke rechter als rechtmatig beschouwd,zowel
wat betreft de inhoud als de wijze van totstandkoming.~ Dit beginsel sluit
aan op de voorrang die de burgerlijke rech[er verleen[ aan een mogelijk in
te stellen beroep op een administratieve rechter: wordt dit beginsel niet ge-
hanteerd, dan zouden de burgerlijke en de administratieve rechter beiden
kunnen oordelen over de rechtmatigheid van dezelfde beschikking. Het uit-
gangspunt van de formele rechtskracht van een beschikking bij he[ verzuim
gebruik te maken van een openstaande administratiefrechtelijke rechtsgang
kan op bezwaren stuiten. He[ Hei-en Boeicop arrestss draagt een voorbeeld
aan van een mogelijk bezwaar tegen het beginsel van de formele rechts-
kracht: Bogerd, een inwoner van de gemeente Hei- en Boeicop heeft bezwa-
ren tegen een volgens het Hof `min of ineer heimelijk' tot stand gekomen
vrijstellingsbeschikking annex aanlegvergunning van de gemeente aan zich-
zelf. Na het verstrijken van de normale beroepstermijn wendt Bogerd zich
tot de burgerlijke rechter met een op onrechtmatige daad gegronde vorde-
ring. De Hoge Raad houdt echter vast aan het beginsel van de formele
rechtskracht van de beschikking. Hij wijst er op dat het beroepsrecht van
de Bogerd niet verloren kon gaan omdat hij, toen hij van de vergunning
hoorde, alsnog de Arob-weg had kunnen volgen. Art. 9 lid 4 Wet Arob maakt
beroep mogelijk, indien dit wordt ingediend zo spoedig als redelijkerwijs
verlangd kan worden 56

54. Vaste jurísprudentie, vgL HR 19 november 1976, NJ 1979, 216 (Semper Crescendo),

waar het ging om een schadevergcedingsactie tegen de Staat, omdat de scheepvaart-

inspectie geweigerd had om een deugdelijkheidscertificaat af te geven voor een schip.

Ingevolge art. 18 Schepenwet was beroep op de Voorzitter van de Raad voor de

Scheepvaart mogelijk geweest. De tloge Raad was van mening dat, nu eiser van deze

rechtsgang geen gebruik had gemaakt, de stelling dat de afgifte van het certificaat

van deugdelijkheid ten onrechte was geweigerd in het onderhavige geding niet aan de

orde kon komen, zodat er van diende te worden uitgegaan dat de weigering

rechtmatig was, zowel wat betreft de wijze van totstandkoming als wat betreft de inhoud.

55. HR 4 februari 1983, NJ 1985, 21 (Hei- en Boeicop~Bogerd).
56. Voor bezwaar geldt hetzelfde ingevolge art. 13 Wet Arob.
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2.2.1 Uitzonderingen op het beginsel van defomtele rechtskracht

Uitzonderingen op het beginsel van de formele rechtskracht van een beschik-
king zijn mogelijk. In het arrest Heesch~ Van den Akker57 wordt een moge-
lijke uitzondering op het beginsel van de formele rechtskracht geformuleerd
voor het geval dat de bezwaren tegen het beginsel zo klemmend zijn dat
een uitzondering op het beginsel moet worden aanvaard. De casus betreft
het uitwegvergunningstelsel. De gemeente Heesch heeft de aanvrager van
een bouwvergunning, Van den Akker, verplicht een geldsbedrag te betalen in
ruil voor het verlenen van [oestemming aan Van den Akker tot het ver-
zwaren en gebruiken van de benodigde uitweg ten behoeve van de bouw. De
gemeente heeft er alle moeite voor gedaan aan de overeenkomst een privaat-
rechtelijk karakter te verlenen. Van den Akker vorder[ het bedrag terug als
zijnde onverschuldigd betaald. In de procedure voor de burgerlijke rechter
werpt de gemeente aan Van den Akker tegen dat de betaling berust op het
voldoen aan een publiekrechtelijke heffing, en dus een beschikking is in de
zin van de Wet Arob. De Hoge Raad stelt vast dat in dergelijke gevallen de
Afdeling rechtspraak van oordeel is dat er (mede) sprake is van een beschik-
king. Allereerst herhaalt de Hoge Raad hecl duidelijk het beginsel van for-
mele rechtskracht. "Voorop moet worden gesteld dat wanneer [egen een
beschikking een met voldoende waarborgen omklede administratiefrechtelijke
rechtsgang heeft opengestaan (zoals die ingevolge de Wet Arob), de burger-
lijke rechter, zo deze beroepsgang niet is gebruikt, in geval de geldigheid
van de beschikking in het voor hem gevoerde geding in geschil is, ervan
dient uit [e gaan dat die beschikking zowel wa[ haar wijze van tot stand
komen als wat haar inhoud betreft in overeenstemming is met de desbetref-
fende we[[elijke voorschriften en de algemene rechtsbeginselen. Dit geldt in
beginsel ook dan, indien dit de burgerlijke rechter ertoe zou nopen aan zijn
uitspraak de rechtsgeldigheid ten grondslag te leggen van een beschikking
waarvan als vaststaand mag worden aangenomen dat zij, als daartegen tijdig
administratiefrechtelijk beroep zou zijn ingesteld, zou zijn vernietigd." In
het geval van Van den Akker liggen er in de omstandigheden van het geval
zo klemmende bezwaren tegen het hanteren van het beginsel van formele
rechtskrach[, dat dit de burgerlijke rechter er niet van behoeft te weer-
houden deze beschikking, als in strijd met de wet genomen, niet als een
rechtsgeldige titel van betaling aan te merken. Het arrest Heesch~Van den
Akker is -onder andere- buitengewoon belangrijk voor de werking van het
beginsel van formele rechtskracht, en derhalve voor de verhouding tussen de
administratietrechtelijke en civielrechtelijke procedure. Van belang is vooral
de stellige uitspraak dat formele rechtskracht ook geldt in het geval het
adiëren van de administratieve rechter zeker tot vernietiging had geleid.
Belangrijk is ook de toevoeging van de term `algemene rechtsbeginselen' bij

57. HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723.
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de constatering dat een beschikking, waartegen geen administratiefrechtelijk
beroep is ingesteld, geacht wordt te zijn in overeenstemming met de betref-
fende wettelijke voorchriften en algemene rechtsbeginselen: het duidt aan
dat de Hoge Raad -terccht- geen onderscheid wenst te maken tussen `strijd
met de wet' of `strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur'. Terecht,
omdat vernietiging wegens strijd met de wet en vernietiging op een andere
grond ook betrekkelijk willekeurig is. Het hoofdmotief om in dit concrete
geval af te wijken van het beginsel van de formele rechtskracht is, naar
het mij lijkt, voornamelijk het feit dat de gemeente opzettelijk Van den
Akker heeft misleid ten aanzien van het karakter van de `overeenkomst', en
eenmaal bij de burgerlijke rechter deze misleiding aan Van den Akker wil
tegenwerpen. Overigens kan dit niet los gezien worden van andere omstan-
digheden: dat er sprake was van een beschikking kon door Van den Akker
onmogelijk worden opgemerktsg; het feit dat vele gemeenten ongevraagd
hetgeen -ten onrechte- betaald bleek voor uitwegvergunningen restitueerden
aan de betrokken burgcrs. Het lijkt naar aanleiding van het arrest Hecsch~
Van den Akker wel duidelijk, dat de mogelijkheden om een beroep te doen
op een uitzondering ten aanzien van het beginsel van de formele rechts-
kracht, zeer beperkt zullen zijn.

Een uitzondering op het beginscl van de formele rechtskracht vormt in
ieder geval niet de omstandigheid dat men meent een goede reden te hebben
om niet tegen een besluit op te komen, blijkens HR 30 januari 1987, NJ
1988, 90 (Nibourg~Zuidwolde). Nibourg vordert van de gemeen[e Zuidwolde
mede de schade ontstaan door weigering van een bouwvergunning aan Stok,
een contractpartner van Nibourg. Stok had de bedoeling te bouwen op het
van Nibourg gekochte perceel. Het voorlopig koopcontract bepaalt, dat de
overeenkomst ontbonden is, indien niet voor een bepaalde datum een bouw-
vergunning is verleend. De bouwvergunning wordt Stok geweigerd. Stok stelt
tegen deze weigering geen beroep in, in de mening daarvoor een gocde reden
te hebben: voor het desbetreffende gebied geldt een voorbereidingsbesluit.
Een weigering van een bouwvergunning kan echter niet alleen gedragen
worden door een beroep op een voorbereidingsbesluit; indien een bouwver-
gunning niet op grond van het geldende bestemmingsplan kan worden ge-
weigerd, geldt een aanhoudingsplicht. Het was voor Stok dus bepaald niet
zinloos geweest om beroep tegen het weigeringsbesluit in te stellen. Het
betoog dat Stok in verband met het door de gemeente genomcn voorberei-
dingsbesluit meende een goede grond te hebben om niet tegen de weigering
op [e komen, faalt dan ook bij de Hoge Raad: "De enkele omstandigheid dat

58. De uitspraak inzake "Maastricht I" op 1 september 1977 mcest nog volgen; afgezien

daarvan is, ook na "Maastricht I" en andere soortgelijke uitspraken van de Afdcling,

de motivering niet helemaal klip en klaar (althans niet voor mij) waarom bij het

uitwegvergunningstelsel sprake is van een beschikking. Het uitbreiden van de rechts-

bescherming lijkt mij onvoldcende grond opleveren om een beschíkking aan te nemen.
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Stok de beroepsgang tegen de weigeringsbeschikking niet heeft gebruikt
omdat zij van mening was daartoe een goede grond te hebben, is niet vol-
doende om een ui[zondering te maken op het beginsel dat de burgerlijke
rechter, zo een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang tegen een
beschikking niet is gebruikt ervan uit dient te gaan dat die beschikking
zowel wat haar wijze van tot stand koming als wat haar inhoud betreft in
overeenstemming is met de desbetreffende wettelijke voorschriften en al-
gemene rechtsbeginselen." De overweging van de Hoge Raad ligt geheel in
de lijn die is uitgezet in de uitspraken HR 22 november 1985, NJ 1986, 722
(VáD~Groningen) en HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 (Heesch~Van den Akker).
Nu Stok heeft nagelaten tegen de weigering in beroep te gaan, kan Stok-
en ook Nibourg, die daarmee in de gedach[engang van de op het middel
gegeven toelichting te vereenzelvigen valt- de onjuistheid van de weigering
niet meer tegen de gemeente inroepen. Opmerking daarbij verdient wel de
omstandigheid dat er in cassatie door Nibourg geen middel is aangevoerd dat
er toe strekt de rechtmatige weigering (want: niet benutte openstaande
administratiefrechtelijke rechtsgang) aan Stok te kwalificeren als een daad,
die rechtstreeks onrechtmatig is ten opzichte van Nibourg. Een zodanig
middel kan, naar mij lijkt, ook nie[ met succes worden aangevoerd, nu de
schade, die Nibourg heeft geleden door de weigering van de bouwvergunning
aan S[ok, een gevolg is van de contrac[uele koop- en verkoopbedingen zoals
die golden tussen Nibourg en Stok.

In HR 26 februari 1988, NJ 1988, 528 poogt Hot Air BV een uitzondering
op het beginsel van de formele rechtskracht van een beschikking gehonoreerd
te krijgen. Een besluit van de D-G van de Rijksluchtvaartdienst wordt door
Hot Air in kort geding met succes aangevochten. De RLD geeft gevolg aan
de uitspraak in kort geding, waarop Hot Air de ingestelde administratief-
rechtelijke rechtsgang (bij de Afdeling rechtspraak) nie[ heeft vervolgd. Het
geschil, voor zover in di[ kader van bclang, draait om de vraag of er cen
uitzondering geldt op het beginsel van de formele rechtskracht (1) omdat het
resultaat inmiddels op ecn andere wijze is bereikt, of (2) omdat er klem-
mende bezwaren zijn het beginsel van formele rechtskrach[ in deze procedure
toe te passen, nu de inzet daarvan een besluit is uit de tijd dat de opvat-
tingen omtrent de formele rechtskracht nog anders lagen. Beide betogen
kunnen echter niet leiden tot een uitzondering op het beginsel van formele
rechtskracht. Uit het zich neerleggen bij het vonnis in kor[ geding kan niet
worden afgeleid dat de Staat het aan het vonnis van de Pres. ten grondslag
lig,gende oordeel onderschreef, "waarin besloten ligt dat de Staat niet, met
de Pres., van oordeel was dat de gewraakte beschikking een onrechtmatig
karakter had. Kortom, er doet zich hier dus niet het geval voor dat de
burger en het overheidslichaam het erover eens zijn dat de door het lichaam
genomen beschikking onrech[matig is." De mogelijke uitzondering op het
beginsel van formele rechtskracht die de Hoge Raad hier formulcert, namelijk
het geval waarin partijcn het eens zijn over de onrechtmatigheid van een
besluit, is een zinnige uitzondering: waarom verder procederen in het geval
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er geen verschil van mening is (en naar redelijke verwachting ook niet kan

zijn, zou ik willen aanvullen). Toch zal niet lichtvaardig mogen worden
aangenomen dat de beschikkende instan[ie uitgaat van onrechtmatigheid,
indien zij na een uitspraak in kort geding of ingevolge art. 107 Wet RvS op
haar oorspronkelijke beslissing terug komt. Voor het verkrijgen van schade-
vergoeding verdient het aanbeveling de in gang gezette administratiefrechte-
lijke procedure ten einde te voeren, tenzij het beschikkende orgaan zeer
uitdrukkelijk, gemotiveerd en niet mis te verstaan, kenbaar heeft gemaakt,

dat ook het orgaan het besluit onrechtmatig vindt en de aansprakelijkheid

voor de door het besluit veroorzaakte schade erkent. Uit het vrijwillig

terugkomen op een eerder besluit kan niet worden afgeleid dat er zich een

geval voordoet van waarin het overheidslichaam en de burger het er over

eens zijn dat de door het overheidslichaam genomen beschikking onrecht-

matig was. Immers: Hot Air onder 3.3: "Onderdeel bestrijdt -terecht- nie[

het door het hof aanvaarde beginsel van de formele rechtskracht, maar
strekt ten betoge dat daarop een uitzondering moet worden gemaakt voor

het geval belanghebbende de administratieve rechtsgang niet heeft vervolgd
omdat het 'resultaat' dat hij met die rechtsgang beoogde, inmiddels langs
andere weg is bereikt doordat de betrokken overheid hetzij vrijwillig hetzij
onvrijwillig (...) alsnog de door belanghebbende gewenste beslissing neemt.

Het onderdeel faalt." In het geval een weigeringsbeschikking, waartegen

beroep is ingesteld, hangende de procedure alsnog wordt gevolgd door een
begunstigende beschikking (bijvoorbeeld een vergunningverlening) is dit
vrijwillig terugkomen op een eerdere beslissing niet voldoende reden om aan
te nemen dat de vergunningverlener de `onrechtmatigheid' van de oorspron-
kelijke weigeringsbeschikkingsbeschikking erkent. Ter verkrijging van schade-
vergoeding dient vernietiging van de weigeringsbeschikking te worden be-
reikt.

Het tweede argument (blijkbaar geïnspireerd door de uitspraak inzakc
Heesch~Van den Akker) wordt kort en krachtig van de hand gewezen: het

betoog van de klemmende bezwaren (tegen toepassing van het beginsel van

de formele rechtskracht) in verband met hel feit dat de opvattingen destijds

nog niet zo duidelijk lagen, vindt geen steun in de wet. Terecht, naar mij

lijkt. In het geval Heesch~Van den Akker lag het klemmende bezwaar, dat

de uitzondering rechtvaardigde, vooral in andere omstandigheden, met name

in de `misleiding' van het privaatrechtelijk karak[er van de overeenkoms[.

Het risico van dwaling omtrent het objectieve recht -ook al kon men inder-

tijd dit niet voorzien- is, hoe spijtig soms ook, in ons rechtstelsel voor de

dwalende.
In HR 11 november 1988, AB 1989, 81 (Ekro~Staat) wordt wel een beroep

op een soortgelijke uitzondering als bij Heesch~Van den Akker, namelijk een
niet-kenbare administratiefrechtelijke weg, gehonoreerd. Het geschil handelt

om de formele rechtskracht van beschikkingen terzake van keurlonen. De

Hoge Raad herhaalt de inmiddels vaste formule dat wanneer tegen een be-

schikking een met voldoende waarborgen omklede administratiefrechtelijke
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rechtsgang heeft open gestaan de burgerlijke rechter, zo deze rechtsgang
nie[ gebruikt is, ervan uit dient te gaan dat de beschikking zowel wat haar
wijze van tot stand komen als wat haar inhoud betreft in overeens[emming
is met de desbetreffende wettelijke voorschriften en algemene rechts-
beginselen. Echter: " In het onderhavige geval is er evenwel plaats voor een
uitzondering op dit beginsel. He[ is niet aanvaardbaar dat de Staat die in
een groot aantal gevallen tegenover dc betrokken ondernemingen het vaste
beleid voerde dat dat geen beroep werd gedaan op het beschikkingskarakter
van de onderhavige heffingen, ploiseling afwijkt van dat vaste beleid."

Scheltema oppert in zijn noot onder het arrest HR 16 mei 1986, NJ 1986,
723 (Heesch~Van den Akker) dat er misschien reden is een uitzondering te
maken op het beginsel van de formele rechtskracht in het geval men niet
zozeer vernietiging van de gebrekkige beschikking verlangt, maar uitsluitend
schadevergoeding. Dit is van belang indien een beschikking onjuist is en
inmiddels de beroepstermijn is verlopen. (Vgl. HR 19 november 1976, NJ
1979, 216: Semper Crescendo.) In zijn noot bij HR 26 februari 1988, NJ 1989,
528 (Hot Air) constateert hij dat dat dcze mogelijkheid om een uitzondcring
te maken door de uitspraak van de Hoge Raad vervallen is: een beschikking
moet zijn vernietigd wil zij door de burgerlijke rechter onrechtmatig worden
verklaard. Behalve onmogelijk gezien de stellingname van de Hoge Raad,
lijkt het mij ook bepaald niet wenselijk. Het zou impliceren dat de burger-
lijke rechter zich alsnog een oordeel zou moeten vormen over de (on)recht-
matigheid van de beschikking. Dit verdraagt zich niet goed met het uitgangs-
punt dat de burgerlijke rechter geen zelfstandig oordeel toekomt over de
onrechtmatigheid (in de zin van art. ]401 BW) van beschikkingen waartegen
een administratiefrechtelijke rechtsgang open staai of heeft gestaan. Het
zou de moeizaam tot stand gekomen `taakverdeling' tussen de burgerlijke
rechter en de administratieve rechter volkomen op de helling zetten. Boven-
dien zal het percentage gevallen waarin het mogelijk is een dergelijke uit-
zondering aan te nemen niet gering zijnS9 Voor de (belanghebbende) burger
betekent een en ander dat hij zeer attent zal moeten zijn op de mogelijke
administratiefrechtelijke rechtsingang en deze zal moeten benutten.

59. Zie eveneens: J.A.M. van den Berk, Samenloop van schadeaanspraken bij onregel-

matige beschikkingen ter uitvcering van een bestemmingsplan, BR 1988, p. 473: "(...)

accepteren van de uitzondering voor dit soort gevallen zal volgens mij nog maar

weinig van de hoofdregel overlaten..."
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2.2.2 Schadevergoedin~ het terugireden van de burgerlijke rechter en het
beginsel van de formele rechtskracht

~` Causaliteit

Ongeacht of de administratiefrechtelijke rechtsgang al dan niet benut wordt,
uiteindelijk is er steeds sprake van een bcsluit dat formele rechtskracht
heeft voor de burgerlijke rechter. Zoals Koeman terecht opmerkt~, vormt
het beginsel van de formele rechtskracht het sluitstuk op de redenering
waarin het causaal verband tussen het vernietigde besluit en de schade
centraal staat. Wordt na vernietiging een hernieuwd besluit in beroep aan-
gevallen, zal dat beroep moeten worden afgewachL Als het vernietigde
besluit niet andermaal in beroep wordt aangevallen zal de burgerlijke rechter
uitgaan van de juislheid van het besluit. Is na vernietiging een inhoudelijk
andersluidend besluit genomen dan biedt het nieuwe besluit houvast dat
eventuele schade door het vernietigde besluit is veroorzaakt. Is de inhoud
van het besluit identiek aan de inhoud van het vernietigde besluit, dan moet
worden gcoordeeld dat het vernie[igde besluit in beginsel geen schade heeft
vcroorzaak[.

In beginsel, want er zijn situaties waarin een nader genomen identiek
besluit mogelijkerwijs toch aanleiding kan zijn tot schadeplichtigheid. Zo
leidt vernietiging op grond van strijd met de wet in het algemeen in twecde
instantie [o[ een andersluidend beslui[. Dit is echter niet per sé noodzake-
lijk. Het bestuur kan pogen het onrechtmatige besluit te repareren, door het
na de nietigverklaring te legaliseren. Het causaal verband wordt in zo'n
geval problematischer. In he[ vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch, 13
januari 1984, BR 1984, p. 500 gaat het om de aansprakelijkheid van de gc-
meente St.Michielsgestel voor de schade veroorzaakt door een onrechtmatige
beschikking, inhoudende verlening van cen bouwvergunning. De voorge-
schiedenis is als volgt: een bouwvergunning wordt verleend voor de bouw
van een sporthal. Na afwijzing van een schorsingsverzoek vernietig[ dc
Afdeling rechtspraak de bouwvcrgunning wegens strijd met het bestemmings-
plan. Inmiddels is de bouw bijna voltooid. B. en w. legaliseren vervolgens dc
bouw: de vcrgunning wordt alsnog gewcigerd, een art. 19 WRO procedure
wordt opgestar[, de vergunning wordt opnieuw verleend. Deze laats[c bc-
schikking (de tweede bouwvergunning) word[ niet vernietigd. De vraag bij
de Rechtbank is vervolgens of de gemecnte voor dezelfde locatie zou hebben
gekozen (waardoor belanghebbenden schadc leden) indien de gemeen[e van
de aanvang af had gewe[en dat er sprake was van strijd met het bestem-
mingplan en er een art. 19 WRO procedure gevolgd zou moeten worden.

60. N.S.J. Kceman in zijn annotatie bij HR 30 januari 1987 (Nibourg~Zuidwoldc), Bouw-

recht 1987, p. 7G7 t~m 770.
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Slechts in dat geval zou er causaal verband bestaan tussen de onrechtmatige
vergunningverlening en de schade bij de omwonenden. De gemeente krijgt
de opdracht te bewijzen dat art. 19 WRO ook bij de eerste vergunningver-
lening zou zijn toegepast, zodat de sporthal ook dan op die locatie zou zijn
gebouwd.

Het zal duidelijk zijn dat de appellant in een administratiefrechtelijke
procedure een groot belang heeft bij het verkrijgen van een administratief-
rechtelijke uitspraak, met het oog op een schadevordering bij de burgerlijke
rechter. Daarom is het van belang om na schorsing van een besluit (bijvoor-
beeld de aanzegging tot uitoefening van bestuursdwang) de procedure bij de
Afdeling rechtspraak door te zetten, ook al gaan bestuur en bestuurde er
(stilzwijgend) van uit, dat geen bestuursdwang meer zal worden toegepast 61
De administratiefrechtelijke procedure dient eveneens te worden voortgezet
nadat een voorlopige voorziening in kort geding is getroffen omdat: "... de
administratieve rechtsgang bij de Afd. rechtspraak dan niet haar "zin en
belang" heeft verloren: deze rechtsgang kan immers, (...),worden voortgezet
met het oog op het belang dat de burger bij de uitspraak heeft in verband
met een burgerlijk geding strekkende tot verkrijging van schadevergoe-
ding,'~62

~` Geen irthoudelijke admiitistratiefrechtelijke beslissing

Een probleem kan zich voordoen wanneer een volwaardige administratief-
rechtelijke rechtsgang mogelijk is, en ook gevolgd is, en de rechter in die
procedure beslist tot niet-ontvankelijkheid van de appellant. Dit komt nog
al eens voor als de feiten het geschil achterhaald hebben; naarmate een
procedure langer duurt is de kans hierop groot. De rechter kan dan consta-
teren dat de appellant geen bclang meer heeft bij een beoordeling van de
rechtmatigheid van het besluit.63 De opvatting dat de behandeling bij de
Afdeling dient te worden gestaakt omdat bijvoorbeeld een weigeringsbesluit
inmiddels is ingetrokken en dus moeilijk nog vernietigd kan worden is naar
mijn mening niet correct. Het (weigerings)besluit is nu eenmaal een feit,
dat gevolgen heeft gehad; men kan niet doen alsof dit feit zich helemaal
niet heeft voorgedaan. Met de gevolgen van de beschikking dient dan ook
rekening te worden gehouden. Ook na een fictieve weigering gevolgd door
een actieve beschikking dient de in gang gezette procedure tegen het fic-
tieve weigeringsbesluit te worden voortgezet wanneer men er op ui[ is de

61. Zie de uitspraken van de Rechtbank Haarlem 3 september 1985 (Politiedwang Haar-

lemmermeer) en 3 februari 1987 (Politiedwang Haarlemmermeer II), BR 1987, p. 7S8 en

762.

62. HR 26 fcbruari ]988, 1`'J 1989, 528 (Hot Air~Staat).
G3. Zie De Planque (1984) p. 662 en de daar vermelde jurisprudentie.
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door dat besluit ontstane schade vergoed te krijgen. De Afdeling is bereid
desgewenst het fictieve weigeringsbesluit te beoordelen. Zie hiervoor: BR 88,
p. 565 e.v.: degene die geconfronteerd is met een fictieve weigering gevolgd
door een actieve beschikking kan een uitspraak van de Afdeling verkrijgen
indien hij dat wenst en daarbij belang heeft.ód
Het kan desondanks voorkomen da[ de administra[ieve rechter komt lot ecn
niet-ontvankelijkheidsbeslissing. Omdat een beschikking (bijvoorbeeld het
weigeren van een vergunning), die niet inhoudelijk is beoordeeld, toch schade
kan hebben veroorzaakt, zal de burgerlijke rech[er naar mijn mening in een
dergelijk geval de zaak zelfstandig moeten beoordelen. De eiser (ex-appel-
lant) heeft immers nog niet zijn belang verloren de geleden de schade ver-
goed te krijgen~

` Onzuivere schadebeschikkinge~t

Bij een beschikking, waartegen administratiefrechtelijk beroep open staat,
en waar geen afzonderlijke publiekrechtelijke titel valt te bespeuren waarop
de geadresseerde-benadeelde of de derde-benadeelde (een deel van) de schade
vergoed kunnen krijgen (bijvoorbeeld een speciale schadeverordening) dienen
de benadeelden zo alert te zijn de beschikking administratiefrechtelijk aan
[e vechten op grond van het feit dat de beschikkende instantie bij he[
nemen van het besluit zich onvoldoende de belangen heeft aangetrokken van
de door het besluit gedupeerden ~ Dit is (met betrekking tot schade van
derde-belanghcbbenden) de "Paul Kruger-manier" 67 Ook al heef[ men als
benadeelde inhoudelijk geen bezwaren tegen het desbetreffende besluit, ook
al vindt men het schade-veroorzakende besluit op zich `rechtmatig', hct
nalaten bezwaar te maken tegen het desbetreffende besluit betckent het
verlies van rechten op vergoeding. Na afloop van de bezwaartermijn verkrijgt
het besluit immers formele rechtskracht. Is een vordering bij de burgerlijke
rechter in zo'n geval niet reeds vastgelopen in een niet-ontvankelijkheids-
beslissing, leidt toepassing van het beginsel van de formele rechtskracht er
[oe dat het besluit (zonder financiële compensatie voor de benadeelden) wat
betreft inhoud en wijze van [otstandkoming voor rechtmatig wordt gehouden.

64. H. Franken en J.J. Janswoude, Schadevergceding na fictieve weigering, BK 1988, p.

567, w~jzend op de uitspraak AR 16 februari 1982, Cussel e.a., o.c. Jurisprudentie

(D), artikel 3 Wet Arob, p. 3 en 4.

65. Idem: De Planque (1984) p. 662.

66. Zie voor een indeling naar conscquenties op het stuk van de ontvankelijkhcid bij de

Arob-rechter al naar gelang de aard van het schadeveroorzakend besluiC. P. C.G. van

Wijmen en B.P.M. van Ravels, lVadeelcompensatie: op zcek naar de publiekrechtelijke

grondslag, Bouwrecht 1988, p. 267 e.v.

67. AR 22 november 1983, AB 1984, 154.
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Wanneer er precies sprake is van een afzondcrlijke publiekrechtelijke titel is
mogelijk problematisch. Een door het bestuur gehanteerde beleidslijn kan
voldoende publiekrechtelijke grondslag vormen voor een besluit tot het al
dan niet toekennen van schadevergoeding, maar dan moet die beleidslijn wel
zijn vastgesteld met instemming van het orgaan dat (op grond van zijn
autonome bevoegdheid ex art. 168 van de gemeentewe[) ook bevocgd is
schadeverordeningen vast [e stellen~ Mocht er enige kans op zijn dat er
geen afzonderlijke publiekrechtelijke titel aanwezig is met betrekking tot
he[ [oekennen van een schadeloosstelling is het verstandig voor alle zeker-
heid administratiefrechtelijk beroep tegen het besluit zelf in te stcllen.
Onduidelijke criteria of er wel of niet ecn publiekrechtelijke titel aanwezig
is nopen aldus tot het voeren van misschien onnodige procedures. Dit is
bepaald niet wenselijk.

2.3 HET UITGAAN VAN HET OORDEEL VAN DE ADMINISTRA-
TIEVE RECHTER

Het beginsel van de formele rech[skracht is van belang in het geval er geen
administratiefrechtelijke procedure heeft plaatsgevondcn, hoewel deze moge-
lijk was. Het uitgaan van het oordeel van de administratieve rechter is van
belang wanneer er wel een administratiefrechtclijke procedure heeft plaatsge-
vonden. De opvatting van de burgerlijke rechter dat hij dient uit te gaan
van het oordeel van de administratieve rechter sluit nauw aan op het begin-
sel van formele rechtskracht. Zoals de Hoge Raad het formuleert: "Het
beginsel van de formele rechtskracht berust daarop dat het oordeel over de
vraag of de betrokken beschikking zowel voor wat betreft haar wijze van tot
stand komen als voor wat betref[ haar inhoud in overeenstemming is mct
de wettelijke voorschriften en met algemene rechtsbeginselen, bij uitstek
toekomt aan de administra[ieve rechter."~'~ Dit impliceert tevens dat na ecn
voorafgaande adminisiratiefrechtelijke procedure het (on)rechtmatigheidsoor-
deel van de administratieve rech[er het ui[gangspunt vormt voor de burger-
lijke rechter bij een vordering om schadevergoeding. Is een beschikking
vernietigd en is daardoor schade geleden, heeft cen vordering om schadever-
goeding bij de burgerlijke rechter een goede kans van slagen. Is een be-
schikking eenmaal door een onatttankelijke administratieve rechter vernietigd
wegens strijd met het rech[, staat bij beoordeling door de burgerlijke rech-
ter zowel de onrechtma[igheid als de schuld in beginsel vast. Geredeneerd
vanuit het beginsel van de formele rechtskracht van een beschikking is dit
een logisch gevolg. Dat het administratiefrechtelijke oordeel over de on-

68. Zo leggen Van Wijmen en Van Ravels (1988) de jurisprudentie op dit punt uit (p. 271

e.v.). Terecht naar mij lijkt.

69. HR 26 februari 1988. NJ 1989, 528 (Hot Air~Staat).
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rechtmatigheid van een beschikking ook civielrechtelijk onrechtmatigheid
oplevert, valt reeds op te maken uit het arrest HR 24 februari 1984, NJ
1984, 669, inzake St.Oedenrode~Driessen. De casus betreft een vordering tot
vergoeding van de schade die Driessen en Groenwoudt hebben geleden als
gevolg van een aanzegging tot uitoefening van bestuursdwang, welke aanzeg-
ging door de Afdeling rechtspraak vernietigd wordt. Omtrent het vereiste van
`onrech[matigheid' overweegt de Hoge Raad: "Voor zover onderdeel 3a tevens
de strekking heeft te betogen dat het Hof bij zijn beslissing over de aan de
gemeente verweten onrechtmatigheid zich een zelfstandig oordeel over de
onrechtmatigheid van de betreffende beschikkingen had moeten vormen,
onafhankelijk van het oordeel van de Afd. rechtspraak, miskent het onder-
deel dat het oordeel over de vraag of de beschikkingen in strijd met het
recht -als nader bepaald in art. 8 lid 1 Wet Arob- zijn genomen, bij de Afd.
rechtspraak berust zodat het Hof van de uitspraken van de Afd. had uit te
gaan." Sinds deze uitspraak van de Hoge Raad wordt vrij algemeen aan-
genomen dat een beschikking die vernietigd is door een administratieve
rechter onrechtmatigheid in de zin van art. 1401 BW impliceert.70 Deze
lijn wordt doorgetrokken ook bij vernietiging van een beschikking door een
andere administratieve rechter in HR 9 mei 1986, NJ 1987, 252 (Van Gelder):
de overheid handelt onrechtmatig wanneer zij een onverbindend voorschrift
vaststelt gecombineerd met het op grond daarvan opleggen van een belasting-
aanslag en is daarvoor aansprakelijk op grond van art. 1401 BW. Voor zover
er naar aanleiding van deze arresten nog twijfel mocht bestaan over de
zelfstandige rol van het schuldvereiste, maakt de Hoge Raad aan mogelijke
twijfel een einde in het arrest gewezen op 23 september 1986, NJ 1987, 253
gewezen tussen de Staat der Nederlanden en Hoffmann- La Roche B.V.:
"Ingeval een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door een be-
schikking te nemen en te handhaven die naderhand door de rechter wordt
vernietigd wegens strijd met de wet, is daarmede de schuld van het over-
heidslichaam in beginsel gegeven. Het betoog dat hier een uitzondering op
haar plaats is op de grond dat de rechter is uitgegaan van een rechtsopvat-
ting die ten tijde van de beschikking voor het overheidslichaam onvoorzien-
baar was en waarmede dit lichaam geen rekening behoefde te houden, faalt.
Deze enkelc omstandigheid staat er immers niet aan in de weg dat de gevol-
gen van een zodanige uitspraak voor rekening van het overheidslichaam
komt, en doet derhalve niet af aan de in beginsel gegeven schuld van dit
lichaam."

A1 spreekt de Hoge Raad hier van `in beginsel gegeven schuld', veel uit-
zonderingen zullen niet worden toegelaten. Dit blijkt uit uitspraken die
volgcn. In de zaak Nibourg~Zuidwolde~l is de formulering: "Er is geen plaats
voor een uitzondering op de grond dat de gemeente niet een duidclijke

70. LoC.~ers (1984) p. 189; Kceman (1984) p.465; Spier (1987) p.73.
71. IIR 30januari 1987, NJ 1988, 90.
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aanwijzing had of kon hebben dat haar weigeringsbeschikking op deze grond
zou worden vernietigd. Onzekerheid omtrent de betekenis van een bestem-
mingsplan behoort immers voor rekening te komen van de gemeente, die dit
plan heeft vastgesteld, en doet derhalve nict af aan de in beginsel gegeven
schuld van de gemeente." En in Blaricum~Roozen72 vormt he[ ook geen
uitzondering op de in beginsel gegeven schuld wanneer de gemeente: "...op
grond van de toenmalige stand van de rechtspraak en de literatuur niet tot
een andere conclusie had kunnen komen dan dat haar op 22 dec. 1977 inge-
nomen standpunt juist was." In het arrest van het Hof dat ten grondslag
ligt aan HR 26 februari 1988, NJ 1988, 489 (IJsselmuiden~Brink) is de formu-
lering dat gemeente gehouden is de gevraagde bouwvergunning te verlenen,
nu de Afdeling rechtspraak RvS heeft geoordeeld dat zich geen van de
gevallen van uitzondering op art. 48 lid 1 Woningwet voordeed. Door niette-
min de gevraagde bouwvergunning te weigeren "schond zij derhalve haar
rechtsplicht en handelde zij onrechtmatig jegens Brink ook in burgerrechte-
lijke zin."

De vraag of de burgerlijke rechter bij vernietiging wegens strijd met een
formeel (procedureel) beginsel van behoorlijk bes[uur ook uit moet gaan van
het onrechtmatigheidsoordeel van de administratieve rechter wordt voorgelegd
aan de Rechtbank Middelburg.73 Het betreft een aanschrijving door de ge-
meente Sas van Gent tot verwijdering van goederen, die in strijd met de
agrarische bestemming van een perceel zijn opgeslagen. De Afdeling recht-
spraak heeft he[ besluit vernietigd, als zijnde niet naar behoren met redenen
omkleed, aangezien ten onrechte was verzuimd aandacht te geven aan de
mogelijkheid vrijstelling te verlenen aan de planvoorschriften. De beschikking
kon niet door haar motivering wordcn gedragen. De geadresseerde van de
aanschrijving, Van Himschoot, vordert na vernietiging van de beschikking
voor de burgerlijke rechter schadevergoeding voor de door hem gemaakte
onkosten. De procedure betreft de vraag of het handelen van de gemeente
jegens Van Himschoot onrechtmatig is in de zin van art. 1401 BW. Van
Himschoot voert aan dat, als een beschikking in strijd met het recht geno-
men is, de burgerlijke rechter in principe dient uit te gaan van een onrecht-
matige daad als bedoeld in artikel 1401 BW. De gemeente stelt dat Van
Himschoot uit het oog verliest dat de Afdeling rechtspraak heeft vernietigd
wegens een motiveringsgebrek en niet op inhoudelijke gronden. Voor civiel-
rechtelijke aansprakelijkheid is, aldus de gemeen[e, meer nodig. De Recht-
bank oordeelt dat het niet verlenen van vrijstelling ten behoeve van het
door Van Himschoot beoogde gebruik eerst dan onrechtmatig in de zin van
art. 1401 BW is, indien de gemeente in dit geval vrijstelling aan Van
Himschoot had moeten verlenen. Daarover heeft de Afdeling echter geen
uitspraak gedaan. De gemeen[e had vrijstelling dienen te verlenen ofwel

72. HR 30 januari 1987, NJ 1988, 89.
73. Rechtbank Middelburg 27 augustus 1986, BR 1987, p. 764 (Bestuutsdwang Sas van Gent).
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indien aan de vereisten voor het verlenen van vrijstelling was voldaan, ofwel
indien deze in redelijkheid niet geweigerd mocht worden, zodat de gemeente
verplicht was vrijstelling te verlenen. Het eerste geval doet zich niet voor.
Dan resteert de vraag of de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld omdat
zij in redelijkheid de vrijstelling niet had mogen weigeren. Het fei[ dat de
gemachtigde van de gemeente in de procedure voor de RvS heeft verklaard
dat een agrarische bestemming van het perceel ook in de toekomst niet
verwezenlijkt zal kunnen worden leidt tot het oordeel dat de gemeente in
redelijkheid het afgeven van een vergunning niet had mogen weigeren, nu
niet is gebleken van aanwezigheid van andere relevante factoren, die tot een
ander oordeel zouden moeten leiden. De gemeente heeft van een aan het
bestemmingsplan ontleende bevoegdheid gebruik gemaakt tot handhaving van
een bestemming, die volgens haarzelf niet te handhaven was. De gemeente
heeft dan ook onrechtmatig gehandeld en zal eventueel als gevolg hiervan
geleden schade moeten vergoeden.

2.4 HET OVERNEMEN VAN HET OORDEEL VAN DE ADMINI-
STRATIEVE RECHTER ALS ZIJNDE DE MEEST GEREDE
RECHTER

In een verbrokkeld rechtsstelsel met in theorie dubbele rechterlijke compe-
tenties is het zaak in de praktijk te komen tot onderlinge afstemming. Di[
geldt niet alleen ten aanzien van de taakverdcling tussen de rechters, het
geldt evenzeer ten aanzien van de rechterlijke visie op een bepaalde kwestie.
Wil het beginsel van de formele rechtskracht kunnen werken, behoren de
rechterlijke visies op kwesties gelijkgestemd te zijn. Om te voorkomen dat
visies uiteen lopen, s[elt de burgerlijke rechter zich op het standpunt dat in
administratiefrechtelijke kwesties het oordeel van de administratieve rechter
de doorslag geeft: aan de administratieve rechter komt in administratief-
rechtelijke aangelegenheden bij uitstek het oordeel toe, omdat hij de meest
gerede rechter is om over dergelijke kwesties te oordelen. Dit is vooral van
belang in het geval een berocp op een uitzondering op het beginsel van de
formele rechtskracht slaagt bij de burgerlijke rechter. Een administratief-
rechtelijk oordeel is in dat concrete geval niet voorhanden -wegens verzuim
van het administratiefrechtelijk aanvechten van de beschikking- en de bur-
gerlijke rechter zal over de zaak moeten oordelen. Dan kan het gebeuren
dat de inhoudelijke visie van de burgerlijke rechter en administratieve rech-
ter op het probleem uiteenlopen of in het verleden uiteen hebben gelopen.
Op bewonderingswaardige wijze werkt de Hoge Raad deze problematiek uit
in het geschil tussen de gemeente Heesch en Van den Akker.74 De achter-
grond betreft de aanvaardbaarheid van het uitwegvergunningstelsel. In 1966

74. HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723.
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oordeelde de Hoge Raad (in "Hoogeloon') da[ een privaatrech[elijk opgezet
uitwegvergunningstelsel rechtens aanvaardbaar is omdat he[ berust "... op de
aan de gemeente als eigenares toekomende bevoegdheid voor het verlenen
van een recht van uitweg naar haar eigendom de betaling van een geldsom
te verlangen".75 De Hoge Raad stelt vast dat deze uitspraak algemeen bekri-
tiseerd is en dat uit verscheidene uitspraken van de Kroon is gebleken dat
deze een dergelijk uitwegvergunningstelsel ongeoorloofd oordeelde. Vervolgens
wordt vastgesteld dat de Afdeling rechtspraak in de uitspraak van 1 septem-
ber 1977, AB 1977, 366 (Maastricht I) een van "Hoogeloon" afwijkend stand-
punt heeft ingenomen: het stelsel is in strijd met art. 14 Wegenwet en
derhalve onverbindend. Het besluit waarbij een heffing wordt opgelegd is in
strijd met de wet en komt voor vernietiging in aanmerking. Dit is sindsdien
vaste rechtspraak. Voorts, zo vervolgt de Hoge Raad zijn redenering, ont-
waart de Afdeling rechtspraak in zo'n overeenkomst mede een beschikking,
welke visie inmiddels vaste rechtspraak is. Gaat het echter over de terug-
betaling van een ingevolge zo'n regeling reeds betaald bedrag, dan betreft
dit volgens vaste rechtspraak van de Afdeling een rechtshandeling naar
burgerlijk recht. Reden waarom Van den Akker zich tot de burgerlijke
rechter heeft gewend. De Hoge Raad gaat dan in op de door de gemeente
aangevoerde weren. In dit verband is het subsidiaire verweer van de gemeen-
te van belang: de gemeente beroept zich op "Hoogeloon" en betoogt dat de
overeenkomst met Van den Akker niet nietig is, omdat de gemeente in goed
vertrouwen op "Hoogeloon" heeft gehandeld. De vraag voor de Hoge Raad is
dus of moet worden worden vastgehouden aan "Hoogeloon", of dat conform
de vaste rechtspraak van de Afdeling rechtspraak RvS (Maastricht I) moet
worden geoordeeld. De Hoge Raad neemt stelling: "Daarbij moet voorop
worden gesteld dat het oordeel over de vraag of dergelijke uitwegvergun-
ningstelsels rechtens aanvaardbaar zijn, typisch behoort tot die vragen tot
het beantwoorden waarvan de Afd. rechtspraak RvS is geroepen. Dat rceds
pleit ervoor de vaste jurisprudentie van de Afd. [e volgen. Daar komt bij
dat, zoals reeds vermeld, de vraag of dergelijke uitwegvergunningstelsels
rechtens aanvaardbaar zijn, al voor "Hoogeloon" omstreden was en dat dit
arrest over het algemeen is afgekeurd, terwijl ook de Kroon enige uitspraken
heeft gedaan waaruit kan worden afgeleid dat zij dergelijke stelsels af-
keurt(...)." De keuze van de Hoge Raad en de motivering van deze keuze-
evenals de volgorde waarin de motieven gegeven worden-laat aan duidelijk-
heid niet te wensen over: de burgerlijke rechter dient zich volledig te con-
formeren aan de opvatting van de Afd. rechtspraak. Dit gold reeds ten
aanzien van het terugtreden van de burgerlijke rechter indien een admini-

75. HR 2 februari 1966, NJ 1966, 415 (Hoogeloon).
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stratieve rechter zich bevoegd achtte.76 Het geldt eveneens ten aanzien van
het inhoudelijke oordeel over een bepaalde kwestie. Alleen al het feit dat
de Afd. rechtspraak (en niet valt in [e zien waarom dit niet in zijn alge-
meenheid zou gelden voor de administratieve rechter) op een bepaald gebied
een vaste rechtspraak heeft ontwikkeld, is voldoende reden deze vaste juris-
prudentie over te nemen. De administralieve rechter is immers de rechter
die bij uitstek het oordeel over dergelijke kwesties toekomt. Daar komen
i.c. nog andere redenen bij (algemene afkeuring van het stelsel in de litera-
tuur, soortgelijke uitspraken van de Kroon), maar deze "komen er bij", d.w.z.
vormen op zich genomen onvoldoende reden. Vaste jurisprudentie van de
administratieve rechter vormt wel voldoende reden voor de burgerlijke rech-
ter om een (eventueel andersluidend) oordeel over te nemen. In Heesch~Van
den Akker maakt de Hoge Raad naar mijn mening een praktische en ver-
standige keuze: niemand is gediend bij een naar vorm verbrokkeld stelsel
van rechtsbescherming, en nog minder bij een stelsel waarin verschillende
(hoogste) rechicrs een andersluidend oordeel hebben over eenzelfde zaak.

76. En omgekeerd geldt het bij het in behandeling nemen van een zaak waarin de admi-

nistratieve rechtcr zich niet bevcegd acht. Vgl. Pres. Rb. Zwolle S november 1982,

NJ 1983, S2A (Lelystad) voor een geval waaruit de bereidheid van dc burgerlijke

rechter blijkt om in het belang van de rechtsbescherming desnoods tegcn eigen

inzicht in het oordeel van de (Vz.) Afd. rechtspraak over haar onbevoegdheid te

respecteren. Zie eveneens IiR 25 mei 1988, NJ 1988, 928 (Van der Sloot~Boxtel),

waar het aan dit arrest ten grondslag liggende vonnis van de Rechtbank bepaalt:

"Een onteigeningsbesluit betreft naar zijn aard een typische bestuutshandcling. In

het systeem van de Onteigeningswet ligt besloten dat de burgerlijke rechter ontei-

geningskwesties tcetst aan de bepalingen van die wet en niet aan algemene begin-

selen van bchoorlijk bestuur die nu eenmaal als tcetsingsmaatstaven in de Onteigc-

ningswet niet worden gegeven. De burgerlijke rechter heeft volgens het systeem

van de Onteigeningswet nu juist geen taak om een oordeel over de bestuursbeslissing

te geven. Voor dit soort kwesties is de Kb. in het geheel niet toegerust en om al

die redenen acht de Kb. zich tertake niet bevcegd. De door Van der Sloot cs. op-

geworpen planologische aspecten in deze zaak met name in verband met de toetsing

aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur behoren typisch tot de vragen

tot het beantwoorden waarvan de Afdeling Rechtspraak RvS pleegt te worden geroep-

en." De Rechtbank denkt dat er termen aanwezig zijn voor de Afdeling om art. S

sub a Wet Arob buiten tcepassing te laten. De Afdeling Rechtspraak is echter van

mening dat de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderin-

gen tot de competentie van de burgerlijke rechter behoort en verklaart Van der

Sloot dan ook nict-ontvankclijk in zijn vordering. De Rechtbank geeft vervolgens

zonder nadere tcetsing uitvcering aan het KB. in cassatie vernietigt de Iloge Raad

het bestredcn vonnis: nu op gcen enkele administratieve rechter bercep open staat

dient de ontcigeningsrechter, ook buiten dc hem bij de Onteigeningswet opgedragen

taak, te ondetzoeken of de Kroon in redelijkheid heeft kunnen komen tot het oordeel

dat het desbetreffende perceel ten algemene nutte dient te worden onteigend.
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2.5 CONCLUSIE

Na het voorgaande kan de balans worden opgemaakt. De civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen blijkt een
gewone aansprakelijkheid, wanneer de voorafgaande administratiefrechtelijke
procedure in aanmerking wordt genomen. De administratiefrechtelijke beoor-
deling van een bestuursbesluit is te beschouwen als een normale rechterlijke
toets, die in essentie niet afwijkt van een civielrechtelijke toe[s. He[ heeft
dan ook geen zin deze administratiefrechtelijke toets civielrechtelijk nog
eens over te doen. De administratieve rechter spreekt zich in de regel uit
over de elementen `onrechtmatigheid' en `schuld'. Bepaalde rechters spreken
zich ook uit over de schade. Bepaalde administratieve rechters spreken zich
in de regel niet uit over de schade en de met de schade samenhangende
aspecten. In die gevallen is het nodig na vernietiging de burgerlijke rechter
te adiëren. Bij de burgerlijke rechter is dan met de vernietiging in beginsel
de onrechtmatigheid en de schuld van het overheidslichaam gegeven.

Soms is het nodig de burgerlijke rechter te adiëren in het geval een be-
schikking in stand moet blijven terwijl in dat concrete geval tevens sprake
is van niet-gehonoreerde gerechtvaardigde gewekte verwachtingen. In dit
verband dient men vooral scherp te onderscheiden tussen gevallen waarin
een (vernietigde) beschikking aan de burgerlijke rechter wordt voorgelegd
en gevallen waarin gevraagd wordt om vertrouwensbescherming, los van de
(on)rechtmatigheid van de beschikking.

Gezien het voorgaande mag men logisch concluderen dat de handelswijze
van de civiele rechter (namelijk: het terugtrcden van de burgerlijke rechter
bij een -mogelijke- openstaande administratiefrechtelijke rechtsgang, het
hanteren van het beginsel van de formele rechtskracht, het uitgaan van het
oordeel van de administratieve rechter en het overnemen van het oordeel
van de administratieve rechter als zijnde dat van de meest gerede rechter)
een vorm is van het afstemmen van zijn taak op die van dc administratieve
rechter, derhalve een vorm van functionele taakverdeling.

Hoewel taakverdeling zeer wenselijk moet worden geacht, zijn de door
deze taakverdeling veroorzaakte problemen allerminst simpel en vanuit het
oogpunt van eenvoud en inzichtelijkheid van het rechtssyteem niet gewenst.
Ten overvloede: het onderstreept de wenselijkheid (de noodzaak) tot inte-
gratie van beide competentiesferen. Het (proces)recht is niet gebaat bij een
doolhof waarin slechts specialisten de weg weten.
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3. Groep 2: Geschillen die `direct' aan de burgerlijke rechter
worden voorgelegd

Wanneer rekening wordt gehouden met de invloed van een eerdere admini-
stratiefrechtelijke beoordeling bleek de civielrechtelijke aansprakelijkheid
van de overheid voor vernietigde beschikkingen zich niet te onderscheiden
van een normale aansprakelijkheid. Is dat eenmaal opgemerk[, volgt als
vanzelf de vraag in spiegelbeeld: hoe zit het nu met de aansprakelijkheid
van de overheid in de gevallen waarin zij direct onderworpen is aan de
gewone rechtsregels: gelden er mogelijk (impliciet) andere regels voor de
overheid dan voor een private partij? Is uit de rech[spraak op te maken
dat de burgerlijke rechter op een of andere manier rekening houdt met het
feit dat de overheid één van de partijen is? Is bijvoorbeeld de doorwerking
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen het privaatrecht
een uiting van het rekening houden met de overheid? Betekent het feit dat
overheidshandelen (direct) aan de beginselen van behoorlijk bestuur wordt
getoetst ook dat de aansprakelijkheid van de overheid anders is, bijvoorbeeld
strikter, vergeleken bij de aansprakelijkheid van een private partij? Is de
overheid sneller en vaker gehouden om gerechtvaardigde verwachtingen te
honoreren? Is het terecht dat de regels van het overeenkomstenrecht on-
verkort op de overheid van toepassing zijn, ook wanneer zij contracteert
over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid? Zou de toe-
passelijkheid van de gewone regels van het overeenkomstenrecht kunnen
betekenen dat er wel erg weinig mogelijkheden zijn voor de overheid om
aan (niet geheel terechte) contractuele aansprakelijkheid te ontsnappen?
Met dit soort vragen voor ogen wil ik een beeld schetsen van de overheid in
het privaatrecht (met uitsluiting van de art. 1401 BW-actie naar aanleiding
van een vernietigde beschikking). De bedoeling daarvan is duidelijk te
krijgen of er expliciet of impliciet `andere' (aansprakelijkheids)regels gelden,
of zouden moeten gelden, voor de privaatrechtelijk handelende overheid. De
aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen kan dan
wel een normale aansprakelijkheid zijn, wanneer in aanmerking wordt geno-
men dat de beschikkingen eerder aan administratiefrechtelijke beoordeling
onderworpen zijn geweest; het beeld wordt echter pas complcet na een
analyse van de aansprakelijkheid van de privaatrechtelijk handelende over-
heid.

1. HORIZONTALISERING VAN DE (RECHTS)VERHOUDING
TUSSEN BESTUUR EN BESTUURDEN

In het voorgaande is besproken dat de verhouding tussen overheid en burgers
zich wijzigt in de richting van meer gelijk(waardig)heid tussen deze twee
partijen. Het belang van deze constatering mag niet worden onderschat.
Deze aan de realiteit aangepaste gewijzigde of zich wijzigende verhouding
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tussen overheid en burgers betekent niet slechts een geringe verandering in
ideeën, maar is eerder een ingrijpende modificatie vergeleken met het
(recente) verleden.

De idee van de staat als representant van het algemeen belang, als supra-
individuele entiteit, als organisch geheel dat méér is dan de som der delen,
vormde in een traditie, die teruggaat op Hobbes, Rousseau en Kant, tot voor
kort de heersende politieke leer. Deze leer heeft diepe sporen getrokken in
het Europese continent.

Historisch zijn de ideeën van liberalisme, democratie en socialisme -naast
factoren als industrialisatie, urbanisatie en groei van de bevolking- in de
vorige eeuw drijvende krachten van verandering geweest77 Kenmerkend
voor het continentaal democratie-concept in het begin van de vorige eeuw
was de opvatting dat soevereiniteit vooral is gelegen in de `algemene wil'
van het volk als geheel, zoals Rousseau had onderwezen. `Democratie' ver-
schilde van `liberalisme' hierin, dat bij `democratie' het accent meer lag op
de soevereiniteit van hct volk en dat bij `liberalisme' meer gewicht werd
toegekend aan de soevereiniteit van de parlementaire vergadcring. Bij de
supporters van de democratische gedachte stonden algemeen (mannen)stem-
recht, subordinatie van parlementaire lichamen aan de wil van het electoraat,
en vormen van directe democratie zoals het plebisciet en het volksreferen-
dum hoog in het vaandel geschreven.78 Juridisch spreekt het bij de collecti-
viteit gelegde primaat in continentaal West-Europa zeer duidelijk uit het
feit dat rechterlijke beoordeling van de overheid, handelend `als overheid'
doorgaans niet onderworpen werd aan het gemene recht maar aan aparte
regels, getoetst door een speciale daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie.

Ook socialistische ideeën zijn geënt op de leer van Rousseau en de idea-
len van de Franse Revolutie. Zoals liberalen grote nadruk legden op het
ideaal van vrijheid, en democraten op he[ ideaal van gelijkheid, zo koester-
den socialisten speciaal het ideaal van broederschap. ~ In Oost-Europa is
het primaat van de collectiviteit (le herleiden op het denken van Hobbes,
Rousseau en Marx) uitgewerkt in de richting van een éénpartij-staat met een
zeer sterk accent op de door de partij vertegenwoordigde collectiviteit:
speciale rechterlijke ins[anties voor toetsing van overheidshandelen werden
als zijnde overbodig niet in het leven geroepen.

In Engeland hebben specifieke concreet~historische omstandigheden de
erfenis van Hobbes beïnvloed: men geloofde in en vertrouwde op een evolu-
tionaire ontwikkeling in de richting van grotere vooruitgang. Een crisisbe-
wustzijn of revolutie-verwachting zoals bijvoorbeeld in Frankrijk bes[ond,
ontbrakgo Deze situatie bood een goede voedingsbodem voor individualisti-

77. D. Thompson, Europe since Napoleon, Harmondsworth (England), 1973, p. 112 t~m 126.

78. Thompson (1973) p. 124.

79. Thompson (1973) p. 125.
80. H. Klages, Geschichte der Soziologie, Munchen, 1972 (2.Aufl.), p. 26 t~m 41.
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sche en liberalistische denkbeelden. Het getuigt van een wezenlijk andere
opstelling om uit te gaan van een individualistisch antropologisch mensbeeld.
In het angelsaksische denken, terug te voeren op ideeën van o.a. Locke,
Mill, Dewey, is het sociale verband waarin mensen leven niet identiek aan
de staat, en is de overheid niet van een principieel hogere orde dan het
individu. In het angelsaksische rechtsstelsel werd overheidshandelen van
meet af aan beheerst door de commom law. De Rule of Law gecombineerd
met de leer van de parlementaire souvereiniteit waarborgden dat overheids-
bevoegdheden niet willekeurig werden uitgeoefend. Door kolonisten geëxpor-
teerd naar Amerika, bleek de Rule of Law verbreed te moeten worden van
binding aan de wet tot binding aan het recht. Amerikaanse kolonisten, vol-
komen afhankelijk van besluitvorming in het moederland, irokken weinig
proCijt van deze besluitvorming. Het formuleren van een grondrechtencatalo-
gus en de mogelijkheid van toetsing van formele wetten aan de grondwet
dienen tegen deze historische achtergrond gezien te worden.

De constatering dat de verhouding tussen overheid en burger egaliseert,
betekent nogal wat in ons rechtsdenken. Het beteken[ het loslaten van de
opvatting dat de staat een `hogere' macht is. Het betekent dat de overheid
meer en meer gezien wordt als een normale maatschappelijke actor. Dit is
moeilijk voor continentaal denkende juristen. Niet omdat het naar zijn
resultaten beoordeeld onmogelijk is de overheid juridisch als een in beginsel
normale partij te beschouwen. Het angelsaksische en het Amerikaanse rechis-
stelsel geeft een -ook in onze ogen- bevredigend resultaat, terwijl deze
stelsels historisch gebaseerd zijn op een andere zienswijze dan de onze met
betrekking tot de verhouding overheid - burger. Beide stelsels zijn ten
zeerste verweven me[ hun historie. Het continentale stelsel kent een bij-
zonder lange traditie en heeft zich ontwikkeld in de concrete omstandigheden
waar heel vaak, tot in deze eeuw toe, sprake is geweest van despotisme,
absolutisme en verlicht despotisme. Dit heeft zijn effect gehad op het
rechtsdenken. Dergelijke omstandigheden hebben nauwelijks een rol van
betekenis gespeeld in Engeland en Amerika, waar vergeleken met de conti-
nentale staten het kolonisme een belangrijk stempel op het rechtsdenken
heeft gedrukt.81

Het wijzigen van een lange filosofische en juridische traditie roept be-
grijpelijkerwijs `bezorgde' reacties op: men denke aan de discussie op het
gebied van het legaliteitsbeginsel: het legaliteitsbeginsel is -binnen de conti-
nentale opvatiing denkend- niet alleen zeer verweven met de rechtszeker-
heid, maar eveneens sterk gelieerd aan de democratie. Zozeer zelfs, dat het
legaliteitsbeginsel onverbrekelijk met de democratie verbonden heet te zijn:

81. De Jong (1988) p. 84 e.v., deelt de rechtsstaat-theorie in in twee ideaaltypische stro-
mingen: (1) het constitutionalisme en de (2) klassieke rechtsstaat. Beide stromingen
zijn ontwikkeld en geconceptualiseerd in confrontatie met specifieke sociale en poli-
tieke omstandigheden.

138



wetgevende arbeid door niet-represen[atieve organen is democra[isch gezien
zwak gelegitimeerd. Het primaat van de wet en de wetgever, zo verankerd
als da[ is in het continentale denken, speel[ ons hier parten. Het kan immers
heel goed anders, zoals het Amerikaanse stelsel laat zien, waar de realisatie
van de rechtsstaatidee de resultante is van een systeem van checks and
balances over de verscheidene machten, en waar toekenning van eigen be-
voegdheden aan zelfstandige bestuursorganen de macht van de wetgever
beperkt. In het Amerikaanse stelsel is de belangrijkste waarborg tegen on-
rechtmatig overheidsoptreden gelegen in een duidelijke bevoegdhedenformule-
ring en de bewaking daarvan.á2 Het primaat van de wetgever is niet onver-
brekelijk gecorreleerd aan het democratisch gehalte van een staat. De opvat-
tingen over en de vormen van democratisch gelegitimeerde zaken kunnen
zich in de loop der jaren wijzigen. Zo kunnen vormen van `directe' democra-
tie (in de zin van participatie in de besluitvorming gecombineerd met het
aanbieden van een -betaalbare- rechtsingang) op een groot gebied waarover
het bestuurlijk handelen zich uitstrekt een even goede legitimatie bieden dan
vormen van `indirecte' democratie via vertegenwoordigende organen. Zeker
in het geval het vertrouwen in de democratisch gekozen instituties niet
bijzonder groot is, kunnen vormen van actieve participatie en een laag-
drempelige rechtsingang mede uitkomst bieden.

Om de overheid te zien als een normale juridische partij, met kenmerken
die niet méér bijzonder zijn dan da[ wc allemaal wel iets bijzonders hebben,
is in ons (continentale) rechtsdenken veel moeilijker dan in bijvoorbeeld het
Engels~Amerikaanse model. Dit ondanks het feit dat concrete (recente)
historische gebeurtenissen nopen tot conclusies in de richting van een meer
realistische kijk op het overheidshandelen (door het verschil tussen wat
overheidshandelen feitelijk is en wat het zou behoren te zijn) en tot twijfels
aangaande hetgeen `de wet' vermag te bewerkstelligen.

Het is dan ook geenszins verbazingwekkend dat het thema `de overheid in
het privaatrecht' zoveel juris[en heeft bewogen tot he[ opnemen van de
pen, met name in het geval de overheid actief gebruik maakt van het pri-
vaatrecht door het middel van de overeenkomst te hanteren, ook in de
gevallen waar een publiekrechtelijk instrumen[ voorhanden is. Maar niet
alleen dan is er sprake van een actief gebruik van de overeenkomst. Het
ins[rument van de overeenkomst kan ook actief gebruikt worden door de
mogelijkheid van publiekrech[elijke reglementering af te snijden, althans
daar niet voor te kiezen. In feite ligt dit reeds zo bij de traditioneel pri-
vaatrechtelijke overeenkomsten op het gebied van de gronduitgifte: he[
uitgeven van grond (in eigendom of erfpacht) had evengoed publiekrechtelijk
geregeld kunnen worden. Dat bepaalde handelingen zoals de uitgifte van
grond of het leveren van gas, water en electra geclassificeerd zijn als over-

82. Zie ook: J.H. de Ru, Naar een nieuw overheidsorganisatierecht. In: Rechtsvorming in

de sociale rechtsstaat, Deventer, 1989, p. G6 en 67.
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eenkomsten en nict zijn gereglementcerd via een stelsel van beschikkingen
is een louter historische toevalligheid. Door niet te kiezen voor een in
theorie even goed denkbare publiekrechtelijke reglementering wordt het
privaatrecht immers ook actief gebruikt: reglementering van het gebruik van
openbare voorzieningen en publiek domein geschiedt nu in de regel privaat-
rechtelijk -met uitsluiting van de publickrechtelijke weg- terwijl dit aller-
minst vanzelfsprekend moe[ worden geacht.

De contracterende overheid stelt ons als verschijnsel voor een dilemma:
naar vorm heten de bij het contract betrokken partijen gelijkwaardig te
zijn, echter in wezen zouden we te maken hebben met twee naar hun aard
principieel verschillende partijen. Dit tart in hoge mate elk gevoel voor
juridische logica. Een principieel ongelijke partij zou zich niet (altijd) hoe-
ven te conformeren aan de regels die voor andere partijen gelden, juist
omdat de ongelijk(waardig)heid tussen partijen principieel van aard is. Is
een partij werkelijk principieel verschillend van aard, dan is het helemaal
niet nodig dat de gewone regels van bijvoorbeeld het overeenkomstenrecht
van toepassing zijn op deze principieel andere partij; dan is veeleer logisch
dat voor zo'n principieel andere partij er ook andere regels gelden. Een
principieel ongelijke partij zoals de overheid zou zijn, principieel ongelijk
omdat zij altijd en met alle middelen het algemeen belang behartigt, terwijl
zij op voet van gelijkheid deelneemt aan het privaatrechtelijk rechtsverkeer,
hoe kan men deze twee zaken praktisch met elkaar verenigen? Wordt het,
uitgaande van een principiële ongelijkheid, dan niet bijna vanzelfsprekend
dat men slechts op twee sporen kan gaan zitten: het ene spoor dat leidt tot
het verdedigen van een apart overheidsovereenkomstenrecht en overheids-
aansprakelijkheidsrecht en het andere spoor dat leidt tot het willen modifi-
ceren, aanpassen of verbijzonderen van de regels van he[ gemene recht ten
behoeve van de overheid?

Als voorbeeld van genoemde twee sporen ligt het voor de hand te verwij-
zen naar twee staten die het West-Europese continentale erfgoed hebben uit-
gewerkt in onderscheidene richtingen: Frankrijk, waar het overheidsovereen-
komstcnrecht in beginsel gescheiden is van het voor particulieren geldende
overeenkomstenrecht en Duitsland, waar voor het overheidsovereenkomsten-
recht een speciale wettelijke regeling is ontworpen voor bestuursovereen-
komsten (beleids- en bevoegdhcdenovercenkomsten) tussen overheid en parti-
culiercn, de zgn. `dffentlich-rechtliche Vertr~ge', met beroep op dc admini-
stratieve rechter. Overeenkomsten met de overheid (of liever gezegd: met de
`service public') vallen in Frankrijk dus in beginsel onder de compententie
van de administratieve rechter, in Duitsland vallen zij in beginsel onder de
competentie van de burgerlijke rechter, tenzij er sprake is van een beleids-
of bevoegdhedenovercenkomst. In de praktijk kennen beide stelsels uiteraard
de nodige afbakeningsproblemen. Hoewcl zo bijzonder verschillend in dc
uitwerking van de problematick, hebben het Franse en Duitse stelsel dat
dan toch gemeen: de bijzondere positie van de overheid bij het contracteren
wordt erkend in het recht, de contrac[uele aansprakelijkheid van de overheid
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verdient (soms) een andere benadering dan de particuliere contractuele
aansprakelijkheid.

Naar ik meen te mogen interpreteren, ondervindt het Duitse voorbeeld
vandaag de dag ten onzent meer belangstelling dan he[ Franse. Zeker het
introduceren van wettelijke regels die zouden moeten gelden wanneer de
overheid contracteert ter verwlling van een publieke taak, spreekt velen
aan. Begrijpelijk vanuit het gegeven dat ook in Nederland een apart over-
heidsaansprakelijkheidsrecht nooit van de grond is gekomen.

De constatering dat de verhouding tussen overheid en burger een zich
wijzigende verhouding is in de richting van grotere gelijk(waardig)heid, is
daarom zo uitermate belangrijk: wanneer er steeds minder reden is om de
overheid te zien als een boven de burger staande entiteit, is er eveneens

steeds minder reden om speciale rechtsregels voor de contracterende overheid

na te streven. Pas als de rechtspraktijk op problemen stuit in die zin dat

het resultaat afwijkend is van wat het rechtsgevoel ingeeft, dan is het tijd

om te s[reven naar speciale wet[elijke regels met betrekking tot de `be-
stuursovereenkomsten' die de overheid kan slui[en met par[iculieren.

2. RECHTSTHEORETISCH PROBLEEM EN~OF PROBLEEM IN DE
RECHTSPRAKTIJK

Draagt de theorie in grote lijnen nog de sporen van het denken in actoren
die principieel verschillend van aard zijn, de rechtspraktijk heeft nooit het
uitgangspunt verlaten dat de partijen in het burgerlijk recht principieel aan
elkaar gelijk zijn. Dat er feitelijke ongelijkheid kan bestaan tussen partijen
doet daaraan niet af. Fei[elijke ongelijkheid kan heel goed samengaan met
principiële gelijk(waardig)heid, en doet dat in werkelijkheid ook vaak. Uit-
gangspunt van het burgerlijk recht is de gelijkwaardigheid van partijen.
Uitgangspunt is evenzo dat de gewone regels van het burgerlijk recht in
beginsel op welke partij dan ook van toepassing zijn. De burgelijke rechter
heeft recent niet de neiging getoond ten gunste van de overheid te willen

afwijken van de regels van het gemene recht. Dat de burgerlijke rech[er in

het verleden, gezien de tijdgeest van die jaren, in zijn beoordeling van het
bestuurshandelen aan de overheid een (te) ruime marge heeft gela[en moet
op een misverstand berusten. Integendeel: de burgerlijke rechter heeft zeer

veel bijgedragen aan de normering van het overheidshandelen. Men denke aan

een aantal bekende arresten, waarin de rechter de touw[jes steeds strakker

is gaan aantrekken. Zonder naar volledigheid te streven wil ik noemen: HR

19 maart 1943, NJ 1943, 312 (Voortse Stroom); HR 14 januari 1949, NJ 1949,

557 (Zandvoortse woonruimtevordering); HR 25 februari 1949, NJ 1949, 558

(Doetichemse woonruimtevordering); HR 24juni 1949, NJ 1949, 559 (Groninger

kwelgronden); HR 9 november 1973, NJ 1974, 91 (Limmen~Hou[koop); HR 4

januari 1963, NJ 19G4, 202 en 203 (Landsmeer-arresten); HR 22 februari 1974,

NJ 1975, 381 (Bijstandsovereenkomst-arrest); HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386
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(Fluorideringsarrest); HR 20 december 1974, NJ 1975, 221 (Kalkarheffing).
Wat de methode en de stijl van rechtsvinding betreft is er geen verschil te
ontdekken met gewone privaatrech[elijke arresten 83 Met het resultaat kon
men destijds over het algemeen vrede hebben. Dat de maatschappelijke
opvattingen in de loop der jaren zijn veranderd, en bepaalde uitspraken
momenteel achterhaald zijn (zoals de Landsmeer-doc[rine), neemt niet weg
dat naar gangbare opvattingen van die jaren de beleidsvrijheid van het
bestuur in deze rechterlijke uitspraken eerder werd gelimiteerd dan verruimd.

Wanneer we over het algemeen vrede kunnen hebben met de beslissingen
van de burgerlijke rechter -nogmaals: gerelateerd aan de tijd waarin de
geschillen zich afspeeldcn- ligt de veronderstelling voor de hand dat er geen
reden is de regels van het gemene recht aan te passen ten behoeve van de
privaatrechtelijk handelende overheid. De privaatrechtelijk handelende over-
heid lijkt eerder een rechtstheoretisch probleem dan een problcem van de
rechtspraktijk. De validiteit van deze veronderstelling kan slechts negatief
getoetst worden: de hypothese dat de regels van het gemene recht uitstckend
geschikt zijn om het privaatrechtelijk overheidshandelen te toetsen wordt
gefalsificeerd indien er bij toepassing van de gewone regels blijkt van te-
kortkomingen. M.a.w.: de stelling dat het gemene recht voldoet, dient ver-
worpen te worden wanneer in de praktijk blijkt dat toepassing van deze
regels leidt [ot (maatschappelijk) onaanvaardbare resultaten. Deze these wil
ik langs drie lijnen uitwerken: (1) De doorwerking van de algemene begin-
selen van behoorlijk bestuur in het privaatrecht. Waarom heeft de kwestie
van de gebondenheid van de overheid -ook in het privaatrecht- aan de
beginselen van behoorlijk bestuur en de daarmee samenhangende kwestie van
de directe toetsing aanleiding gegeven [ot zoveel discussie? Betekent het
accepteren van de methode van (in)directe toetsing dat er in het privaat-
recht recht wordt gedaan aan de bijzondere geaardheid van de overheid?
(2) De gehoudenheid van de overheid om gewekte verwachtingen te honore-
ren. Levert het bestuursrechtelijk vertrouwensbeginsel problemen op wan-
neer er ten overstaan van de burgerlijke rechter een beroep op wordt ge-
daan? Wijst de gehoudenheid van de overheid om gewekte verwachtingen [e
honoreren er op dat de overheid zich in deze minder kan permitteren dan
een private partij? (3) Kan de overheid dermate moeilijk uit de voeten met
de gewone regels van hci overeenkomsienrecht dat het tijd word[ te denken
in de richting van wijziging of aanpassing van deze regels, met name wat
betreft geldigheid en gebondenheid?

Alvorens in te gaan op genoemdc drie thema's wil ik kort aandacht geven
aan de diversitcit van de aan de burgerlijke rechter voorgelegde geschillen.
Los van alle mogelijk te maken onderscheidingen, classificaties en typolo-
gieën hebben bedoelde geschillen -waarover de burgerlijke rechter het `di-

83. A.R. Blcembergen, De burgerlijke kamer en het administratieve recht. In: Quid iuris,
Deventer (1977) p. 78.
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rect' te zeggen krijgt- met elkaar gemeen dat er geen (onafhankelijke)
administratiefrechtelijke beoordeling voorafgaat aan de civielrechtelijke
beoordeling. Het `bereik' van de burgcrlijke rechter (in welke mate krijgt
de burgerlijke rech[er te maken met welke geschillen) is voor een goed
begrip van de problematiek en de ontwikkeling daarin van belang. Met de
beoordeling van privaatrechtelijke geschillen wordt immers, soms expliciet,
soms impliciet, en soms niet of nauwclijks als `bestuurlijk' te kwalificeren
handelen bcoordeeld. Slechts tegen de achtergrond van de reikwijdte die de
burgerlijkc rechter heeft of zich toemeet valt te begrijpen of de drie ge-
noemde thema's kunnen leiden tot verwerping van de hypothese dat de
privaatrechtelijk handelende overheid een `andere' benadcring krijgt, resp.
verdient te krijgen.

3. HET `BEREIK' VAN DE BURGERLIJKE RECHTER

Te denken dat -onder meer sinds invoering van de Wet Arob en de Tijde-
lijke wet kroongeschillen- het overheidshandelen voor het overgrote deel
niet meer op het bord van de burgerlijke rechter terecht komt, zou een
misrekening zijn. Daarvoor zijn een aantal ontwikkelingen als veroorzakers
aan te wijzen. Eén ervan is de toegenomen belangstelling om dc schade,
veroor-r.aakt door een onrechtmatig genomen besluit, vergoed te krijgen. Maar
cr is mcer.

~`Aanvullende rechtsbeschenning

De burgerlijke rechter heeft zijn `restfunctie' behouden bij administratief-
rechtelijke lcemten in de rechtsbescherming. Bekend zijn de (verbods)vorde-
ringen in kort geding met betrekking tot de gevallen waarin cen ingesteld
administratiefrechtelijk beroep wel mogelijk is, doch geen schorsende werking
van rechtswege heeft. Een voorbeeld hiervan vormt de Vreemdelingenwet,
waar in veel gevallen een [egen een ui[zet[ing ingesteld beroep geen schor-
sende werking heeft. Wel heeft de Minister een discretionaire bevoegdheid
om al of nict schorsende werking toe te kennen aan een ingesteld beroep
(tegen welk ministerieel besluit geen beroep mogelijk is). De President van
de Rechtbank kan in kort geding benaderd worden om dreigende uitzetting
te voorkomen. Dergelijke zakcn nemen in aantal toe naarmate de proces-
bereidheid bij de betrokkenen groter is, al dan niet veroorzaakt door een
keuze voor ecn meer stringent vreemdelingenbeleid.
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' Aam~~llende~alternatieve rechtsbeschenning

Bekend zijn ook de (kort geding) procedures bij geschillen tussen burgers
onderling om een overtreding (bijvoorbeeld handelen zonder vergunning of
in strijd met een vergunningsvoorschrift, gebruik van een perceel in strijd
met de bestemming) te doen ophouden in het geval een bestuursorgaan niet
over gaat tot het nemen van sanctiemaatregelen ~ Dit kan nodig zijn in
het geval een bestuursorgaan, ondanks aanzegging van bestuursdwang, niet
overgaat tot feitelijke uitvoering van de aangezegde bestuursdwang, echter
ook wanneer het starten van een administratiefrechtelijke procedure in
principe mogelijk is (namelijk het verzoeken om toepassing van bestuurs-
dwang), maar niet benut wordt. Hoewel de overheid niet de aangesproken
partij is maar de vergunninghouder, resp. gebruiker van een perceel, -deze
kan overigens ook een overheid zijn-, raken dergelijke gedingen wel degelijk
de handelswijze van de bestuurlijke overheid: deze gaat immers niet over of
wenst niet over te gaan tot het (doen) stoppen van de overtreding. Temeer
geldt dit wanneer een derde-betrokkene wenst op te komen [egen onrecht-
matig gebruik van een vergunning of een perceel waarbij ook de vergunning-
houder een andere (of dezelfde overheid is) dan de vergunningverlenende
overheidsinstantie.

In tegenstelling tot andere administratieve rechters -die in het algemeen
min of ineer rekening houden met na het besluit opgekomen nieuwe feiten
en omstandigheden- voert de Afdeling rechtspraak een tamelijk strict ex
tunc beleid: er wordt geen rekening gehouden met nieuwe feiten en omstan-
digheden hangende het beroep. Het stricte ex tunc beleid van de Afdeling
rechtspraak kan voor problemen zorgen in het geval van nova na het geno-
men besluit: bij ex tune toetsing wordt niet gehonoreerd dat wat ten [ijde
van het nemen van het besluit goed was, door nieuwe feiten en omstandighe-
den nu fout is, of wat ten tijde van het besluit fout was, nu goed is. Wan-
neer het geen spoedeisende zaak betreft wordt het probleem verzacht door-
dat het bestuursorgaan opnieuw benaderd kan worden met het verzoek een
nieuw besluit te nemen, rekening houdend met de actuele omstandigheden.
Ten aanzien van dit nieuwe besluit kan (indien nodig) opnieuw de Afdeling
rechtspraak benaderd worden.gs Voor de derde-belanghebbende bestaat deze
mogelijkheid in principe ook. Betrokkenen die er belang bij hebben dat
rekening wordt gehouden met nieuwc feiten en omstandigheden staan in
spoedeisende zaken echter met lege handen wanneer de vergunningverlener
niet spoedig spontaan rekening wenst te houden me[ de nieuwe situatie (door
bijvoorbeeld `onverplicht' een nieuw -appellabel- besluit te nemen). Het
opnieuw benaderen van de Afdeling rechtspraak zal niet het resultaat hebben

84. HR 7 november 1980, AB 1981, 142 ([cova); HR 17 september 1982, NJ 1983, 278 (Zeg-
waard~Knijnenburg); HR 28 juni 1985, NJ 1986, 35G (ClaasjVan Tongeren).

85. Van der Burg~Cartigny (1983) p. 74 en de aldaar vermelde verwijzingen.
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dat met later opgekomen nova rekening wordt gehouden. De mogelijkheid
die dan overblijft is dat de vergunninghouder in kort geding in rechte wordt
aangesproken. Deze problematiek speelt in het geschil tussen de Stichting
Brabantse Milieufederalie en de gemeente Nistelrode. Het geschil handelt om
de aanleg van een provinciale weg, tegen welke aanleg de Stichting BMF
bezwaren heeft omdat aanleg en gebruik van de weg het milieu ter plaatse
zal aantasten. Het geschil vangt aan in 1985: de gemeenteraad van de ge-
meente Nistelrode stelt het bestemmingsplan "Oostelijke verkeersomlegging
Nistelrode" vast. Vervolgens geven b.en w. anticiperend een bouw- en aanleg-
vergunning af voor de aanleg van de in het bestemmingsplan geprojecteerde
wegomlegging. Onder meer door BMF worden bezwaar- en beroepsschriften
ingediend tegen de vaststelling en goedkeuring van het bes[emmingsplan en
tegen de verlening van de bouw- en aanlegvergunning. Deze bezwaren zijn
echter ongegrond verklaard. BMF verzoekt de Afdeling rechtspraak het
besluit tot vergunningverlening te vernietigen. Een schorsingsverzoek betref-
fende het besluit tot vergunningverlening wordt afgewezen. Het advies aan
de Raad van State om goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden is
voor BMF aanleiding andermaal om schorsing te verzoeken. Dit schorsings-
verzoek wordt afgewezen op grond van het feit dat b. en w. bij het nemen
van het besluit geen rekening hebben kunnen houden met dit advies. In de
bes[emmingsplanprocedure wordt bij KB van 25 maart 1989 (nummer
89.007080) alsnog ten dele goedkeuring onthouden aan het betreffende be-
stemmingsplan. Het KB formuleert als volgt: "In dezen dient naar Ons oordeel
een afweging gemaakt te worden tussen enerzijds de grote waarde die moet
worden gehecht aan de instandhouding van het hiervoor besproken bos- en
natuurgebiedareaal en anderzijds de betekenis die moet wordcn toegekend
aan enkele andere verkeersfuncties, (...). Bij afweging van alle in het geding
zijnde belangen dient naar Ons oordeel aan het eerstgenoemde belang een
grotere betekenis te worden toegekend dan aan het belang dat is verbonden
met de aanleg van het noordelijk deel van het tracé." Het zou van zorgvul-
digheid getuigen indien de vergunningverlener (de gemeente) in dergelijke
omstandigheden, rekening houdend met de nieuwe situatie, de betrokken
belangen andermaal afweegt en een nieuw (arob-appellabel) besluit neemt.
Daartegen kunnen dan de betrokkenen opkomen. De gemeente ging echter
niet spontaan hiertoe over. Naar aanleiding van de beslissing van de Kroon
verzoekt BMF voor de derde maal de Vz. Afdeling rechtspraak om de bouw-
en aanlegvergunning te schorsen 86 1n dit geval was -in tegenstelling tot
veel andere gevallen- het werk dat wegens de gevolgde anticipatieprocedure
op basis van een rechtmatige vergunning geschiedde, nog niet voltooid. De
Vz. wijst het verzoek af, overwegende dat b. en w. van Nistelrode destijds
bij het nemen van hun besluit geen rekening hebben kunnen houden met het

86. De bodemprocedure is nog hangende op het moment dat naar aanleiding van het geno-

men KB om schorsing wordt verLOCht.
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KB. BMF wendt zich vervolgens in kort geding toi de Pres. van de Recht-
bank87 en vordert dat de vergunninghouder (de Provincie Noord-Brabant)
met onmiddellijke ingang de werkzaamheden staakt, c.q. doet staken. Zij
betwist niet de rechtmatigheid van de vergunningverlening, maar stelt dat
het gebruik maken van de vergunning onder de gegeven omstandigheden
onrechtmatig is. De Provincie voert (onder meer) aan dat BMF niet ontvan-
kelijk verklaard dient te worden in haar vordering nu de door BMF gewenste
ongedaanmaking c.q. schorsing van de aanlegvergunning slechts via art. 107
Wet RvS kan worden gevraagd. De Pres. heeft weinig moeite met zijn ont-
vankelijkheid: "Onjuist is de stelling van gedaagde dat in casu materieel
gezien schorsing of ongedaanmaking van de litigieuze aanlegvergunning wordt
gevorderd; aan de president is verzocht het gebruik dat gedaagde heef[
gemaakt en nog wenst te maken van de haar -naar eiseres toegeeft- recht-
matig verleende aanlegvergunning op rechtmatigheid te toetsen. Het staat
eiseres vrij de burgerlijke rechter ter zake te adiëren nu geen met voldoende
waarborgen omklede en aan het spoedeisend belang tegemoet komende admi-
nistratieve procedure voor haar openstaat of heeft opengestaan. De procedure
voor de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State is
immers van een geheel andere orde; in die procedure wordt slechts de recht-
matigheid van de beschikking waarbij aanlegvergunning is verleend ex tunc
getoetst en komt de rechtmatigheid van het gebruik van die vergunning niet
aan de orde." Dit is volkomen correct: het besluit tot vergunningverlening
valt onder de competentie van de administratieve rechter, maar de vraag of
het rechtmatig om is gebruik te maken van een (rechtmatig) verleende
vergunning is een civiele zaak, namelijk tussen i.c. BMF en de Provincie als
vergunninghouder.~ Het behoeft geen betoog dat in een dergclijke civiel-
rechtelijke procedure (hoewel gevoerd tussen burger en vergunninghouder)
het bestuurlijk handelen van de overheid ten volle de aandacht zal krijgen
van de burgerlijke rechter. In het bijzonder in het geval dat de vergunning-
houder eveneens een overheid is, -zoals i.c., waar de vergunninghouder de
provincie is- die bovendien nog eens bij de vergunningverlening een (door-
slaggevende) stem heeft, namelijk bij de afgifte van de verklaring van geen
bezwaar als bedoeld in artikel 19 WRO.

87. Pres. Rechtbank's-Hertogenbosch 7 juli 1989, KG 1989, 299.
88. De Pres. heeft de vordering van BMF tcegewezen: de werkzaamheden moeten worden

gestaakt totdat in een door eiseres (binnen veertien dagen) aan te spannen procedure

op verkorte termijn in eerste instantie is beslist. Het Hof heeft het vonnis van de
Rechtbank bekrachtigd. Tegen dit arrest van het Hof d.d. 24 oktober 1989 (rolnr. KG
558~89~He) is cassatie ingesteld. Bij vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch d.d.
15 december 1989 (rolnr. 2601~89 KT) in de procedure op verkorte termijn is voor
recht verklaard dat de Provincie onrechtmatig heeft gehandeld en is de Provincie
verboden de werkzaamheden aan het betreffende traject voort te zetten.
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` Rechtsbescherniing tegen beshtiten van algemene strekking

(1) Besluiten van algemene strekking, zijnde wetgeving in materiële zin.
Een belangrijke verruiming van de reikwijdte van de civiele rechter is sedert
een aantal jaren de rechtsbescherming tegen besluiten van algemene strek-
king, zijnde wetgeving in materiële zin. Een voorloper in deze ontwikke-
ling vormt het Pocketbook-arrest89, waar echter de onwetmatigheid (in het
eerste Pocketbook-arrest~) door de strafrechter werd vastgesteld, alvorens
de burgerlijke rechter werd geadieerd. Rechtstreekse aantasting van onrecht-
matige wetgeving in materiële zin (wettelijke voorschriften, niet zijnde
wetgeving in formele zin) bij de burgerlijke rechter is pas vrij recentelijk
mogelijk. Het vaststellen van zo'n wettelijke regeling wordt dan een on-
rechtmatige daad geacht. Vgl.: HR 1 juli 1983, NJ 1984, 360 (Staat~LSV); HR
6 mei 1983, NJ 1984, 361 (Bullenbaai); HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251 (Land-
bouwvliegers); HR 3 oktober 1986, NJ 1987, 911 (Cardealers) Rechtstreekse
aantastin~ van dergelijke regelgeving bij een administratieve rechter is niet
mogelijk. 1 Gezien de nog steeds toenemende verschuiving van wetgeving in
formele zin ten gunste van de AMvB is te verwachten dat dit tot de nodige
procedures bij de burgerlijke rechter zal leiden, zolang de uitzonderingsbe-
paling aangaande besluiten van algemene strekking in de Wet Arob wordt
gehandhaafd.

(2) Besluiten van algemene strekking, niet zijnde wetgeving in materiële
zin.

Het besluit van een gemeenteraad tot wijziging van het beleid (dat conse-
quenties heeft voor de gemeentelijke begroting) is een besluit van algemene
strekking, niet zijnde wetgeving in materiële zin. De vraag of het nemen
van een nieuw besluit (waarmee de gemeente terugkomt op een eerder ge-
nomen besluit) onrechtmatig is, kan worden voorgelegd aan de burgerlijke
rechter. Vgl. HR 2 juni 1989, NJ 1989, 716 (Plein 1944 Nijmegen), waarin
een beroep werd gedaan op de onrechtmatigheid (wegens strijd met de al-
gemene beginselen van behoorlijk bestuur) van een besluit van de gemeente-
raad inzake het parkeerbeleid, met welk besluit werd teruggekomen op een
eerder genomen besluit.

89. HR 24 januari 1969, NJ 1969, 316.
90. HR 20 maart 1960, NJ 1960, 274.
91. Art. 2 lid 2 aanhef en onder a Wet Arob.
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' Rechtsbeschenning i.v.m. de onafl'iankelijkheid van de instantie

In verband met ar[. 6 lid 1 EVRM en de uitspraak inzake Benthem92 strekt
het bcreik van de burgerlijke rechter zich uit tot het toetsen van onteige-
nings-KB's: HR 25 mei 1988, NJ 1988, 927 en 928. Dit geldt althans wanneer
de onteigende partij zich beroept op artikel 6 EVRM. In beginsel heeft een
uitspraak van de Kroon immers formele rechtskracht93 Dat de eis van
berechting door een onathankelijke rechter ook gevolgen kan hebben voor
de rechtsbescherming [egen bestemmingsplannen mag duidelijk zijn. He[
Europees Hof voor de rechten van de mens geeft blijkbaar een ruime(re)
interpretatie aan de `civil rights and obligations' dan de burgerlijke rechter
placht te geven aan `burgerlijke rechten en schuldvorderingen'. Gezien deze
interpretatie van `civil rights and obligations' van het Europees Hof kunnen
bestemmingsplannen privaatrechtelijke aspecten hebben. De TwK sluit in
artikel 1 lid 2 besluiten van algemene strekking uit van beoordeling door de
Afdeling voor de geschillen van bestuur. Ingevolge art. 2 lid 2 sub a We[
Arob is een besluit van algemene strekking geen beschikking in de zin van
deze wet. Een eventuele toe[s van het Europees Hof inzake de rechtsbe-
scherming tegen bestemmingsplannen kan zeer wel s[ijd opleveren mét art. 6
EVRM. Mocht dit zo zijn dan heeft dit gevolgen voor de planschadevergoe-
dingen ingevolge ar[. 49 WRO.

~` Rechtsbeschemiing tegen `rechtmatige' (tvebnatige?) bestuursdaden

Wanneer de overheid verhaal zoekt van kosten van bijstand dient de burger-
lijke rechter te onderzoeken, zo het verweer daartoe aanleiding gecft, of
toepassing van de door de verhalende instantie gehanteerde norm redelijk is.
Aanvankelijk toetst de Hoge Raad binnen het redelijkheidscriterium: Zic
bijvoorbeeld: HR 10 januari 1986, NJ 1986, 342 (Katwijk~Van der Plas); HR
14 november 1986, NJ 1987, 294 (Van der Meulen~Franekeradeel); HR I1
maart 1988, NJ 1988, 611 (Breda~Walda). Recent blijft de toetsing niet bc-
perkt tot toetsing binnen een redelijkheidskader: indien het verweer daartoe
aanleiding geeft dient de verhaalsrechter het besluit tot verhaal te toetsen
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Aldus de Hoge Raad, 12
mei 1989, NJ 1989, 594, in de zaak tussen Henneman en de gemeente

92. EI~ItM 23 oktober 1985, NJ 198G, 102.
93. IIR 6 februari 1986, NJ 1987, 272 (Den Haag~Aral): Een uitspraak van de Kroon heeft

in beginsel formele rechtskracht, d.w.z. dat de burgcrlijke rechter het oordeel van dc
Kroon in beginsel als juist hecft te aanvaarden. Dit beginsel wordt doorbroken door

het i3enthem-arrest alleen voor zover een natuurlijk petsoon of een privaatrechtelijk

rechtspersoon op basis van art. 6 EVRM een uitspraak van de Kroon aan de gewonc

rechter voorlegt. Ecn bercep op art. 6 komt echter niet tce aan de overheid.
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Amsterdam. De ABW-uitkering van Henneman was beëindigd in verband met
een hem [oevallende erfenis. Na verbruik van de erfenis verkreeg Henneman
opnieuw een bijstandsuitkering. De gemeente ging over tot verhaal van te
veel genoten bijstand omdat Henneman zich langer in zijn levensonderhoud
had moeten voorzien bij de (overeenkomstig de jurisprudentie van de Kroon)
gehanteerde interingsnorm (1,5 keer de uitkeringsnorm). Henneman verweerde
zich met de stelling dat het uitoefenen van verhaal onredelijk was, omdat
hij niet wist en ook niet kon weten met welke snelheid hij verwacht werd
in te [eren. Dit verweer kon bij Ktn. en Rb. niet slagen: de gemeente had
bij toepassing van de interingsregeling de juiste norm gehanteerd, en de
rechter komt uitsluitend een `matigingsbevoegdheid' toe ten aanzien van de
termijnen waarin moe[ worden afbetaald. De Hoge Raad casseert: de ver-
haalsrechter dient, indien het verweer daartoe aanleiding geeft, het besluit
tot verhaal van de gemeente te toetsen aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Een gelijke beslissing volgt in HR 19 mei 1989, NJ 1989,
595 (Van der Burgt~Rosmalen): de verhaalsrechter dient desgevraàgd het
besluit tot verhaal van de gemeente te toetsen aan de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur. De overweging van de Rechtbank dat aan een ver-
zoek tot matiging van het te verhalen bedrag voorbij kan worden gegaan
als niet steunend op de wet, betekent dat de Rechtbank het~sj van een
andere rechtsopvatting is uitgegaan, hetzij haar oordeel nie[ naar de eis der
wet heeft gemotiveerd.

` De publiekreclitelijke overeenkomst

Het bereik van de burgerlijke rechter is niet beperkt tot de privaatrechte-
lijke overeenkomst, maar bestrijkt ook de publiekrechtelijke overeenkomst:
wanprestatie in verband met het niet-nakomen van een gemeenschappelijke
regeling wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter in HR 10 april 1987,
NJ 1988, 148 (Nieuwegein~Gasbedrijven). Een vordering tot schadevergoeding
wegens wanprestatie is inges[eld door een rechtspersoonlijkhcid bezittend
lichaam zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, het Gas-
bedrijf Centraal Nederland (GCN), tegen de gemeente. In eerste aanleg
oordeelt de rechibank dat de gemeente schadeplichtig is, het hof bekrachtigt
vervolgens het vonnis van de rechtbank. In cassatie voert de gemeente aan
(voor zover hier van belang), dat de burgerlijke rechter niet bevoegd is van
de vordering kennis te nemen, c.q. GCN niet ontvankelijk is in zijn vorde-
ring. Ten aanzien van zijn bevoegdheid houd[ de Hoge Raad strikt vast aan
art. 2 We[ RO en Guldemond~Noordwijkerhout: "Nu GCN aan haar vordering
een verbintenis tot schadevergoeding en derhalve een schuldvordering heeft
ten grondslag gelegd, is daarmede de bevoegdheid van de burgerlijke rechter
op grond van art. 2 Wet RO gegeven. Hieraan doet niet af dat het gaat om
een schadevergoeding wegens niet-nakoming van een gemeenschappelijke
regeling die het hof terecht heeft gekarakteriseerd als een publiekrechtelijke
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overeenkomst. Ook het in het middel gedane beroep op art. 7 Wet gemeen-
schappelijke regelingen van 1 april 1950 faalt. Art. 7 maakt immers wat
betreft de bevoegdheid van de Kroon juist een uitzondering voor de in art.
167 Gr.w (oud) genoemde geschillen, waartoe ook geschillen over schuldvor-
deringen behoren." Ook al is de aard van de onderliggende rechtsverhouding
duidelijk publiekrechtelijk, doorslaggevend is de rechtsverhouding zoals die
blijkt uit het petitum van de eiser, i.c. een verbintenis tot schadevergoeding.
Ten aanzien van de ontvankelijkheidsvraag acht de Hoge Raad het oordeel
van het hof eveneens juist: "De vordering tot schadevergoeding wegens niet-
nakoming van een gemeenschappelijke regeling is immers onttrokken aan het
oordecl van dc Kroon, terwijl er te dezer zake ook niet een andere met
voldoende waarborgen omklede rechtsgang is. Anders dan het middel betoogt
doet hieraan niet af dat het hof inede de vraag -door het middel aangeduid
als "voorvraag"- had te beantwoorden of de gemeente jegens GCN wanpresta-
tie had geplecgd. Uit art. 7 Wet gemeenschappelijke regelingen kan immers
niet worden afgeleid dat de Kroon me[ uitsluiting bevoegd is deze vraag te
beantwoorden." Wegens het oordeel van de Hoge Raad dat de Kroon niet
met uitsluiting bevoegd is te oordelen over de vraag of er in het kader van
een gemeenschappelijke regeling wanprestatie is gepleegd -wanneer dit oor-
deel anders zou zijn uitgevallen was GCN niet ontvankelijk verklaard- dient
de burgerlijke rechter allc vraagpunten in ogenschouw te nemen die van
belang zijn, ook al zou over een dergelijke vraag afzonderlijk een admini-
stratieve rechtsgang~beroepsgang mogelijk zijn. Blijkbaar is de burgerlijke
rechter, indien bevoegd, bereid om zelf geschillen voortvloeiend uit een
publiekrechtelijke rechtsverhouding te beoordelen, zo dit nodig blijkt in het
kader van de hem voorgelegde zaak. Althans bij een vordering uit wanpresta-
tie wegens het niet-nakomen van een gemeenschappelijke regeling is enige
voorbewerking door de Kroon (thans GS) niet nodig. Met annotator W.H.
Heemskerk ben ik het eens dat hetzelfde aangenomen moet worden ten
aanzien van andere geschilpunten in verband met een gemeenschappelijke
regeling.
Het maakt geen enkel verschil of de vordering wegens wanprestatie strekt
tot schadevergoeding of tot nakoming, getuige HR 23 juni 1989, RvdW 1989,
176 waar een verbintenis uit dezelfde overeenkoms[ aan de orde is. Verwij-
zend naar HR 10 april 1987, NJ 1988, 148, oordeelt de Hoge Raad dat de
verbintenis waarvan GCN in deze zaak nakoming vordert, een `schuldvorde-
ring' oplevert in de zin van art. 2 Wet RO en 112 Gr.w, zulks ongeacht of
zij van privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke aard is. Dit brengt mee
dat de burgerlijke rechter bevoegd is, tenzij de berechting van het betref-
fende geschil bij uitsluiting aan een andere rechter is opgedragen. Uit art.
7 Wet gemeenschappelijke regelingen kan niet worden afgeleid dat terzake
van de vordering tot nakoming uitsluitend de Kroon bevoegd is.
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" De privaatrechtelijke overeenkomst

(1) Overeenkomst overheid - overheid
De burgerlijke rechter aarzelt niet zich ontvankelijk te verklaren met be-
trekking tot geschillen samenhangend met bestuursovereenkomsten (beleids-
en bevoegdhedenovereenkomsten) tussen openbare lichamen onderling, die
een overeenkomst sluiten waarin wederzijdse rechten en plichten worden
vastgesteld. Vgl. het vonnis van de Pres. Rechtbank 's-Gravenhage 10
november 1987, KG 1987, 512: de gemeente Borsele en het openbaar lichaam
De Bevelanden stellen een gebodsactie in tegen de Staat, wegens vermeende
wanprestatie en~of onrechtmatige daad, omdat het Ministerie van WVC een-
zijdig heeft besloten niet langer financiële middelen beschibaar te willen
stellen in het kader van het bestuurlijk experiment "Kaderwet specifiek
welzijn". Het gewone overeenkomstenrecht is van toepassing op de rechtsver-
houding, die als volgt wordt beoordeeld: partijen zijn openbare lichamen. Zij
hebben een overeenkomst gesloten waarin de wederzijdse rechten en ver-
plichtingen zijn vastgelegd. Het gaat hier om een zogenaamde bestuursover-
eenkomst. Het bijzondere van deze bestuursovereenkomst is dat er geen
particuliere personen of ondernemingen zijn loegetreden. De overeenkomst
regelt de verhouding overheid - overheid.

(2) Overeenkomst overheid - particulier
Geschillen verband houdend met een te sluiten of gesloten overeenkomst
vallen van oudsher onder het bereik van de burgerlijke rechter. Geschillen
die betrekking hebben op overeenkomsten leggen het dilemma tussen de
`gelijkwaardigheid als contractpartner' en de (vooronderstelde) principiële
ongelijkwaardigheid als overheid' in volle glorie voor aan de burgerlijke
rechter. Dit wordt nog versterkt in het geval er gecontracteerd wordt aan-
gaande de uitvoering van een overheidstaak: de zgn. bevoegdheden - en
beleidsovereenkomsten. Waar uitoefening van een overheidsbevoegdheid (mede)
onderwerp van een overeenkomst vormt, treedt de spanning tussen de an-
ders-geaardheid van de overheid en de gewone regels van het overeen-
komstenrecht, i.c. de oorzaakleer en de contractuele gebondenheid, vrij
direct op de voorgrond.

In belangrijke mate verricht de overheid vooral als eigenares van onroe-
rend goed rechtshandelingen op het gebied van koop, huur en erfpacht. Niet
te ontkennen valt dat met name de gronduitgifte een (planologisch) beleids-
instrument van de eerste orde is. Bovendien kan het een zeer effectief
instrument zijn gezien de feitelijke machtspositie van de overheid op dit
gebied. De handelingen met betrekking tot de koop-, erfpacht-, huur- of
gebruiksovereenkomsten van onroerend goed zijn als `privaatrechtelijk van
aard' in ons rechtsstelsel uitgesloten van administratiefrechtelijke beoorde-
ling. En, alsof bevoegdheden- of beleidsovereenkomsten -al dan niet in
combinatie met een feitelijke machtspositie- nog niet genoeg denkproblemen
geeft, wordt de figuur van de overeenkomst in toenemende mate door de
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overheid gehanteerd als instrument voor het voeren van beleid, ook buiten
het gebied van de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting. Voorbeelden
zijn te vinden op gevarieerde gebieden: het personeelsbeleid, waarin op ruime
schaal gebruik wordt gemaakt van aanstellingen als arbeidscontractant in
plaats van ambtelijke aanstellingen; het sociaal-cultureel beleid, waar in
plaats van d'uecte subsidiëring van instellingen de voorkeur kan worden
gegeven aan een of andere overeenkomst met de instelling: het `huren' van
een x-aantal vaste plaatsen in een (particulier) kinderdagverblijf of een
(jaarlijkse) opdracht aan een instelling voor kunstzinnige vorming om werken
te laten vervaardigen. Een toename van het gebruik van de overeenkomst
door de overheid ter realisering van beleidsdoeleinden betekent dat geschil-
len, verband houdende met het contacteren, veelvuldiger zullen voorkomen.
Duidelijk is dat deze geschillen niet of niet altijd aan de burgerlijke rechter
zouden kunnen worden voorgelegd wanneer de overheid er voor had gekozen
beleid te voeren door middel van publiekrechtelijke instrumenten, zoals
ambtelijke aanstellingen of (subsidie)beschikkingen.

` O~tdententi~tgsrisico's

Hoe meer de overheid `als ondernemer' optreedt (bijvoorbeeld bij het aan-
bieden van diensten aan het publiek) des te groter is de kans aansprakelijk
gesteld te worden voor schade als gevolg van met het ondernemen samenhan-
gende risico's. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of in verband
met misleidende reclame, inbreuk op intellectuele of industriële eigendommen
of oneerlijke concurrentie zijn eveneens niet uit te sluiten. Om een voor-
beeld van dit laatste te geven: een particuliere parkeergarage krijgt in de
directe omgeving concurrentie van een gemeentelijke parkeergarage. Deze
laatste ziet kans aanmerkelijk voordeliger parkeertarieven te berekenen,
bijvoorbeeld door directe subsidiëring (of indirecte, via niet in de exploitatie
doorberekende kosten). De particuliere exploitant stelt de gemeente aanspra-
kelijk op grond van onrechtmatige daad (strijd me[ de maatschappelijke
zorgvuldigheid) voor de door hem geleden schade wegens inkomstenderving.
Een vordering op de concurrerende parkeergarage, gebaseerd op oneerlijke
concurrentie, behoort eveneens tot de mogelijkheden. Met de voortschrijden-
de privatisering lijken soortgelijke claims misschien op het eerste gezicht
geen reëel risico. Waar overheidstaken volledig worden afgestoten is dat
inderdaad zo. Echter bij die joint-ventures, waar de overheid ook mede
participeert in de exploitatie van een project, gelden de normale onderne-
mingsriciso's even goed, ook al wordt (de exploita[ie van) de onderneming
verricht om een bepaald beleid te kunnen realiseren vanwege een belang dat
men zich als overheid heeft aangetrokken. Om terug te komen op het voor-
beeld van de parkeergarage: wanneer de gemeente mede participeert in de
exploitatie kan zij aansprakelijk worden gesteld op grond van oneerlijke
concurrentie. Verschillende samenwerkingsvarianten tussen overheid en be-
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drijfsleven krijgen de laatste tijd volop de aandacht. Hoewel zeer verschil-
lend van inhoud vat men deze moderne vormen van samenwerking samen
onder de noemer PPP (public-priva[e partnership) of PPS (publiek-private
samenwerking). In hoeverre deze samenwerkingsvormen toekomst hebben, is
moeilijk te voorspellen, de ontwikkeling staa[ daarvoor nog te veel in de
kinderschocnen.

Conck~sie

Het is een uitgebreid terrein van besiuurlijk optreden, waarin beleidsaspecten
mede een rol spelen, dat onder het `bereik' valt van de burgerlijke rechter,
zonder dat hij kan refereren aan een administratiefrechtelijk oordeel. Als ik
dit bestuurlijk optreden enigszins ongelukkig indeel naar `bestuursbesluiten'
(het "typische" overheidsoptreden) en `bestuursovereenkomsten' (minder
"typisch" gezien het gelijkwaardige karakter, maar wel een de uitoefening
`overheidsbevoegdheid' regelend) en `overeenkomsten op basis van een pri-
vaatrechtelijke bevoegdheid' valt het volgende op te merken.

Wat betreft de `besiuursbesluiten' strekt de arm van de burgerlijke rech-
ter zich s[eeds verder ui[ in de gevallen waarin een adekwate en~of onaf-
hankelijke administratiefrechtelijke rechtsbescherming niet geboden wordt.

Ook publiekrechtelijke overeenkomsten, althans een gemeenschappelijke
regeling, valt binnen het bereik van de burgerlijke rechter wanneer de
rechter op grond van art. 2 Wet RO en de Guldemond-leer bevoegd is.

Wat betreft de `bestuursovereenkomsten' leidt een contracterend optreden
van de bestuurlijke overheid er toe dat het feitelijk bereik van de burger-
lijke rechter wordt vergroot: de overeenkomst over de uitoefening van een
overheidsbevoegdheid valt onder de competentie van de burgerlijke rechter.
(Publiekrechtelijk gebruik van de bevoegdheid waarover is gecontracteerd
blijft natuurlijk een beschikking.)

Wat betreft overeenkomsten op basis van een privaatrechtelijke bevoegd-
heid tekent zich steeds duidelijker af dat, ook buiten het gebied van de
ruimtelijke ordening, de overeenkomst steeds meer gebruikt wordt niet als
al[ernatief naast een publiekrechtelijk instrument, maar als exclusief alterna-
tief, namelijk met uitsluiting van de publickrechtelijke weg.

Voor zover de overheid actief als (mede)ondernemer optreedt teneinde
beleid te kunnen realiseren, vallen vorderingen verband houdende met het
ondernemerschap onder de competentie van de burgerlijke rechter. In hoe-
verre dit het bereik van de burgerlijke rechter in kwan[itatief opzicht
vergroot, moet worden afgewacht.

Ten aanzien van het bereik kan worden geconstateerd dat dit bepaald niet
gering is; één reden hiervoor is dat de burgerlijke rechter er blijk van geeft
zijn bevoegdheid ruim te willen interpreteren en -waar nodig- te willen
voorzien in aanvullende en~of alternatieve rechtsbescherming. Dit vergroot
het bereik ongeacht de kwaliteit (de aard) van de onderliggende rechtsver-
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houding. Een andere reden is de toename van de kwantiteit van denkbare
geschillen. Doorda[ de overheid in ruime mate beleid voert door te contrac-
teren als (exclusief) alternatief voor het hanteren van beschikkingsbevoegd-
heden en door het (mede) optreden als ondcrnemer `onderwerpt' zij zich aan
geschillenbeslechting door de burgerlijke rechter.

4. DOORWERKING VAN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN BE-
HOORLIJK BESTUUR

De geschillen die ter toetsing aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd,
vallen aan hct ene eind van het continuum te kwalificeren als `zuiver be-
stuursrechtelijke' geschillen, namelijk waar de burgerlijke rechter optreed[
in zijn hoedanigheid van administratieve rechter, aan het andere eind als
`zuiver privaatrechtelijk', zij het dat met een groo[ gedeelte van het pri-
vaatrechtelijk overheidshandelen onmiskenbaar bestuurlijke doeleinden worden
nagestreefd. De schcidslijn tussen `bestuurlijk' handelen en `privaatrechtelijk'
handelen kan in feite niet getrokken worden als zo'n lijn getrokken moet
worden aan de hand van de functie van het handelen. Waar met elk handelen
beleid kan worden beoogd en waar in toenemende mate het privaatrecht
word[ ingezet om beleidsdoeleinden te realiseren, vervalt elke zin aan het
onderscheid tussen gevallen waarin een typisch (dus: bestuursrechtelijk)
overheidshandelen of een normaal (dus: privaatrechtelijk overheidshandelen)
getoetst wordt. Het oprukken van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur in de rechtspraak van de burgerlijke rechter en de kwestie van de
directe toetsing aan deze beginselen dient tegen deze achtergrond geïnter-
preteerd worden.

4.1 Geen (adekwate) administratiefrechtelijke recJttsbeschennit:g: directe
toetsing aan de beginselen van behoorlijk bestttur

In globaal historisch-chronologische volgorde gerangschikt laat de recht-
spraak van de Hoge Raad een beeld zicn van een toenemende mate van
bereidheid om overheidshandelen direct te toetsen aan de algemenc begin-
selen van behoorlijk bestuur. Deze toenemende bereidheid om direct aan de
beginselen te toetsen in plaats van een toetsing binnen een redelijkheids-
kader strekt zich allengs uit tot buiten de sfeer van zuiver administratief-
rechtelijke kwesties.

Niet verbazingwekkend is dat de Hoge Raad als belastingrechter (als
zuiver administratieve rechter) reeds vroeg betekenis toekent aan de werking
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: onder omstandigheden
kan s[rikte toepassing van de wet, waaruit een belastingschuld rechtstreeks
voortvloeit, in strijd komen met één of ineer beginselen van behoorlijk
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bestuur, zodat toepassing van die wet achterwege dient te blijven.94 Dat de
belastingrechter als administratieve rechter rechtstreeks dient [e [oetsen
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur vermag niemand verbazen;
wel interessant is het gewicht dat (onder omstandigheden) deze beginselen
in de schaal kunnen leggen: de gebondenheid van de overheid aan de begin-
selen van behoorlijk bestuur is een zo serieuze zaak dat deze gebondenheid
(onder omstandigheden) zelfs contra legem kan gelden. De overheid zij dus
gewaarschuwd dat zij met de wet in de hand geenszins naar willekeur kan
handelen. Dat de beginselen van behoorlijk bestuur onder omstandigheden
toepassing van de wet kunnen verhinderen is zeer ingrijpend in een rechts-
stelsel waarin van oudsher het primaat van de (democratisch gelegitimeerde)
wet overheerst. Wanneer de belastingrechter als geïnstitutionaliseerde admi-
nistratieve rechter onder omstandigheden aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur meer gewicht toe kan kennen dan aan strikte toepassing
van de wet, dan ligt het voor de hand dat de burgerlijke rechter in zijn
hoedanigheid van vliegende keeper van de rechtsbescherming zoekende bur-
gers dit eveneens kan. Zie daarvoor HR 3 oktober 1986, NJ 1987, 911 (Car-
dealers) waar he[ handelt om de onrechtma[igheid van (de uitvoering van)
een ministeriële beschikking (een algemeen verbindend voorschrif[) wegens
strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit arrest, gewezen
door de burgerlijke kamer van de Hoge Raad, heeft in wezen een fiscaal
karakter. Zie eveneens HR 15 juli 1988, RvdW 1988, 133 (Staat~Van der Endt)
en HR 15 juli 1988, NJ 1989, 714 (Staat~Van der Plasse), waarbij een af-
wijzende beschikking van de minister op het verzoek om een tegemoetkoming
ingevolge de Deltaschadewet getoetst blijkt te kunnen worden aan de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur, hetgeen er toe kan leiden dat strik-
te toepassing van de wet achterwege dient te blijven. Zie tenslotte de eerder
genoemde verhaalszaken ingevolge de ABW (NJ 1989, 594 en 595) waar de
verhaalsrechter het besluit tot verhaal van een gemeente dien[ te toetsen
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De beginselen van behoorlijk bestuur duiken -als zodanig genoemd- op bij
de burgerlijke rechter in HR 22 december 1978, NJ 1979, 289, de curieuze
zaak tussen het waterschap Zijpe en Hazepolder en de Hervormde Gemeente.
Dat een kerkgenootschap op grond van verkrijgende verjaring rechthebbende
wordt van een vordering op een waterschap (tot betaling van diverse kerke-
lijke lasten) is in 1978 natuurlijk een anachronisme: de scheiding tussen
kerk en staat is in de twintigste eeuw een voldongen feit en daarmee zijn
ook de waterschapstaken geseculariseerd. Terzijde latend de motivering
waarop de Hoge Raad komt tot het oordeel dat een dergelijke vordering
niet kan worden verkregen op grond van verkrijgende verjaring -niet fraai
maar voor dit betoog niet relevant- denkt de Hoge Raad een rol toe aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij het beëindigen van de beta-

94. HR 12 april 1978, NJ 1979, 533 (Doorbraakarresten).
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lingen: "Voorts zullen moeten worden bezien de over en weer gestelde om-
standigheden, die van belang zijn voor de door redelijkheid en algemcne
beginselen van behoorlijk bestuur bepaalde grenzen, waarbinnen het Water-
schap in elk geval moet zijn gebleven, wil een vermindering of beëindiging
van de voormelde betalingen, eventueel tegen een toekomstig tijdstip, geoor-
loofd zijn." De vermindering of beëindiging van voorheen verleende financiële
ondersteuning dient blijkens deze zinsnede beheerst te worden door de
redelijkheid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur - en dient
daaraan dan ook getoetst te kunnen worden, zoals annotator A.R. Bloember-
gen terecht opmerkt. Daarmee doen de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur expliciet hun intrede bij een (mogelijke) toetsing van privaatrechte-
lijk overheidshandelen. Dat met dit concrete geval van privaatrechtelijk
handelen ontegenzeggenlijk werd beoogd een sterk verouderd beleid aan te
passen, heeft de intrede van de beginselen van behoorlijk bestuur in dit
specifieke geval wellicht vergemakkelijkt: beleid kan in beginsel worden
gewijzigd; bij het doorvoeren van de wijzigingen dient men echter de begin-
selen van behoorlijk bestuur in acht te nemen.

HR 25 april 1980, NJ 1981, 416 (Sogut) betreft een zaak waarin de bur-
gerlijke rechter in kort geding inspringt omdat de openstaande administra-
tiefrechtelijke rechtsgang (beroep op de Afdeling rechtspraak) geen adekwate
aan het spoedeisend belang tegemoetkomende rechtsbescherming kan bieden.
De uitzetting van een vreemdeling, zo overweegt de Hoge Raad, kan een
onrechtmatige daad van de Staat opleveren, wanneer de staatssecretaris in
de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet tot de uitzetting had kunnen
komen, waarbij mede van belang is of het beroep bij de Afdeling rechtspraak
verwacht mag worden een redelijke kans van slagen te hebben en of de
uitzetting in strijd zou komen met een algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur, zoals het in dit geding zowel in eerdere instanties als in cassatie
ingeroepen gelijkheidsbeginsel. In de zaak Sogut valt de burgerlijke rechter
in voor zijn administratiefrechtelijke collega. Dan is een logische consequen-
tie van zijn waarnemingstaak dat hij zonodig uitdrukkelijk toetst aan de
beginselen van behoorlijk bestuur.

Kan HR 13 maart 1981, NJ 1981, 346 (Ockenburg) misschien nog geïnter-
preteerd worden in die zin dat de burgerlijke rechter in zijn (marginale)
redelijkheidstoetsing op een ander resultaat kan uitkomen dan bij directe
toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in een ongeveer
gelijktijdig gewezen arrest wordt duidelijk dat een redelijkheidstoetsing
inhoudelijk niet verschilt van (directe) toetsing aan de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur. In HR 24 april 1981, NJ 1982, 84 (Strauss~Amsterdam)
gaat het om een besluit van de erfverpachter (de gemeente Amsterdam) om
de erfpachter (Strauss) toestemming onder voorwaarden te verlenen tot
splitsing in appartementsrechten van een opstal, welke voor de erfpachter
een aanzienlijke verzwaring van zijn verplich[ingen meebrengen. De Hoge
Raad casseert, omdat het het Hof verzuimd heeft te onderzoeken of de
hetgeen door Strauss is aangevoerd omtrent de destijds door de gemeente
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gevolgde gedragslijn juist is. Indien de beweringen van Strauss correct zijn,
zou dat een zodanige verzwaring van de verplichtingen van de erfpachter
meebrengen dat de gemeente in redelijkheid nie[ tot haar door Strauss
aangevochten beslissing zou hebben kunnen komen. De zaak betreft een
erfpachtsverhouding en is dan ook een schoolvoorbeeld van beleidsvoering
van overheidswege door gebruik te maken van de zeggingschap voorvloeiende
uit de erfpachtsverhouding. Een privaatrechtelijk instrument voor het voeren
van beleid, en daarom een grensgeval: wcl of niet expliciet toetsen aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur? De oplossing van de Hoge Raad
is interessant voor de ontwikkeling: de beginselen van behoorlijk bestuur
niet bij name noemen, maar een indirecte toetsing verrichten (in redelijkheid
niet tot een bepaalde beslissing hebben kunnen komen), waarbij gezien het
concrete geval inhoudelijk de overgang wordt gemaakt van toetsing op
`kennelijke onredelijkheid' (willekeur) naar toetsing op `redelijkheid': wanneer
een erfvcrpachter in het belang van het bij de erfpachter gewekte vertrou-
wen en de daarmee samenhangende rechtszekerheid van de erfpachter niet
zonder meer mag afwijken van een vaste gedragslijn, is er geen verschil te
ontdekken tussen een dergelijke redelijkheidstoe[sing en een mogelijke
toetsing aan bijvoorbeeld het vertrouwensbeginsel en~of het rechtszeker-
heidsbeginse195

In HR 23 november 1984, NJ 1985, 605 (Jansen~Ontvanger) stelt de Hoge
Raad onomwonden dat een overeenkomst (af te sluiten tussen Jansen en de
Ontvanger) om een inbeslaggenomen auto aan Jansen af te geven onder de
voorwaarde dat executoriale verkoop van de auto wordt uitgesteld "zolang
de ontvanger zal goedvinden", de ontvanger geen vrijbrief geeft om de
beginselen van behoorlijk bestuur te verontachtzamen wanneer hij van zijn
bevoegdheid gebruik maakt. Zo nodig kan be[rokkene in een volgend kort
geding een beroep doen op een zodanige veronachtzaming van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. De gesloten overeenkomst zal de burger-
lijke rechter er niet van weerhouden om indien nodig te toetsen aan de
beginselen. Toetsing van de (uitvoering van de) overeenkomst aan de rede-
lijkheid en de billijkheid zou overigens tot een gelijk resultaat voeren.
Omdat de te sluiten overeenkomst door de Ontvanger werd voorgesteld
binnen het kader van een belastinggeschil is het maar een kleine stap de
algemene beginselen van bchoorlijk bestuur evcneens rechts[reeks op (de

95. In gelijke zin kan men ook het gencemde Ockenburg-arrest uideggen: het gelijkheids-

beginsel is één van de factoren waarmee rekening dient te worden gehouden binnen

een redelijkheidstcetsing; i.c. is het gelijkheidsbeginsel niet geschonden omdat naar

aanleiding van het éénmalig afwijken van een beleidslijn ten faveure van een partij

(die geen partij in het geding is) men er onvoldcende op mag vertrouwen dat een

(misschien onterechte) afwijking van het gevcerde beleid wordt gecontinueerd.
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uitvoering van) de overeenkomst van toepassing te laten zijn en het handelen
van de Ontvanger zonodig ook daaraan te toetsen.

Wannecr gcdurende een periode een vaste beleidslijn is gevolgd, staat het
de overheid vrij het beleid te wijzigcn, maar dient zij bij deze wijziging de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. De regel geldt
onverkort evenecns voor beleidsregels die gehanteerd worden bij het aangaan
van overeenkomsten, aldus HR 27 juni 1986, NJ 1987, 726 (Tolkentarieven):
"Op zichzelf is juist, zoals het middel klaarblijkelijk tot uitgangspunt neemt,
dat de overheid -hier de gemeente- bij een wijziging van de tarieven die zij
hanteert in haar overeenkomsten me[ burgers, de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur in acht hoort te nemen en da[, zo zij dat niet doet,
sprake kan zijn van een onrechtmatig handelen in de zin van 1401 BW."
Dit is cen logische stap: waarom zouden de algemene bcginselen van bestuur
wel gelden bij wijziging van publiekrechtelijk geregeld beleid -wanneer
(indien mogclijk) free-lance medewerkers publiekrechtelijk aangcstcld zouden
worden, was immers de ambtenarenrechter competent- en niet bij wijziging
van beleidsregels die gehanteerd worden in privaatrech[elijke overeenkoms-
ten? Een dergelijk onderscheid zou op geen enkele wijze beargumenteerd
kunnen worden. Hcel duidelijk is immers dat het sluiten van overeenkomsten
slechts een instrument is -zoals ook het nemen van beschikkingen op zo'n
gebied slechts een instrument zou zijn- terwijl er geen principieel, geen
wezenlijk verschil is tussen beide instrumenten in wat zij beogen. En ook
hier valt op dat er eigenlijk geen verschil bestaat tussen de van de overheid
verlangde handelswijze (rekening houden met de bij het besluit be[rokken
belangen) en die van een privatc partij: ook een private partij is (als werk-
gever) vrij in het voeren van cen salaris- of vergocdingenbeleid (mi[s de
wettelijke bepalingen op dit gebied in ach[ worden genomen), maar het is
ondenkbaar dat een private partij zonder enige vooraankondiging en~of
overleg de vergoedingen van vaste free-lance medewerkers dras[isch mag
verlagen. Toetsing aan de algemene beginselen van bchoorlijk bestuur levert
derhalve inhoudelijk eenzelfde resultaat op als toctsen op de vereiste maat-
schappelijke zorgwldigheid.

HR 3 ok[ober 1986, NJ 1987, 911 (Cardealcrs) is een wat complcxe Antil-
lenzaak. Complex in die zin dat de burgcrlijke rechter (de burgerlijke kamer
van de Hoge Raad) moet oordelen over een ministeriële beschikking (een
algemeen verbindend voorschrift) met inhoudelijk een fiscaal karakter. Het
handelt om ecn heffing op personenauto's bij invoer ingevolge de vaststeiling
door de Nederlandse Antillen van de `Ministeriële Beschikking van 16
november 1983', welke regeling geen overgangsbepalingen bevatte. Twce auto-
importeurs eisen daarom intrckking of niet-uitvocring van de regcling, in
ieder geval wat betreft de reeds bestelde auto's. Dc regeling z.elf, zonder
overgangsbepalingen, is niet onrechtmatig, aldus de Hoge Raad, wel kan de
[oepassing van de regeling ondcr omstandighedcn (bijvoorbeeld wanneer
overgangsbepalingen ontbreken) achterwege worden gelaten. Met annotator
Scheltema kan ik instemmen waar hij zegt da[ di[ arrest in we-r.en de moge-
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lijkheid opent (lagere) wetgeving direct aan het vertrouwensbeginsel of
rechtszekerheidsbeginsel te toetsen in verband met de overgangsproblematiek.

Tenslottc de cause célèbre van de directe toetsing HR 27 maart 1987, NJ
1987, 727 (Amsterdam~Ikon). Wederom een geschil binnen een erfpachtsver-
houding: erfpachtcr Ikon handelt in strijd met een bepaling van de erfpach[-
overeenkomst door een perceel dat in eigendom toebehoord aan de gemeente
Amsterdam als kantoor te gebruiken, terwijl het de erfpachter niet geoor-
loofd is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de erfverpachter
de bestemming van woonhuis te veranderen in kantoorruimte. De gemeente
stelt een verbodsactie in. In het geding beroept Ikon zich (onder meer) op
het gelijkheidsbeginsel. Tegen het (tussen)arrest van het hof voert de ge-
meente als middel van cassatie (voor zover hier van belang) aan, dat het
rechtens nict juist is het gelijkheidsbcginsel als zelfs[andig en reeds op
zichzelf afdoende criterium te hanteren en dat het gelijkheidsbeginsel slechts
één der relevante factoren zou kunnen zijn, maar niet de enige. De Hoge
Raad overweegt: "Een overheidslichaam behoort bij het uitoefenen van zijn
bevoegdhedcn uit privaatrechtelijke overeenkomsten als de onderhavige,
algemene beginselen van behoorlijk bestuur -en derhalve ook het gelijkheids-
beginsel als ecn van dic beginselen- in acht te nemen. Voor zover het slot
van het onderdeel ondcr a, betoogt dat het gelijkheidsbeginsel hier slechts
aan de orde zou kunnen komen in het kader van de toepassing van een aan
de overheid meer ruimte latende redelijkheidsmaatstaf en daarom hier een
zwakkere werking dan in het bestuursrecht zou hebben, gaat het uit van
een onjuiste rechtsopvatting." Hier krijgt cen ontwikkeling van indirecte
toetsing naar directe toctsing defintitief zijn beslag. Overheidshandelen valt
rechtstreeks te [oe[sen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
ongeacht de rechterlijke competentie.

4.2 Directe toetsing.- een kx~estie vun belang?

Is de kwestie van de doorwerking van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur in het privaatrecht, en met name de directe toetsing, nu eigenlijk
wel of nie[ een belangwekkende kwestie? Het antwoord daarop is ja en neen.
Nie[ in zoverre dat de beginselen iets toevoegen aan de mogelijkheden die
het civiclrechtelijk instrumentarium bied[. Het hanteren van de beginselen,
zijnde van origine bestuursrcchtelijke begrippen, is geen noodzakelijke voor-
waarde voor een aan het bestuursrecht gelijkwaardige privaatrechtelijke
toets. Naar mogelijkheden en resultaten beoordeeld maakt het niet uit of er
direct getoetst wordt aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur of
dat de toetsing binnen een redelijkheidskader (of willekeurkader) geschiedt.
Vanuit die invalshoek bekeken rechtvaardigt de kwestie nauwelijks de intense
aandacht die er de afgelopen jaren door zovelen aan besteed is. Wel belang-
wekkend is de kwestie in zoverre de discussie over de directe toetsing
versus de indirecte toctsing wil zeggen: de overheid dient niet méér beleids-
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vrijheid te hebben wanneer zij privaatrechtelijk handelen verkiest boven
publiekrechtelijk handelen. De diep verankerde twee-wegenleer roept immers
de vraag op waarom de overheid vaak kiest voor de privaatrechtelijke weg,
ook waar een publiekrechtelijke weg begaan kan worden: is de met het
privaatrecht samenhangende `vrijheid van handelen' daar soms debet aan?
Indien die kans aanwezig moet worden geacht, kan dat dan wel worden
getolereerd? Wat er ook daadwerkelijk zij van de (vermeende) grotere vrij-
heid in het privaatrecht, op zich is dit gevoelen wel te begrijpen. Indirecte
toetsing (binnen een redelijkheidskader) is minder controleerbaar, er is
moeilijker greep op te krijgen. Binnen een redelijkheidskader kan men im-
mers nog alle kanten op: wanneer een beginsel (bijvoorbeeld het gelijkheids-
beginsel) slechts één van de factoren is waarmee de burgerlijke rechter
rekening houd[, hoe moeten we dan we[en of het betreffende beginsel i.c.
nu wel of niet is geschonden? Hoe moet duidelijk worden op welke manier
zo'n beginsel van invloed is op de beslissing van de rechter? Is het niet
veel duidelijker wanneer er `ja of neen' wordt geantwoord op de gestelde
schending van het beginsel? Kortom: indirec[e [oetsing is minder inzichte-
lijk, en dus minder controleerbaar. Indirecte toetsing kan zeer wel tot een-
zelfde resultaat leiden als direc[e toetsing -en doet dat in mijn ogen ook-
maar de garantie dat dit ook zeker en fcitelijk gebeurt heeft men niet.

In de besproken jurisprudentie ziet men allengs de civielrechtelijke toets
op `kennelijke onredelijkheid' of `willekeur' zich ontwikkelen in een toets op
`redelijkheid'. Binnen het `redclijkheidskader' wordt in de rechterlijke beoor-
deling steeds minder ruimte gelaten aan de handelingsvrijheid van de over-
heid. Geleidelijk aan word[ er naar vorm nog indirect getoets[, nl. binnen
een redelijkheidskader, inhoudclijk echter is de toetsing steeds meer in
overeenstemming met de inmiddels in hei bestuursrecht tot ontwikkeling
gekomen normen (de beginselen van behoorlijk bestuur). In het bestuursrecht
zorgen de bcroepsgronden van art. S Wet Arob (en de jurisprudentie op dit
artikel) vervolgens voor een stroomversnelling in de ontwikkeling van de
criteria die het arob-appellabel handelen normeren. De burgerlijke rechter
heeft in zijn hoedanigheid van administratieve rechter een aardig opstapje
om de beginselen expliciet te hanteren. Beginnend bij zuiver adminisiratief-
rechtelijke geschillen (in belaslingzaken of als `inspringer bij hiaten in de
rechtsbescherming), laler uitbrcidend naar naar privaatrechtelijk overheids-
handelen, wordt er uiteindelijk uitdrukkelijk en explicici direct getoetst aan
de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat er zonder uitzondering beleids-
aspecien te ontdekken zájn aan het getoetste overheidshandelen mag niet
verbazen, gelet op het instrumentele karakter van het privaatrechtelijk
overheidshandelen. A1 bij al betekent het dat er toch wel iets gebcurd is in
deze ontwikkeling: de burgerlijke rechter heeft het (goede) voorbeeld van
de administratieve rechter gevolgd en is bij de beoordeling van hct over-
heidshandelen dat onder zijn competentie valt direct gaan toetsen, daarmee
iedere (theoretische) mogelijkhcid om tot een andersluidend oordeel [e komen
uitsluitend.
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4.3 Doorwerking va~t de beginselen vait beltoorlijk bestuur.-
een eigen-aardigheid ten behoeve van de overheid?

Is het doorwerken van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen
het privaatrecht te zien als een verschijnsel dat de bijzondere positie van
de overheid in het privaatrecht accentueert? Ik meen van niet. De beginse-
len van behoorlijk bestuur worden in het privaatrecht gerecipieerd om alle
misverstanden te voorkomen, door bij de (privaatrechtelijke of bestuurs-
rechtelijke) toetsing dezelfde labeling te gebruiken; de ratio van de methode
van directe toetsing is de schijn te vermijden (door het hanteren van gclijke
termen) dat de overheid in het privaatrecht méér vrijheid zou hebben dan
in het publiekrecht. Dit betekent nog helemaal niet dat het doorwerken van
de beginselen van behoorlijk bestuur in het privaatrecht uitdrukking is van
`het bijzondere' aan de overheid, waardoor de overheid op een andere manier
-sneller- aansprakelijk zou worden geacht. Daarvoor zou nodig zijn dat er
(a) verschil in resultaat zou zijn aan te wijzen bij het gebruik van privaat-
rechtelijke normen of bestuursrechtelijke normen, of (b) de methode van
directe toetsing niet geschikt zou zijn om het handelen van een particuliere
actor te beoordelen, of (c) de methode van (in)directe toetsing iets toevoegt
om specifiek het overheidshandelen voldoende te kunnen beoordelen. Het
onder (a) genoemde is nooit aangetoond en lijkt op grond van de jurispru-
dentie niet erg aannemelijk. Het onder (b) genoemde is onjuist. Diverse
maatschappelijke actoren, zoals scholen of grote bedrijven, zijn een goede
kandidaat in dat opzicht. Zie bijvoorbeeld: HR 22 januari 1988, AB 1988, 96
(Maimonides Lyceum). Zeker waar grondrechten doorwerken in privaatrechte-
lijke verhoudingen kan stellig een beroep worden gedaan op een bepaald
beginsel van behoorlijk bestuur (met name het gelijkheidsbeginsel). Het onder
(c) genoemde gaat evenmin op. De beginselen van behoorlijk bestuur geven
niet méér handvaten ter beoordeling van het overheidshandelen dan het
privaatrechtelijk instrumentarium dat kan worden ingezet ter handhaving
van (grond)wettelijke rechten.

A1 bij al is er geen reden aan te nemen dat er van de gemene rechts-
regels wordt afgeweken door het recipiëren van de beginselen van behoorlijk
bestuur in het privaatrecht. Evenmin is er reden aan te nemen dat doorwer-
king van de beginselen van behoorlijk bestuur betekent dat de privaatrechte-
lijk handelende overheid aan bijzondere normen gebonden is vergeleken met
een private partij.

5. HET HONOREREN VAN GEWEKTE VERWACHTINGEN

De vraag waarom juist de overheid zo goed vertegenwoordigd is als het
gaat om de problematiek van het (niet) honoreren van gewekte verwachting-
en verdient nadere aandacht. Moet de overheid soms bijzonder voorzichtig
zijn omdat zij eerder gehouden is gewekte verwachtingen te honoreren?
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Heeft men met de overheid in dit opzicht minder diligentie dan met een
private partij? M.a.w.: gelden er andere regels voor de overheid met betrek-
king tot (de sancties op) het niet- honoreren van gewekte verwachtingen?

De wijze van handelen waardoor verwachtingen kunnen worden gewekt die
honorering verdienen is divers: het van bevoegde zijde geven van inlichting-
en op grond waarvan gehandeld wordt, het doen van rechtens relevante
toezeggingen, het voeren van een bestendig beleid, het behandelen van
vergelijkbare gevallen op een identieke wijze, het maken van afspraken, het
doorvoeren van onderhandelingen tot in een bepaald stadium. Het is moeilijk
in abstracto te zeggen welke verwachtingen wel en welke niet gehonoreerd
dienen te worden. Dat hangt af van de feitelijke context. Om bij Vranken96
aan te sluiten: "De cruciale vraag is natuurlijk wanneer sprake is van een
toezegging van de ene of de andere soort. De vergelijkbare vraag was bij
afgebroken onderhandelingen die naar de maatstaf voor stadium twee of
drie, als bedoeld in P1as~Valburg. Een precies antwoord is niet te geven.
Alles hangt af van de waardering van een aantal feiten en omstandigheden:
[...] Ook hier keert derhalve de formule van 'over en weer' terug met in
het spoor daarvan, evenals elders, de mededelings-, informatie- en onder-
zoeksplichten. Gelet op de gemeenschappelijke achtergrond van overeenkoms-
ten, rechtshandelingen, afgebroken onderhandelingen en toezeggingen, te
weten -kort gezegd- bescherming van opgewekt vertrouwen, ligt deze over-
eenstemming ook voor de hand." Kortom: in talloze situaties is het mogelijk
dat handelen door het bestuur bepaalde verwachtingen schept waarop door
de burger(s) vertrouwd mag worden of dat het bestuur in haar handelen
rekening dient te houden met gevestigde aanspraken.

5.1 Gewekte verwachtingen en de `keuze' van het rechterlijkfonun

Geschillen tussen bestuur en bestuurden die spelen rondom het [hema
`gewekte verwachtingen' worden -hoe kan het anders bij de huidige stand
van zaken- voorgelegd aan zowel de administratieve als de burgerlijke
rechter. Erg inzichtelijk is de competentiekwestie op dit gebied niet, om
niet te zeggen: de chaos is compleet. Wie momenteel nog wegwijs weet met
een bestuursrechtelijk geschil dat (mede) handelt over het (niet) honoreren
van gewekte verwachtingen, moet zich noodgedwongen bezondigen aan de
reinste juristerij.
Het is geenszins zo dat men met een vordering gebaseerd op schending van
gewekte verwachtingen altijd ontvankelijk is bij de burgerlijke rechter.
Maken we een tweedeling tussen beschikkingen en niet-beschikkingen en

96. J.B.M. Vranken, Mededelings- informatie- en ondericeksplichten in het vcrbintenissen-

recht, Zwolle, 1989, p. 121.
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delen we deze twee categorieën vervolgens onder in gevallen waarin ruimte
is voor honorering van verwachtingen en gevallen waarin die ruimte er niet
is, dan ontstaat een viertal categorieën: I. beschikkingen, waarbij ruimte is
voor honorering van gewekte verwachtingen; II. beschikkingen, waarin die
ruimte er niet is; III. niet-beschikkingen, waarin ruimte is voor honorering
van gewekte verwachtingen; IV. niet-beschikkingen, waarin die ruimte er
niet is.

5.1.1 De categorieën III en IV

De laatste twee categorieën zijn relatief eenvoudig: uiteraard is men altijd
(en uitsluitend) ontvankelijk bij de burgerlijke rechter wanneer een `gewektc
verwachtingcn'-zaak zich afspeelt buiten een beschikkingskader. Dat kan
velerlei zijn: de toezegging een bepaald (stem)gedrag in de gemeenteraad te
bevorderen of om een bepaald voorstel in de raad te brengen, het toezeggen
dat een bepaalde door het bestuur gewenste handeling voor de burger geen
extra onkosten met zich mee zal brengen, gevallen van toerekenbare schijn
(of opgewekt ver[rouwen) omtrent het willen vergoeden van schade voor
schadetoebrengend feitelijk handelen etc. In dergelijke gevallen leidt schen-
ding van gerechtvaardigde verwachtingen -in beginsel- tot gehoudenheid
van het bestuur tot nakoming (categorie III) en bij niet-nakoming tot gehou-
denheid de daardoor ontstane schade te vergoeden (categorie IV). Men verge-
lijke het eerder vermelde arrest Patelski~Sittard97, waarin een door de
overheid gedane toezegging in die zin bindend werd bevonden dat het be-
stuur -zo hij niet tot aanstelling over gaat- in beginsel gehouden is tot
schadevergoeding. In casu was een vordering tot nakoming niet ingesteld,
maar dient in het algemeen niet uitgesloten geacht te worden. (In de prak-
tijk zal het niet meevallen de overheid -of welke werkgever dan ook- in een
dergelijk geval tot nakoming te dwingen.) Bij geschillen omtrent financiële
kwesties (subsidies, belastingen, financieringsovereenkomsten) hoeft het niet
zoveel verschil te maken of er nakoming dan wel schadevergoeding wordt
gevorderd; toewijzen van een vordering tot nakoming of tot schadevergoeding
komt er op neer dat er een bepaald bedrag betaald zal moeten worden, al
kan er natuurlijk wel verschil zijn in de hoogte van het verschuldigde be-
drag.

De grondslag van de vordering tot nakoming of schadevergoeding (wan-
prestatie en~of onrechtmatige daad) zal afhangen van de concrete situatie.
Naarmate een toezegging meer het karakter van een (eenzijdige) overeen-
komst nadert, heeft een vordering uit wanprestatie een gerede kans van
slagen. In een situatie waarin de verwachting is gewekt door het geven van

97. HI2 2S januari 1985, NJ 1985, SS9.

163



foutieve inlichtingen of informatie ligt een onrechtmatige daadsvordering
voor de hand.

De problematiek van de gekozen grondslag van een (schade)vordering
valt te illustreren aan de hand van het geschil tussen Kennis en de gemeente
Bude198. De sitatieschets: Kennis oefende in de kom van de gemeente Budel
een transportbedrijf uit. Vanwege (verkeers)gevaarlijke situaties op en rond
de plaats waar het transportbedrijf van Kennis was gevestigd, was verplaat-
sing van het bedrijf zeer wenselijk. Kennis, die bereid was gevolg te geven
aan de wens van de gemeente om zijn transportbedrijf te verplaatsen naar
een buitengebied van de gemeente Budel, kwam door bemiddeling van de
wethouder grondzaken in contact met Bossers, van wie hij op 2 april 1980
in het buitengebied een perceel grond kocht om daarop zijn bedrijf uit te
oefenen. Aan de koop werd de ontbindende voorwaarde verbonden dat geen
hinderwet- en bouwvergunning voor de exploitatie van een transportbedrijf
zou worden verkregen. Kennis ging tot de koop over na toezeggingen van
de wethouder grondzaken dat Kennis naast de aankoopsom en uitgaven voor
voorzieningen als afvoer van water, opvang van olie e.d., geen extra kosten
zou hebben voor de verplaatsing van zijn bedrijf. Kort daarna kwam de
nieuwe wethouder grondzaken terug op de toezeggingen van zijn voorganger.
De nieuwe wethouder stelde zulke bezwarende voorwaarden aan het medewer-
ken tot het verkrijgen van de benodigde vergunningen dat het voor Kennis
"niet meer interessant" was om de overeenkomst met Bossers na te komen.
De gemeente eiste namelijk voor het geven van medewerking aan een be-
drijfsverplaatsing door middel van een anticipatieprocedure ingevolge art. 19
WRO als bijdrage in de kosten van de door de gemeente te treffen voor-
zieningen een bedrag ad Fl. 45.000,- (vastgesteld op basis van een exploita-
tieverordening), voorts overdracht aan de gemeente van 2000 m2 van de
gekochte grond tegen minder dan de daarvoor betaalde meterprijs voor het
aanleggen van een groensingel en verder zou één van de toegangswegen tot
het bedrijf van Kennis worden afgesloten voor wagens langer dan 10 m. Dit
bracht Kennis in ecn moeilijke situatie: de gemeente weigerde niet om uber-
haupt vergunningen af te geven -waardoor de ontbindende voorwaarde niet
in werking kon ireden- maar stelde zo'n bezwarende voorwaarden dat de
(procedure tot) verlening van de vergunningen feitelijk in de ijskast ging.
Bossers sprak Kennis in rechte aan om de koopovereenkomst alsnog na te
komen, welke vordering door de Rechtbank werd toegewezen omdat Kennis
zich onvoldoende inspande om een Hinderwetvergunning te verkrijgen. Het
Hof bekrachtigde dit vonnis van de Rechtbank. Het verweer van Kennis dat
zijn handelen (of nalaten) een rechtstreeks gevolg was van het feit dat de
gemeente Budel gedane toezeggingen niet nakwam mocht hem in die procedu-
re niet baten. Tot nakoming van de overeenkomst met Bossers gedwongcn

98. HR 23 juni 1989, RvdW 1989, 175. Het arrest is eveneens interessant in verband met

(het doorbreken van) de causale keten bij méér dan één oorzaak.
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leidde hernieuwde inspanning van de kant van Kennis er toe dat hem de
gevraagde vergunningen werden verleend (waarbij de genoemde voorwaarden
gehandhaafd bleven). In 1985 vernietigde de Kroon ten verzoeke van derden
de door de gemeente aan Kennis gegeven Hinderwetvergunning om zijn
bedrijf uit te oefenen op het destijds door hem gekochte terrein. Een Hin-
derwetvergunning is hem alsnog geweigerd. Hiermee ging de ontbindende
voorwaarde in vervulling: in een latere procedure tegen Bossers is vanwege
de beslissing van de Kroon de koop alsnog ontbonden verklaard. Gedurende
deze verwikkelingen startte Kennis in 1984 inmiddels de (hier bedoelde)
procedure tegen de gemeente Budel ter verkrijging van schadevergoeding
(op te maken bij staat) wegens het niet-nakomen van de toezegging (dat
de verplaatsing van het bedrijf hem niet voor extra kosten zou stellen). Bij
eindvonnis van 4 april 1986 heeft de Rechtbank 's-Hertogenbosch aan Kennis
zijn vordering(en) ontzegd. Hoewel voor de Rechtbank vaststaat dat de
toezegging gcdaan is, evenals de bevoegdheid van de wethouder om deze, de
gemeente bindende, toezeggingen te doen, ziet de Rechtbank de door Kennis
geleden schade als een gevolg van het feit dat hem verwijtbaar nalaten
jegens Bossers werd toegerekend en niet als voortkomend uit het fei[ dat
door de gemeente gedane toezeggingen niet zijn nagekomen. Geen uitspraak
deed de Rechtbank omtrent gevraagde verklaring voor recht dat het niet
nakomen van de gedane toezegging onrechtmatig was. Bij arrest van 13 april
1987 heeft het Hof 's-Hertogenbosch het vonnis van de Rechtbank bekrach-
tigd: de door Kennis aangevoerde grondslag voor zijn schade-actie jegens de
gemeente heeft geen oorzakelijk verband met het niet kunnen verwerkelijken
van zijn bedrijf op het omstreden onroerend goed. In de gedachtengang van
het Hof kan het niet-gestand doen van de toezcgging niet leiden tot toewij-
zing van het gevorderde, omdat realisering van het bedrijf op het aange-
kochte terrein toch niet mogelijk zou zijn geweest vanwege het ontbreken
van een Hinderwetvergunning. Kennis heeft derhalve (onder meer) geen
belang bij de grief gericht tegen de afwezigheid van een uitspraak van de
Rechtbank omtrent de gevraagde verklaring voor recht. Het tegen het arrest
van het Hof voorgestelde cassatiemiddel gericht op de afwezigheid van
oorzakelijk verband tussen de gedane toezegging en de geleden schade treft
dan ook doel. De Hoge Raad casseert het arrest van het Hof: "Het Hof heeft
tot uitgangspunt genomen dat de gemecnte jegens Kennis onrechtmatig heeft
gehandeld door de boven bedoelde toezeggingen niet na te komen en dat
Kennis schade heeft geleden doordat hij zijn bedrijf niet op het terrein van
Bossers heeft kunnen vestigen. Het Hof heeft vervolgens geoordeeld dat
tussen deze onrechtmatige daad en de door Kennis geleden schade -waarvan
aard en omvang overigens eerst in de schadestaatprocedure aan de orde
zullen komen- geen oorzakelijk verband bes[aat, omdat de realisering van het
bedrijf van Kennis op voormeld terrein toch niet mogelijk zou zijn geweest
vanwege de omstandigheid dat de Kroon in 1985 de daartoe nodige Hinder-
wetvergunning heeft geweigerd, terwijl Kennis niet heeft gesteld, en ook
niet is gebleken, dat de wijziging van het standpunt van de nieuwe wethou-
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der op die weigering van invloed is geweest. Aldus heeft het Hof blijk
gegeven van een onjuis[e rechtsopvatting. Indien de Gemeente onrechtmatig
heeft gehandeld door de vermelde toezeggingen niet na te komen en Kennis
als gevolg daarvan zijn bcdrijf niet op de aangegeven plaats heeft kunnen
vestigen en daardoor schade heeft geleden, wordt het oorzakelijk verband
tussen dat onrechtmatig handelen en die schade niet verbroken doordat zich
naderhand feiten hebben voorgedaan die eveneens tot een zodanige schade
zouden hebben geleid, indien de gemecnte deze toezeggingen wel gestand
zou hebben gedaan. Daarbij is zonder belang of -zoals het Hof wellicht heeft
gemeend- bij een zodanige gestanddoening de gang van zaken ter zake van
de uiteindelijk geweigerde Hinderwetvergunning op overeenkomstige wijze
zou zijn verlopen en tot eenzelfde uitkomst zou hebben geleid als nu het
geval is geweest." De (dogmatische) moeilijkheid in deze casus is de volgen-
de: behandelt men de rechtsfiguur van de toezegging binnen een onrechtma-
tige daadskader, dan zal als eerste agendapunt de onrechtmatigheid moeten
worden vastgesteld, alvorens als een van de volgende punten de causali[eit
aan de orde kan komen. Het (veronderstellenderwijs) tot uitgangspunt nemen
dat het niet-gestand doen van een toezegging onrechtmatig is, is onvoldoen-
de. De eis van de onrechtmatigheid moet `vol' zijn. Anders ligt dat bij de
rechtsfiguur van wanprestatie, waarbij het vaststellen van de niet-nakoming
(van de toezegging) volstaat. Wordt geageerd op basis van wanprestatie, dan
is het constateren van toerekenbare niet-nakoming voldoende; het oorzakelijk
verband tussen de wanprestatie en de geleden schade kan vervolgens aan de
orde komen, eventueel in een schadestaatprocedure. Nu zijn er natuurlijk
toezeggingen die vergelijkbaar zijn met de figuur van de overeenkomst.
Misschien is dat in de hier besproken casus aan de orde, maar: als grondslag
voor de vordering is uitsluitend gekozen voor de onrechtmatige daad; binnen
een onrechtmatige daadsvordering dient de onrechtmatigheid allereerst aan
de ordc te komen teneinde te weten of de gewekte verwachting ook gerecht-
vaardigd was. Rechtbank en Hof constateerden wel dat er i.c. door de ge-
meente niet was nagekomen, maar spraken zich niet uit over de gevraagde
verklaring voor recht dat dit niet-nakomen onrechtmatig was. Met als gevolg
dat omtrent de onrechtmatigheid onduidelijkheid blijft bestaan. Het Hof te
Arnhem, waarnaar de zaak is verwezen, zal zich alsnog over de onrechtma-
tigheid van het niet gestand doen van de toezegging moeten uitlaten.

Het moge duidelijk zijn dat Kennis méér gediend was bij toewijzing van
een schadevordering gegrond op onrechtmatigheid wegens het niet-nakomen
van een toezegging dan bij een schadevordering gegrond op onrechtmatigheid
terzake van een vernietigde beschikking (de Hinderwetvergunning). Overigens
heeft Kennis (in een nieuw opgestarte procedure) wcl schadevergoeding
gevorderd naar aanleiding van de (alsnog) geweigerde Hinderwetvergunning,
maar dcze vordering is hem door de Rechtbank ontzegd wegens het ontbre-
ken van causaal verband tussen de beschikking en de geleden schade. Het
lijkt aannemelijk dat de door Kennis geledcn schade tengevolge van het niet
gestanddoen van de [oezegging niet dezelfde is, als de schade geleden ten-
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gevolge van het weigeren van de Hinderwetvergunning. Als men, afgezien
van mogelijke bedrijfsschade, alleen al ziet dat het niet gestand doen van
de gedane loezegging -waarmee de onaangenaamheden begonnen zijn- Kennis
heeft genoopt tot het voeren van diverse procedures die anders (waarschijn-
lijk) niet (allemaal) gevoerd hadden hoeven te worden, hoeft men geen groot
beroep te doen op zijn fantasie.`~

5.1.2 De categoriëen 1 en II

Grote problernen omtrent opgewekte verwachtingen doen zich voor in de
categorieën I en II. Heeft de gewekte verwachting betrekking op een be-
stuursbesluit (beschikking) en is er ruimte voor honorering van de verwach-
ting (categorie I) dan beoordeelt de administratieve rechter of de verwacht-
ing gehonoreerd dient te worden. Niet uitgesloten is dat onder omstandighe-
den gewekte verwachtingen contra legem worden gehonoreerd: het vertrou-
wensbeginsel kan meebrengen dat de overheid gebonden wordt geacht om
een toezegging gestand te doen die in strijd is met een juiste wetstoepas-
sing.l~ Bij beantwoording van de vraag of een verwachting door de admini-
stratieve rechter wordt gehonoreerd zijn, behalve de wettelijke ruimte voor
honorering, ook een aantal andere aspecten van belang. De Sterke101 zet
een aantal aspecten uiteen aan de hand van uitspraken van de Afdeling
rechtspraak. Zij noemt als theoretische of praktische aspecten die van belang

99. De procedures: Bossers~Kennis (nakoming van de koopovereenkomst}, geëindigd bij

arrest van het Hof 31 januari 1984; Kennis~Bossers (ontbinding van de koopovereen-

komst), geëindigd bij HR 28 oktober 1988, RvdW 1988, 180; Kennis~Budel I, (niet-

nakoming van een gedane toezegging), door de HR bij uitspraak van 23 juni 1989,

RvdW 1989,175, verwezen naar het Hof te Arnhem; Kennis~Budel II (schadevergoeding

wegens het -alsnoé wcigeren van de Hinderwetvergunning), geëindigd bij vonnis van

de Rechtbank van 13 april 1987.

100. J.C.E. Ackermans-Wijn, Contracten met de overheid, Deventer, 1989, p. 124 en 1?5,

formuleert een viertal voorwaarden voor honorering contra legem met betrekking tot

"overeenkomsten" en tcezeggingen in de fiscale sfcer. Voorwaarden zijn dat-. (1) de

tcezegging van bevoegde zijde gedaan wordt, althans dat de wederpartij dat mocht

aannemen, (2) er voor de wederpartij geen reden is tot twijfel aan de juistheid van

de tcezegging, (3) de wederpartij bij nakoming van de tcezegging of overeenkomst

niet onredelijk wordt bevoordeeld, (4) bij nakoming van de tcezegging of overeen-

komst dient niet een met de wet strijdige situatie te ontstaan, waarbij zwaarwegende

maatschappelijke belangen worden geschaad.

Ook de Afde(ing rechtspraak sluit niet meer categorisch uit dat de beginselen van

behoorlijk bestuur de wet in materiële zin opzij kunnen zetten. Zie hiervoor: M.E. de

Sterke, Opgewekte vetwachtingen, Gem.St. 6880, 1989, p. 261 en 262.

101. M.E. de Sterke. Opgewekte venvachtingen. Gem.St. 6880, 1989.
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zijn -en die zich naar de beeldspraak van Veegens tot elkaar verhouden als
communicerende vaten- onder meer de elementen: de gerechtvaardigdheid
van de verwachting, de schuld, de schade, en de causaliteit. De Sterke
concludeert dat -in genoemde beeldspraak blijvend- het vat van de onrecht-
matigheid altijd vol moet zijn, d.w.z. dat voldaan moet zijn aan de eis dat
de geschonden verwachting gerechtvaardigd was; onvoldoende inhoud van dat
vat kan niet worden gecompenseerd. Voorts is het gewicht aanzienlijk dat
in de schaal wordt gelegd door het vat van de schade. Schade is echter
geen conditio sine qua non, mits sprake is van een causaal verband. Ook
(afwezigheid van) schade aan de zijde van het bestuur kan een rol spelen
bij de beslissing van de Afdeling. In een aantal gevallen biedt de invalshoek
van de schuld aan deze of gene zijde een aanknopingspunt voor vernietiging
of verwerping. De analyse van De Sterke is opvallend en interessant in zijn
gelijkenis met de civielrechtelijke onrechtmatige daad-beoordelingselementen.
Het biedt steun aan de overtuiging dat er in de administratiefrechtelijke
rechtspraak eigenlijk niet zo heel veel anders gebeurt dan in de civielrechte-
lijke. Het zijn inhoudelijk dezelfde elementen die in een concreet geval
bekeken worden. Speelt het beweerdelijk opgewekt ver[rouwen in het kader
van een bestuursbesluit (beschikking) en is er wettelijk ruimte voor honore-
ring (desnoods contra legem), dan kan de administratieve rechter oordelen
dat de gewekte verwachting gehonoreerd dient te worden.

Is er geen (wettelijke) ruimte om een gerechtvaardigde verwachting te
honoreren, en moet bijvoorbeeld een beschikking ondanks gedane toezeg-
gingen of gegeven inlichtingen in stand blijven, is men voon c~t verkrijgen
van schadevergoeding terzake veelal uitsluitend aangewezen op de burgerlijke
rechter. Dit deed zich bijvoorbeeld voor in het geval van de gehuwde AAW-
ster102, waar administraliefrechtelijk op geen enkele manier het gerechtvaar-
digd vertrouwen beschermd kon worden en uitsluitend de mogelijkheid van
een civiele vordering op grond van onrechtmatige daad resteerde.

5.1.3 Samenloop

Is het nu in het geval van schending van gerechtvaardigde verwachtingen in
het kader van een beschikking (de categorieën I en II) mogelijk te `kiezen'
tussen het administratiefrechtelijk aanvechten van een besluit teneinde
`nakoming' te bewerkstelligen of de burgerlijke rechter te benaderen met
een vordering tot schadevergoeding? M.a.w.: is men ontvankelijk bij de
burgerlijke rechter als men nalaat het bestuursbesluit aan te vechten en een
civielrechtelijke vordering terzake prefereert? Stel: een toezegging wordt
gedaan of inlichtingen worden verstrek[ dat een vergunning verleend kan en

102. Hof Amsterdam 22 maart 1984, NJ 1985, 297.
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zal worden. Op het verzoek tot vergunningverlening volgt echter een weige-
ringsbesluiL Dit weigeringsbesluit is strijdig met de eerder gedane toezeg-
gingen, c.q. gegeven inlichtingen. Nu zijn er twee mogelijkheden: het weige-
ringsbesluit administratiefrechtelijk aanvechten teneinde vernietiging van het
besluit te bewerkstelligen (en alsnog vergunning te verwerven) of de recht-
matigheid van het weigeringsbesluit niet betwisten en direct de burgerlijke
rechter benaderen met een art. 1401 BW-vordering teneinde schadevergoeding
te verkrijgen wegens het niet-nakomen van de toezeggingen, c.q. het geven
van de foutieve informatie. Gaat de vergunningaanvrager direct naar de
burgerlijke rechter en onderneemt hij administratiefrechtelijk niets, verkrijgt
het weigeringsbesluit inmiddels formele rechtskracht. Het mag duidelijk zijn
dat bij een art. 1401 BW-actie de rechtmatigheid van he[ weigeringsbesluit
niet ter discussie wordt gesteld door de eiser. In feite is dit de casuspositie
van VBcD~Groningenlo3 met uitzondering van de -in dit verband niet relevan-
te- complicatie van het oorspronkelijke besluit tot vergunningverlening. Laten
we kijken hoe de Hoge Raad in dit arrest hiermee omgaat. Het weigeringsbe-
sluit heeft inderdaad formele rechtskracht, wordt dus geacht zowel wat
betref[ haar wijze van totstandkoming als wat haar inhoud betreft in over-
eenstemming te zijn met de desbetreffende wettelijke voorschriften en alge-
mene rechtsbeginselen. Eiser is ontvankelijk in zijn vordering tot schadever-
goeding die gebaseerd is op strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid
door he[ geven van onjuiste inlichtingen. Echter, het niet-administratief-
rechtelijk aanvechten van het weigeringsbesluit kan wel leiden tot eigen
schuld aan de kant van de vergunningaanvrager. De Hoge Raad (onder 3.2.4)
zegt het zo: "Opmerking verdient nog dat het onder 3.2.2 overwogene niet
wil zeggen dat het de ovenc~id niet zou vrijstaan in een procedure als de
onderhavige voor de burgerlijke rech[er te betogen dat de motivering van
haar beschikking zo onmiskenbaar onjuist is, dat de betrokkene door na te
laten tegen die beschikking beroep in te stellen de schade waarvan hij
vergoeding vordert, geheel of gedeeltelijk aan eigen schuld heeft te wijten."
Dus: het weigeringsbesluit verkrijgt formele rechtskracht door het niet
(tijdig) instellen van administratiefrechtelijk beroep tegen het besluit; admi-
nistratiefrechtelijk een weigeringsbeschikking aanvechten is in principe niet
vereist op straffe van niet-ontvankelijkheid bij de burgerlijke rechter; wel
kan het niet-administratiefrechtelijk aanvechten van de weigeringsbeschikking
leiden tot het (ten dele) vervallen van het recht op schadevergoeding, name-
lijk in het geval dat de weigeringsbeschikking zo apert onjuist was dat -zo
geen pogingen zijn gedaan de beschikking vernie[igd te krijgen en zo de
facto `nakoming' te bewerkstelligen- de schadeplichtigheid van de overheid
(ten dele) kan vervallen op grond van eigen schuld.

Bij verzuim een mogelijke administratiefrechtelijke rechtsgang te benutten
wordt in beginsel dus uitgegaan van de rechtmatigheid van het (weigerings)

103. HR 22 novembcr 1985, NJ 1986, 722.
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besluit; dit verzuim staat los van de kwestie van vertrouwensbescherming
wegens het niet gestand doen van toezeggingen of het geven van onjuiste
inlichtingen: de rechtmatigheid van het besluit wordt niet bestreden. Welis-
waar kan de vergunningverlenende instantie zich weren door te stellen dat
de motivering van het besluit onmiskenbaar onjuist was; maar de kans dat
een dergelijk verweer in een bepaald geval zal slagen is naar mij dunkt niet
erg groot, om niet te zeggen `one in a thousand'.

In sommige gevallen is het mogelijk om bij beschikkingen (categorieën I
en II) zowel administratiefrechtelijk als civielrechtelijk te ageren. Waar het
niet-honoreren van gewekte verwachtingen betreffende een beschikking van
bepaalde inhoud (bijvoorbeeld de toezegging dat vergunning verleend zal
worden) mcer het karakter en de sterkte van een overeenkomst nadert of
waar schending van een gewekte verwach[ing in strijd is met de maatschap-
pelijke zorgwldigheid, is een civielrechtelijke procedure mogelijk, eventueel
naast een administratiefrechtelijke procedure gericht op vernietiging van het
weigeringsbesluit. Zo kan men tegen een weigeringsbesluit tot vergunningver-
leningverlening na gedane toezeggingen daaromtren[ bij niet-nakomen van
de toezegging opkomen bij de burgerlijke rechter met een vordering tot
schadevergoeding op grond van wanprestatie en~of onrechtma[ige daad,
terwijl tevens in een administratiefrechtelijke procedure het bestuursbesluit
bestreden kan worden (vernietiging van het weigeringsbesluit).1~ Administra-
tiefrechtelijk aanvechten van het weigeringsbesluit is niet per sé vereist op
straffe van niet-ontvankelijkheid bij de burgerlijke rechter. Immers niet dc
rechtmatigheid van hct weigeringsbesluit staat ter discussie, enkel de on-
rechtmatigheid van het geven van onjuiste informatie, het niet gestand doen
van een toczegging, het ten onrechte de schijn wekken dat toegebrachte
schade vergoed zal worden e.d.

Niet scherp afgegrensd is de scheidslijn naar rechterlijke competentie
tussen gevallen van schending van gerechtvaardigde verwachtingen: welke
gevallen kunnen uitsluitend bij beoordeling van een beschikking een rol
spelen, en welke gevallen zijn zo `sterk' dat er gesproken kan worden van
`aanbod en aanvaarding' of `door toezeggingen opgewekt vertrouwen' of
`toerekenbare schijn' door bepaalde handelingen te verrichten? Een concreet
antwoord hierop is niet te geven, een anlwoord hangt namelijk af van de
concrete situatie in het betreffende geval. Wellicht kan men in het algemeen
zeggen: hoe `actiever' de (bestuurs)handeling is die een conerete verwach[ing
doet ontstaan bij een concrete bestuurde, hoe `sterker' een civielrechtelijke

104. Civielrechtelijk nakoming vordcren is in principe wel mogelijk maar heeft geen enkclc
zin. Wordt er administratiefrechtelijke niets ondernomen verkrijgt het weigerings-
besluit formele rechtskrachi. Leidt een administratiefrechtelijke procedure niet tot
vernietiging, dan is het weigeringsbesluit eveneens rechtmatig (en resteert alleen een
schadevordering). t.eidt de procedure wel tot vernietiging, zal (hoo~stwaarschijnlijk)
een begunstigend besluit volgen.
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vordering is. Een uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke, concrete toezegging is
sterk. Een door het bestuur gehanteerde `beleidslijn' is niet sterk genoeg.

Civiele actie's wegens schending van gewekte verwachtingen omtrent een
(al dan niet rechtma[ige) beschikking dient men scherp [e onderscheiden van
situaties waarin een onrechtmatige beschikking de basis vormt van een
civiele schade-actie. Betreft het een schadevordering naar aanleiding van
een vernietigde beschikking zonder dat er sprake is van gewekte verwach-
tingen dan heeft men geen enkele keus: wordt de schade veroorzaakt door
een onrechtmatig genomen besluit dan dient de onrechtmatigheid administra-
tiefrechtelijk te worden vastgesteld om niet verstrikt te raken in het web
gesponnen rondom het beginsel van de formele rechtskracht.

5.2 Voor de overheid een specifiek problcerngebied?

Allerlei rechtshandelingen van de bestuurlijke overheid vormen een goede
basis voor civielrechtelijke geschillen omtrent `gewekte verwachtingen':
feitelijk handelen dat in strijd is met gerechlvaardigde verwachtingen, het
uitoefenen van een bestuursbevoegdheid (beschikken) in strijd met gedane
toezeggingen, anderszins handelen in strijd met gedane toezeggingen, het
door-onderhandelen over een te sluiten contract tot het moment dat men
zich niet meer straffeloos kan terugtrekken, het geven van -naar achteraf
blijkt- onjuiste inlichtingen over bijvoorbeeld de mogelijkheid een vergunning
te verwerven, etc. Uiteraard heeft de overheid niet het alleenrecht verwor-
ven op confrontatie met de problematiek rondom `gewekte verwachtingen'.
Weliswaar heeft het thema enkele in het oog springende arresten opgeleverd
waarin de overheid partij in het geschil was: HR 22 februari 1974, NJ 1975,
381 (Bijstandsovereenkomstarrest): toezegging~overeenkomst over het verlenen
van financiële steun; HR 13 februari 1981, NJ 1981, 456 (Heesch~Reys): niet
gestand doen van een toezegging door b. en w.; HR 18 juni 1982, NJ 1983,
723 (P1as~Valburg): aansprakelijkheid terzake van afgebroken onderhandeling-
en; Hof Amsterdam 22 maart 1984, NJ 1985, 297 (gehuwde AAW-ster): ver-
trouwen op verstrekte foutieve inlichtingen; HR 25 januari 1985, NJ 1985,
559 (Patelkski~Sittard): toezegging tot aanstelling in openbare dienst; HR 22
november 1985, NJ 1986, 722 (VBtD ~Groningen): (onder andere:) vertrouwen
op verstrekte onjuiste inlichtingen voor het verlenen van een bouwvergun-
ning; HR 1 mei 1987, NJ 1988, 949 (Van Dalen~Aarle-Rixtel): toezegging van
wethouders i.v.m. verkoop van een woning. Dergelijke geschillen spclen
echter evenzeer tussen niet-overheidspartijen: HR 8 juli 1982, NJ 1983, 456
(Guliker~Ago): vertrouwen op het tot stand gekomen zijn van een overeen-
komst; HR 1 juli 1985, NJ 1986, 692 (KRO~Frenkel): toezegging aangaande
uitzending van een produktie; HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 1017 (Vaessen~
Shell), HR 22 mei 1988, NJ 1988, 943 (Westenberg~Stoelman), HofAmsterdam
14 april 1989, NJ 1989, 291 (Nederkoorn~Administratiekantoor) en Pres.
Rech[bank Haarlem 10 oktober 1989, KG 1989, 390 (Asko~Ahold): aansprake-
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lijkheid terzake van afgebroken onderhandelingen. De vraag waarom dc
overheid zo goed vertegenwoordigd is in de jurisprudentie op het onderhavige
gebied kan zonder nader onderzoek slcchts speculatief beantwoord worden.
Hypothetisch kan men denken aan de mogelijkheid dat het handelen van de
overheid méér conflicten oproept dan het handelen van niet-overheidspartijen
of dat men in het algemeen van de overheid méér verwacht dan van een
willekeurig andere partij met betrekking to[ het niet schenden van gewekte
verwachtingen. Ook kan gedacht worden aan de omstandigheid dat de over-
heid uit vrees voor precedentwerking minder snel geneigd is tot het aangaan
van een schikking dan een particuliere partij in vergelijkbare omstandighe-
den.

Afgezien van dergelijke verklaringen die zonder feitelijk onderzoek hypo-
the[isch van aard blijven, is er vanuit het juridische ook een verklarend
argumen[ aan te dragen. Dit argument s[eunt op de veranderde positie van
de overheid in de maatschappij en de daarmee corresponderende verandering
in de juridische positie. Allereerst dient men dan de situaties waarin pcr
ongeluk onjuiste inlichtingen worden verschaft door (bevoegde) overheids-
instanties te onderscheiden van de gevallen waarin de overheid cen ander
beleid prefereert, welk beleid bij anderen gewekte gerechtvaardigde verwach-
tingen frustreert. Wat de eerste situatie betreft: het valt te begrijpen dat
er overal waar gewerkt word[, fouten worden gemaakt, bij de ovenc~id even
gocd als bij een ander. Een bepaald percentage verstrekte onjuiste informatie
en onjuiste inlichtingen is inherent aan een bepaalde taakstelling, in welke
set[ing dan ook. He[ risico voor gemaakte fouten is daarbij voor de partij
die ze maakt. Is men erg actief op het gebied van informatieverstrekking
(hetgeen de bestuurlijke overheid als grote uitvoerende organisatie van
wettelijke regelingen is en wel moet zijn), dan is het foutenaantal in abso-
lute cijfers wellicht groo[, maar het foutpercentage hoeft niet hoog te zijn.
In zoverre is begrijpelijk dat de overheid civielrechtelijk wordt geconfron-
teerd met aansprakelijkheidsstellingen die hun grond vinden in het verstrek-
ken van onjuiste informatie. Naarmate er in het algemeen hogere eisen
worden gesteld aan informatie- en onderzoeksplichten aan de kant van beide
partijen is er geen reden aan te nemen dat de balans doorslaat in de rich-
ting van een (te) zware last op de schouders van één partij (dè overheid).
Een bijkomend argument om niet te zwaar te tillen aan de aansprakelijkheid
voor per ongeluk verstrekte onjuiste informatie is de verzekerbaarheid van
dit risico. Uitgangspunt daarbij is immers dat gemaakte fouten onder de
dekking van de verzekering vallen.lo5

105. Illustratief is het volgende citaat uit de Nieuwbrief van Centraal Beheer (Gemecntc-
lijke aansprakelijkheid, 1989): "Aan de hand van praktijkgevallen hebben wij anlwoord

gezocht op de vraag welke aanspraken wel en welke niet verzekerbaar zijn. Uitgangs-

punt is hierbij dat gemaakte `fouten' verzekerd mceten kunnen worden en zuiver

politieke beslissingen niet. Andcrs gezegd: de onzekere risico's zijn verzekcrbaar; het
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Anders ligt de situatie in het geval van het niet-nakomen van gewekte
verwachtingen wegens een verandering in beleidsinzichten, welke inzichten
zich nie[ langer verdragen met het honoreren van de gerechtvaardigde ver-
wachtingen. In dergelijke situaties heeft zich allengs een verandering vol-
trokken in het maatschappelijk gevoelen, en daarmee corresponderend in he[
juridische rechtvaardighcidsoordeel. De idee van de staat als een boven de
burger staande macht, de belichaming van de collectieve wil, handelend in
ons aller bclang, verleende de overheid tot voor kort een aureool dat op-
glansde bij de woorden dat "een beleidswijziging uit het oogpunt van het
algemeen belang gcwenst of zelfs gcboden is". Dit verleende aan bestuurs-
handelingen een gloed van onaantastbaarheid, s[oelend op haar boven-ge-
schikte positie. Bewustwording van en belangenbehartiging door burgers
hebben de verhoudingen in toenemende mate gcëgaliseerd. De verhouding
tussen bestuur en bcstuurden heeft daaraan niet kunnen ontkomen. In de
rechtspraak valt geen onderscheid te constateren tussen de aansprakelijkheid
van een particuliere partij en van de overheid wegens het niet-honoreren
gerechtvaardigde verwachtingen. Bij niet-nakoming van gerechtvaardigde
verwachtingen is `men' in zijn algemeenheid in beginsel gehouden tot hetzij
nakoming hetzij schadevergoeding. Dit ligt voor de overheid niet anders
wanneer zij (met het oog op het algemeen belang) mcent haar beleid te
moeten wijzigen. Dit is de weg die sinds 1963 vanaf Landsmeer is afge-
legd.l~

'ondernemers' of 'politieke' risico niet."

106. In de Landsmeeranesten (HR 4 januari 1963, NJ 1964, 202-204) werd geen vordering

tot nakoming of schadevergceding ingesteld. Gevorderd werd een verbod tot het

vordercn van dc betreffende woonruimte op grond van onrechtmatige daad. Aan dc

rechter werd gevraagd (a) een rechtmatigheidstcetsing van de vorderingsbeschikking

en (b) een oordecl ovcr de (on)rechtmatigheid van de vordering, los van de onder (a)

gencemde rechtmatigheidstcetsing vanwege het feit dat de onderhavige vordering in

strijd was met de gesloten overeenkomst. Getransponeerd naar het huidige Arob-tijd-

perk zou een dcrgelijke vordering neerkomen op een administratiefrechtelijke proce-

dure, waarin vernietiging zou zijn gevraagd wegens art. 8 lid 1 sub b(détournement),

c(willekeur) en d(vertrouwensbeginsel) Wet Arob. liet niet-honoreren van gewektc

vetwachtingen, dan wel het niet-nakomen van de "in de overeenkomsten gedane tce-

zeggingen" spelen blijkens de lioge Raad een rol bij het beantwoorden van de vraag

of er sprake is van zodanige onvooniene omstandigheden dat de vorderende autoriteit

in redclijkheid niet kon oordelen dat "daatvoor de gebondenheid van de administratie

aan de betreffende gedragslijn mocst wijken". Dit is een afweging die vandaag dc dag

in zo'n geval de Arob-rechter zou maken op het veaoek het vorderingsbesluit tc

vcrnietigen. Tegen de historische achtergmnd bekeken is begrijpelijk dat niet is

gedacht aan een (civiele) vordering (nakoming~schadevergceding) op grond van wan-

prestatie.
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6. AANGEPASTE REGEL.S IN HET OVEREENKOMSTENRECHT?

Behoeven de gewone regels van het overeenkomstenrecht aanpassing of
verbijzondering ten behoeve van de contracterende overheid? Over de feite-
lijkheid kunnen we immers kort zijn: de regels van het overeenkomstenrecht
zijn voor de overheid niet anders dan voor welke partij dan ook, ongeacht
het onderwerp van de overeenkomst (ook met be[rekking tot bevoegdheden-
en beleidsovereenkomsten). De discussie over de contracterende overheid

concentreert zich dan ook vooral rondom de vraag van de wet~selijkheid van
aanpassing, wijziging of verbijzondering. ~

Actueel is de kwestie in verband met het reserveren van een titel (4.2) in
het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht (Awb). Blijkbaar wordt er
voorlopig rekening mee gehouden dat er nadere regels nodig zullen zijn ten
behoeve van de contracterende overheid. Lubach merkt terecht op dat een
regeling over de bestuursovereenkomst in de Awb vooral dan zinvol is wan-
neer de regelingen die elders d.w.z. in het reeds bestaande contractenrecht
en in de algemene bepalingen over bestuursbesluiten bestaan onvoldoende
zijn om recht te doen aan de specifieke problemen, die bij het gebruik van
bestuursovereenkomsten kunnen optreden.107 Ten aanzien van bestuursover-
eenkoms[en (beleids-en bevoegdhedenovereenkomsten) acht Lubach een rege-
ling wenselijk voor die aspecten die naast het geldend recht een meer speci-
fieke regeling verdienen: wie er bevoegd is tot het aangaan van het contract,
het onderstrepen van de mogelijkheid van het contracteren als gelijkwaardig
equivalcnt van het beschikken, het waarborgen van de positie van derde-
belanghebbenden, het waarborgen van toezicht door toezichthoudende or-
ganen.l~ Hoewel Lubach onderkent dat een overeenkomst vaak van gemeng-
de inhoud is, vindt hij dergelijke speciale regels minder van belang voor
overeenkomsten over privaatrechtelijke bevoegdheden (al of niet gekenmerkt
door beleidsaspecten). In tegenstelling [ot Lubach meen ik da[ het absoluut
geen praktisch nut heef[ om overeenkomsten te typologiseren. Behalve dat
contracten vaak van gemengde inhoud zijn, heeft het geen enkcle zin zich
te verdiepen in de aard van het onderwerp waarover wordt gecontracteerd.
Het contract is primair een vorm waarin wederzijdse rechten en verplich[ing-
en worden geregeld; de aard van de te regelen zaken -zo al te onderschei-
den- doet er niet toe. Dit geldt mutalis mutandis ook voor beschikkingen:
de vorm bepaalt of er sprake is van een beschikking, niet de aard van het
onderwerp waarover beschikt word[, noch de aard van de rechtsverhouding.
Contrac[eren en beschikken zijn organisatievormen, manieren waarop juri-
disch gestalte word[ gegeven aan rech[sbetrekkingen. De door Lubach gesig-

107. D.A. Lubach, Rechtsvorming ten aanzien van overeenkomsten in de Algemene Wet Be-

stuursrecht. In: Rechtsvorming in de sociale rechtsstaat, Deventer, 1989, p. 38.

108. Lubach (1989) p. 4S en 46.
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naleerde doorkruisingsproblematiek lijkt een reële problematiek.l~ Verdienen
`bestuursovereenkomsten' op deze punten wellicht nadere regeling in de Awb?
Ik vraag me af wat in de praktijk de meerwaarde van dergelijke bepalingen
is vergeleken met de huidige situatie. Waar in de praktijk het instrument
van de overeenkomst wordt gebruikt als alternatief voor het uitoefenen van
een bevocgdheid, gaat het -voor zover ik kan overzien- vooral om financiële
prestaties. Bij financiële prestaties is de posi[ie van derde-belanghebbende(n)
niet zo van belang. He[ maakt een derde niet uit of een bouwer een bedrag
aan de gemeente moet betalen via baatbelasting, via een elcploitatieverorde-
ning of via doorberekening in de prijs bij de gronduitgifte. Bij financiële
steunverlening (bijvoorbeeld in de vorm van subsidies) heeft een derde maar
zelden belang bij de subsidiëring van een ander. Het kan wel voorkomen: de
subsidiëring van een organisatie kan concurrentievervalsend werken ten
opzichte van een andere organisatie. In het geval er indirect gesubsidiecrd
wordt middels het sluiten van overeenkomsten met een bepaalde inhoud, kan
de belanghebbende derde (eventueel in kort geding) de burgerlijkc rechter
vragen of er sprake is van een onrechtmatige daad van de subsidiënt of
oneerlijke concurrentie door de gesubsidieerde. Ik zie daarom niet in dat dc
overeenkomst, gebruikt als alterna[ief voor een beschikking, de publiekrech-
telijk gewaarborgde belangen van derden in die mate doorkruist dat een
aparte regeling nodig is. In het andere geval, namelijk bij het contracteren
over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid, kan ik niet
inzien wat speciale regels ten behoeve van belanghebbende derden zouden
toevoegen aan de huidige situatie. Zoals het nu geregeld is kunnen derden
met bezwaren opkomen tegen de besluiten die genomen worden ter uitvoering
van de overeenkomst. Bijvoorbeeld: contractueel wordt overeengekomen dat
een bouwvergunning verleend zal worden, mits deze voldoet aan de daarom-
trent gestelde eisen. Bij het daadwerkelijk verlenen van de vergunning
kunnen derden hun bezwaren tegen het besluit tot vergunningverlening
inbrengen. Leidt dit tot vernietiging van het besluit (eventueel met instand-
lating van de gevolgen), komen de (financiële) consequen[ies in he[ algemeen
voor rekening van de vergunningverlener: indien de bouw niet gerealiseerd
zal worden is schadevergoeding mogelijk voor de gedupeerde (o.g.v. wan-
prestatie oftewel o.g.v. onrechtmatige daad). Bij instandlating van de gevol-
gen is schadevergoeding mogelijk voor de gedupeerde derde (o.g.v. onrecht-
matige daad). Vgl. ook de situatie waarin een derde weet te bewerkstelligen
dat goedkeuring aan een bestemmingsplan wordt onthouden: de derde kan de
overheid op grond van onrechtmatige daad aanspreken voor de schade die
hem op basis van het onrechtmatige bestemmingsplan reeds is toegebracht.
Ook al heeft de overheid zich contractueel gebonden, dat is een zaak van
de overheid. De consequenties zijn dan ook voor de overheid en in principe

109. Lubach bespreekt de doorkruisingsproblematiek zeer uitvcering in zijn dissertatie Be-

leidsovereenkomsten (1982).
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niet voor de derde-belanghebbende. Er is wel voorgesteld de derde-belang-
hebbende bezwaar- en beroepsrecht te verlenen in het kader van de te
sluiten overeenkomst. Bezien naar het resultaat is het ]ood om oud ijzer of
de bezwaren ingebracht worden voor het aangaan van de overeenkomst of
bij de besluiten die genomen worden in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst. Wel zie ik een nadeel bij het inbrengen van bezwaren bij de
overeenkomst: een optie om bezwaren in te brengen bij de overeenkomst
werpt vanzelf de vraag op of de administratieve rechter dan niet de aan-
gewezen rechter is om de overeenkomst te beoordelen.llo Met als logisch
gevolg het probleem: welke overeenkomsten wel naar de administratieve
rechter, welke niet. Daarmee belanden we van de wal in de sloot of, zo
men wil, van de regen in de drup.

De doorkruisingsproblematiek ten aanzien van de toezichthoudende or-
ganen kan in de praktijk worden ondervangen -zoals algemeen wordt gedaan-
door omtrent de vereiste goedkeuring van een preventief toezichthoudend
orgaan een voorbehoud te maken. Repressief toezicht (zoals spontane ver-
nietiging) zal altijd een probleem blijven, of er nu gecontracteerd of be-
schikt wordt.

A1 bij al weinig reden in mijn ogen om ten behoeve van de doorkruisings-
problematiek een aparte regeling in de Awb op te nemen voor bestuursover-
eenkomsten. Het voegt niets toe aan de bestaande situatie. Het contracten-
recht is voldoende geëquipeerd om ook de contracterende overheid recht te
doen.

6.1 Geldigheid

Overheidsrechten kunnen niet het object zijn van een overeenkomst, was de
wijd verbreide overtuiging van juristen in de vorige eeuw, begin deze
eeuw.111 Deze opvatting van destijds hangt nauw samen met de toen heer-
sende opvatting over de contractvrijheid. Contractvrijheid eind 18e eeuw
ging om de terzijdestelling van de beperking van de economische aktiviteit.
Grimm112 legt de relatie tussen contractvrijheid en het niet rechtsgeldig
(kunnen) contracteren over overheidsbevoegdheden glashelder uit: "Contracts-
vrijheid betekende: stukken grond ongehinderd kopen, delen, bezwaren; lonen
vrij vaststellen, prijzen vrij bepalen; goederen mogen produceren van e]ke

110. Zie ook Lubach (1989) p. 47.
111. G.J. Wiarda, De overheid als contractante, WPNR 5067, 197Q p. 24 en 25.
112. D. Grimm, Soziale, wirtschaftliche und politische Voraussetzungen der Vertragsfreiheit,

in La formazione storica del diritto moderno in Europa, [III], Firenze 1977, p. 1221-

1248, hiervan p.1223-1224; O.c.: R. Feenstra en M. Ahsmann. Contract-, aspecten van

de begrippen contract en contractsvrijheid in historisch perspectief. Deventer, 1988,

p. 68 en 69.
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gewenste aard en mogen aanbieden op elke gewenste plaats. Deze volstrekt
beperkte betekenis van het veelomvattend klinkende woordje komt ook tot
uitdrukking in de omstandigheid dat de wens om contractsvrijheid te hebben
samen kon gaan met het streven bepaalde contracten volledig te verbieden.
Gezagsrechten ten aanzien van personen, openbare ambten, inkomsten uit
belasting moesten in het geheel niet meer object van contracten kunnen
zijn. Beide aspecten hangen intussen nauw met elkaar samen. Wanneer con-
tractsvrijheid betekent dat het economisch systeem bevrijd is van overheids-
wetgeving en dus de heerschappij van wetien van natuurrech[ betekent, dan
dienen de door de staat verleende gezagsrechten nog slechts als garantie
voor dit natuurlijk proces en kunnen zij niet van hun kant weer object van
economisch belang, goederen, zijn. De contractsvrijheid blijkt dus enkel een
contractsvrijheid te zijn. (...) Niet het feit dat contrac[en vrij gesloten
kunnen worden maar de regeling welke contracten vrij gesloten kunnen
worden, kenmerkt daarom een samenleving."

In (recenle) jurisprudentie is de geldigheid van een overeenkomst met de
overheid geen probleem. Zolang er geen sprake is van strijd met de (strek-
king van de) wet, goede zeden of openbare orde en voorts geen sprake van
misbruik van bevoegdheid of misbruik van feitelijke machtspositie is de
overeenkomst geldig. Of de overheid rechtsgeldig kan contracteren over de
uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid is bij mijn weten in de
rechtspraktijk geen `hot issue': contracteren over de uitoefening van een
publiekrechtelijke taak wordt op zich genomen niet beschouwd als zijnde in
strijd met de openbare orde en daarom een geoorloofde oorzaak ontberend.
Vormde in `Landsmeer' de geldigheid van de gesloten overeenkomst al geen
enkel probleem, evenmin is dit het geval in het meer recente arrest gewezen
tussen de gemeente 's-Hertogenbosch en Brabants Vastgoed.113 De principiële
rechtsgeldigheid van de overeenkomst staat buiten kijf. Dit geldt m.i. even-
zeer ten aanzien van de geldigheid van een beding waarin de mogelijkheid
om een beroep te doen op veranderde omstandigheden (tegen vergoeding van
de schade) wordt uitgesloten. Er is wel geopperd dat voor zover een beleids-
overeenkomst een dergelijk beroep volledig uitsluit, de overheid te zeer
gebonden wordt aan strikt particuliere belangen en het contract in zoverre
strijdig is met de openbare orde.lla Ik vermag niet in te zien waarom het in
strijd is met de openbare orde om zich als overheid te binden aan zgn.
`strikt particuliere' belangen. Het is van tweeën één: oftewel de `strict
particuliere' belangen sporen met het gevoerde overheidsbeleid (en vallcn
dan evenzcer te typcren als `algcmeen bclang'), oftewcl zij staan (min of
meer) haaks op het wenselijk geachte beleid (en dan is het een blunder om
in die richting te contracteren). Maar da[, eenmaal geconiracteerd, in de

113. HR 10 augustus 1988, NJ 1989, 157.

114. J.A.M. van Heijningen en J.H.M. van Erp, [3eleidsgarantie-overeenkomst en onvoorziene

omstandigheden, Bouwrecht 1987, p. 414.
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loop van het contract inzichten zich wijzigen (dus aan dat `algemeen belang'
een andere inhoud wordt gegeven) kan toch nooit de oorzaak aan de over-
eenkomst ontnemen, m.a.w. veranderde politieke inzichten doen toch geen
afbreuk aan de rechtsgeldigheid van het contract of he[ contractueel beding?

In de praktijk zal een overeenkomst -ook een overeenkomst met de over-
heid- niet snel een geoorloofde oorzaak ontberen. Di[ geldt temeer omdat
de leer van het iustum pretium ten onzent nooit ingang heeft gevonden, ook
niet bij overeenkomsten me[ de overheid.115 De Hoge Raad is daarin zeer
duidelijk in HR 23 mei 1986, NJ 1986, 762 (De Lier~Vijverberg). Hij casseert
het arrest van het Hof die een overeenkomst tussen de gemeente De Lier
en Vijverberg oorzaakloos achtte en derhalve nietig vanwege het feit dat de
gemeente haar medewerking aan het verkrijgen van vergunningen niet had
kunnen weigeren. De Hoge Raad: "Niet is in te zien waarom een overeen-
komst van deze strekking -bij het sluiten waarvan de gebr. Vijverberg ken-
nelijk belang hadden in verband met het verkrijgen van een bereidberklaring
van de gemeente met het oog op de voorwaarde in hun overeenkomst met
Vollebregt da[ de nodige vergunningen zouden worden gegeven- een oorzaak
zou ontberen, ook al heeft de gemeente harerzijds jegens de gebr. Vijverberg
geen `tegenprestatie op zich genomen'."

De rechtspraktijk heeft duidelijk weinig moeite met de geldighcid van
overeenkomsten met de overheid. Nu is het een terechte vraag of dit -on-
danks de geldende praktijk- de juiste benadering is. Het antwoord daarop zal
afhangen van de wijze waarop men tegen het overheidshandelen aankijkt.
Stelt men zich op het uitgangspunt dat de positie van de overheid als con-
tractpartij een wezenlijk andere is dan die van een particulier, dan "wettigt
(dat) de veronderstelling dat de gewone regels van overeenkomstenrecht
verbijzondering en eventueel aanwlling behoeven, wanneer he[ gaat om de
beoordeling van de rechtsgeldigheid van een door de overheid aangegane
overeenkomst, liggend op het terrein van haar publicke taak of bevocgd-
heid."116 Ziet men -met mij- de overheid als een normale maatschappelijke
actor dan zal men zich heel wel kunnen vinden in de feitelijke situatie.
Daarbij is het overigens zo, dat een alom geaccep[eerde praktijk ook door
hen die daartegen bezwaren aanvoeren aanvaard zal moeten worden als cen
maatschappelijke realiteit. In de (maatschappelijke) praktijk is het blijkbaar
acceptabel om overeenkomsten met de overheid (waarover dan ook) te sluiten
en deze als `geldig' te ervaren. In de rech[spraktijk wordt een overeenkomst
me[ de overheid niet snel zonder oorzaak geacht. Op zo'n momen[ heeft het
weinig zin om in de theorie de geldigheid van een overeenkomst een discus-
siepunt te laten zijn en zich af te vragen of de gewone regels van het
overeenkomstenrecht in deze aanpassing behoeven.

I15. J. Spier, Overecnkomsten met de overheid, Deventer, 1981, p. 135 (no. 68), heeft wel

gepleit voor hantering van de leer van het iustum pretium voor zover het overeen-

komsten met dc overheid betreft.

116. Ackermans-Wijn (1989) p. 3.
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6.2 Gebaidenheid

De in de literatuur zo uitgebreid besproken de problematiek van de gebon-
denheid van de overheid aan overeenkomsten in het algemeen en beleids- en
bevoegdhedenovereenkomsten in het bijzonder levert in de rechtspraak niet
die hoeveelheid uitspraken op die men op basis van de aan dit thema bestede
aandacht zou verwachten. Op de gebondenheid van de overheid zijn de
gewone rechtsregels van het overeenkomstenrecht van toepassing: gebonden-
heid aan de overeenkomst staat voorop. Is er sprake van onvoorziene om-
standigheden, kan een beroep gedaan worden de rechter om de overeenkomst
te wijzigen of (gedeeltelijk) te ontbinden. Of de omstandigheden dusdanig
zijn dat van een partij niet verlangd kan worden de overeenkomst ongewij-
zigd voort te zetten, wordt (marginaal) door de rechter getoetst. De aard
van het contract en de `risico-sfeer' van een bepaalde partij zijn daarbij
zeer van belang. Of de aard van de overeenkomst een eventueel beroep op
onvoorziene omstandigheden uitsluit, is een kwestie van (interpretatie van)
het contract. Algemeen wordt aangenomen dat, behoudens overmacht, een
geslaagd beroep op `onvoorziene omstandigheden' wel een vergoedingsplicht
met zich meebrengt.

Buiten het gebied van overeenkomsten met de overheid is een voorbeeld
te vinden in HR 10 juli 1989, RvdW 1989, 198 (Bonden~DMV Campina): als
gevolg van de invoering van de superheffing werd een bedrijfsonderdeel
gesloten, terwijl er tussen de Bonden en de onderneming een convenant
bestond dat geen bedrijfsonderdeel meer zou worden gesloten. De Bonden
vorderden nakoming van de overeenkomst. Het invoeren van de maatregel
van de superheffing had echter te gelden als een ingrijpende onvoorziene
omstandigheid, waarvan de gevolgen nog niet konden worden verdisconteerd
in het convenant van 1980. De Bonden konden niet in redelijkheid van
Campina vergen dat zij haar verplichting nog langer zou nakomen. Hierbij
moet de aard van de overeenkomst in aanmerking worden genomen: partijen
hebben met het convenant niet een "starre, onwrikbare overeenkomst" be-
oogd, maar "zij hebben geopteerd voor een meer dynamische benadering,
waarbij de looptijd van de diverse fases vooralsnog werd opengelaten".

Uit recente jurisprudentie is niet duidelijk af te leiden of de rechter ten
aanzien van de situaties waarin of de omstandigheden waaronder een beroep
mag worden gedaan op `onvoorziene omstandigheden' aan de overheid meer
vrijheid toekent -bijvoorbeeld omdat een overeenkomst nieuw overheidsbeleid
frustreert- dan aan een private partij. Recente jurisprudentie die vergelijking
mogelijk maakt is nauwelijks voorhanden. Niet verwonderlijk: op `onvoorziene
omstandigheden' zal slechts in uitzonderingssituaties een beroep kunnen
worden gedaan. Talrijk zal de jurisprudentie dan ook nooit worden. Zelfs al
neemt men aan dat de overheid sneller geconfronteerd wordt met onvoorziene
omstandigheden dan menig andere partij, blijft er ook voor de overheid toch
sprake van een uitzonderingssituatie: `onvoorzien' in de betekenis van `niet
voorzien, noch kunnen voorzien', dus: `niet-voorzienbaar' imliceert dat on-
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voorziene omstandigheden niet als regel, maar slechts bij uitzondering een
wijziging zullen rechtvaardigen in de contractuele verhouding van partijen.
De contractuele gebondenheid moet in beginsel bestand zijn tegen een veran-
dering van de feitelijke omstandigheden.117 Het verdisconteerd-zijn van
toekomstige verandering van omstandigheden kan uitdrukkelijk uit de over-
eenkomst blijken, maar ook stilzwijgend worden afgeleid uit de aard van de
overeenkomst.llg Slechts in concreto kan beoordeeld worden welke omstan-
digheden wel of niet geacht moeten worden te zijn verdisconteerd. Zeker
duurovereenkomsten hebben vaak de bedoeling partijen in te dekken tegen
veranderingen in de feitelijke situatie, en daarom is het vaak mogelijk, ook
bij stilzwijgen der overeenkomst, uit de aard en de strekking van de over-
eenkomst af te leiden of partijen een bepaald toekomstig risico hebben
aanvaard.119 De overheid dient dit te beseffen wanneer zij contracteert
over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid; het lijkt verstan-
dig behoedzaam om te springen met het ongeclausuleerd contrac[ueel vastleg-
gen van de uitoefening van een bevoegdheid of het geven van een (imliciete)
beleidsgarantie ten aanzien van het toekomstig beleid. Dit geldt te meer bij
duurcontracten.

Uit HR 23 juni 1989, RvdW 1989, 176 (GCN~Nieuwegein) valt veeleer te
concluderen dat de overheid geen echt ruime marge toekomt in het bepalen
van de omstandigheden waaronder zij een beroep mag~kan doen op onvoor-
ziene omstandigheden. Het geschil betrof een vordering tot nakoming van
een verbintenis uit overeenkomst van de gemeente Nieuwegein. Het Hof wees
de vordering tot nakoming af omdat "... niei gezegd kan worden dat de
gemeente ondanks de eerder met GCN gesloten overeenkomst in redelijkheid
niet tot haar deelneming in Stamin en haar voormeld streven naar stadsver-
warming heeft kunnen komen". De overweging van de Hoge Raad die tot
cassatie leidt valt niet zonder kwaliteitsverlies te vereenvoudigen of in te
korten: "Niet uitgesloten is dat een zodanige vordering moet worden afgewe-
zen, en de wederpartij genoegen moet nemen met schadevergoeding, op grond
van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat de wederpartij
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst niet mag verwachten. Dit zal in het bijzonder kunnen
worden aangenomen, wanneer voor deze uitkomst in het licht van die om-
standigheden -waaronder ook nieuwe, niet in de overeenkomst verdiscon-
teerde inzichten die tot een beleidswijziging nopen, kunnen zijn begrepen-
voldoende rechtvaardiging bestaat. Daarbij zal onder meer moeten worden
gelet op de aard van de overeenkomst, de aard van de overheidstaak op de
uitoefening waarvan het overheidslichaam zich beroept, en, wanneer het om
een beleidswijziging gaat, op de aard en het gewicht van de maatschappelijke

117. Zie ook: HR 27 april 1984, NJ 1984, 679 (Sipke Helder).
118. A.L. de Wolf. Veranderde omstandigheden. Zwolle, 1979, p. 1.

119. De Wolf (1979) p. 1.
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belangen die met die beleidswijziging zijn gediend. Bij het antwoord op de
vraag of dit geval zich voordoet, gaat het echter -anders dan het hof heeft
geoordeeld- niet om hetgeen waarvan aannemelijk is dat het gerechtvaardigd
kmt zijn ter uitvoering van de taak waarop het overheidslichaam zich tegen-
over de vordering tot nakoming beroept, noch ook om de belangrijke redenen
die er lautnen zijn voor een met de overeenkomst niet te verenigen beleid.
Evenmin kan in dit kader worden volstaan met het aanleggcn van de door
het hof gebezigde maatstaf of de gemeente "in redelijkheid niet tot" haar
door het hof bedoelde beleid "heeft kunnen komen". De publiekrechtelijke
aard van de onderhavige overeenkomst brengt zulks niet mee, noch ook de
omstandigheid dat het gaat om een aangelegenheid die tot de huishouding
van de gemeente behoorde dan wel deel uitmaakte van de uitvoering van
haar publiekrechtelijke taak."
Kortom: de rechter wenst te beoordelen of de overheid, ook als zij een
publiekrechtelijke taak uitvoert, al dan niet onverkort tot nakoming van een
contractuele verplichting gehouden is, gezien alle omstandigheden van het
concrete geval.

Ook ten aanzien van de gebondenheid van de overheid aan de overeen-
komst is het een terechte vraag of het -afgezien van de feitelijkheid- wen-
selijk is de gewone regels van het overeenkomstenrecht te modificeren voor
het geval het een overeenkomst met de overheid betreft. Meer specifiek: is
het wenselijk om met het oog op de beleidsvoerende taak van de overheid
een `ruimer' beroep op wijziging c.q. (gedeeltelijke) ontbinding van de over-
eenkomst toe te staan dan aan een private partij? M.a.w.: zijn de gewone
regels van het overeenkomstenrecht in deze zo moeilijk voor de overheid,
dat zij aanpassing behoeven? Theoretisch gezien stelt het antwoord op deze
vraag mij niet voor problemen: waar in alles vraagtekens gezet kunnen
worden bij de bijzondere positie van de overheid, is er geen enkele aanlei-
ding te denken aan bijzondere rechtsregels, ook niet in het overeenkomsten-
recht. Vanuit de praktijk gezien is de vraag moeilijker te beantwoorden. Dit
komt voornamelijk omdat er zo weinig recentelijk aan rechterlijke beoorde-
ling onderworpen geschillen zijn geweest die een basis kunnen vormen voor
een generaliserende analyse. Maar zonder het oogmerk tot generalisaties te
willen komen, kan de analyse van een enkel geval wellicht ook enige helder-
heid verschaffen.

Het negen jaar durende juridische geschil tussen de gemeente 's-
Hertogenbosch en Brabants Vastgoed BV120 handelde -kort gezegd- over de
vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad aan de hand van
gewijzigde planologische inzichten (in het verlengde van het beleid van
Provincie en Rijk), waardoor de gemeente 's-Hertogenbosch haar contractuele
verplichtingen ten opzichte van projectontwikkelaar BVG niet kon nakomen.
Ingevolge een in 1971 gesloten koopovereenkomst was het BVG toegestaan

120. HR 10 augustus 1988, NJ 1989, 157.
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het terrein "De Heinis" beperkt te bebouwen en op de industrieterreinen
plaats te bieden aan handel in volumineuze goederen. Verzet tegen de bebou-
wing van het natuurgebied leidde in 1979 tot vaststelling van een bestem-
mingsplan, waardoor bebouwing van "de Heinis" onmogelijk werd en de handel
in volumineuze goederen op de bedrijfsterreinen slechts in beperkte omvang
werd toegestaan. Een spoedige bebouwing van de bedrijfsterreinen bleef uit.
Reden voor de gemeente om Brabants Vastgoed aan te spreken op grond van
wanprestatie, namelijk gelegen in het niet tijdig voldoen aan de bouwplicht
die contractueel op BVG rustte. Het inschakelen van de rechter keerde zich
echter tegen de gemeente. Tijdens het proces eiste BVG in reconventie ont-
binding en schadevergoeding wegens wanprestatie. Zoals bekend, werd de
vordering van BVG door de Rechtbank toegewezen en stelde het Hof vastdat
de gemeente wanprestatie met arglist had begaan; het oordeel van het Hof
gaf volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In
de procedure heeft de gemeente de rechter niet verzocht om (tegen ver-
goeding van schade) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van de ovcreen-
komst op grond van het feit dat in redelijkheid niet gevergd kon worden
de verplichtingen uit de overeenkomst (geheel) ongewijzigd na te komen.
Zou daar echter om verzocht, lijkt de kans minimaal dat een dergelijk ver-
zoek gehonoreerd zou zijn. Het Hof legt de overeenkomst als volgt uit:
"Aangenomen moet dan ook worden dat in he[ litigieuze contract besloten
ligt, dat de gemeente er voor instond, dat BVG de gekochte gronden zou
kunnen bebouwen overeenkomstig de vaststaande bestemming VAB en dat
voor de realisering daarvan de nodige planologische voorwaarden zouden
worden gecreërd." De rechterlijke uitleg van het contract lijkt correct. Een
-na het arrest van het Hof- verschenen onderzoeksverslag maakt melding van
een tweetal factoren die tot voorzichtigheid hadden moeten manen: bij de
vaststelling van het bestemmingsplan `Heinis natuurgebied' was het algemeen
gevoelen dat het onmogelijk maken van bebouwing wel eens tot een schade-
claim van BVG zou kunnen leiden, welke mogelijkheid als een logische conse-
quentie leek te worden aanvaard. Bij niemand kwam toen dc gedachte op
dat dit onredelijk was en afgewend zou kunnen worden omdat BVG met
bouwen in gebreke was gebleven. M.a.w.: BVG aansprakelijk (en dus schade-
plichtig) wegens het niet-bebouwen van de Heinis druiste tegen het rechts-
gevoel in. Bovendien werd het betrekken van dc Heinis-terreinen door ambte-
lijke adviseurs ontraden. De ambtenaren hebben zich echter neergelegd bij
het advies van de advocaten.121 De meerderheid van de gemeenteraad beslist
dus tot niet-bebouwing van de Heinis in de we[enschap daarvoor schadeplich-

121. Geschillen Gemeente 's-Hertogenbosch en Brabants Vastgced B.V. over de periode

1967-1986. Rapport van de ad hoc commissie van advies en bijstand uit de gemeente-

raad van 's-Hertogenbosch, belast met het ondencek naar de feiten die ten grondslag

liggen aan de evaluatie en beleidsverantwoording door burgemeester en wethouders.
's-Hertogenbosch, 1987, Deel II, p. 39.
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tig (bedrag onbekend) te zijn.122 Ten aanzien van de terreinen voor handel
en bedrijf "De Herven" heeft de gemeenteraad unaniem gestemd voor de
inhoud van het plan, het grootste geschilpunt in de hoofdprocedure met
BVG.123 Gezien deze feiten vraagt men zich af waarom de gemeente althans
geen poging heeft gedaan om de overeenkomst te wijzigen of te ontbinden
op grond van onvoorziene omstandigheden. Voorzag de gemeente wellicht een
(te) geringe kans van slagen? Integendeel, zo blijkt. De gemeente heeft
aanvankelijk wel overwogen om subsidiair te verzoeken om ontbinding van
de overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden. De mogelijkheid
van ontbinding op deze grond is ui[eindelijk verworpen, omdat men ervan
uitging, dat de vordering tot ontbinding wegens wanprestatie voldoende
kansen had en omdat ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden de
gemeente tot schadevergoeding zou verplichten.124

Komen we terug op de vraag of de regels van het gewone recht in de
praktijk dermate grote moeilijkheden opleveren voor de -over publiekrechte-
lijke bevoegdheden- contracterende overheid, dat modifcatie van deze regels
wenselijk is. Aan de hand van het meest recente arrest over deze problema-
tiek ('s-Hertogenbosch~BVG) kom ik aan een aanzet tot een antwoord op
deze vraag niet eens toe. Een zinnig antwoord is pas te geven als de over-
heid bij naleving van de gewone rechtsregels in grote problemen geraakt.
Bij niet-alledaagse contracten als projectontwikkelingsovereenkomsten of
koopovereenkomsten van deze omvang brengt het ter goeder trouw uitvoeren
van de overeenkomst met zich mee dat partijen bij gerezen moeilijkheden
omtrent nakoming zich hierover met elkaar verstaan, en eveneens dat zij
dat een op reële wijze doen. Dit geldt uiteraard voor beide partijcn. Zie in
dit verband het door Van Veltenl~ aangehaalde arrest van het Hof
Amsterdam 6 mei 1982, inzake een geschil tussen de gemeente Utrecht en
het KBB-concern. Het betrof een terrein dat door de gemeente speciaal was
verworven voor vestiging van een filiaal van de Bijenkorf. De overeenkomst
tot gronduitgifte bevatte een bouwplicht voor KBB. Door daling van de
conjunctuur achtte KBB de vestiging van het warenhuis niet langer verant-
woord. Het Hof overweegt daaromtrent: "Gelet op eerdergenoemde negatieve
ontwikkelingen, die in het kader van de overeenkomst, bedoeld als zij was
de belangen van beide partijen te behartigen, voor risico van beide partijen
komen en de gevolgen daarvan voor de exploitatie van het te stichten wa-
renhuis, moet het er voor worden gehouden dat de gemeente -thans- in
redelijkheid geen onverkorte uitvoering van de overeenkomst kan verlangen.

122. Conclusie 15, DI. I, p. 78, Rapport "Geschillen..." (1987).

123. Conclusie 26, Dl. I, p. 79, Itapport "Geschillen..." (1987).

124. Rapport "Geschillen..." (1987) DI. II, p. 37.

1?5. AA. van Velten, Projectontwikkeling en bouwpraktijk, Arnhem, 1989, p. 30. Het arrest

is niet gepubliceerd. Van Velten vermeldt als bron: Thunnissen preadvies VvB 1987, p.

114.
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Hierbij valt in aanmerking te nemen dat de gemeente niet geacht kan worden
bij de bouw van een niet-levensvatbaar warenhuis een redelijk belang te
hebben, en voorts dat de aard van de onderhavige overeenkomst medebrengt
dat bij wijziging van de omstandigheden als voormeld de gemeente zich niet
in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat voormelde wijziging tot het
normale risico van de ondernemer behoort waar zij zelf verder buiten staat."
Dit voerde het Hof niet tot de conclusie dat KBB nu van haar verplichting
af was, maar oordeelde dat KBB gehouden was naar een andere mogelijkheid
te zoeken om de overeenkomst op een voor beide partijen zinvolle wijze (in
gewijzigde vorm) uit te voeren. Dit is ook gebeurd: er is een winkelcentrum
gesticht, waarin de Bijenkorf inet een filiaal participeert. Wat van belang is,
is dat beide partijen zich met elkaar dienen te verstaan bij gerezen proble-
men omtrent nakoming. Pas wanneer partijen hebben gedaan wat zij redelij-
kerwijs konden doen, kan mogelijk duidelijkheid ontstaan of de overheid in
de praktijk niet of onvoldoende uit de voeten kan met de gewone regels
van het overeenkomstenrecht. Het conflict tussen de gemeente 's Hertogen-
bosch en BVG draai[ in essentie niet om de spanning tussen contractuele
gebondenheid enerzijds en de wenselijkheid c.q. gebodenheid om planologische
wijzigingen aan te brengen anderzijds. Kernpunt van het conflict is de
exclusieve oriëntatie van de gemeente op (het verwezenlijken van) de eigen
beleidsvoornemens zonder de belangen van de andere partij in haar over-
wegingen te betrekken. Zo er uit de besproken casus een conclusie is te
[rekken, is het deze, dat eerder de mentaliteit aanpassing behoeft dan de
gewone regels van he[ overeenkomstenrecht.

6.3 Op weg naar verandering?

De kentering in de jaren zeventig in de verhouding tussen overheid en
particuGere partijen is misschien vrij onverwacht gekomen. Wie heeft kunnen
zien aankomen dat de na-oorlogse woningnood zo snel zou afnemen, de
bevolkingsgroei sinds de na-oorlogse `baby-boom' zo snel een stabilisa[iepunt
zou bereiken, de werkgelegenheid en de milieuproblematiek zo snel een
onderwerp van voortdurende zorg zouden worden en de financiering van
overheidstaken problematisch zou worden? Deze onlwikkelingen hebben in
velerlei opzichten geleid tot een verandering van de feitelijke `onderhande-
lings'positie van de overheid: verminderde behoefte aan woningen en indu-
strieterreinen verzwakte de positie van de overheid bij de gronduitgifte;
zakenrech[elijk vertaalde dit zich in een voorkeur van particulieren voor
een eigendomconstructie in plaats van een erfpachtsconstructie bij de grond-
uitgifte. Uitgiftevoorwaarden konden niet zeer eenzijdig meer worden opge-
legd; er moest rekening worden gehouden met de wensen van betrokkenen
zoals de bouwers, de afnemers of gebruikers. De werkgelegenheidsproblema-
tiek maakte dat (nieuw)bouw belangrijker werd voor het behoud van werkge-
legenheid dan voor de huisvesting die nodig was (is) voor toekomstige wo-
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ningzoekenden. Renovatie bleek financieel minder aantrekkelijk voor onder-
nemers dan nieuwbouw. Wanneer nieuwbouw terugliep betekende dat voor
gemeen[en een vermindering van inkomsten uit gronduitgifte.126 Het aan-
trekken en behouden van industriële werkgelegenheid zorgde voor een rol-
wisseling: bedrijven gingen eisen stellen aan vergunningverleners in plaats
van vergunningverleners aan vergunninghouders. Collectieve taken konden
niet langer volledig gefinancierd worden uit de staatskas. Belastingverhoging
bleek (politiek) bezwaarlijk in verband met de maatschappelijke acceptatie
en (economisch) bezwaarlijk in verband met kapitaalvlucht gezien de interna-
tionale concurrentieverhoudingen op fiscaal gebied. Wat er ook zij van
genoemde en niet genoemde ontwikkelingen, het resultaat ervan is in ieder
geval duidelijk: de overheid is in haar handelen, dus bij het uitvoeren van
haar beleid, aangewezen op andere partijen.

In dit verband wil ik de aandacht vestigen op "het nieuwe" in de samen-
werkinsvormen tussen overheid en particulieren die de laatste jaren grote
belangstelling genieten: de publieke-private samenwerking (PPS), geïmporteerd
uit de USA waar men spreekt van public-private partnership (PPP). PPS is
een zeer ruim verzamelbegrip; de meest uiteenlopende vormen van samen-
werking worden er onder gebracht, variërend van gezamelijke planvorming
en projectontwikkeling oude stijl tot het gezamelijk dragen van risico's in
een gemengde organisatiestructuur.127 Noordanus128 noemt aan de hand van
projecten als toepassingsmogelijkheden: het terrein van de ruimtelijke orde-
ning, de stedelijke ontwikkeling, de stadsvernieuwing, monumentenzorg,
volkshuisvesting, economische vernieuwing, infrastructuur, milieubeleid,
toeristische~recreatieve projecten. De juridische constructie waarin de samen-
werking kan worden gegoten hangt af van het beoogde doel en is even
verscheiden als er juridische mogelijkheden zijn: de stichting, de vereniging,
de N.V., de B.V., de gemeenschappelijke regeling, de cie. ex art. 61 gemeen-
tewet, en vaak een complex gebruik van meerdere privaatrechtelijke en~of

126. P. J. van den Brcek, Over grondprijzen en grondbeleid, in: flandbcek bouwen en
wonen. Deventer, 1978, p. 3S0 e.v., becijfert dat de gemeenten als (bijna) monopolist

een grote invlced hebben op de prijzen van de grond. De bouwkosten zijn

aanmerkelijk gestegen. De (mediane) grondprijzen der gemeente stijgen echter hier

zeer sterk bovenuit. Waarschijnlijk (want het verschil kan niet verklaard worden uit

kwaliteitsverhoging) is er dus sprake van een sterk tcenemende inkomstenbron van

gemeenten uit grondverkopen. Alsde bouwgaat teruglopen zal deze inkomstenbron opdrogen.

127. Zie: Juridisch-bestuurlijke aspecten van publiek-private samenwerking. P. G.A. Noorda-

nus e.a. Instituut voor Bouwrecht 1987, nr. 1, p. 4 t~m 6. Zie eveneens Van Velten
(1989) hfst. II, p. 1S t~m 33.

128. P. G.A. Noordanus. Publiek-private samenwerking: een typologie. Bouwrecht 1988, p.
631 en 632.
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publiekrechtelijke rechtspersonen.129 Ondanks de onduidelijkheid over wa[
een PPS precies inhoudt lijkt het mij niet terecht dit verschijnsel uitsluitend
te zien als een modieuze trend die stand houdt zolang de collectieve midde-
len ontoereikend zijn om de gewenste voorzieningen te financieren. Was dat
wel zo, zou privatisering volstaan. In plaats van van een terugtredende
overheid getuigt de PPS-vorm eerder van een zich engagerende overheid:
realisering van onrendabele projecten of voorzieningen in de collectieve
sfeer is (onderdeel van) de doelstelling. Is privatisering er op gericht over-
heidsbemoeienis te doen afnemen door taken of diensten af te stoten, een
PPS houdt de greep van de overheid op het desbetreffende gebied in principe
intact; in principe, want wel kan er sprake zijn van rolwisseling: er is
sprake van uiiwisseling van taken van de collectieve sector naar de marksec-
tor en vice versa. Noordanusl~ noemt enkele `rolwisselings'voorbeelden uit
de praktijk op het gebied van de gezamelijke planontwikkeling tussen beleg-
gers en gemeenten, gezamelijke projectontwikkelingsmaatschappijen in plaats
van private projectontwikkeling, taakverandering op het gebied van dc stads-
uitbreiding, de grondexploitatie, de financiering. Deze rolwisseling in taken
is een uiting van "het nieuwe" dat de idee van de PPS brengt: de overheid
zoekt partners in de zin van mede-verantwoordelijken voor het vaststellen
en uitvoeren van het beleid. De maa[schappelijke partners, waaronder het
bedrijfsleven, blijken ook daadwerkelijk bereid deze verantwoordelijkheid
(ten dele) op zich te willen nemen. Daarom is het formuleren van een ge-
meenschappelijke doelstelling zo belangrijk voor het welslagen van een PPS-
project: het gezamelijk werken aan de realisering van een onderling overeen-
gekomen doelstelling ("goal") vereist een wezenlijk andere instelling dan het
nastreven van de eigen specifieke doelstellingen ("objectives").

Het verschijnsel publiek-private samenwerking is voer voor juristen: aan
de al bekende doorkruisingsproblematiek die de contracterende overheid
opriep, zoals doorkruising van belangen van belanghebbende derden en door-
kruising van de besluitvorming van vertegenwoordigende organen, word[ een
nieuwe toegevoegd: doorkruising van dc democratische legitimiteit van de
besluitvorming. Het vaststellen van bijvoorbeeld parkeerverordeningen of het
(gedeeltelijk) overhevelen van planbevoegdheden naar vertegenwoordigers van
particuliere organisaties zal de nodige vragen oproepen over het democratisch
gelegitimeerd -r.ijn van de besluiten dic door deze quasi-publieke of semi-

129. Zie: Onderzcelsrapport IBR (1987) nr 1, p. 24 t~m 46; Slagter en Slump, Kechispersoon

en publiek-private samenwerking, Bouwrecht 1988, p. 633 t~m 637; "Lie voor een illus-

tratie van een complexe juridische vormgeving van een PPS-project de Parkeerschap-

nota van de gemeente 's-Hertogenb~sch "Den Bosch brengt het samen" (1989) p. 6

t~m 9 en het in de nota opgenomen advies van H.Ph.J.A.M. Hennekens dat aan de

voorgestane constructie ten gmndslag ligt. Een bespreking van deze Parkeerschap-

constructie geeft D.W. de Ruiter, Gemst. 6879 (1989) p. 242 t~m 244.

130. Noordanus (1988) p. 30.
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private organen genomen worden. Wanneer de overheid risico-dragend kapi-
taal inbrengt in private projecten zal dit vragen opleveren met betrekking
tot de belangen die de overheid zegt te behartigen. Vragen zullen rijzen
over de verplichting van de private partners tot informatieverstrekking over
bestuurlijke aangelegenheden ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur.
Maar we hebben ook één probleem minder: voor zover er al een scheidslijn
liep tussen bestuurs- en privaatrecht of voor zover er een relevant ondcr-
scheid viel te maken tussen de ovenc~id en de niet-overheid als contract-
partner is de theorie door de feiten achterhaald. Die juridische strijdbijl
kan begraven worden.

7. BALANS

Maken we de balans op. De vraag kan beantwoord worden of er iets eígen-
aardigs is met de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid. Prima
vista wel: na vernictiging van een beschikking schijnbaar zeer weinig ruimte
om aan aansprakelijkheid te ontkomen, en in origineel civiele zaken schijn-
baar snel aansprakelijk ten gevolge van (directe) toetsing aan de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, de gehoudenheid om gerechtvaardigde
verwachtingen te honoreren, en door het toepasselijk zijn van de gewone
regels van het overeenkomstenrecht. Schijnbaar, want er is een storende
factor gelegen in de toegepaste rechterlijke procedure(s). Het uitschakelen
van die storende factor is mogelijk door een tweedeling te maken in (a)
zaken waar een administratiefrechterlijke beoordeling aan vooraf is gegaan,
en (b) zaken die `direct' aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Het
bekijken van deze twee clusters afzonderlijk geeft het volgende beeld. Ad
(a): de aansprakelijkheid van de overheid op grond van een vernietigde
beschikking is een gewone aansprakelijkheid wanneer men de administratief-
rechtelijke en civielrechtelijke procedure [ezamen als één geheel wil zien.
Ad (b): De aansprakelijkheid van de overheid bij origineel civiele zaken wijkt
niet af van de aansprakelijkheid van een private partij: de aansprakelijkheid
wordt niet sneller gevestigd door (directe) toetsing aan de beginselen van
behoorlijk bestuur noch door de gehoudenheid om (al dan niet contractueel)
gewekte verwachtingen na te komen; de gewone regels van het overeenkom-
stenrecht -vooral van belang bij de geldigheid van de overeenkomst en de
gebondenheid aan de overeenkomst-zijn onverkort van toepassing op de
contracterende overheid; van enige noodzaak tot verbijzondering van deze
regels is niet gebleken.

In de literatuur over overheidsaansprakelijkheid is blijkbaar het redundan-
tieprincipe werkzaam: al of niet bewust wordt overvloedig materiaal aange-
boden over de (gewenste) verbijzondering van de civielrechtelijke aansprake-
lijkheid van de overheid. Je zou het bijna gaan geloven.
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Hoofdstuk 3

DE AANSPRAAK OP SCHADEVERGOEDING NA VER-
NIETIGING VAN EEN BESCHIKKING

1. VRAAGSTELLING

De redenering in de vorige hoofdstukken heeft geleid tot de conclusie dat
de aansprakelijkheid voor vernietigde beschikkingen in feite een gewone
aansprakelijkheid is, zij het dat bepaalde administratieve rechters zich (soms)
onthouden van een oordeel over de te vergoeden schade en de daarmee
samenhangende aspecten. De vraag die naar aanleiding van deze conclusie in
dit hoofdstuk gesteld wordt is de volgende: In het algemeen is het moge-
lijk zich te exonereren voor schadetoebrengend handelen; is het nu moge-
lijk dat de overheid haar aansprakelijkheid kan beperken of uitsluiten? Kan
de overheid zich -evenals ieder ander- exonereren voor (een deel van) de
schade, veroorzaakt door het onrechtmatig genomen besluit? Kan het beper-
ken of uitsluiten van de aansprakelijkheid tweezijdig (contractueel) geschie-
den en~of ook eenzijdig, bijvoorbeeld als voorwaarde bij de beschikking?

Over de mogelijkheid (eenzijdig) de aansprakelijkheid voor vernietigde
beschikkingen te beperken of uit te sluiten wordt nauwelijks gedacht of ge-
schreven. Rechtspraak en literatuur bieden op dit aspect weinig tot geen
aanknopingspunten. De praktijk al evenmin. Algemeen heerst de overtuiging
dat het niei toelaa[baar is dat de overheid zich (eenzijdig) exonereert voor
schade, veroorzaakt door een onrechtmatig genomen besluit. Hoewel niet
uitgesloten moet worden geacht dat er in de praktijk -in het proces dat
leidt tot vergunningverlening- afspraken worden gemaakt die als moreel
bindend ervaren worden en waarbij een afwijkende aansprakelijkheidsrege-
ling wordt `overeengekomen', extern wordt er niet hardop over gesproken
als geldt het een bijna onoorbare gedachte.

2. METHODE TOT BEANTWOORDING

Een antwoord geven op de vraag of het (eenzijdig) uitsluiten of beperken
van de aansprakelijkheid voor vernietigde beschikkingen in beginsel toelaat-
baar is, blijkt niet eenvoudig te zijn. Het heeft veel weg van een horden-
loop, waarbij successievelijk de volgende tien hindernissen opdoemen:
1. Op welke manier(en) kan de aanspraak op schadevergoeding (ten dele)

komen te vervallen? Onderscheiden worden twee categoriën: (I) Beper-
king van de vergoedingsplicht door de rechter. (II) Beperken van de
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aanspraak op schadevergoeding door partijen.
2. Categorie (I) levert problemen van praktische aard op: Hoe aan te

kijken tegen gebruik van het concept `eigen schuld'? Wanneer is er
sprake van een verzuim van de schadebeperkingsplicht? Wat is in dil
verband de betekenis van de schorsingsprocedure in relatie tot de
vergoedingsplicht? Welke andere mogelijkheden zijn er (naar komend
recht) om de vergoedingsplicht te beperken?

3. Is het binnen categorie II (beperken van de aanspraak op schadevergoe-
ding) mogelijk dat partijen contractueel overeenkomen dat de vergun-
ninghouder mogelijke schade, veroorzaakt door een `rechtmatig' be-
stuursbesluit, voor zijn rekening neemt?

4. Hoe zit dit met betrekking tot schade, veroorzaakt door een onrecht-
matig genomen bestuursbesluit: is het mogelijk zich voor in strijd met
de wet (onrechtmatig) veroorzaakte schade contractueel te exonereren,
of ontbeert zo'n overeenkomst misschien een geoorloofde oorzaak?

5. De volgende hindernis is de kwestie van het eenzijdig door het bestuur
beperken of uitsluiten van de aansprakelijkheid. Eerste vraag daarbij is:
Is eenzijdig exonereren mogelijk in buiten-contractuele betrekkingen?

6. Wat zijn nu eigenlijk de bezwaren om een afwijkende aansprakelijk-
heidsregeling als voorschrif[ bij een beschikking op te nemen? Ter
beantwoording van deze vraag wordt gekeken naar de Kroonjuris-
prudentie.

7. Vormt het veronderstelde privaatrechtelijk karakter van een beding een
belemmering om een exoneratie aan een beschikking te verbinden?

8. Zijn eenzijdige exoneraties bij beschikkingen wellicht niet toelaatbaar
wegens het ontbreken van de benodigde steun in de wet?

9. Vormt het ontbreken van een relatie met het door de vergunning be-
schermd belang een belemmering voor een exoneratiebeding?

10. Daarop aansluitend: is het in beginsel mogelijk te achten dat de over-
heid zich eenzijdig exonereert voor schade, veroorzaakt door een on-
rechtmatig genomen besluit?

Afgezien van de mogelijkheid van het nemen van wettelijke maatregelen
terzake, zijn er twee manieren [e onderscheiden waarop (bereikt kan worden
dat) de aanspraak op schadevergoeding voor onrechtmatige beschikkingen
geheel of ten dele kan komen te vervallen: (I) De eers[e manier is dat de
rechter die het geschil beoordeelt het redelijk acht op grond van bepaalde
omstandigheden om (een deel van) de schade toe te rekenen aan degene die
de schade heeft geleden. Dit kan het geval zijn bij `eigen schuld' aan de
kant van de ontvanger van de beschikking; eveneens kan het niet voldoen
aan de plicht tot schadebeperking door bijvoorbeeld de ontvanger van de
beschikking voor de rechter aanleiding zijn te bepalen dat de vergoedings-
plicht van de overheid geheel of ten dele komt te vervallen. Naar komend
recht kan gewezen worden op de matigingsbevoegdheid van de rechter. (II)
De tweede manier is dat beide partijen zelf handelen of één partij een

189



handeling verricht die er op gericht is de aanspraak op schadevergoeding te
beperken. Waar beide partijen handelen wordt gedoeld op de mogelijkheid
van contractuele risico-aanvaarding: de overeenkomst tussen de beschikkende
instantie en de ontvanger van de beschikking, inhoudende een van de wette-
lijke regels afwijkende aansprakelijkheidsregeling. Dit is juridisch identiek
met een (tweezijdig overeengekomen) exoneratieclausule. Waar één partij
handelt wordt gedoeld op het eenzijdig bepalen dat de ontvanger van de
beschikking in geval van vernietiging van de beschikking geen aanspraak
kan maken op vergoeding van (een deel van) de schade. Eenzijdige exonera-
ties terzake van de aansprakelijkheid voor vernietigde beschikkingen kunnen
de aanspraak op schadevergoeding belemmeren, althans indien dergelijke
exoneraties geldig kunnen worden `overeengekomen'.

I. Beperking van de vergoedingsplicht door de rechter

Er van uitgaande dat sommige administratieve rechtersl zich in het alge-
meen beperken tot aspecten van -civielrechtelijk gezegd- `onrechtmatigheid'
en `schuld', en de burgerlijke rechter, geconfronteerd met een onrechtmatige
daadsvordering, hierop voortbouwend, uitgaat van het oordeel van de admini-
stratieve rechter, dan staan in een civiel proces de schade-aspecten centraal
(inclusief het causaliteitsvereiste). Dient de schade ten gevolge van de ver-
nietigde beschikking nu volledig vergoed te worden of is het redelijk (een
deel van) de schade aan een andere partij toe [e rekenen?

Bij een schade-actie na vernietiging van een beschikking kan men denken
aan de volgende situaties:

1. De gedupeerde ontvanger van de beschikking stelt een vordering in
tegen de overheid. Deze situatie komt begrijpelijkerwijs het meest voor. De
(ex)vergunninghouder (of ontvanger van de beschikking) is de meest waar-
schijnlijke partij om schade te ondervinden van een onrech[matige beschik-
king.

1. Niet alle administratieve rechters. Schadevergceding in ambtenarenzaken is exclusief

publiekrechtelijk geregeld. Ook het CBB beoordeclt normaal gesproken ecn schade-

vordering, tenzij ingevolge de regeling waarop de beschikking berust de mogelijk-
heid van het tcekennen van een schadevergoeding wordt uitgesloten. Ik laat de vraag

rusten of ook met name de Afdeling rechtspraak en de Afdeling geschillen als regel

desgevraagd over een verzoek tot schadevergocding zouden mceten oordelen. Ik volsta

met de opmerking dat de huidige competentieverdeling hoogs[ ongelukkig is en theo-

retisch mceilijk te funderen. Naar mij lijkt dient het streven naar (spoedige) integra-

tie van het burgerlijk en administratief procesrecht príoriteit te krijgen boven het

steken van energie in het probleem of (alle) administratieve rechters verrceken om

schadevergoeding zouden moeten beoordelen.
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2. De benadeelde derde -die vernietiging heeft weten te bewerkstelligen-
spreekt de vergunningverlener aan [er verkrijging van schadevergoeding.
Deze situatie zal vooral spelen in het geval reeds gehandeld is op basis van
de (later) vernietigde vergunning, met name in de situatie da[ de administra-
tieve rechter besluit tot het in stand laten van de gevolgen van he[ gebrek-
kige besluit.

3. De benadeelde derde s[el[ de vergunninghouder aansprakelijk voor (een
deel van) de schade. Het geval dat de benadeelde derde na vernietiging,
naast de overheid als aansprakelijke partij, rechtstreeks de vergunninghouder
mede aanspreekt voor (een deel van) de schade is denkbaar, bijvoorbeeld
indien de vergunninghouder verwijtbaar heeft gehandeld. Te denken valt aan
het geval dat hangende een schorsingsverzoek de vergunninghouder met het
doen van e~ctra inspanning weet te bewerkstelligen dat een toegewezen
schorsing als mosterd na de maaltijd komt.

4. De vergunninghouder vordert schadevergoeding van de derde, die om
schorsing hceft verzocht. Zo'n situatie is denkbaar wanneer de Voorzitter
van een administratiefrechtelijk college een besluit heeft geschorst, en in
bodemprocedure blijkt dat de schorsing niet terecht is geschied: het oor-
spronkelijke bcsluit blijft in stand. De vergunninghouder kan schade hebben
geleden door het niet-gebruiken van de vergunning ten gevolge van de (naar
later blijkt: onterechte) schorsing.

Binnen deze mogelijke situaties maakt de burgerlijke rechter een verde-
ling van de vergoedingsplicht. Over het algemeen zal de beschikkende instan-
tie de aangesproken partij zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die het rede-
lijk maken dai de schade niet geheel ten laste van beschikkende instantie
hoeft te blijven. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het geval van `eigen
schuld' of in het geval een partij niet heeft voldaan aan zijn schadebeper-
kingsplicht. Deze omstandigheden kunnen van invloed zijn op de omvang
van de vergoedingsplicht. Wanneer in cassatie geen verschil van mening
(meer) bestaat over het bestaan van (oorzakelijk) geleden schade, noch
aspecten van `eigen schuld' of verzuim van de schadebeperkingsplicht in
het geding zijn, dient de schade in beginsel volledig vergoed te worden door
de instantie die het gebrekkige besluit nam. Valt de wederpartij van de
overheid geen enkel verwijt te maken, is de overheid derhalve aansprakelijk
voor de veroorzaakte (vertragings)schade. Het is denkbaar dat de verplich-
[ing de schade volledig te vergoeden niet altijd billijk is. Om in zo'n geval
toch tot een billijk resultaat te komen gezien de omstandigheden van het
geval geeft het Nieuw BW in art. 6.1.9.12a (6:109) de rechter een algemene
matigingsbevoegdheid met bctrekking tot een wettelijke verplichting om
schadevergoeding te betalen.
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1. BEPERHING VAN DE VERGOEDINGSPLICHT WEGENS
`EIGEN SCHULD'

Tot `eigen schuld' concludeerde de Hoge Raad in het arrest gewezen tussen
de gemeente Grubbenvorst en de onroerend-goedmaatschappij Caldenbroich.2
Een bouwvergunning wordt zonder voorafgaande goedkeuring van GS, maar
mede op grond van door ambtenaren van GS verstrekte inlichtingen, afgege-
ven door de kleine gemeente Grubbenvorst aan de onroerend goedmaatschap-
pij Caldenbroich. Door milieugroeperingen wordt de zaak onder de aandacht
van GS gebracht en deze draagt het besluit ter vernietiging voor. Na schor-
sing van het besluit volgt vernietiging. Een nieuwe bouwvergunning wordt
niet verleend. De schade is aanzienlijk. De Hoge Raad overwoog: "Het af-
geven van een bouwvergunning die door het ontbreken van een daarvoor
vereiste goedkeuring van GS aan vernietiging blootstaat, is -behoudens de
mogelijkheid van risico-aanvaarding- in het algemeen ook tegenover degenen
aan wie de vergunning wordt verleend onrechtmatig'; Maar dit sluit niet de
mogelijkheid uit dat er sprake kan zijn van eigen schuld: "In een situatie
zoals die zich blijkens de vaststellingen van het Hof heeft voorgedaan, kan
er reeds bij een redelijke grond voor twijfel aan de regelmatigheid van de
vergunningverlening, sprake zijn van "eigen schuld" aan de zijde van de
ontvanger van de vergunning die op basis daarvan is gaan bouwen. In welke
mate dit dan moet leiden tot een beperking van zijn aanspraak op schadc-
vergoeding tegen de gemeente die de vergunning heeft afgegeven, hangt af
van de omstandigheden van het geval, daaronder begrepen de van ieder der
pp. in redelijkheid te vergen mate van deskundigheid." Een toe te rekenen
factor, zo begrijp ik, is onder meer de mate waarin partijen deskundig zijn.
Op grond van bij GS ingewonnen inlichtingen heeft de gemeente aangenomen
dat goedkeuring niet nodig is. Caldenbroich behoort als grote maatschappij
te weten dat goedkeuring van GS vereist is.
In het geval Grubbenvorst~Caldenbroich is de centrale vraag in welke om-
standigheden de vergunninghouder al dan niet mag vertrouwen op de hem
verleende vergunning. Bescherming van door de vergunningverlening opge-
wekt vertrouwen is in het algemeen het punt waarom het draait wanneer
een vergunningverlening door toedoen van derden of spontaan vernietigd
wordt.

In de rechtspraak is de zaak Grubbenvorst~Caldenbroich het enige geval
waarin naar aanleiding van een (spontaan) vernietigde beschikking op grond
van `eigen schuld' de aanspraak op schadevergoeding wordt beperkt. Reeds
bij redelijke grond voor twijfel aan de regelmatigheid van een vergunning
kan er sprake zijn van `eigen schuld'. Dit hoeft niet strijdig te zijn met
eerdere uitspraken dat de vergunninghouder er op mag verlrouwen dat de
vergunning -na belangenafweging- terecht is afgegeven, tenzij het de ver-

2. HR l5 juni 1979, NJ 1980, 261.
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gunninghouder duidelijk moest zijn dat de vergunningverlener niet in rede-
lijkheid tot zijn in de vergunning neergelegde beslissing had kunnen komen3
De zaak Grubbenvorst~Caldenbroich is een zeldzame uitzondering in de juris-
prudentie wat betreft de toepassing van 'eigen schuld'. Het zou mij niet
verbazen als deze uitspraak een eendagsvlieg blijft. Het gebruik van het
concept `eigen schuld' in relatie tot de mate waarin men op de vergunning
mag vertrouwen is tamelijk problematisch in praktisch opzicht. Reeds een
redelijke grond voor twijfel bij de vergunninghouder aan de regelmatigheid
van de vergunningverlening kan reden zijn om op grond van `eigen schuld'
een aanspraak op schadevergoeding te beperken. Redelijke grond voor twijfel
correspondeert met de redelijkerwijs te veronderstellen kennis aan de zijde
van de vergunningaanvrager~houder. Naarmate men verondersteld word[ meer
kennis dienaangaande te bezitten, mag men blijkens deze uitspraak minder
vertrouwen op een vergunningverlening. Dit roept enkele moeilijke vragen
op: Wanneer kan welke deskundigheid van welke onroerend goedmaatschappij
gevraagd worden? Heeft de veronderstelde deskundigheid bij de vergunning-
houder te maken met de grootte of de bedrijfseconomische positie van het
bedrijf, of misschien met de belangen die op het spel staan? Meer algemeen:
op welke grond wordt er een bepaalde mate van deskundigheid verwacht bij
een bepaalde vergunninghouder? Is het redelijk dat iemand die -toevallig-
meer kennis van zaken heeft (of hoort te hebben) dan een ander, minder
mag vertrouwen op de vergunningverlening? Is het billijk dat een vergun-
ninghouder -toevallig een onroerend goedmaatschappij- minder mag vertrouw-
en op een vergunningverlening dan de gemiddelde burger? Of ligt het zo,
dat ook met betrekking tot burgers de wederzijds te verwachten deskundig-
heid een rol speelt (de aanvrager van een bouwvergunning kan toevallig
jurist zijn of toevallig bij een onroerend goedmaatschappij werken).

Het gebruik van het concept van `eigen schuld' in het geval
Grubbenvorst kan niet los gezien worden van zijn feitelijke en historische
achtergrond. De milieugroepering die GS verzocht het besluit ter vernietiging
voor te dragen, kon in die jaren geen gebruik maken van de mogelijkheden
van de Wet Arob: de Afdeling rechtspraak verzoeken om vernietiging, en de
Voorzitter verzoeken om een schorsing van het besluit. Hierdoor kon de
schade behoorlijk oplopen. Gezien de situatie van dat moment een bleek het
nodig gebruik te maken van het concept `eigen schuld' om tot een billijk
resultaat te kunnen komen.

3. HR 14 juni 1963, NJ 1965, 82. (E.Z.fí.~Bailey). Zie ook: ííR 28 februari 1975, NJ
1975, 423 (Parochiehuis Wcerden).
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2. BEPERKING VANDEVERGOEDINGSPLICHTWEGENS VERZUIM
VAN DE SCHADEBEPERKINGSPLICHT

De plicht de schade te beperken moet onderscheiden worden van het begrip
`eigen schuld' 4 Na vernietiging van een beschikking staan in beginsel de
onrechtmaligheid en de schuld van de bestuurlijke overheid vast. Wanneer
aan de `wederpartij' van de overheid niet of nauwelijks een omstandigheid
valt toe te rekenen die heeft bijgedragen tot de schade-veroorzakende ge-
beurtenis kan de vraag aan de orde komen of de wederpartij wel het moge-
lijke heeft gedaan om de schade te beperken wanneer de schade-veroorza-
kende gebeurtenis eenmaal heeft plaatsgevonden. De vergoedingsplicht kan
mede afhankelijk zijn van de wederzijds in acht genomen zorgvuldigheid
ten aanzien van het beperken van de schade. Eén van de mogelijkheden om
de schade te beperken vormt het verzoek tot schorsing van de beschikking.

2.1 De betekenis van de schorsingsprocedure

Eén van de mogelijkheden om de schade beperkt te houden biedt het vragen
van schorsing van het (voorgenomen) besluit (door de Voorzitter van de
Afdeling rechtspraak, de Voorzitter van de Afdeling geschillen, de Presi-
dent van de Rechtbank in kort geding of anderszins). Wat betekent nu (het
verzuim om) te verzoeken om schorsing van het besluit -in het geval dit
administratiefrechtelijk mogelijk is- met betrekking tot de plicht tot schade-
beperking? Kan bij het verzuim schorsing te vragen (ten dele) de aanspraak
op schadevergoeding vervallen wegens het niet in acht nemen van de schade-
beperkingsplicht?

Bij bepaalde besluiten heeft het vragen van een voorlopige voorziening
weinig zin, bijvoorbeeld bij de weigering een bouwvergunning [e verlenen.
Zo'n voorlopige voorziening zal in het algemeen -althans bij bouwvergun-
ningen- niet de gevraagde vergunning opleveren in de vorm van een voor-
lopige voorziening die er op neer komt dat er gehandeld mag worden als
ware de vergunning verleend. De schade veroorzaakt door onrechtmatige
weigering van de gevraagde bouwvergunning dient volledig vergocd te worden
door de gemeente die het gebrekkige besluit nam, en wel vanaf de datum

4. P. Stein, in: Schade lijden en schade dragen, Zwolle, 1980, p. 144, noot 151, con-

stateert dat naar aanleiding van de ontwikkelingen in de rechtspraak een dergelijk

onderscheid gemaakt mcet worden: "De verminderde betekenis die het beginsel van

eigen schuld voor het schadevergcedingsrecht heeft, dcet te meer uitkomen dat

het noodzakelijk ís om aanverwante begrippen, zoals risico-acceptatie en tekortko-

ming bij de schadebeperkingsplicht, van eigen schuld te onderscheiden. In de

literatuur bestaat dikwijls de neiging, de beide laatstgencemde begrippen met

medeschuld te vereenzelvigen.(...)."
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van het weigeringsbesluit 5 Toch dient te worden gerelativeerd dat het bij
een weigeringsbesluit nooit zin heeft om een spoedvoorziening te vragen. Bij
minder ingrijpende zaken dan bouwvergunningen, d.w.z, wanneer de gevolgen
gemakkelijker ongedaan kunnen worden gemaakt, kan het wel degelijk zin
hebben een voorlopige voorz~ening te vragen. Behalve schorsing van het
besluit kan onder omstandigheden een voorlopige voorziening worden getrof-
fen die er op neer komt dat gehandeld kan worden alsof de vergunning is
afgegeven. Vgl. Vz. Afdeling rechtspraak 22 april 1983, Gem.St. 6756 (1983)
p. 610 (Venlo), waar de Voorzitter van oordeel was dat de weigering van
een vergunning aan Die Grunen om standplaats me[ een informatiekraam in
te nemen ondeugdelijk was gemotiveerd en mitsdien niet in stand zou kunnen
blijven. Daarom is er sprake van onevenredig nadeel in de zin van art. 80
(oud) Wet RvS. De Voorzitter treft de voorlopige voorziening dat ten aanzien
van verzockster gehandcld wordt als ware haar vergunning verleend tot het
innemen van een s[andplaats met een informatiekraam op de Markt voor he[
stadhuis te Venlo. Zo ook Vz. Afdeling geschillen voor bestuur 3 april 1989,
KG 1989, 220, be[reffende het verzoek van een chcmische fabriek om bij
wege van voorlopige voorziening te bepalen dat mag worden geloosd op de
Nicuwe Watcrweg totdat weer over een geldige vergunning werd beschikt.
De Voorzitter wijst het verzoek toe, omdat verzoeks[er niet het nadeel dient
te ondervinden van door of namens verweerder gemaakte procedurele fouten.
De desbe[reffende lozingsvergunning, verleend krachtens art. 1 WVO was op
verzoek van de Vereniging Das en Boom geschorst wegens strijd me[ de
wet: de dwingend voorgeschreven procedure van hoofdstuk 3 Wabm was niet
gevolgd. Stopzetten van de lozingen betekende volgens het bedrijf in feite
dat het bedrijf zou moeten slui[en.

2.1.1 i~emietiging na schorsing

Bij besluiten die geen weigeringsbesluiten zijn heeft schorsing zeer zeker
zin indien onmiddellijke tenuitvoerlegging van het besluit onevenredig nadeel
zou toebrengen aan dc ontvanger van de beschikking. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij een besluit tot aanzegging~uitoefening van bestuursdwang.
Tegen zo'n besluit staat de mogelijkhcid van een administratiefrechtelijke
schorsingsprocedure open. Is een besluit vrijwillig opgeschort doon c~t be-
stuur, dan wordt dit me[ schorsing gelijk gesteld. Is een besluit geschorst -
of vrijwillig opgeschort- en volgt daarop vernietiging, dan dient de geleden
(vertragings)schade volledig te worden vergoed door de beschikkende instan-
tie. De schade-lijder valt immers geen enkel verwijt te maken. Vrijwillige
opschorting door het bestuur van een beschikking, inhoudende een aanzeg-

5. HR 30 januari 1987, NJ 1988, 89 (Blaricum~Roozen): 1iR 30 januari 1987, NJ 1988, 90

(Nibourg~Zuidwolde); HR 26 februari 1988, NJ 1988, 489 (IJsselmuiden~Brink).
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ging tot uitoefening van politiedwang, ontheft het bestuur niet van haar
aansprakelijkheid voor de onzekerheidsschade van de gelaedeerde, als het
bestuur wist -of had moeten weten- dat de aanzegging onrechtmatig was,
oordeelde de Hoge Raad in het arrest St.Oedenrode~Driessen:ó "De omstandig-
heid dat een beschikking kan worden geschorst op de grond dat de uitvoe-
ring voor bclanghebbenden onevenredig nadeel met zich mee zou brengen-
met welke schorsing een vrijwillige opschorting, zoals zich hier heeft voor-
gedaan, kan worden gelijkgesteld- sluit aansprakelijkheid op grond van art.
1401 BW voor eventueel gedurende de schorsing geleden schade niet uit.
(...) De stelling dat het "risico dat degeen die een administratieve procedure
bij de administratieve rechter aanspant zal winnen of verliezen behoort (...)
tot de normale maatschappelijke risico's die voor eigen rekening komen" kan
in haar algemeenheid niet als juist worden aanvaard. Nu de gemeente -zoals
onder 3.4 is overwogen- zich ervan bewust was althans had moeten zijn dat
zij met haar aanzeggingen politiedwang afweek van een recente beslissing
van dc Afd. rechtspraak, en geen redenen heeft aangevoerd, waarom te
verwachten zou zijn dat de Afd. rechtspraak haar bij die beslissing ingeno-
men standpunt zou verlaten of in dit geval anders zou oordelen, behoort dc
door haar voor Driessen en Groenwoudt in het leven geroepen onzekerheid
voor haar rekening te komen." Daarentegen, aldus de Hoge Raad, moet de
overweging van het Hof in stand blijven dat het een alleszins juiste houding
is geweest van Groenwoudt om een begrensde e~cploitatie te voeren en van
Driessen om met minder huurpenningen genoegen [e nemen met het oog op
het eventueel in stand blijven van het besluit. Het Hof heeft aangenomen
dat de kans op vernietiging niet verwaarloosbaar klein is, hetgeen volgens
de Hoge Raad geen blijk geef[ van een onjuiste rechtsopvatting en wegens
zijn feitelijk karakter in cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst.
Bovendien is het Hof hierin niet tegenstrijdig, oordeelt de Hoge Raad, nu
een grote kans op vernietiging van het besluit niet onverenigbaar is met
een kleine kans op het in stand blijven ervan. In dit arrest laat de Hoge
Raad zien dat (a) het feit dat een besluit geschorst is -of vrijwillig is opge-
schort- aansprakelijkheid voor schade gedurende die schorsingsperiode niet
uitsluit, (b) die aansprakelijkheid voor de onzekerheidsschade bepaald kan
worden door de kans dat het besluit door de administratieve rechter ver-
nietigd wordt, (c) het een oordeel van feitelijke aard is hoe groot de kans
is dat een beslui[ al of niet vernietigd wordt, (d) de zorgvuldigheid tussen
partijen met zich meebrengt dat zij over en weer het nodige doen om de
schade te beperken, (e) Groenwoudt en Driessen daartoe hebben gedaan wat
zij konden, (f) de gemeente in deze zorgvuldigheid tekort is geschoten door
te procederen over een voor haar bij voorbaat waarschijnlijk verloren zaak,
hetgeen de gemeente had behoren te weten, (g) de onzekerheidsschade van

6. HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669.
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Driessen en Groenwoudt mitsdien eveneens voor rekening van de gemeente
komt.

Het doen van een schorsingsverzoek is met name ook van belang in een
`driepartijen-verhouding': vergunningverlener, vergunningaanvrager en belang-
hebbende derde. Na vergunningverlening kan een belanghebbende derde
verzoeken om schorsing van het besluit tot vergunningverlening. Wordt er
een verzoek ingediend een beschikking, inhoudende een vergunningverlening
te schorsen, dient de vergunninghouder hangende het schorsingsverzoek de
aktiviteiten op basis van de vergunning [e beperken. Een vergunninghouder
die op de hoogte is van een aangespannen schorsingsprocedure wordt niet
beschermd als hij hangende de beslissing op een schorsingsverzoek met
gezwinde spoed van de vergunning gebruikt maakt: bij toewijzing van het
schorsingsverzoek kan aan het bestuursorgaan worden opgedragen om af te
laten breken hetgeen is gebouwd in afwachting van een beslissing op het
schorsingsverzoek.7 Bij de toepassing van de door art. 107 (oud art. 80)
Wet RvS aan de Voorzitter aangereikte toetsingsnorm komt onvermijdelijk
de vraag aan de orde naar de vermoedelijke uitslag van de bodemprocedure.
Dit noopt de Voorzi[ter tot het vormen van een voorlopig oordeel over de
uitslag van de toetsing door de Afdeling in de hoofdzaak. Aan een voor-
lopige vaststelling van onrech[matigheid knoopt de Voorzitter in de regel
opschorting van de tenuitvoerlegging en~of het treffen van een voorlopige
voorziening vast8 Blijkt de Afdeling rechtspraak het eens te zijn met het
voorlopig oordeel van de Voorzitter dan wordt de beschikking vernietigd. De
ex-vergunninghouder dient de schade vergoed te krijgen van de instantie die
de onrechtmatige beschikking heeft gegeven (vertrouwensbescherming !).

2.1.2 Yernietigi~tg ~:a afwijzi~tg vmt een scJtorsi~igsverzoek

In de bodcmprocedure is de Afdeling rechtspraak niet gebonden aan het
voorlopige oordeel van de Voorzitter in de schorsingsprocedure 9 Eén van
de meest ongelukkige gevallen is wellicht het geval waarin het afwijzen
van een schorsingsverzoek door de Vz. Afdeling rechtspraak wordt gevolgd
door vernietiging van het besluit in de bodemprocedure. De Afdeling recht-
spraak zal dan bij vernietiging in de bodemprocedure toepassing kunnen

7. Vz. AR 12 april 1979, BR 1979, p. 524. (Omwonenden~Middelburg).
8. J.A. Borman. Procesrecht in Arobzaken. Zwolle, 1985, p. 5.
9. Congrucnt aan het burgerlijk procesrecht wat betreft de verhouding tussen dc beslis-

sing van de Pres. Rb. in kort geding en de rechter die van het bodemgeschil kennis

neemt. Laatstgencemde is door de voorlopige beslissing van de rechter in kort geding

niet als door een gewijsde gebonden: HR 10 januari 1958, NJ 1958, 78 (Tekinalp~Bakan).
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geven aan artikel 58b lid 3 Wet RvS.lo en bepalen dat de gevolgen van het
besluit toch in stand moeten blijven.ll Daardoor wordt voorkomcn dat de
vergunninghouder schade lijdt. Gebeurt dat niet, is de overheid aan-
sprakelijk voor de schade geleden door de vergunninghouder. De meningen
lopen uiteen of een vergunninghouder volledig mag vertrouwen op de recht-
matigheid van een besluit wanneer een verzoek van een derde om schorsing
van het besluit is afgewezen. Van der Burg12 is van mening dat de vergun-
ninghouder er rekening mee moet houden, ook al wordt een besluit niet
geschorst, dat het mogelijk toch vernietigd kan worden. De Planque13 acht
het maatschappelijk uiterst ongewenst dat na afwijzing van een schorsings-
verzoek het gebruik van de vergunning belemmerd wordt hangende de proce-
dure die ook bij ecnvoudige zaken vaak geruime tijd vergt.

De hecrsende opvatting is dat de vergunninghouder in principe mag ver-
trouwen op de hem verleende vergunning.14 Wordt een verzoek om schor-
sing afgewezen, kan de vergunninghouder als voorheen blijven vertrouwen
op de juistheid van de hem verleende vergunning. Blijkt dit vertrouwen
achteraf nie[ terecht -de beschikking wordt alsnog vernietigd-, dan dient de
eventuele schade aan de kant van de vergunninghoudcr door de beschikkende
instantie vergoed te worden op grond van het beginsel dat het terecht
opgewekt vertrouwen behoort [c worden beschermd. Dit vertrouwen ontleent
de vergunninghouder aan het afgeven van de vergunning; er komt pas een
kink in de kabel door schorsing van het besluit. Wordt een besluit niet
geschors[, blijft vertrouwen op de vergunning gerechtvaardigd.

De situatie dat de Voorzitter ecn schorsingsverzoek afwijst en de Afde-
ling het besluit later vernietigt is voor de Afdeling vaak aanleiding te bepa-
len dat de feitelijke gevolgen van het vernietigde beslui[ in stand dienen
te blijven. Het mag duidelijk -r.ijn dai er schade kan zijn opge[reden aan
de kant van de appellant die als derde-belanghebbende om de vernietiging
heeft verzochL Tcn onrechte is immers zijn verzoek om schorsing van het
besluit afgewezen. In vertrouwen op de vergunning heeft de vergunninghou-
der handelingen verricht, die mogelijk schade hebben veroorzaakt aan de
derde die tcvergeefs om schorsing heeft verzocht. Voor de schade van deze
derde-belanghebbende is de beschikkende instantie aansprakelijk. Het lijkt

10. Idem: P.C.E. van Wijmen. De rech[spositie van de bouwgegadigden en van omwonen-

den en belanghebbenden in en na een anticipatieprocedure: de anticiperende over-

heid tussen bouwer en buurman. Prcadviezen voor de Vereniging voor E3ouwrecht.

Deventer, 1983, p. SS t~m 91; Kceman (1984) p. 470; De Planque (1984) p. 669.

11. Zie bijvoorbeeld: AR 31 juli 1979, AB 1980, 398 (Welling~0ostvoorne) en AR 23

augustus 1983, AB 1984, 13 (Krijger~Sas van Gent).

12. F.H. van der Burg. Formele rechtskracht, vertrouwensbeginsel en derde-bercep. In:

Stellinga-bundel, Zwolle, 1982, p. 12.
13. De Planque (1984) p. 669.
14. HR 14 juni 1963, NJ 1965, 82 (E.7.Ft.~Bailey).
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niet redelijk (een deel van) de schade toe te rekenen aan de vergunning-
houder. Deze is weliswaar veelal gebaat bij het -achteraf niet [erecht geno-
men besluit-, maar het vertrouwen dat hij mocht ontlenen aan het verlenen
van de vergunning dient te worden beschermd. Deze situatie komt gelukkig
niet al te vaak voor.l5

Een aanzegging~toepassing van bestuursdwang, waar wel om schorsing
verzocht is, maar het schorsingsverzoek is afgewczen, kan door de Afdeling
rechtspraak worden vernie[igd. In zo'n geval dient alle geleden schade ver-
goed te worden.

2.1.3 Ven:ietigiftg,ta verzuim van een sc{torsiitgsverzoek

Bij het verlenen van een vergunning is het in het algemeen een derde die
mogelijk nadeel ondervindt van de verleende vergunning. Deze derdc kan
een schorsingsverzoek indienen. Wordt verzuimd een schorsingsverzoek in
te dienen, mag de vergunninghouder in beginsel vertrouwen op de juistheid
van de hem verleende vergunning. Wordt in een bodemprocedure waaraan
geen schorsingsverzoek is voorafgegaan het besluit vernietigd, blijft het
bcschikkende orgaan aansprakelijk voor de schade: het vertrouwen van de
vergunninghouder dient beschermd te worden. Evenals bij vernietiging na
afwijzing van een schorsingsverzoek kan ter voorkoming van schade aan de
kant van de vergunninghouder vernietigd worden met instandlating van de
gevolgen.

De benadeelde die verzuimd heeft schorsing van het besluit te vragen
kan eveneens schade hebben geleden. Dient de schade volledig vergoed te
worden of is het redelijk dat deze (ten dele) bij hem blijft berusten, omdat
hij -door het verzuim om schorsing te verzoeken- niet voldaan heeft aan
zijn schadebeperkingsplicht? Een gelijksoortige vraag kan worden opgewor-
pen ten aanzien van beschikkingen met een sanctie-karakter of besluiten
inhoudende de weigering van een vergunning. Bij een weigeringsbesluit kan

15. Zie voor een voorbeeld: AR 31 maart 1978, AB 1978, 295 (ANWB-gebouw Museum-

plein). Appellante (De Nederlandse Lucifer-1landelsmaatschappij) heeft tevergeefs de

Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak ingevolge art. 80 (oud) Wet RvSt. verzocht

om schorsing van het besluit van b. en w. van Amsterdam om de ANWB een bouwver-

gunning te verlenen. De Afdeling vernietigt de verleende vergunning wegens strijd

met de Woningwet. De Afdeling acht het voorts niet onaannemelijk dat appellante in

haar belangcn is geschaad door de inmiddels uitgevoerde verbouwing. De belangen

van de ANWB om niet tot alUreken van het verbouwde over te gaan wegen echter

zwaarder. Daarom wordt bepaald dat de gevolgen van het vernietigde besluit in stand

blijven. De Afdeling acht geen termen aanwezig om te bepalen dat aan appellante

een vergceding wordt tcegekend, zonder daarmee te treden in het recht van appel-

lante om op grottd V[7li a~tdere wetlell)kc bepah~tgeit schadevergceding te vragen.
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men immers de Voorzitter verzoeken tot het treffen van een voorlopige
voorziening in dier voege dat men wordt aangemerkt als zijnde in het bezit
van een vergunning zoals gevraagd totda[ op het verzoekschrift ten gronde
is beslist. Verzuimt de geadresseerde schorsing van de beschikking te vragen,
kan hem dan (een deel van) de schade toegerekend worden wegens verzuim
van zijn schadebeperkingsplicht?

Koeman16 is van mening dat van een belanghebbende in beginsel verlangd
mag worden dat hij door middel van een verzoek om schorsing of een voor-
lopige voorziening tracht de schade zo veel mogelijk te beperken indien de
kans op honorering van een dergelijk verzoek reëel te achten is. De
Planque17 zet in deze kwestie twee te verdedigen visies uiteen. Aan de ene
kant kan gezegd worden dat de overheid die een onrechtmatig schadeveroor-
zakend besluit neemt, geen bescherming behoort te kunnen ontlenen aan
het bestaan van de mogelijkheid voor de belanghebbende om een schorsing
of voorlopige voorziening te vragen. Hiertegenover kan de opvatting worden
gesteld dat de betrokkene zo optimaal mogelijk gebruik moet maken van het
(kostbare) systeem van rechtsbescherming, te meer daar het bestuur nict
altijd vrij is om hangende de bodemprocedure zelf corrigerende maatregelen
te nemen. Hij concludeert tot een genuanceerde stellingname: een algemene
regel in deze formuleren zou onvoldoende recht zou doen aan de specifieke
omstandigheden van het geval, maar desondanks dient als uitgangspunt te
worden genomen dat de benadeelde bestuurde als schadebeperkende maatregel
schorsing of voorlopige voorziening dient te vragen. Omdat De Planque zich
in zijn bespreking beperkt tot het `publiekrechtelijke onrechtmatige daads-
recht' (het beoordelen van schadevorderingen door de administratieve rech-
ters) is het niet duidelijk of hij een dergelijk uitgangspunt ook wil aannemen
met betrekking tot het `civielrechtelijke onrechtmatige overheidsdaadsrecht'
(het beoordelen van schadevorderingen terzake van onrechtmatige bestuurs-
besluiten door de burgerlijke rechter).

Administratieve rechters houden bij het beoordelen van de omvang van
de schadeplichtigheid soms wel, soms geen rekening met het feit dat de be-
langhebbende om een schorsingwoorlopige voorziening heeft verzocht.lg

16. Kceman (1989) p. 221.
17. De Planque (1989) p. 110 en 111.
18. Zie bijvoorbeeld de (door De Planque (1989) p. 111, vermelde) uitspraken: AK 27

februari 1981, Gem.stem 6678.2: Besluit tot weigering toekenning subsidie vernietigd

wegens schending van gewekte venvachtingen. Vordering tot vergoeding van schade

(gederfde rente, hogere bouwkosten) afgewezen, onder meer op grond dat appellante

eerder een voorlopige voorriening had kunnen vragen. AR 13 oktober 1983, AB 1984,

391: Subsidie ten onrechte ingetrokken. Rente-claim tcegewezen. Niets gebleken van

verzcek om voorlopige voorziening. CBB 26 januari, no. 87~i367~91~164: Vergunning

voor pendelvervoer ten onrechte geweigerd. Schadeclaim afgewezen, waarbij wordt

overwogen dat veaceker zich tot de Vz. van het College had kunnen wenden met
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Uit de civielc rechtspraak is mij geen geval bekend waarin de kwestie aan
de Hoge Raad is voorgelegd. In de jurisprudentie van lagere rechters zijn
geen concrete aanwijzingen te vinden dat het verzuim een schorsingverzoek
te doen zou kunnen leiden tot het vervallen van (een deel van) de vergoe-
dingsplicht van de aansprakelijke partij (de overheid) ten opzichte van de
benadeelde of de benadeelde derde. Eerder het tegendeel, naar mij lijkt: de
aanspraak op schadevergoeding blijf[, ondanks verzuim van een verzoek tot
schorsingwoorlopige voorziening. Zo oordeelde het Hof te Leeuwarden, 9
november 1983 (Dokkum~Terpstra)19 dat de benadeelde geen verwijt kan
worden gemaakt van het achterwege laten van een verzoek om schorsing~
voorlopige voorziening bij de Vz. Afdeling rechtspraak, wanneer de bena-
deelde in redelijkheid had kunnen verwachten dat een schorsingsverzoek geen
kans maakte en de benadeelde voorts rekening diende te houden met de
kans dat hij alsnog gedwongen zou worden tot ongedaanmaking van het
middels de schorsing verkregen resultaat indien de bodemprocedure verloren
zou gaan. Dit oordeel van het Hof komt er in feite op neer dat van de
benadeelde niet verlangd mag worden dat hij om een schorsing of voorlopige
voorziening verzoekt op straffe van verlies van zijn aanspraak op (een deel
van) de vergoeding. Eén van de twee redenen gaat altijd wel op: oftewel
men heeft (in alle redelijkheid) geen hoge verwachtingen van een schorsings-
verzoek (bijvoorbeeld bij een weigeringsbesluit) oftewel men loopt de kans
dat een wel toegewezen schorsing~voorlopige voorziening niet terecht blijkt,
hetgeen kan leiden tot ongedaanmaking van het resultaat.

Het vonnis van de Rechtbank dat ten grondslag ligt aan het arrest van
het Hof inzake Maarheeze~Kraaijvanger20 laat een poging zien van de kan[
van de gemeente om te ontsnappen aan (een deel van) de vergoedingsplicht
(terzake van een onrechtmatige weigering van een bouwvergunning) met een
beroep op het verzuim een voorlopige voorziening cf. art. 80 (oud) Wet RvS
of een versnelde behandeling van de hoofdprocedure cf. art. 81 (oud) van
die wet te vragen. De Rechtbank zcgt daaromtrent: "(...) gedaagde moet de
bctreffende procedures en de tijd die zij in beslag genomen hebben allereerst
aan zichzelf verwijten; want zij weigerde een bouwvergunning, die zij had
moeten verlenen, en later vocht zij een impeccable bouwvergunning toch
weer aan; gedaagde had haar ongelijk bijtijds moeten inzien, en dan had
zij de procedures kunnen voorkomen of bekorten door alsnog toe te geven;
doch gedaagde heeft tot het bittere einde toe volhard; die schuld van ge-
daagde zelf aan de verloren tijd moet veel zwaarder wegen dan eiseresses
beweerde nalatigheid om de procedures te bekorten; en gedaagde, die mans

het verzcek tot het trcffen van een voorlopige voorziening, inhoudendc dat veczceker

hangende de procedure zou kunnen worden aangemerkt als zijnde in het bezit van

een vergunning.

19. Niet gepubliceerd. Zie: Kceman ( 1989) p. 221 en p. 230 noot 93.
20. }Iof 's-I Iertogenbosch 23 augustus 1988, rolno. 531~86~He ( niet gepubliceerd).
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genoeg geacht moet worden om haar eigen verantwoordelijkheid te dragen,
mag eiseres niet verwijten dat die haar -gedaagde- niet tegen zichzelf in
bescherming genomen heeft;" Blijkens de uitspraak van de Rechtbank ligt de
zaak simpel: wie zijn ongelijk bij[ijds inziet, kan alsnog toegeven, hetgeen
de procedure voorkomt of bekort. Dat is zonder meer waar, en als iedere in
het ongelijk gestelde partij eerder zijn ongelijk zou hebben ingezien, zou
dat bijzonder veel (verdere) procedures besparen. De uitspraak van de Recht-
bank kan ik dan ook niet anderslezen dat dat de overheid die een onrecht-
matig beslui[ neemt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid dient te dragen
en geen bescherming kan ontlenen aan de mogelijkheid die de benadeelde
heeft om te verzoeken om schorsing~voorlopige voorziening of versnelde
behandeling.
De lagere rechtspraak is naar het lijkt niet (of misschien niet snel) geneigd
de aanspraak op schadevergocding (voor een deel) te laten vervallen vanwege
het feit dat een partij verzuimt om schorsing te verzoeken. Dit lijkt ook
alleszins redelijk. In het burgelijk recht wordt ook niet van ecn partij
verlangd dat hij een kort geding aanspant in de daarvoor in aanmerking
komende gevallen op straffe van verlies zijn aanspraak op (een dcel van) de
schadevergoeding.

Bij administratiefrechtelijke beoordeling heeft het verzuim van een ver-
zoek om schorsing~voorlopige voorziening mogelijk consequenties ten aan-
zien van de gevolgen van het besluit: het is niet (altijd) redelijk, indien in
vertrouwen op basis van een vergunning is gehandeld, de gevolgen daarvan
ongedaan te moeten maken.

2.1.4 Listandlating na schorsing

De vergunningverlcnende instan[ie is niei aansprakelijk voor de schade,
oordeelde de Rechtbank te Haarlem21, in het geval een verleende bouwver-
gunning geschorst is geweest wegens een motiveringsgebrek, welke schorsing
door de Voorzitter is opgeheven na herstel van het gebrek. De Rechtbank
vond het handelen van de gemeente niet onzorgvuldig nu het beter gemoti-
veerde, maar inhoudelijk ongewijzigde beslui[ door dc Voorzitter rcdelijk
werd geachL De vergunningverlenende instantie is niet aansprakelijk: zij
heeft het juis[e besluit genomen (hoewel de motivcring van he[ besluit
gebreken vertoondc). Is een besluit geschorst door de Voorzitter, en blijft
in de procedure bij de Afdeling het (oorspronkelijke) besluit in stand, is het
denkbaar dat dc vergunninghouder daardoor schade heeft geleden. Hij heeft
hangendc het schorsingsverzoek zijn aktiviteiten op basis van de vcrgunning
beperkt en na de schorsing gedurende de tijd dat de procedure voor de
Afdeling rechtspraak loopt -of totdat de Voorzitter de schorsing ophcf[-

21. Rb. I laarlem 31 januari 1984, 13R 1984, p. 519.
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geen gebruik van zijn vergunning kunnen maken. Is het mogelijk dat de
derde, die om schorsing heeft verzocht, met succes aansprakelijk kan worden
gesteld voor eventuele (vertragings)schade? Bij mijn weten is nooit in de
rechtspraak aan de orde geweest of het verzoek om schorsing -dat is toege-
wezen, maar naar later blijkt, niet terecht- een onrechtma[ige daad kan
opleveren voor een derde die om de schorsing heeft verzocht. Dat vergun-
ninghouder en appellant in het administra[ief proces niet elkaars wederpartij
zijn -appellant en bestuursorgaan staan immers tegenover elkaar- vormt
immers geen belemmering om bij instandlating van het bestuursbesluit de
verzoeker om schorsing zelfstandig aan te spreken ter vergoeding van de
schade die de onterechte schorsing heeft veroorzaakt.

Volgens Koeman'-2 behoort degene die de schorsing uitlokt niet aanspra-
kelijk te zijn voor de daardoor veroorzaakte schade. "In het laatste geval
[bij gebleken verschil van inzicht tussen de schorsende voorzitter en de
niet-vernietigende Afdeling rechtspraak] zal de schade -mogelijke aanspra-
kelijkheid van de S[aat op grond van onrechtmatige rechtspraak door de
voorzitter buiten beschouwing gelaten- in beginsel door de gelaedeerde zelf
moeten worden gedragen. Van het aannemen van aansprakelijkheid bij dege-
ne, die om schorsing vroeg, kan naar mijn mening in het algemeen geen
sprake zijn. Het ter toetsing aan een administratieve rechter voorleggen,
ook in een schorsingsgeding, van een beschikking is in beginsel s[eeds recht-
matig te achten. Alleen dan zou aansprakelijkheid van de verzoeker om
schorsing denkbaar zijn, indien sprake was van misbruik van procesrecht,
danwel van handelingen of gedragingen in de schorsingsprocedure, die zijn
aan te merken als strijdig met maatschappelijke zorgvuldigheid (bijvoorbeeld
het overleggen van vervalste stukken e.d.)."

In dit verband is het hierboven reeds vermelde arrest van het Hof te
's-Hertogenbosch, gewezen tussen Maarheeze~Kraaijvanger, interessant. In
een bepaald stadium van de procedure aangaande de (geweigerde) bouwver-
gunning zijn b. en w. van de gemeente Maarheeze bij de Afdeling recht-
spraak in beroep gekomen tegen het besluit van de gemeenteraad om de
bouwvergunning alsnog te verlenen. De door b. en w. gevraagde schorsing
van het raadsbesluit (tot vergunningverlening) wordt toegewezen. In de
procedure voor het Hof betwist de gemeente aansprakelijk te zijn voor de
(vertragings)schade, omdat zij niet begrijpt waarom zij onrechtmatig zou
handelen, wanneer b. en w. gebruik maken van hun recht om in beroep te
gaan bij de Afdeling rechtspraak zomede schorsing te vragen aan de Vz.
Afdeling rechtspraak. Het Hof verwerpt echter dit betoog: "Het schorsings-
besluit van de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak Raad van State ten
aanzien van een bouwvergunning bezit een voorlopig karakter. Het is niet
bindend voor de beslissing van de Afdeling rechtspraak in de bodemproce-
dure. Degene die zodanige schorsing uitlokt neemt het risico dat de direct

22. Kceman (1984) p. 471.
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belanghebbende bij het besluit waarvan schorsing wordt verzocht, zich dient
te gedragen naar een rechtssituatie, waarover nog definitief moet worden
beslist. (...) Gegeven de aard van de voorziening dient er van te worden
uitgegaan dat BBzW [oen zij de schorsing op grond van artikel 80 oud van
de Wet op de Raad van State vroegen, wisten althans behoorden te weten,
dat zij een voorlopige maatregel uitlokten en dat de Rechter in de bodem-
procedure anders zou kunnen oordelen, in welk geval geintimeerden ten
onrechte gehouden zouden worden om de bouwvergunning niet te effectueren.
In die omstandigheden dient de door vermeld handelen van BBcW veroorzaakte
schade als door hun schuld veroorzaakt te gelden en aan hen toegerekend
te worden. Het schorsingsbesluit van de Voorzitter neemt niet weg de eigen
verantwoordelijkheid van de Gemeente voor alle schadelijke gevolgen van
de onrechtmatige weigering van de bouwvergunning over de gehcle periode
waarover de effectuering is vertraagd ten gevolge van handelingen van
organen van de Gemeente." 23

Er kan in de visie van het Hof wel degelijk sprake zijn van aansprakclijk-
heid van degene die om de schorsing verzochL In dit geval treft het dat
de schorsingverzoekende partij (b. en w.) een orgaan is van de aansprake-
lijke partij (de gemeente). De zaak wordt gecompliceerder wanneer een derde
een schorsing weet te bewerkstelligen terwijl het besluit desondanks de
tocts van de Afdeling rechtspraak kan doorstaan. Ik zie echter geen wezen-
lijke verschilpunten of er een overheidsorgaan of een belanghebbende derde
als schorsingsverzoeker succes boekt. Ook een belanghebbende derde weet,
althans behoort te weten, dat hij een voorlopige maatregel uitlokt en dat de
rechter in een bodemprocedure anders kan oordelen. Is het overigens zo
onredelijk dat degene die om schorsing verzocht heeft, in beginsel de schade
krijgt te dragen wanneer de schorsing achteraf niet terecht blijkt? Hct is
een rem op het al te lichtvaardig verzoeken om schorsing, indien de nadelige
gevolgen bij instand blijven van het oorspronkelijke besluit voor rekening
komen van degene die onterecht om de schorsing heeft verzoch[. In civilibus
dient de schade geleden door een gedaagde die zich naar een in kort geding
gegeven gebod heeft gedragen -maar later in de hoofdzaak in het gelijk
wordt gesteld- vergoed te worden door degene die het verbod heeft uitge-
lokt.~ Vergelijkbaar hiermee is evenzo het executeren van een bij voorraad
uitvoerbaar verklaard vonnis. Dit geschiedt op risico van de executant: komt
in een nadien gewezen vonnis en onherroepelijk geworden vonnis bindend
vast te staan dat de executie onterecht is geschiedt -waarbij dientengevolge

23. Vgl. de gelijke overweging van de ]Ioge Ítaad in lIK 16 november 1984, NJ 1985,

547 (Ciba Gcigy~Voorbraak).

24. HR 26 januari 1934, NJ 1934, p. 1021 (Tungsram~Philips).
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het uitvoerbaar verklaarde vonnis is vernietigd- ontval[ de rechtsgrond aan
de de betaling van de executiekosten~

2.1.5 Co~tch~sie

Vanuit het standpunt van appellant bekeken kan het verzoeken om schorsing
van het besluit consequenties hebben ten aanzien van de rechterlijke beslis-
sing omtrent de gevolgen van he[ vernietigde besluit. Verzuim van het ver-
zoeken om schorsing kan reden zijn voor de administratieve rechter tc
bepalen dat de gevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven. De
aanspraak op schadevergoeding wordt door het verzuim niet aangetast. Dit
geldt eveneens ten aanzien van de gevolgen van een besluit dat na afwijzen
van een schorsingsverzoek wordt vernietigd. Een appellant is niet verplicht
een schorsingsverzoek in te dienen op straffe van verlies van zijn aanspraak
op (een deel van) de schadevergoeding bij latere vernietiging. Voor schade
bij een vergunninghouder, veroorzaakt door een toegewezen schorsing ge-
volgd door instandlating van het besluit, lijkt het redelijk de derde die de
schorsing uitokte aan te spreken. Vanuit het standpunt van de beschikkende
instantie bekeken is het bij sterk eenzijdig intcrveniërende bestuursbesluiten
(zoals het aanzeggen~uitoefenen van bestuursdwang) prettig als appellant om
schorsing verzoekt: op korte termijn is duidelijk of het besluit de voorlopige
rechterlijke toets kan doorstaan. Wordt er geen schorsingsverzoek ingediend,
kan het bestuur eenzelfde resultaat bereiken door vrijwillige opschorting
van het besluit hangende de procedure. Dit beperkt de oorzakelijk geleden
schade bij eventuele vernietiging.

2.2 Schadebeperki~tgsplicht voor beide partijen

De plicht tot schadebeperking kwam aan de orde in het geschil tussen het
echtpaar Gielen en de gemeente Grathem'6 Het echtpaar Gielen-Heemskerk
exploiteren een café-bedrijf. De vergunning tot uitoefening van het bedrijf
staat op naam van Mw. Heemskerk, zij heeft "de papieren". Beiden staan
vermeld als bedrijfsleider. Heemskerk verlaat haar man in verband met een
voorgenomen echtscheiding. B. en w, weigeren de eigenaar~verhuurder van
het pand (tevens raadslid) als beheerder te mogen optreden. Daarna wordt
zonder overleg of waarschuwing aan het echtpaar de vergunning onmiddellijk
ingetrokken wegens vertrek van de beheerster. Twee maal wordt politiecon-
trole uitgeoefend terzake van het verbod het horecabedrijf uit te oefenen.

25. HR 8 oktober 1976, NJ 1977, 485. Cassatie in het belang der wet van een vonnis
van de Ktn. te's-Gravenhage inzake Maring~Staat.

26. HR 21 december 1984, NJ 1985, 904.
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Na de eerste controle is Heemskerk teruggekeerd. Vrijwel onmiddelijk draagt
het echtpaar het bedrijf aan de eigenaar over, omdat niet kan worden vol-
daan aan de contractuele verplichtingen, zonder voor deze overdracht een
poging te doen wegens haar terugkeer de intrekking ongedaan te maken.
Gielen en Heemskerk dienen een op art. 1401 BW gegronde vordering tot
schadcvergoeding in. De Rechtbank wijst deze vordering af: het handelen
van de gemeente is wel onzorgvuldig, maar levert geen onrechtmatige daad
op. GS van Limburg vernietigen het besluit tot intrekking van de vergun-
ning wegens strijd met de wet. Het Hof concludeert vervolgens wel tot
onrechtmatigheid, omdat het College zeer onzorgvuldig is geweest de vergun-
ning onaangekondigd in te trekken, temeer nu het College aldus handelde in
strijd met de art. 31 lid 3 Horecawet, maar wijst de vordering volledig af:
Gielen en Heemskerk hebben niet voldaan aan hun schadebeperkingsplicht
(en bovendien is de schade niet voldoende gespecificeerd). In cassatie word[
de onrechtmatigheid noch de schuld van de gemeente door haar betwist.
De vraag is of desondanks de uit de daad voortvloeiende schade voor reke-
ning van Gielen en Heemskerk moet blijven. De Hoge Raad begrijpt niet
"hoe het hof heeft kunnen komen tot zijn oordeel dai de gemeente van
Gielen en Heemskerk kon verlangen dat dezen -op straffe van verlies van
hun aanspraken op schadevergoeding- eigener beweging datgene zouden docn
waarin de gemeente harerzijds schromelijk was tekort geschoten, nl. - kort
gezegd te verzekeren dat de door haar jegens Gielen en Heemskerk te volgen
gedragslijn niet zou worden bepaald door een onjuist inzicht in de feitelijke
situatie." De zaak word[ naar het Hof verwezen om alsnog in volle omvang
te beoordelen of, en zo ja in welke mate, Gielen en Heemskerk hebben nagc-
laten te doen wat onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van hen
kon worden gevergd om de schade te beperken. De onrechtmatigheid en de
schuld staan in cassatie vast, zo begrijp -ik, en ten aanzien van de plicht
tot schadebeperking zijn er mogelijk aan weerszijden fouten gemaakt?7
Schadebeperkingsplicht geldt voor beide partijen. Wie als aansprakelijke
partij zelf onvoldoende doet om de schade [e beperken, moet dit nict de
wederpartij voor de voeten gooien. De Hoge Raad neemt di[ standpunt even-
eens in de uitspraak inzake de S[aat versus Van Gelder~ Een belasting-
aanslag, opgelegd aan de papierfabriek Van Gelder, is door de belastingrech-

27. Dat lijkt me inderdaad wel mogelijk: in een kleine gemeenschap als Grathem zal
niet vaak de verdwijning of terugkeer van een horeca-exploitante onopgemerkt voor-
bijgaan, zeker niet wanneer de eigenaar~verhuurder van het bedrijf gemeenteraadslid
is, en wanneer de tweede politiecontrole plaatsvindt op een tijdtip dat mevrouw al

weer terug is. A-G Biegman-1Iartogh merkt dan ook terecht op dat in een geval als
dit, waarin veel kan a(hangen van de feitelijke omstandigheden, een juiste beslissing
mceilijk te geven is zonder te weten of er niet iets anders achter de wél geopen-
baarde feiten schuil gaat.

28. HR 9 mei 1986, NJ 1987, 252.
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ter vernietigd wegens strijd met een hogere regelgeving. Om de aanslag te
kunnen voldoen is door Van Gelder geld geleend op de kapitaalmarkt. Uitstel
van betaling is niet gevraagd. Grosheide, de curator van het inmiddels in
staat van faillisemen[ vcrkerende bedrijf, dient een eis tot schadevergoeding
in, betreffende de onnodig betaalde rente op het geleende geld. Volgens de
Staat had Van Gelder de schade kunnen beperken door uitstel van betaling
te vragen. De Hoge Raad verwerpt dit echtcr, omdat ook de Staat zelf
ambtshalve uitstel had kunnen verlenen en daardoor de schade had kunnen
beperken.

3. BEPERKING VAN DE VERGOEDINGSPLICHT WEGENS
MATIGING DOOR DE RECHTER

Naar Nieuw BW krijgt de rechter een algemene bevoegdheid om de schade-
vergoeding [e matigen. Art. 6.1.9.12a (G:109) bepaalt dwingend dat indien
loekenning van volledige schadevergocding in dc gegcven omstandighcden,
waaronder de aard van de aansprakclijkheid, de tussen partijen bestaande
rechtsverhouding en hun beider draagkracht, tot kennelijk onaanvaardbare
gevolgen zou leiden, de rechter een wettelijke verplichting tot schadever-
goeding kan matigen. Deze matiging mag niet geschieden tot een lager be-
drag dan waarvoor de schuldenaar zijn aansprakelijkheid door verzekering
heeft gedekt of verplicht was te dekken. De Memorie van Antwoord noemt
een viertal gevallen waarin matiging op grond van art. 6.1.9.12a (6:109) zou
kunnen plaatsvinden: (a) aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van jeug-
digen en van geestelijk of lichamelijk gehandicapten, (b) bij belangeloze
dienstverlening, zoals hct kosteloos la[en meerijden, (c) wanneer de aanspra-
kelijke in dienstverband tot het nemen van bepaalde risico's is genoopt,
welke risico's hij vanuit zijn draagkracht bezien niet aan kan, (d) de aan-
sprakelijke door he[ ongeval zelf aanzienlijke schade heeft geleden, bijvoor-
beeld bij invaliditeit.
De matigingsbevoegdheid van de rechter zou onder omstandigheden ui[komst
kunnen bieden voor een onrechtmatig beschikkende overheid. De overheid is
soms genoopt tot het nemen van bepaalde risico's (zij moet immers beschik-
ken), terwijl bij vernictiging van bijvoorbeeld een besluit toi vergunningver-
lening (op verzoek van derden) he[ volledig vcrgoeden van de schade een
(te) zwarc aanslag kan zijn op de financiële middelen van de beschikkende
overheid. Dan valt he[ te billijken dat de rechter stil staat bij de vraag of,
gezien de omstandigheden van het geval, de volledige schadevergoeding op
tafel moet komen. Matiging van de plicht [ot volledige schadevergoeding
kan in zo'n geval zeer wel acceptabel zijn.

Het voordeel van een algemene matigingsbevoegdheid is dat de rech[er
niet (meer) hoeft te grijpen naar een manier van het beperken van de aan-
spraak op schadevergoeding zoals bijvoorbceld `eigen schuld' of `verzuim van
de plicht tot schadebeperking' om tot een billijk resultaat te komcn. Men
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denke aan het geval Grubbenvorst~Caldenbroich: bij een matigingsbevoegd-
heid van de rechter [erzake zou het rechterlijk oordeel hebben kunnen
luiden dat Grubbenvorst weliswaar schending te verwijten valt van de op
de gemeente rustende onderzoeksplicht, maar dat, in vergelijking met het
aan Caldenbroich te maken verwijt (verzuim van mededelingsplicht van aan
haar bekende informatie), het niet billijk is de gevolgen van het onrecht-
matig genomen besluit volledig door de gemeente te laten dragen. Op zo'n
manier wordt in de (lagere) rechtspraak thans gebruik gemaakt van het
matigingsrecht in het geval de rechter wettelijk een matigingsbevoegdheid
is toegekend. Vergelijk bijvoorbeeld het vonnis van de Rechtbank Breda29
betreffende een procedure ingevolge art. 21 Interimwet bodemsanering, waar-
in de Staat verhaal zoekt op aannemingsbedrijf Paulissen. Paulissen doet
(subsidiair) een beroep op de bevoegdheid van de rechter het verhaalsrecht
te matigen. De Rechtbank honoreert dit verzoek aldus: "In vergelijking met
het aan de Gemeente te maken verwijt acht de Rechtbank de aan Paulissen
te verwijten schending van een op haar rustende zorg- of onderzoeksplicht,
van geringe betekenis, zij het, omdat zij in een eigen onderzoeksplicht
tekort is geschoten, dat de gevolgen daarvan voor haar rekening dienen te
komen." De Rechtbank acht het op grond van deze omstandigheden redelijk
en in overeenstemming met de ernst van het aan Paulissen te maken verwijt,
dat zij aansprakelijk is tot het bedrag dat zij voor de afvoer van de ver-
vuilde grond destijds heeft ontvangen.

II. Beperken van de aanspraak op schadevergoeding door
partij(en)

1. (CONTRACTUELE) RISICO-AANVAARDING

Met betrekking tot de onrechtmatige daad heeft het begrip risico-aanvaar-
ding geen eenduidige betekenis. In de literatuur komt men een drietal opvat-
tingen tegen. In de eerste opvatting vertrekt men vanuit de feiten. Risico-
aanvaarding, het zich bewust of nalatig blootstellen aan gevaar dat men
kent of behoort te kennen, is dan in feite een species van `eigen schuld'.
Als species van `eigen schuld' heeft het tot gevolg dat de aansprakelijkheid
van de pleger van de onrechtmatige daad kan worden beperkt of zelfs geheel
kan komen te vervallen. Volgens C. Streefkerk~ heeft de Hoge Raad zich in
het arrest inzake Swarttouw~Roussis31 bij deze opvatting aangesloten. Ook
in het buitenland wordt risico-aanvaarding veelal beschouwd als een vorm

29. Rechtbank Breda 7 februari 1989, ( niet gepubliceerd) mino. 3653~87 4489~87 (Staat~

Paulissen).

30. C.A. Streefkerk. Risico-aanvaarding, WPNR 5505, 1980, p. 121 e.v.
31. HR 16 maart 1973, NJ 1973, 407.
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van `eigen schuld'3'- Wanneer risico-aanvaarding als zuiver feitelijk gegeven
wordt opgevat, heeft het mijns inziens geen enkele zin om het begrip te
onderscheiden van het begrip `eigen schuld'. Iedereen neemt risico's in het
leven, de een misschien wat meer dan de ander, en naarmate men meer dan
normaal risico neemt zal men eerder kans lopen zelf een deel van de schade
te moeten dragen.
De tweede opvatting sluit aan bij de contractuele relatie en concentreert
zich van daar uit rondom het begrip `toestemming'. Voor zover er explicict
toestemming is verleend voor een onrechtmatige handeling (bijvoorbeeld
aan een chirurg om verwondingen aan een pa[ient toe te brengen) ontneemt
deze toestemming aan de handeling haar onrechtmatig karakter. Dit is een
andere figuur dan een afspraak, een overeenkomst, om een afwijkende aan-
sprakelijkheidsregeling te treffen. Een dergelijke contractuele risico-aan-
vaarding om een afwijkende aansprakelijkheidsregeling te treffen is juridisch
identiek aan een exoneratieclausule. Contractuele risico-aanvaarding heft de
onrechtmatigheid van de daad niet op; wel heeft de contractuele risico-
aanvaarding in principe een aansprakelijkheid-opheffende werking.33 Bij
Drion vormt de toestemming een rechtvaardigingsgrond: het ontneemt de
daad zijn onrechtmatig karakter. Risico-aanvaarding wordt door Drion om-
schreven als "toestemming tot een activiteit die vanwege haar gevaarschep-
pend karakter op zichzelf onrechtmatig zou zijn geweest."~ Het probleem
vormt echter dat die toestemming niet explicie[ is verleend (zoals in het
geval van de chirurg), maar wordt verondersteld, namelijk door zich uit
vrije wil met gevaarlijke situaties in te laten. Situaties van sport en spel en
het gratis laten meereizen van medepassagiers impliceren echter niet een
`toestemming' voor het nemen van een meer dan normaal risico, gezien tegen
de achtergrond van de handeling: een voetballer heeft geen (impliciete)
toestemming gegeven voor verwondingen door flessen die hem ongewenst
raken of voor letsel dat ontstaat uit een confrontatie met een medespeler
die de normale overtredingen (zelfs in die branche) te buiten gaat; zoals
overigens ook de patiënt er niet mee heeft ingestemd dat de chirurg het
verkeerde been amputeert. Het lijkt mij niet juist risico-aanvaarding te
beschouwen als een op veronderstelde toestemming gebaseerde rechtvaardi-
gingsgrond die de onrechtmatigheid wegneemt.

Streefkerk~ ziet de risico-aanvaarding als een zelfstandige rechtsfiguur:
"Risico-aanvaarding is in wezen het naar verkeersopvattingen overnemen van
de verantwoordelijkheid om verschoond te blijven van schade tengevolge van
door de gevaarzetter (laedens) geschapen risico's." In zijn visie is risico-
aanvaarding een rechtvaardigingsgrond, die de onrechtmatigheid van de daad

32. Asser~Hartkamp. Verbintenissenrecht. DI. 1, Zwolle, 1984, p. 353.

33. Hartkamp (1984) p. 354.

34. Drion, Preadvies, p.198, o.c. Streefl:erk (1980) p. 122.

3S. WPNR SSOS, SS06 en SS08.
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doet vervallen. Risico-aanvaarding is feitelijk van aard en de grens tussen
het leerstuk van de eigen schuld en dat van de risico-aanvaarding moet
gevonden worden aan de hand van de relatie tussen het gedrag van de
gelaedeerde en de concrete plichten van de laedens. Hartkamp~ heeft funda-
mentele kritiek op de visie van Streefkerk. Zijn voornaamste kritiek is dat
in de uitwerking geheel niet word[ aangetoond, dat de risico-aanvaardíng
een zelfstandige rechtsfiguur is met eigen rechtsgevolgen: de vraag of de
laedens aansprakelijk is voor toegebrachte verwonding of schade of dat de
gelaedeerde de financiële gevolgen hiervan moet dragen wordt in wezen
beantwoord door toepassing van andere leerstukken, waarbij risico-aanvaar-
ding niet meer is dan een omstandigheid waarmee rekening moet worden
gehouden.

Veel van hetgeen beoogt wordt met toepassing van het begrip risico-aan-
vaarding kan bereikt worden met andere leerstukken: onrechtmatigheid,
(eigen) schuld, zorgplicht, toestemming. Het voornaamste toepassingsgebied
van de risico-aanvaarding bij een onrechtmatige daad ligt naar mijn mening
in de contractuele risico-aanvaarding: de overeenkomst tussen partijen om
een aansprakelijkheidsregeling te treffen, die afwijkt van de wettelijke
regels betreffende de aanspraak op schadevergoeding. Risico-aanvaarding in
deze zin -contractuele risico-aanvaarding- is juridisch identiek met een
[weezijdig overeengekomen exonera[ieclausule. Contractuele risico-aanvaarding
heeft dan raakvlakken met aanverwante rechtsfiguren zoals rechtsverwerking,
afstand van recht en dading.

1.1 Het overeenkon2en van een aansprakelijkheidsbeding

Een geval van contractuele exonera[ie werd beoordeeld door de administra-
tieve rechter naar aanleiding van het intrekken van een ontheffing. In de
uitspraak van de Afdeling rechtspraak 19 augustus 1983, AB 1984, 115, han-
delt het om de intrekking van ecn ontheffing, zonder het aanbieden van
compensatie. Ingevolge de APV Tilburg is een ontheffing nodig voor de
verkoop van brandstof [en behoeve van motorrijtuigen. De Raad verleent
een on[hefGng aan een bedrijf, Naaijkens Automobielbedrijven. Omdat er
voor het desbetreffcnde verkooppunt een reconstuctie van de omgeving is
voorgenomen wordt bij de on[heffing een overeenkomst gesloten, waarbij de
gemeente op privaatrechtelijke basis toestemming verleent voor het hebben
en houden van objecten op gemeente-eigendom. Deze overeenkomst bevat
onder meer de afspraak dat de houdster van de toestemming bij opzegging
of beëindiging van de toestemming geen enkele aanspraak kan maken op
vergoeding van kosten of schaden, op welke titel of hoe dan ook genaamd.
De ontheffing wordt ingetrokken, omdat met de reconstructiewerkzaamheden

36. Asscr~Hartkamp (1984) no. 456, p. 355 en 35G.
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moet worden begonnen. Appellanten s[ellen zich vervolgens op hct standpun[
dat slechts tot intrekking had mogen worden overgegaan indien compensatie,
bijvoorbeeld in de vorm van een ander verkooppunt, wordt aangeboden. De
Afdeling is van mening dat Naaijkens, door een dergelijke overeenkomst
met de gemeente aan te gaan, het risico heeft aanvaard dat die overeen-
komst zou worden opgezegd gelijk is geschied, zonder dat daarbij compen-
satie wordt geboden voor het verlies van het verkooppunt. De door appel-
lante gestelde omstandigheid dat de gemeente destijds, doordat zij eigena-
res was en tevens vergunningverlenende instantie, allerlei voorwaarden kon
stellen, maakt dit niet anders. Zulks kan mogelijk bezwaren oproepen, maar
in dit geval is gebleken dat appellante niet uitsluitend op de gemeente is
aangewezen voor de vestiging van een verkooppunt: slechts een kleine min-
derheid van de benzineverkooppunten in Tilburg is gelegen op gemeentegrond.
Omdat verder niet is gebleken van opgewekte verwachtingen van de kant
van de gemeente, is de gemeente niet gehouden tot het aanbieden van com-
pensatie. In deze procedure staat niet de opzegging van de ontheffing cen-
[raal, maar de opzegging zonder het aanbieden van compensatie. Het (con-
tractueel) aanvaarde risico werkt aanspraakbelemmerend, nu niet is gebleken
dat de gemeente Tilburg de verwachting heeft gewekt dat ondanks de be-
woordingen van de overeenkomst compensatie zou worden geboden en even-
min is gebleken dat de gemeente een feitelijke machtspositie bezit die het
mogelijk maakt de wederpartij een dictaat op te leggen.

De bevoegdheid om zonder compensatie de gebruiksovereenkomst met
Naaijkens op te zeggen werd door de gemeente Tilburg privaatrechtelijk
bedongen. Materieelrechtelijk speelde de overeenkomst echter een rol bij
het intrekken van de vergunning. De Planque37 heeft moeite met deze uit-
spraak van de Afdeling: deze miskent naar zijn mening dat de civielrechte-
lijke problematiek van de opzegging van duurovereenkomsten niet wezenlijk
eenvoudiger is dan die van de intrekking van vergunningen. Hij vindt het
niet goed te begrijpen dat de Afdeling in de onderhavige ui[spraak oordeelde
da[ Naaijkens het risico had aanvaard dat de gebruiksovereenkomst zonder
compensatie zou worden opgezegd en dat hij dat oordeel in feite de enigc
pijler liet vormen van de uitspraak dat de ontheffing kon worden ingetrok-
ken. Voorts bevreemdt het hem enigszins dat de Afdeling aan de door de
gemeente Tilburg bedongen opzegbevoegdheid zo'n groot gewicht toekent,
terwijl het administratieve recht weinig wil weten van voorwaarden welke
strekken tot het het opzeggen en intrekken van vergunningen. Dit laatste
bezwaar laat ik hier rusten: deze problematiek wordt later uitvoerig aan de
orde gesteld. Wat het eerstgenoemde bezwaar betreft, namelijk dat de proble-
matick van de opzegging van duurovereenkomsten niet wezenlijk eenvoudiger
is dan die van de intrekking van vergunningen, merk ik he[ volgende op:
niet de intrekking zelf staat centraal in de procedure voor de Afdeling; de

37. De Planque (1989) p. 44 en 45.
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intrekking zelf is conform de wet, die voorziet in de mogelijkheid tot in-
trekking. Centraal staat de intrekking zonder te voorzien in compensatie.
Inderdaad speelt de goede trouw bij he[ opzeggen van duurovereenkomsten
een grote rol, kan daarom niet altijd worden volstaan met de bewoordingen
van de gebruiksovereenkomst en kan er onder omstandigheden op de opzeg-
gende partij een plicht rusten [ot `aanpassingsschade'~. In zoverre vertoon[
de problema[ick aangaande het opzeggen van duurovereenkomsten gelijkenis
met de problematiek aangaande he[ intrekken van vergunningen. In het
geschil tussen Naaijkens en de gemeente Tilburg blijkt nergens uit, dat de
wet, die de intrekking van de ontheffing regelt, niet in acht zou zijn geno-
men. De intrekking zelf wordt ook niet betwist. Slechts de intrekking zonder
compensatie vormt inzet van de procedure. Wanneer de wet die intrekking
mogelijk maakt wordt nageleefd is in principe voldaan aan, privaatrechtelijk
gezegd, de `goede trouw' bij het opzeggen van duurovereenkomsten. Daarom
zie ik niei in waarom de (privaatrechtelijk overeengekomen) bepaling dat bij
(rechtmatige) intrekking geen compensatie volgt niet kan worden gekwalifi-
ceerd als een contractueel overeengekomen aansprakelijkheidsbeding: wanncer
bij het aangaan van de overeenkomst klip en klaar is dat reeds voorgenomen
reconstructiewerkzaamheden plaats zullen gaan vinden, dat (met inachtneming
van dc wet die intrekking regelt) de ontheffing om die reden moet worden
ingetrokkcn, wanneer tevens vaststaat dat men geenszins (indirect) gedwong-
en is tot het aangaan van de overeenkomst noch sprake is van gewekte
verwachtingen dat de gemeente de overeenkomst anders zou toepassen, dan
kan worden beargumenteerd dat vrijwillig de onderhavige overeenkomst is
aangegaan, waarmee contractueel het risico werd aanvaard dat bij intrekking
geen compensatie zou worden gegeven.

Het ware denkbaar geweest dat Naaijkens de burgerlijke rechter had
gevraagd te beoordelen of de overeenkomst waarin de bepaling was opgeno-
men omtrent intrekking zonder compensatie gcldig was en~of het uitvoering
geven aan de bepaling van de overeenkomst strijd met de goede trouw zou
opleveren; de administratieve rechter had zich dan geen zelfstandig oordeel
hoeven te vormen over de geldigheid van bepalingen in een privaatrechtelijke
overeenkomst. Men ziet hoe verkrampt het aandoet om een geschil te moeten
ontrafelen in privaatrechtelijke en publiekrechtelijke `betrekkingen' die tot
verschillende rechterlijke competentiesferen behoren.

Er is mij geen aan rechterlijke beoordeling onderworpen geschil bekend
dat betrekking heeft op een contractueel overeengekomen aansprakelijkheids-
beding zonder dat het beding was ingepolderd in een privaatrechtelijke huur,
gebruiks- of erfpachtovereenkomst. Of aan een dergelijke (niet ingepolder-
de) overeenkomst rechtskracht toekomt wordt in bestuursrechtelijke kring
betwijfeld. Daarvoor worden globaal genomen twee redenen aangevoerd: de

38. Venvijzend naar J.F.M. Strijbos, Opzegging van duurrnereenkomsten, Deventer, ]985,

p. 9 t~m 14 en p. 73 e.v.
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eerste reden is dat een aansprakelijkheidsbeding niet aan een vergunning
verbonden kan worden vanwege het zgn. `privaatrechtelijk karakter' van het
beding, oftewel dat het beding geen steun vindt in de wet, resp. niet valt
onder het door de vergunning beschermd belang. Op deze materie wordt later
uitvoerig ingegaan. De tweede reden is dat door he[ (privaatrechtelijk)
contracteren voorbij wordt gegaan aan de in het publiekrecht gelegen waar-
borgen; door de privaatrech[elijke weg te bewandelen in plaats van de pu-
bliekrechtelijke komt de vergunningaanvrager in een ongunstiger positie te
verkeren: hij mist de mogelijkheid de (voorschriften bij de) vergunning door
de administratieve rechter te laten toetsen. Dit laatste argument bevreemdt
mij enigszins. Het blijkt in de praktijk immers mogelijk om in bepaalde
gevallen via een doelvoorschrift bij een vergunningverlening [e realiseren
dat een bepaalde aansprakelijkheid wordt verschoven richting vergunning-
aanvrager~houder. Wanneer er tussen partijen overeenstemming is over een
bepaalde aansprakelijkheidsverdeling kan me[ het formuleren van een doel-
voorschrift worden bereikt dat op de vergunninghouder een permanente plicht
komt te rusten om een bepaalde situatie te voorkomen of juist in stand te
houden. In feite bereikt men daarmee eenzelfde resultaat als bereikt zou
zijn met een (privaatrechtelijke) overeenkomst: de vergunninghouder draagt
het (financiële) risico in plaats van de vergunningverlener. Afgezien van de
mogelijkheid om via een doelvoorschrift bij de vergunningverlening de aan-
sprakelijkheid te `verleggen', valt er nog ie[s tegen in te brengen. Bij ge-
bruik van de tiguur van de overeenkomst kan ook de (geldigheid van de)
overeenkomst getoetst worden door de burgerlijke rechter. Dat een vergun-
ningaanvrager~houder geen gebruik kan maken van publiekrechtelijke rechts-
bescherming, maar wel van privaatrechtelijke rechtsbescherming, kan toch
nooit reden zijn de rechtskracht aan een overeenkomst te ontzeggen?

l.2 Het overeenkontett va~t eeit exoiteratie tetzake vait eeit onrechtiitatig
genonten besh~it

Er is aan de burgerlijke rechter (tot op heden) geen geschil ter beoorde-
ling voorgelegd betreffende exoneraties: gevallen waarin afspraken zijn
gemaakt betreffende de aansprakelijkheid van de beschikkende instantie voor
de financiële gevolgen bij vernietiging van bijvoorbeeld een vergunningver-
lening. Het is echter niet ondenkbaar dat in de praktijk door vergunningver-
lener en vergunningaanvrager~-houder dergelijke afspraken over de aan-
sprakelijkheid worden gemaakt, met name bij die vergunningverleningen
waarbij in het beschikkingsproces ruimte is voor (informeel) overleg en
onderhandeling. Dergelijke afspraken kunnen heel wel als rechtens bindend
worden ervaren. Het mag duidelijk zijn da[ mogelijke contractuele risico-
aanvaarding in de praktijk hoogst onwaarschijnlijk zal zijn bij beschikkingen
die zich kenmerken door een sterk eenzijdig interveniërend karak[er, zoals
bij de aanzegging~uitoefening van bestuursdwang. Bij een vergunningverlening
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daarentegen is het veelal een kwestie van `geven en nemen' in de verhouding
tussen vergunningaanvrager en vergunningverlener. Wordt er in zo'n context
tussen vergunningverlener en vergunninghouder een bepaalde aansprakelijk-
heidsregeling overeengekomen -die afwijkt van de wettelijke aansprakelijk-
heidsregels-, dan leidt dit waarschijnlijk niet snel tot rechterlijke beoorde-
ling, omdat er expliciet over een dergelijke aansprakelijkheidsregeling ge-
sproken is of onderhandeld is39

Zo dergelijke afspraken (exoneraties) terzake van de aansprakelijkheid
voortvloeiend uit een onrechtmatig genomen besluit, in de prak[ijk worden
gemaakt, moet dan worden aangenomen dat deze exoneraties geldigheid
missen? Kan de vergunningverlener ten overstaan van de burgerlijke rech-
ter de geldigheid inroepen van de overeenkomst, en moet de vergunning-
houder de overeenkomst tegen zich laten gelden? Werkt een dergelijke
overeenkomst aanspraakbelemmerend indien de vergunninghouder de vergun-
ningverlenende instantie ondanks de overeengekomen exoneratie toch aan-
spreekt (op grond van onrechtmatige daad) om de schade, veroorzaakt door
het gebrekkige besluit tot vergunningverlening vergoed te krijgen? Of zijn
er omstandigheden aan te wijzen die het redelijk doen zijn aan dergelijke
overeenkomsten de geldigheid te ontzeggen?

1.2.1 Strijd met de wet?

In diverse wetten van administratief procesrecht wordt de bepaling aange-
troffen dat de administratieve rechter bij vernietiging (soms ook bij instand-
lating) van een besluit schadevergoeding kan toekennen, onverminderd het
recht van belanghebbende om op grond van andere wettelijke bepalingen
schadevergoeding te vragen. Daarmee wil niet gezegd zijn dat de wetgever
heeft willen bepalen dat de aanspraak op schadevergoeding nooit (ten dele)
zou kunnen komen te vervallen wegens een geldig overeengekomen exonera-
tie; de wetgever heeft enkel niet uit willen sluiten dat na adminisiratief-
rechtelijke vernietiging de burgerlijke rechter geadieerd kan worden (bij-
voorbeed op grond van art. 1401 BW). Het uitsluiten van delictuele aanspra-
kelijkheid is niet in strijd met de wet. Immers artikel 1401 en 1403 lid 3
BW worden niet geach[ van openbare orde te zijn en kunnen volledig geëxo-
nereerd worden. Wettelijk staat er in principe niets aan in de weg dat een
vergunningverlenende instantie en een vergunningaanvrager overeenkomen de

39. Te vergelijken met ad hoc overeengekomen exoneraties in het handelsverkeer. Ad
hoc overeengekomen exoneraties lijken in het handelsverkeer geen belangrijke rol
te spelen, hcewel de mogelijkheid niet is uitgesloten dat exoneraties ad hoc meer

workomen dan men denkt, maar doordat er expliciet over onderhandeld wordt, derge-

lijke bedingen minder snel zullen leiden tot rechterlijke uitspraken, aldus Rijken

(1983) p. 38.
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aansprakelijkheid ex art. 1401 BW te beperken of uit te sluiten. Een geldig
overeengekomen exoneratie tas[ de actie tot schadevergoeding aan en werkt
bij voorbaat aanspraakbelemmerend.

1.2.2 Geoorloofde oorzaak?

Moet worden aangenomen dat de overeenkomst om in geval van een onrech[-
matig genomen bestuursbesluit bij voorbaat de aansprakelijkheid ex art. 1401
BW te beperken of uit te sluiten een geoorloofde oorzaak ontbeert wanneer
de overheid handelt in haar hoedanigheid van vergunningverlener, dus in het
geval de exoneratie-overeenkomst gesloten wordt in het kader van de uit-
oefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid? Men kan aanvoeren dat
niet (altijd) duidelijk is waarom een vergunningaanvrager een dergelijke
overeenkomst zou aangaan met de vergunningverlener, zodat, indien zo'n
overeenkomst gesloten is, gevreesd moet worden voor ongeoorloofde uitoefe-
ning van macht. De vrees dat de macht gelegen in het (exclusief) uitoefenen
van publiekrechtelijke bevoegdheden er garant voor staat dat zich per defi-
nitie een situatie voordoet van misbruik van omstandigheden of misbruik van
bevoegdheid lijkt niet terecht. Niet het hebben van een (feitelijke) machts-
positie, noch het gebruik van macht is op zichzelf voldoende voorwaarde om
misbruik op te leveren. Er is immers niets op tegen dat een bepaalde partij
macht heeft, er is evenmin iets op tegen als die partij zijn macht ook
gebruikt. Het is `misbruik' dat niet door de beugel kan. Om `misbruik' aan
te kunnen pakken is nodig dat er controle plaatsvindt op het gebruik van
een machtspositie. Ten aanzien van het overeenkomen van exoneraties bete-
kent dit dat niet het gebruik -zelfs al zou dit voortvloeien uit een (feite-
lijke) machtspositie- dusdanig bedenkelijk is dat het overeengekomene een
geoorloofde oorzaak mist. Wel is het zo, dat bij het bestaan van een feite-
lijke machtsspositie de controle op het gebruik, dat van deze positie is
gemaakt, wezenlijk is.

1.2.3 Fxoneraties toegestaan?

Men kan van opvatting zijn dat een exoneratie-overeenkomst een geoorloofde
oorzaak mist op grond van het feit dat het de overheid niet vrij zou staan
een exoneratie overeen te komen: zij zou hetgeen via de publiekrechtelijke
weg is uitgesloten ook niet met privaatrechtelijke middelen mogen kunnen
bereiken. lk kan deze redenering niet volgen. Het is alleszins redelijk om te
zeggen dat er privaatrechtelijk niet méér mogelijk mag zijn dan publiek-
rechtelijk mogelijk is. Maar de opvatting dat het redelijk is dat de overheid
privaatrechtelijk handelend niet méér behoort te kunnen bereiken dan pu-
bliekrechtelijk handelend, kan toch nooit reden zijn de geldigheid aan een
overeenkomst te ontzeggen? En wanneer zo'n overeenkomst beoogt een

215



bepaalde aansprakelijkheidsregeling te treffen, is zo'n overeenkomst toch in
principe geldig?

In de opvatting dat het voor de mogelijkheden die de overheid heeft
niet dient uit te maken of zij publiekrechtelijk dan wel privaatrechtelijk
handelt, kan ik me zeer wel vinden, zij het dat ik de these liever wil om-
draaien: hetgeen privaatrechtelijk mag, moe[ ook publiekrechtelijk mogen.
Dit kan met name gezegd worden omdat in het privaatrecht de controle op
het gebruik van exoneraties zich heeft ontwikkeld en allengs is toegenomen.
Werd een exoneratieclausule aanvankelijk getoetst aan de goede zeden (HR
11 januari 1957, NJ 1959, 37, Bovag II), later werd toetsing aan de goede
trouw gebruikelijk: HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Saladin~HBU) en HR 20
februari 1976, NJ 1976, 486 (Pseudo-vogelpest). Ook uitleg van de clausule
bleek mogelijkheden te bieden: HR 1 juli 1977, NJ 1978, 125 (Ram~Matser).
Het zou te ver voeren in dit verband de in deze arresten genoemde criteria
uitvoerig te bespreken. Wel dient gezegd te worden dat genoemde arresten
een sterke inhoudelijke controle van de rechter op het gebruik van exonera-
ties mogelijk maakt. Naar komend recht word[ de mogelijkheid tot rechter-
lijke controle niet geringer. Toetsing aan de goede trouw is ook onder het
Nieuw BW mogelijk: toetsing aan de redelijkheid en de billijkheid van art.
6.LL2 (6:2) en 6.5.3.1 ( 6:248) Nieuw BW. Ingevolge arL 3.2.7 (3:40) Nieuw
BW kan getoetst worden op strijd met de goede zeden of strijd met de
openbare orde; daarbij kunnen art. 3.2.7a (3:41) (partiële nietigheid) en 3.2.8
(3:42) (conversie) eventueel een rol spelen. Voor de uitleg van de clausule
blijft de uitspraak inzake Ram~Matser van belang. Gegeven deze stand van
zaken kan gezegd worden dat de rechtsbescherming tegen het gebruik van
exoneratieclausules danig is verbeterd door de rechterlijke controle op over-
eengekomen exoneratieclausules.

De toetsing van een contractueel overeengekomen aansprakelijkheidsbeding
brengt competentieperikelen met zich mee: dient één rechtsverhouding opge-
splitst te worden in een privaatrechtelijk deel en een administratiefrechtelijk
deel om tegemoet te komen aan de respectievelijke rechterlijke competentie?
Ik laat deze problematiek rusten, in de hoop dat rechterlijke competentie-
sferen op den duur geen belemmering meer zullen vormen om één bepaalde
rechtsbetrekking als één geheel te kunnen zien.

2. EENZIJDIGE EXONERATIES

2.1 Eroiieraties i~i bi~iteii-co~itractuele betrekkingen

Een contractuele relatie maakt het mogelijk om als onderdeel van het con-
tract afspraken te maken over een andere verdeling van de aansprakelijk-
heid, dan wettelijk zou gelden zonder deze afspraak, of zich te exonereren
voor bepaalde tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis. Wanneer
een (geldige) exoneratie eenmaal is overeengekomen, kan deze ook de vorde-
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ring uit onrechtmatige daad pareren in geval van samenloop van vorderingen
uit wanprestatie en onrechtmatige daad 40 Hoewel exoneraties in de eerste
plaats zien op contractuele aansprakelijkheid -of samenloop van contrac-
tuele en delictuele aansprakelijkheid-, kunnen exoneraties ook gericht zijn
op het uitsluiten van delictuele aansprakelijkheid. Er hoeft geen sprake te
zijn van een (pre)contractuele relatie om de aansprakelijkheid ex art. 1401
BW uit te sluiten of te beperken. Een voorbeeld hiervan is de zgn. `borden-
exoneratie': de eigenaar~beheerder van een terrein tracht door middel van
een waarschuwingsbord de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken
voor ongevallen die (toevallige) bezoekers van het terrein mochten over-
komen. De `goede trouw' relatie wint aan belang naarmate het begrip
`rechtsbetrekking' zonder contract 41 of ondanks een contract42 betekenis
krijgt. Voor zover geen enkele (pre- of post)contractuele betrekking een rol
speelt -omdat er geen sprake is van een vertrouwensrelatie-, kan de maat-
schappelijke zorgwldigheid de leemte inwllen die mogelijk ontstaat door
het wegvallen van de goede trouw.43 Het plaatsen van een waarschuwings-
bord door de eigenaar (beheerder, huurder, erfpachter e.d.) in gebieden die

40. Onder omstandigheden kan een exoneratie de aansprakelijkheidsstelling door een

derde pareren: HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249 (Gegaste uien); HR 12 januari 1979,

NJ 1979, 362 (Securicor). Het vervcersrecht geeft eveneens blijk van een behcefte

om "paardesprongen" te voorkomen, hetgeen valt te begrijpen vanuit de economische

noodzakelijke rechtszekerheid omtrent eventuele aansprakelijkheidsstellingen. Vgl.

art. 321 lid 3, 4S9a, 473a, S24b, 780 lid 3, 791a, 931a WvK. Zie voor de problematiek

van derdenwerking in het vervoersrecht: S.C.J.J. Kortmann, 'Derden'-werking van

aansprakelijkheidsbedingen, Deventer, 1977, hoofdstuk 4, p. 74 e.v. Een exoneratie

kan dienen ter afwering van aansprakelijkheidsstelling van een ondergeschikte. Ook

in het handelsrecht bekend, zie art. 472 lid 2 WvK. Naar komend recht: art. 8.5.1.5,

8.5.1.6, 8.10.1.1, 8.13.1 Nieuw BW. Vgl. voor bewaargeving: art. 7.9.8 (7:608) lid 1

Nieuw BW. Zie eveneens: Rijken (1983) no.l.ll, p. 26 t~m 29 en de daar vermelde

auteurs en jurisprudentie. Naar komend recht kan gewezen worden op artikel 6.S.3.Sa

(6:257) Nieuw BW.

41. Bijvoorbeeld de relatie tussen gebruikers van belendende percelen: HR 31 januari

1969, NJ 1969, 241 (Van Blaaderen~Van Dijk); de verhouding tussen erfgenamen: tIR

12 mei 1972, NJ 1973, S3 (Erven Van der pong); de relatie tussen huurders onderling:

Hof's-Gravenhage 21 april 1983, NJ 1984, 520 (Driessen~Den Haag).

42. HR 16 januari 1981, NJ 1981, 312 (Katwijkse bcedelscheiding).
43. Vgl. hetgeen Rijken (1983) p. 28 en 29 opmerkt ten aanzien van de beoordeling van

de geldigheid van een `borden-exoneratie': de tcets op geldigheid van een dergelijke

exoneratie hceft niet anders te geschieden dan de geldigheid van een contractuele

exoneratie: een exoneratie door middel van borden kan analoog aan de H.B.U.-formule

getcetst worden op geldigheid: indien er geen vertrouwensrelatie tussen partijen valt

aan te nemen, en de gcede trouw daarmee buiten spel staat, kan de tcets op de

maatschappelijke zorgwldigheid als zodanig fungeren.
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gevaar kunnen opleveren voor bezoekers is onder omstandigheden nodig om
te voldoen aan de zorgplicht die men heeft voor de veiligheid van een ander.
Door het plaatsen van een dergelijk bord exonereer[ men zich in feite voor
mogelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen~ De verhouding tussen be-
stuur en burger valt te typeren als een rechtsbetrekking. In de verhouding
tussen de beschikkende instantie en de ontvanger van de beschikking is het
bestaan van een bepaalde vertrouwensrelatie niet essentieel om exoneraties
in beginsel mogelijk te maken. Aangenomen moet worden dat, evenals bij de
zgn. `borden-exoneratie' het bestaan van een (rechts)betrekking volstaat.

2.2 Eenzijdige e.zoneraties bij beschikkingeii

Veelal wordt een onderscheid gemaakt tussen uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid in ruime zin en aansprakelijkheid in enge zin (de eigen-
lijke exoneratie) 45 Waar in dit kader gesproken wordt over (de mogelijk-
heid van) eenzijdige exoneraties bij beschikkingen wordt gedoeld op de
`eigenlijke' exoneratie: het beperken of uitsluiten van de aansprakelijkheid
ex art. 1401 BW terzake van schade veroorzaakt door een vernietigde be-
schikking. Buiten beschouwing blijven dus voorwaarden (voorschriften) die
bijvoorbeeld beogen in een concrete vergunningverlening de mogelijkheid tot
intrekken of wijzigen van de vergunning uit te breiden ten opzichte van de
mogelijkheden die de wettelijke regeling biedt waarop de vergunningverlening
is gebaseerd, of voorschriften bij een subsidieverlening die mede een niet

44. Het vetzuim een dergelijk waarschuwingsbord te plaatsen maakt degene die de plicht
had zo'n maatregel te nemen schadeplichtig op grond van onrechtmatige daad. Zie
bijvoorbeeld HR 27 mei 1988, NJ 1989, 29 (Staat~Daalder). Terecht merkt de annota-
tor bij dit arrest op dat er geen norm voor `overheidsaansprakelijkheid' wordt gege-
ven, maar dat, zoals de Hoge Raad de norm formuleert, deze norm zich richt tot
een ieder die die zorg heeft, onverschillig of het een overheidslichaam is of niet.

4S. Onder de eigenlijke exoneratieclausule verstaat men dan het beding dat betrekking
heeft op de gebondenheid tot schadevergoeding op grond van wanprestatie of on-
rechtmatige daad. Aansprakelijkheid in ruime zin ziet op de gehoudenheid van de
debiteur tot nakoming van alle verplichtingen uit overeenkomst of uit de wet. Hierbij

kan gedacht worden aan een ruim scala van bedingen die betrekking hebben op de

mogelijkheid van ontbinding, een bepaalde bewijslastverdeling behelzen, bepalen dat

gebruik zal worden gemaakt van arbitrage of bindend advies, de verhaalsmogelijk-
heden beperken tot bepaalde vermogensbestanddelen etc. Zie: S.C.J.J. Kortmann (1977)

p. 14, Rijken (1983), p. 20 en 21. Zie ook de bedingen in art. 6.S.2A 3 en 4(tí:236 en

237) Nieuw BW. Omdat een partij die eenzijdig exonereeri -bijvoorbeeld een gebruiker

van algemene voorwaarden- vrij is in de redactie van een aansprakelijkheidsbeding,

is niet altijd duidelijk aan te geven of er sprake is van een exoneratie in eigenlijke

zin of van een aansprakelijkheidsbeding.
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formeel vastgelegd doel beogen te bevorderen, dat op zich niets van doen
heeft met het primair te subsidiëren doel: bijvoorbeeld het subsidiëren van
kinderopvang, op voorwaarde dat de aan te trekken medewerkers als werke-
loos staan geregistreerd.

Volgens vaste jurisprudentie bieden de voorschriften bij de beschikking
geen ruimte om zich te exonereren, zelfs niet voor schade veroorzaakt door
rechtmatig gebruik van de vergunning 46 De mogelijkheid om eenzijdig ex-
oneraties voor schade veroorzaakt door vernietigde beschikkingen `overeen
te komen' klinkt alleen al daarom onwaarschijnlijk in de oren. De voor-
schriften bieden immers al niet de ruimte om aansprakelijkheid voor schade
te exonereren die ontstaat door een rech[matige vergunningverlening en
handelen op basis van de vergunning, dus hoe kan men dan beargumenteren
dat aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een onrechtmatige ver-
gunningverlening (onder omstandighedcn) via de voorschriften zou kunnen
worden geëxonereerd? Van belang is allereerst te achterhalen wat de basis
is voor het niet-toelaatbaar achten van exoneraties als voorschrift bij bij-
voorbeeld een vergunning. Dit is nodig om te kunnen zien wat precies de
belemmeringen in deze zijn, en [e kunnen beoordelen of deze belemmeringen
er al of niet behoren te zijn. Zijn er namelijk (te rechtvaardigen) belemme-
ringen, dan gelden deze voor alle voorschriften die beogen een afwijkende
aansprakelijkheidsregeling `overeen te komen', ongeacht of het aansprakelijk-
heid uit rechtmatig dan wel onrechtmatig handelen betreft. Met betrekking
tot de problematiek van aansprakelijkheidsbedingen en vrijwaringsbedingen
als voorschrift bij de beschikking is vooral de Kroonjurisprudentie van
belang; het handelt dan om bedingen die beogen een regeling te treffen

46. Ook niet voor anderssoortige bedingen: volgens vaste jurisprudentie schrapt de I{roon

ambtshalve voorwaarden die, naast de bepalingen die in een wet waren vastgelegd

omtrent het intrekken van een vergunning, in een concrete vergunning de mogelijk-

heid van intrekken uitbreiden. Zie voorbeeld bijvoorbeeld KB 11 oktober 1977, AB

1978, 114 en KB 9 juni 1980, AB 1980, 500: de WVO voorziet in de mogelijkheid een

vergunning in te trekken. Daarom kan volgens de Kroon, ambtshalve overwegendc,

zonder bezwaar de voorwaarde vervallen, dat de vergunning geheel of gedeeltelijk

kan worden ingetrokken indien (1) de door de vergunninghouder verstrekte gegevens

onjuist blijken te zijn, (2) de aan de vergunning verbonden voorwaarden niet in

acht worden genomen, (3) op grond van een verandering van omstandigheden of

inzichten, opgetreden na de verlening van de vergunning, mcet worden aangenomen,

dat het van kracht blijven van de vergunning op onaanvaardbare wijze het belang

(waarvoor het vereiste van de vergunning is gesteld) zou schaden, terwijl daaraan

redelijkenvijs niet door het stellen van nadere voorwaarden kan worden tegemoetge-

komen. De Kroon schrapt (ambtshalve) eveneens regelmatig de woorden "tot wederop-

zegging", omdat dit de indruk zou kunnen wekken dat wijziging of intrekking van

de vergunning mogelijk is zonder de waarborgen die de wet of de algemene beginse-

len van behoorlijk bestuur geven.
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over de aansprakelijkheid van de overheid voor schade veroorzaakt door het
rechtmatig gebruik van de vergunning.

(1) Détournement de pouvoir bij aan een vergunning verbonden voorschrif-
ten

De eisen waaraan de voorschrif[en bij een vergunning moeten voldoen om
rechtma[ig te zijn, zijn dezelfde als de eiscn die aan de vergunningverle-
ning zelf worden gesteld: er mag geen sprake zijn van strijd met de wet,
de voorwaarden moeten nodig zijn in verband met het doel van de regeling
(détournement de pouvoir) en de voorwaarden mogen niet in strijd zijn met
een beginsel van behoorlijk bestuur. Bij aansprakelijkheidsbedingen en vrij-
waringsbedingen concentreert de problematiek zich rondom `détournement
de pouvoir' met betrekking tot de voorschriften.

Artikel 18 lid 1 Keurenwet bepaalt: "Indien de keur of politieverorde-
ning verbiedt zonder vergunning van het uitvoerend bestuur iets te doen of
na te laten, kan dat bestuur aan zijne vergunning voorwaarden verbinden.
Deze voorwaarden mogen uitsluitend strekken tot bescherming van die belan-
gen, om welk het vereischte van vergunning is gesteld." Wanneer een keur
het leggen van dammen verbiedt met het oog op de doorstroming van het
water, zal een vergunning tot het leggen van een dam voorwaarden mogen
bevatten die het beschermd bclang (de doorstroming van het water) betref-
fen, zoals het plaatsen van een duiker in die dam. Voorwaarden bij een
vergunning om een dijk te beplan[en moeten betrekking hebben op het in-
standhouden van het waterkerend vermogen van de dijk47 Aan artikel 18
lid 1 Keurenwet verwante bepalingen zijn onder meer te vinden in de Wet
verontreiniging oppervlaktewatcren, de On[grondingenwet, de Wet op de
ruimtelijke ordening, de Wet verontreiniging zeewater, de Hinderwe[, het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Dat de voorwaarden bij een
vergunning be[rekking moeten hebben op het `belang waaromtrent he[ vcreis-
te van de vcrgunning is gcsteld' zegt nog niet veel over welke voorwaarden
nu wel en welke niet toelaatbaar worden geacht. Het te beschcrmen belang
kan eng en ruim geïnterpreteerd worden en welke marge men daarin toelaat
hangt nauw samen met eisen die een concrete maatschappclijke context stelt,
en waarin rechtspolitieke opvattingen niet zonder belang zijn.

47. G.J.C. Schilthuis, Waterschapsrecht, Alphen aan den Rijn, 1960, p. 221.
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(1.1) Financiële voorwaarden

KB 2 juni 1938, AB 1938, p. 679: "... dat de betaling van een geldelijk be-
drag, als hier gevorderd, te weten f 5,- per jaar voor een groot riool en
van f 2.50 per jaar voor een klein riool, ter vergoeding van de kosten van
opruiming van het in de kanalen gebrachte vuil en die van administratie en
toezicht, geenszins onredelijk is te achten en niet uitgaat boven de be-
scherming van het belang, om welke het vereischte van vergunning is ge-
steld; dat de bedoelde voorwaarde mitsdien niet in strijd is met artikel 18,
le lid, der Keurenwet en Ged. Staten dan ook terech[ op het verzoek om
vernietiging van deze voorwaarde afwijzend hebben beschikt;" De Kroon
zegt hier dat (a) ter compensatie van [e lijden financiële schade door het
gebruik van de vergunning een bijdrage mag worden gevraagd, (b) het ge-
vraagde bedrag in casu een redelijk bedrag te noemen is, (c) dat dit geregeld
mag worden middels een voorwaarde bij de vergunning. In het waterschaps-
recht zijn dergelijke financiële voorwaarden bij een vergunning geen uit-
zondering.4g In he[ burgerlijk recht is een dergelijke benadering bekend uit
het Woonruimte-onttrekkingsarrest, waarin medewerking van de gemeente
aan het verkrijgen van een bedrijfsruimteverklaring afhankelijk wcrd gesteld
van het storten van een financiële bijdrage in een fonds voor woningontrek-
king.49 De Planqueso gebruikt in dit verband de term `bestuurdencompensa-
tie': niet het concrete nadeel van een bestuurde, doch de schade aan een
algemeen belang wordt gecompenseerd.

Het verbinden van financiële voorwaarden aan een vergunning hoeft blijk-
baar niet strijdig te zijn met het uitgangspun[ dat de voorschriften gesteld
dienen te worden ter bescherming van het belang waaromtrent he[ vereiste
van vergunning is gesteld, zeker niet in het geval een publiekrechtelijke
regeling (bijvoorbeeld belastingheft"ing) niet voorhanden is. Redelijk kosten-
verhaal kan vallen onder het door de vergunning beschermde belang. Dat zo
geoordeeld wordt is duidelijk; de ratio ervan is niet bijzonder duidelijk.
Redelijk kostenverhaal had even goed niet als wel onder het door de vergun-
ning beschermde belang kunnen vallen. Er is een rechtspolitiek moment in
het oordeel dat kostenverhaal niet uitstijgt boven het belang waarom[ren[
het vereiste van vergunning is gesteld.

48. Zie de door Schilthuis (19G0) p. 222 vermelde oudere jurisprudentie, en voorts KB 7

augustus 1963, AB 1964, p. 98 en KB 8 december 1967, AB 1968, p. 155.

49. HR 13 april 1962, NJ 19á1, 3G6.

50. De Planque (1989) p. 18.
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(1.2) Bedingen van privaatrechtelijke aard'

In 1974 wordt aan Shell Nederland een vergunning verleend tot het lozen
van afvalwater afkomstig van de zoutzuurterugwinningsinstallatie te Pernis.
Aan de beschikking worden onder meer de volgende voorwaarden verbon-
denSl:
"Art. 15. 1. Alle werken of eigendommen van het Rijk, welke ten gevolge
van het gebruik maken van deze vergunning mochten worden beschadigd,
moeten onverwijld door en op kosten van de houder der vergunning worden
hersteld. 2. De houder der vergunning doet bij voorbaat afstand van alle
aanspraken, welke hij tegenover het Rijk zou kunnen doen gelden wegens
aangerichte schade, door welke oorzaak ook ontstaan en vrijwaart het Rijk
voor alle vorderingen, welke derden kunnen doen gelden tot vergoeding van
schade, welke met het gebruikmaken van deze vergunning in enigerlei ver-
band staat, tenzij de schade is ontstaan door of de vordering voortspruit
uit schuld van het Rijk." Shell verzoekt de Kroon deze voorwaarden te laten
vervallen stellende dat deze voorwaarden niet strekken tot de bescherming
van de belangen waarvoor het vereiste van vergunning is gesteld, aangezien
met deze voorwaarden slechts de privaatrechtelijke belangen van het Rijk
worden gediend. De Kroon wijst dit verzoek toe, overwegende omtrent lid 1
van de gewraakte voorwaarde "dat het Rijk als eigenaar van gronden, op-
stallen of andere zaken ten opzichte van andere eigenaren in dezen geen
zodanig bevoorrechte positie dient te hebben, dat verrichtingen, als in het
eerste lid bedoeld, aan vergunninghoudster dienen te worden opgelegd;" en
ten aanzien van het in lid 2 bepaalde: "dat het dan ook waarschijnlijk
voorkomt, dat is bedoeld om in de vergunning een risicoregeling op te ne-
men, waarop zonodig ten overstaan van de burgerlijke rechter namens de
Staat der Nederlanden een beroep kan worden gedaan; dat Wij thans niet
kunnen beoordelen in hoeverre een regeling van privaatrechtelijke aard in
dezen wenselijk zou kunnen zijn; dat dc Wet verontreiniging oppervlak[e-
wateren evenwel geen enkele steun biedt voor de mogelijkheid om een risico-
beding als in art. 15, tweede lid, neergelegd in de vergunning op [e nemen;"

Bedingen, zoals een vrijwaringsclausule of de verplichting tot herstel van dc
schade, werden door de Kroon beschouwd als privaatrechtelijk van aard. Na
aanvankelijk deze voorwaarden ambtshalve uit vergunningverleningen ge-
schrapt te hebben, verving de Kroon gedurende enige tijd dergelijke voor-
waarden door een zorgplicht op te leggen aan de vergunninghouder, in de
zin dat van deze verwacht mocht worden het redelijkerwijs mogelijke te

Sl. KB 26 september 1977, AB 1978, 3S.
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doen om schade toegebracht aan de overheidsinstantie of aan derden te
voorkomen 52 Deze gedragslijn van de Kroon om ambtshalve in te grijpen
ten aanzien van vrijwaringsclausulcs bracht de Afdeling rechtspraak er bij
uitzondering toe (`ultra petita') ambtshalve te toetsen (AR 2 december 1986,
AB 1988, 67). De casus is [e aardig om niet te vermelden. B. en w. van
Mierlo verlenen aan de Regionale afvalverwerkingsmaatschappij Zuid-Oost
Brabant op grond van de WRO een aanlegvergunning voor een vuilstortplaats.
De vergunningverlening gebeurt onder voorwaardcn. De voorwaarden beva[[en
onder meer een clausule waarin de gemeente zich vrijwaart van aansprake-
lijkheid jegens derden. Appellan[ verzoek[ de Afdeling om een voorwaardc
op te nemen om milieuhinderlijke gcvolgen voor de omgeving te voorkomen
of te beperken. Ar[ikel 44 lid 2 WRO verzet zich echter tegen het opnemen
van een dergelijke voorwaarde omdat dit van milieuhygiënische aard is en in
het kader van de ruimtelijke ordening slcchts voorwaarden zijn toegelaten
die strekken tot bescherming van het belang waaromtrent het vereiste van
vergunning is gesteld. De Afdeling verwerpt daarom het beroep van appellant
en vernietigt tevens -ongevraagd- het bestreden besluit voor zovcr het de
vrijwaringsclausule be[reft.

De huidige ontwikkeling is het schrappen van een `privaatrechtelijk'
beding, omda[ de daaruit voortkomende rech[splicht om de schade te ver-
goeden geen steun vindt in de wet of direct daaruit voortvloeit en overig-
ens ook niet kan worden geacht te strekken tot bescherming van het belang
waarvoor het vereiste van vergunning~onthef6ng is gesteld S3 Vervolgens
wordt recent het vervangende beding geschrapt, dat een zorgplicht voor de
vergunninghouder in het leven roept, omdat een aldus omschreven verplich-
ting onvoldoende duidelijkheid verschaft omtrent de aard en de inhoud van
de maatregelen die ter naleving van deze voorwaarden moeten worden ge-
troffen~

(2) De toelaatbaarJ:eidvan exoneraties in de voorschriften

(2.1) Niet toclaatbaarvanwege het `privaatrechtelrjk karakter'?

De ratio waarom de ene voorwaarde wel `privaatrechtelijk' van aard is en
de andere niet, is niet bijzonder duidelijk. Wel is duidelijk, dat hoe specifie-
ker de schade in de voorwaarde omschreven wordt, hoe meer kans het maakt

S2. KB 19 juli 1980, AB 1980, 633; KB 10 april 1981, AB 1981, 463; KB 1S oktober 1981,

AB 1982, S9; KB 10 juni 1982, AB 1982, S1S; KB 26 januari 1983, AB 1983, 195; KB

29 maart 1983, AB 1983, 384; KB 25 november 1983, AB 1984, 183; KB 23 oktober

1984, AB 1985, 16G. Echter niet consequent, zie KB 17 december 1981, AB 1982, 150.

S3. KB 10 november 198G, RvS, no.27 (3483~82). (Polskie Linie).

54. KB 23 april 1987, AB 1987, 369.
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om geen `privaatrechtelijk' karakter te hebben: Zie bijvoorbeeld KB 22
augustus 1979, AB 1980, 55 waarin de volgende voorwaarde nie[ wordt toege-
laten: "De houder van de ontheffing is verantwoordelijk voor alle schade, in
welke vorm ook, aan eigendommen van de gemeente toegebracht, en vrijwaart
de gemeente voor alle aansprakelijkheidsstellingen door derden en voor alle
schadc, wclke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van de ontheffing;"
De voorwaarde wordt ambtshalve vervangen door het volgende: "...dat van
de houder van de onthef(ing kan worden verwacht dat hij de schade, welke
hij door het gebruik van de ontheffmg aan het weglichaam van de Leidse-
kade toebrengt, vergoedt en dat hij voorts het redelijkerwijs mogelijke doet
om te voorkomen, dat de gem. Leidschendam, dan wel derden, tengevolge
van het gebruik van de ontheffing schade lijden;"

Ten aanzien van de plicht om de toegebrachte schade te vergoeden dringt
zich de vraag op in hoeverre deze voorwaarde inhoudelijk afwijkt van de
financiële voorwaarden die op grond van artikel 18 Keurenwet worden opge-
legd. Het op voorhand vragen van een financiële bijdrage voor meerkosten
die veroorzaakt worden door het gebruik maken van de vergunning s[ijgt
nie[ uit boven het belang waaromtrent het vereiste van de vergunning is
gesteld. In dezelfde zin kan dan geredeneerd worden dat het voorschrift
om de door het gebruik van de vergunning toegebrachte schade te vergoeden
niet uitstijgt boven het door de vergunning beschermde belang. Het argu-
ment dat het openbaar lichaam geen bevoorrechte positie toekomt vergeleken
met andere eigenaren kan zeker bekritiseerd worden: 1) Een par[iculiere
eigenaar zou alvorens toestemming te verlencn om op zijn eigendom werken
uit te voeren met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid overeenkomen
dat de schade toegebracht aan zijn eigendom zal worden vergoed. 2) Voor
het verlenen van een vergunning is in wezen niet van belang dat ecn over-
heidslichaam eigenaar is van het publieke domein, maar staat de beheertaak
van het lichaam voorop. Het beheer van publiek domein kan gereglemcntcerd
worden door een publiekrechtelijk vergunningenstelsel of door een privaat-
rechtelijk stelsel van vergoedingen voor het gebruik van publiek domein
zoals tolhef['ing op wegen en bruggen, de verkoop van een wandelkaart of
duinkaart in natuurgebieden, entrecgelden voor he[ gemeentelijk zwembad,
huur voor het gebruik van gemeentelijke sportaccomodaties etc. Wil men
als particulier gebruik maken van publiek domcin, dan heeft men met het
openbaar lichaam te maken in de hoedanigheid van behecrder van hct do-
mein, niet in de hoedanigheid van eigenaar. Het goed uitvoeren van dc
beheertaak houdt bijvoorbeeld in de eerder vermelde casuspositie van Shell
Nederland in, dat er gewaakt moct worden voor de kwaliteit van het opper-
vlaktewater. Het [oestaan van handelingen die een bepaaldc mate van veront-
reiniging teweeg brengen kan schade veroorzaken die niet zou zijn opgetre-
den als er geen vergunning was verleend. De vermindering van de kwaliteit
van het oppervlaktewater is zeker een schadepost die valt onden c~t door
de vergunning beschcrmde belang. Schade aan eigendommen en werken van
het Rijk veroorzaak[ doon c~[ lozen van afvalstoffen en daarmec samen-
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hangende werkzaamheden kunnen evenzeer vallen onder het belang waarvoor
het vereiste van de vergunning is gesteld. Zonder vergunning tot lozing was
deze schade namelijk niet opgetreden. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor
de vrijwaringsclausule met betrekking tot claims van derden. Het staat ook
een particulier eigenaar vrij en het hoeft het door de vergunning be-
schermde belang niet te boven te gaan om er voor te waken dat ook derden
geen schade van het handelen op grond van de vergunning ondervinden. Dan
is het niet onredelijk dat het openbaar lichaam in geval van een schade-
claim de vergunninghouder in vrijwaring oproept.

Wanneer het beding om de (aan derden) toegebrachte schade te vergoeden
in verband wordt gebracht met de positie van de overheid als eigenares,
wordt de voorwaarde beschouwd als een privaatrechtelijk beding. Afgezien
van het feit dat een particuliere eigenaar een dergelijk beding wel zou
kunnen maken, en de staat als eigenaar zich daarom al geen bevoorrechte
positie toekent ten opzichte van een particuliere eigenaar, is het vertrekpunt
niet zuiver gekozen. De eigendomsverhouding is slechts relevant in de geval-
len waarin er geen publieke bestemming op het domein rust, bijvoorbeeld bij
de gronduitgifte. Het vertrekpunt dient niet de eigenaarspositie te zijn, maar
de positie van beheerder van publiek domein. Dit slaat los van de eigen-
domsverhouding. Rust er een publieke bestemming op een domein, dan kan
het staatsorgaan dat tevens eigenaar van het domein is, de eigenaarsbevoegd-
heden slechts beperkt uitoefenen, namelijk met inachtneming van de beper-
kingen die de publieke bestemming met zich meebrengt SS Wanneer we onder-
scheid maken tussen het uitoefenen van publiekrechtelijke en privaatrechte-
Gjke bevoegdheden, dan heeft het beheren van publiek domein een `publiek-
rechtelijk karakter' en het handelen met betrekking tot domein waarop geen
publieke bestemming rust een `privaatrechtelijk karakter'. Vergunningen en
ontheft"ingen verleent de overheid in haar hoedanigheid van beheerder van
publiek domein. Het naar behoren beheren van publiek domein kan heel wel
impliceren dat er geen aktiviteiten op~in verricht worden die schade toebren-
gen aan eigen of andermans zaken. Een beding hieromtrent is dan ook eerder
`publiekrechtelijk van karakter' dan `privaatrechtelijk van karakter'.

Het lijkt niet aannemelijk dat de basis voor het weren van de onder-
havige bedingen en clausules gevormd wordt door het `privaatrechtelijk
karakter' ervan. In bepaalde vergunningverleningen treft men ook wel andere
voorschriften van `privaatrechtelijke aard' aan. In vergunningverleningen tot
ontgrondingen wordt wel in de voorwaarde opgenomen welke bestemming het
te winnen zand moet krijgen. Zie voor een voorbeeld: KB 15 oktober 1981,
AB 1982, 59, waarin bepaald wordt dat "de verkregen bagger uitsluitend

55. Wat betreft het gebruik van publiek domein kan aansluiting gezocht worden bij art.

5.1.1 (5:1) lid 2 Nieuw BW: "Het staat de eigenaar vrij van de zaak gebruik te maken,

behoudens rechten van anderen en met inachtneming van de op wettelijke voorschrif-

ten en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen."
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(mag) worden aangewend voor de bevoorrading van de bloembollentrekkers in
het tuinbouwgebied van de gemeente Alkemade." Het mag duidelijk zijn dat
de staat hier optreedt als beheerder van de bodemschatten. De meest van
belang zijnde overwegingen ultra petita be[reffen, aldus Van Buuren, Bolt
en Schel[ema5ó, de bestemming van het te winnen zand. De overwegingen in
kwestie luiden: "dat blijkens de overgelegde stukken de te winnen specie
voornamelijk bestaat uit schaars, vrijwcl uitsluitend in of nabij de -veelal
bijzonder waardevolle- uiterwaarden van de grote rivieren voorkomend indu-
striezand; dat het Ons in verband hiermede gewenst voorkomt, dat bij de
vergunning alsnog de voorwaarde wordt opgenomen, dat de [e winnen specie,
voor zover deze uit industriezand bestaat, uitsluitend mag worden aangewend
voor industriële doeleinden."

Aansprakelijkheidsbedingen en vrijwaringsclausules kunnen blijkens de
jurisprudentie niet als voorschrift aan een beschikking worden verbonden.
Het zgn. `privaatrechtelijk karakter' van dergelijke bedingen kan daarvoor
niet de reden zijn. Er resteren twee redenen waarom dergelijke bedingen
niet toelaatbaar worden geacht: het opnemen van deze bedingen vindt geen
s[eun in de wet en~of deze bedingen zouden niet kunnen dienen ter bescher-
ming van het belang waaromtrent he[ vereiste van vergunning is ges[eld.
Beide argumenten worden in het navolgende belicht.

(2.2) Niet toelaatbaar vanwege het ontbreken van de benodigde `stciui
iit de wet'?

Dergelijke bedingen niet toelaatbaar achten omdat er niet expliciet een
wettelijke grondslag is gegeven voor het verbinden van een dergelijk beding
als voorschrift bij een beschikking, impliceert dat het legaliteitsbeginsel
wordt uitgelegd als `legaliteitsvereiste'. Het legaliteitsbeginsel, uitgelegd als
het `vereiste' dat er een wettelijke grondslag dien[ te zijn voor het cenzijdig
opnemen van exoneraties door het bestuur, vormt een belemmering voor de
mogelijkhcid zich als vergunningverlenende instantie te kunnen exonereren
voor (eigen of andermans) schade, veroorzaakt door rechtma[ig gebruik van
de vergunning. Bij een wat ruimere interpretatie van het legalitei[sbeginsel
kan het belang waaromtrent het vereiste van vergunning is gesteld wellicht
nog beter beschermd worden. Is het zo onredelijk (eenzijdig) te bepalen dat
schade primair vergoed dient te worden door degene die de vergunning ge-
bruikt? Er valt veel voor te zeggen om de schade in principe te laten dragen
door de schade-veroorzaker, die profijt heeft van een vergunning. Men kan
zich afvragen of het daarom geen aanbeveling verdient dergelijke bedingen
in beginsel toelaatbaar te achten. Waarom zou nie[ de vergunninghouder de

56. PJJ. van Buuren, H. Bolt en M. Scheltema. Kroonbercep en Arob-bercep. Deventer,

1981, p. 136.
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eerst aangesprokene kunnen zijn voor het vergoeden van de schade veroor-
zaakt door het gebruik van een vergunning? Bij conflicten kan in een con-
creet geval door de eerst gerede rechter beoordeeld worden of aan een
bestreden clausule de geldigheid ontzegd moet worden. De eerder genoemde
rechtspraak op het gebied van toetsing van exoneratieclausules57 biedt
daartoe voldoende mogelijkheden. Naar komend recht kan aansluiting worden
gezocht bij het toetsen van een in algemene voorwaarden opgenomen exone-
ratiebeding, met name arL 6.5.2A.4 (6:237) sub f Nieuw BW.

De vraag is vervolgens of dit eveneens geld[ ten aanzien van exonera-
ties betreffende aansprakelijkhcid voor een onrechtmatige (en daarom ver-
nietigde) beschikking. Mogelijk vormt genoemd argumeni -de benodigde steun
in de wet, oftewel: het legaliteitsbeginsel- een belemmering om in beginsel
onder omstandigheden exoneraties toelaatbaar te achten voor het geval een
beschikking wordt vernietigd.

Daarbij lijkt het niet relevant in welke vorm een (mogelijke) eenzijdige
exoneratie wordt gegoten: als eenzijdige kennisgeving door het bestuur (per
brief bijvoorbeeld) of als voorschrift bij de beschikking. Omdat beide metho-
den (eenzijdig exonereren door middel van een voorschrift bij een beschik-
king of door middel van een begeleidend schrijven) identiek zijn wat betreft
het beoogd effect, lijkt het redelijk hier geen onderscheid tussen te maken.

Het verbinden van bijvoorbeeld vrijwaringsbedingen aan vergunningen
wordt niet toelaatbaar geacht omdat voor dergelijke bedingen geen steun in
de wet is te vinden. Daarbij wordt het legaliteitsbeginsel opgevat als een
legaliteitsvereiste. Dit geldt mutatis mutandis ook voor aansprakelijkheidsbe-
dingen: bedingen die de aansprakelijkheid van het bestuur beperken of uit-
sluiten zouden volgens zo'n redenering niet toelaatbaar zijn omdat daarvoor
geen steun in de wet is te vinden. Het valt echter nauwelijks te beargumen-
teren dat bij het nemen van beschikkingen en het bepalen van de voor-
schriflen bij de beschikking het legaliteitsbeginsel uitgelegd moet worden als
Icgaliteitsvereiste. Terwijl het legaliteitsbeginsel in z'n algemeenheid al onder
druk wordt gezet door de praktijk, zou bij het verbinden van voorschriften
aan een beschikking onverkort moeten worden vastgehouden aan het vereiste
van legaliteit?

De verklaring voor het niet toelaatbaar achten van bepaalde bedingen
omdat deze bedingen geen steun in de wet vinden zal in een andere richting
gezocht moeten worden: zoals de algemene beginsclen van bestuur ontwikkeld
zijn en toegepast worden om het overheidsoptreden te normeren, zo wordt
het legaliteitsvereiste bij het verbinden van voorschriften aan een beschik-
king gehanteerd om tc bereiken dat het bestuur zich bij haar bevoegdheids-
uitoefening binnen bepaalde grenzen houdt. De angst voor eenzijdige (ex-
clusieve) bevoegdheidsuitoefening van het bestuur kan worden bestreden

57. IIR 19 mei 19G7, NJ 1967, 261 (Saladin~I}BU); HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486
(Pseudo-vogelpest); HR l juli 1977, NJ 1978, 1?5 (Ram~Matser).
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door een wettelijke grondslag te verlangen voor het verbinden van voor-
schriften aan een beschikking.

Het is dan niet zozeer de rechtszekerheid van de bestuurden die het
Leitmotiv vormt, maar eerder het begrenzen van de macht, voortkomend uit
publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening, van het bestuur over de bestuur-
den. Natuurlijk valt een dergelijk motief te respecteren. Het is echter wel
de vraag of het zo reëel is beducht te zijn voor een partij die -als enige
`ondernemer' op een bepaald gebied- zich eenzijdig kan exonereren, alleen
om de reden dat deze partij als enige en eenzijdig tot een exoneratie kan
overgaan. Is het op deze manier (door middel van het legaliteitsbeginsel)
bestrijden van macht, gelegen in de eenzijdigheid en exclusiviteit van de
bevoegdheid om te exonereren geen s[rijd tegen windmolens? Om daar zicht
op te krijgen is het interessant om te kijken naar andere `machtige' maat-
schappelijke actoren die gebruik maken van hun bevoegdheid om zich een-
zijdig te exonereren.

~` In het handelsverkeer zijn de handelspar[ners op grote schaal overgegaan
tot het eenzijdig maken van een eigen `regelgeving', het vastleggen van de
voorwaarden waaronder men wenst te contractcren. Algemene voorwaarden
(standaardvoorwaarden) hebben zelden iets te maken met het beginsel van de
contractsvrijheid Sg Tussen partijen vindt geen overleg plaats om een rege-
ling te treffcn die afwijkt van het wettelijk aanwllend recht. De frequentie
waarmee in het bedrijfsleven gcbruik wordt gemaakt van algemene voorwaar-
den leidt Gras59 tot de conclusie dat in het bedrijsleven het contractenrecht
in feite tot standaardcontractenrecht is geworden.

~` Algemene voorwaarden (standaardvoorwaarden) zijn niet denkbaar zonder
exoneratieclausules. Dit ondanks het feit dat zij eenzijdig worden vastge-
steld. De bevoegdheid van partijen om af te wijken van de -aanwllende-
wettelijke regels inzake contractuele (en delictuele) aansprakelijkheid worden
veelal in verband gebrach[ met het bcginsel van de partijautonomie. Dit
lijkt een voor de hand liggende gedachte. Het is immers mogelijk de aanspra-
kelijkheid uit te brciden door beperking van hct aantal feiten dat overmacht
oplevert (art. 1480 lid 2 BW) of, en dat is meestal het geval, de aansprake-
lijkheid te beperken. Rijken~ stel[ vas[ dat -behoudens een enkele uitzon-
dering- exoneratieclausules met name worden aangetroffen onder de categorie
eenzijdig vastgestelde standaardvoorwaarden. Beperking van de aansprake-
lijkheid vindt meestal plaats in de vorm van eenzijdig vastgestelde stan-

S8. Drion, HJNV 1957, p. 212; E.H. Hondius, Standaardvoorwaarden, Deventer, 1978, p.

343; Rijken (1983) p. 20; P.A.J. Gras, Standaardcontracten; een rechtssociologische

analyse, Deventer, 1979, p. 6.
S9. Gras (1979) p. 47.
60. Rijken (1983) p. 63 t~m p. 69.
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daardvoorwaarden. Uit het onderzoek van Rijkenó1 naar de standaardvoor-
waarden gedeponeerd ter grifrie van de Rechtbank te 's-Gravenhage blijkt
dat standaardvoorwaarden nagenoeg steeds exoneratieclausules bevatten.
Hondius acht aansprakelijkheidclausules de meest bekende standaardbedingen,
standaardvoorwaarden zonder een aansprakelijkheidsbeding zijn wellicht
ondenkbaaró2

~` Het verschijnsel van eenzijdig `overeengekomen' standaardvoorwaarden
heeft niets te maken met het gebruik van (economische) macht. De problema-
tiek van de standaardvoorwaarden moet in beginsel gescheiden worden gehou-
den van de problematiek omtrent het gebruik van economische macht. Stan-
daardvoorwaarden worden beslist niet altijd door de economisch sterkere
partij gebruikt 63 Soms geleid door puur economische noodzaak zijn de ac-
toren in het bedrijfsleven overgegaan tot het opnemen van exoneraties in
standaardvoorwaarden om een bestaande wanverhouding tussen beloning en
prestatie bij een dienst waaraan maatschappelijk behoefte bestaa[ voor de
ondernemer in ieder geval geen verliespost te laten zijn.~ Maar ook onder-
nemers die daartoe bedrijfseconomisch niet genoodzaakt zijn maken gebruik
van standaardvoorwaarden. Het gebruik van standaarvoorwaarden bevordert de
efficiency. Het voorkomt namelijk dat er over elk af te sluiten contract
afzonderlijk onderhandeld moet worden. F.A.J. Gras heef[ in zijn studie `De
sociale werkelijkheid van het standaardcontrac[' (Amsterdam, 1984) -terecht-
geconcludeerd dat het verschijnsel van het standaardcontract niet gerela-
teerd dient te worden aan een marktstructuur, maar aan een organisatie-
structuur. Het gebruik van standaardcontracten heeft dan niet te maken
met de positie van (on)macht van de gebruiker van standaardvoorwaarden,
maar is te typeren als een organisatiestructuur.

~` De contractsvrijheid is voor de `adherent' (wederpartij van de gebruiker
van algemene voorwaarden) gereduceerd tot het al of niet aangaan van de
overeenkomst op de eenzijdig vastgestelde voorwaarden. Dit is echter een
betrekkelijke vrijheid, omdat in een bepaalde branche de leveringscondities
(of de condities waarop men diensten verleent) nagenoeg niet van elkaar
verschillen. De `adherent' verkeert dan in een situatie van `take it or leave

61. Rijken (1983) p. 36 e.v.

62. Hondius (1978) p. 91.

63. D.P. Ruitinga. Misbruik van economisch ovenvicht als grond voor het aantasten van

overeenkomsten: een studie naar Frans, Amerikaans en nederlands recht. Deventer,

1982, p. 16 en 17.

64. Rijken (1983) p. 41 t~m 50. Rijken bespreekt de redelijkheidsmotieven aan de hand

van zijn indeling van exoneratiesclausules, namelijk (1) de algemene exoneratieclau-

sule, (2) de garantieclausule, (3) de overmachtsclausule, en (4) de exoneratieclausule

ter zake van niet-tijdige nakoming.
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it'; daarbij heeft hij niet altijd een reële keus om van een bepaalde prestatie
af te zien: men is nu eenmaal aangewezen op de diensten van een bankrela-
tie of een vliegmaatschappij, terwijl de `concurrenten' in de branche, mede
uit concurrentieoverwegingen, nagenoeg dezelfde condities stellen.
De contractsvrijheid aan de zijde van de gebruiker van algemene voorwaar-
den dient men derhalve ook te relativeren. Aan die zijde is vaak sprake
van feitelijke dwang, door het dwingend voorschrijven (op straffe van uit-
sluiting) van bijvoorbeeld leveringscondities in een bepaalde branche of door
wettelijk te bepalen, zoals in de vervoerssector, dat de vervoersonderneming-
en verplicht zijn op de door hen gepubliceerde algemene voorwaarden te
vervoeren.~

' Conclusie.
Het besturen door middel van het geven van beschikkingen val[ te typeren
als het kenmerk van een bepaalde organisatiestructuur. Deze organisatie-
structuur is een historisch bepaald gegeven, eerder dan dat zij inherent is
aan `het wezen' (`het bijzondere') van de publiekrechtelijke bevoegdheids-
uitoefening. Eenzijdigheid bij het geven van beschikkingen is enkel de manier
waarop publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening door de overheid in de
regel is georganiseerd.
Eenzijdigheid in het maken van `regelgeving' komt op het gebied van het
handelsverkeer op grote schaal voor. Dat wil niet zeggen dat de rechten
van `adherenten' per delinitie onvoldoende beschermd worden. Bescherming
tegen eenzijdig vastgestelde exoneratieclausules kan op andere manieren
gebeuren. Bij het beoordelen van de geldigheid van een exoneratieclausule
kan de rechter rekening houden met de concrete omstandigheden van het
geval waarbij onder meer van belang kan zijn de manier waarop men het
beding is overeengekomen, de wederzijdse maatschappclijke posities, de te
verwachten deskundigheid, de zwaarte van de schuld, mede in verband met
de aard en de ernst van de bij enige gedraging betrokken belangen c.q. van
de voorzienbare schade~ Controle en toezicht op het gebruik van algemene
voorwaarden neemt naar komend recht bepaald niet af: afdeling 6.5.2A Nieuw
BW getuigt hiervan. In dit verband zij -nogmaals- verwezen naar de toepas-
selijkheid van art. 6.5.2.A.4 (6:237) sub f.

Het tegengaan van macht gelegen in de eenzijdigheid van de regelgeving
is onvoldoende reden hct legaliteitsbeginsel ui[ te leggen als legaliteitsver-
eiste. Dat een exoneratiebeding (voor aansprakelijkheid voor schade veroor-
zaakt door een vernietigde beschikking) geen steun in de wet vindt (m.a.w.:
dat niet voldaan is aan het legaliteitsvereiste) hoeft niet per sé een belem-
mering te zijn voor de geldigheid van dergelijk beding.

65. Hondius (1978) p. 344.

66. Een uitgebreide anayse van deze, aan het arrest Saladin~HBU ontleende omstandig-
heden, is te vinden in Rijken (]983) hoofdstuk 6.
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(2.3) Niet toelaatbaarvanwege het ontbreken van verband met het
`beschennd belang'?

Het is hoogst arbitrair te stellen dat vrijwaringsclausules en aansprakelijk-
heidsbedingen niet (kunnen) dienen ter bescherming van het belang waarom-
trent het vereiste van vergunning is gesteld. Met recht valt te beargumen-
teren dat deze bedingen dat wel doen. Een vrijwaringsbeding of aansprake-
lijkheidsbeding wijkt in essentie niet af van het stellen van financiële voor-
waarden. Een vergoedingsplicht primair leggen bij de vergunninghouder
terzake van de schade ontstaan door rechtmatig gebruik van de vergunning
kan heel wel vallen onder het belang waaromtrent het vereis[e van vergun-
ning is gesteld. Het invullen van de reikwijdte van het te beschermen belang
is in wezen een rechtspolitiek moment.

Geldt dit nu ook ingeval aan een beschikking een voorschrift is verbonden
dat er toe strekt om in geval van vernietiging van de beschikking (ten dele)
de aanspraak op schadevergoeding te beperken? Allereerst is van belang dat
de administratieve rechter, allhans de (Vz.) Afdeling rechtspraak, in de
uitspraken van 21 augustus 1984, AB 1984, 542 en 27 mei 1986, AB 1987, 267;
inmiddels een opening heeft gemaak[ om bij een vergunningverlening ook
andere belangen mee te wegen dan het belang dat door de wettelijke rege-
ling wordt beschermd. Deze twee uitspraken zijn (tot op heden zeldzame)
uitzonderingen op de gebruikelijke `enge' toepassing van het specialiteitsbe-
ginsel waarin bezwaren van privaatrechtelijke aard buiten beschouwing wor-
den gelaten in het kader van de toetsing van de uitvoering van een bepaalde
wettelijke regeling. Normaliter worden alleen die concrete belangen van
derden meegewogen die beschermd worden door de regeling waarin het
vergunningvereiste is gesteld. Belangen die beschermd worden door de wet-
telijke regeling ingevolge waarvan vergunning vereist is, worden dus meege-
wogen, ook al zijn deze belangen privaatrechtelijk van aard. In zoverre deze
`privaatrechtelijke' belangen parallel lopen met hei door de regeling be-
schermde belang kunnen zij zonder problemen worden meegewogen. Wanneer
bijvoorbeeld vrijstelling wordt verleend van een (in een bouwverordening
opgenomen) verbod om een woonhuis als kantoorpand te gebruiken, dan
vallen de te verwachten gevolgen voor de omwonenden (hinder, overlas[)
onder de belangen die de regeling beoogt te beschermen. Echter bij het
verlenen van een bouwvergunning zijn vrees voor schade en hinder [engevol-
ge van bouwwerkzaamheden overwegend privaatrechtelijk van aard en kunnen
daarom niet in aanmerking worden genomen.

Het is de vraag in hoeverre de ruime uitleg van de in aanmerking te
nemen belangen door zal zetten. Het voorontwerp Algemene wet bestuurs-
recht schrijft weliswaar in art. 3.2.3 eerste lid voor, dat het bestuursorgaan
alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen moet meewcgen, maar
voegt daar direct een belangrijke beperking bij: "voor zover niet uit een
wettelijk voorschrift of uit de strekking van de uit te oefenen bevoegdheid
een beperking voorvloeit". In de Memorie van Toelichting wordt daarbij
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opgemerkt dat de vraag of een belang al of niet een rol mag spelen in de
belangenafweging, een zaak is van interpretatie van de wettelijke regeling in
kwestie of (bij het ontbreken van een wettelijke regeling) van de aard en de
strekking van de bevoegdheid zelf. De Memorie van Toelichting verduidelijkt
dit als volgt: "Soms vloeit uit de wettelijke voorschriften zelf direct voort
dat bepaalde belangen buiten beschouwing dienen te blijven. Wanneer bij-
voorbeeld een verordening voorschrijft, dat een vergunning slechts kan
worden geweigerd in het belang van de bescherming van de kwaliteit van
het grondwater (in een waterwingebied), volgt daaruit dat andere belangen
dan de bescherming van de grondwa[erkwaliteit niet in negatieve zin bij de
beslissing op een aanvraag om een vergunning een rol mogen spelen. Wel
dienen echter andere belangen in de afweging te worden betrokken wanneer
zij in positieve zin gewicht in de schaal kunnen werpen. In andere gevallen
moet uit de strekking van een wettelijkc regeling of uit de verhouding van
een wettelijke regeling tot andere regelingen worden afgeleid dai een bepaald
belang in de besluitvorming geen rol mag spelen. Bekend is in dit opzicht
de jurisprudentie van de Kroon op grond van de Hinderwet. Bij herhaling
heeft de Kroon uitgesproken dat vrees voor waardedaling van onroerend
goed ten gevolge van een in de directe omgeving te vestigen inrichting in
de zin van de Hinderwet, geen bezwaar is waaraan in het kader van de
Hinderwet betekenis mag worden toegekend. Bij afweging of een vergunning
kan worden verleend, dienen bezwaren van die aard buiten beschouwing te
worden gelaten."

Als ik de betekenis van deze cryptische omschrijving goed begrijp staat
voorop dat in principe alle belangen (ook privaatrechtelijke) moeten worden
meegewogen, maar worden er twee gevallen aangegeven wanneer dat aan
beperkingen onderhevig is: (1) wanneer in de wet bepaald is dat de belangen
bij weigering van een vergunning geen rol mogen spelen. Wel kunnen dan
belangen in positieve zin gewicht in de schaal leggen, (2) wanneer men de
wettelijke regeling (die het belang beschermd) in relatie moet zien tot
andere wettelijke regelingen.

De onder i) vermelde beperking houdt in dat bij weigering van een
vergunning slechts die belangen een rol mogen spelen waaromtrent het
vereiste van vergunning is gesteld. Wel kunnen `andere' belangen in de
afweging worden betrokken indien zij in positieve zin gewicht in de schaal
leggen. Als voorbeeld wordt verwezen naar een verordening omtrent de
kwaliteit van het drinkwater. Een ander voorbeeld is een vergunningverlening
op grond van de Wet Luchtverontreiniging. Een vergunning ingevolge deze
wet kan slechts in het belang van het voorkomen of beperken van luchtver-
ontreiniging worden geweigerdó7. Een gevraagde vergunning kan dan nie[
geweigerd worden op grond van het motief da[ onvoldoende rekening is
gehouden met privaatrechtelijke belangen van derden (bijvoorbeeld waarde-

67. Art. 27 Wet Luchtverontreiniging.
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vermindering van onroerend goed). Maar, zo begrijp ik, wel kunnen `andere'
belangen in positieve zin (bij de verlening van de vergunning) gewicht in de
schaal leggen. Ik vermoed dat hiermee wordt bedoeld dat andere belangen die
voor vergunningverlening pleiten wel gewicht in de schaal mogen leggen bij
de belangenafweging. Het is dus mogelijk dat een vergunning op grond van
de Wet Luchtverontreiniging wordt verleend mede in verband met het werk-
gelegenheidsbelang. Is dit vandaag de dag geen open deur intrappen? Een
vergunning om de lucht te verontreinigen wordt in de praktijk toch verleend
om andere belangen die in positieve zin bijdragen tot he[ wel verlenen van
een vergunning, bijvoorbeeld werkgelcgenheidsbelangen?

In het genoemde voorbeeld gaat het om een negatief geformuleerde wette-
lijke bepaling ("een vergunning wordt slechts geweigerd indien..."). Daaruit
zou volgens de Memorie van Toelichting voortvloeien dat `andere' belangen
geen reden tot weigering van de vergunning kunnen vormen. Toch kan een
dergclijke vergunningverlening schade veroorzaken bij derden. Gesteld dat er
in zo'n geval geen schadevergoedingsregeling in de wet is opgenomen of
anderszins van kracht is en dat nadeelcompensatie ook niet geïncorporeerd
kan worden in een andere wettelijke regeling: is het dan mogelijk dat `an-
dere' belangen wel gewicht in de schaal kunnen leggen in die zin dat het
rechtmatigheidsoordeel aan het besluit tot vergunningverlening onthouden
wordt totdat op een adekwate manier tegemoet is gekomen aan deze belan-
gen, bijvoorbeeld door beperkende voorschriften die het (vermogens)nadeel
verzachten of zelfs totdat in voldoende mate compensatie is gegarandeerd?
Ik meen dat dit mogelijk moet zijn. Het is immers weinig inzichtelijk en dus
weinig duidelijk voor de derde-belanghebbende of er sprake is van een
wettelijke regeling met een open belangenafweging, waar privaatrechtelijke
belangen van derden gewicht in de schaal kunnen leggen, of inet een rege-
ling met een beperkte belangenafweging, waar slechts belangen mogen worden
meegewogen die vallen onder het door de wettelijke regeling beschermd
belang. Hct is ook nie[ helemaal redelijk dat in de gevallen waarin iemand
schade lijdt hij niet rechtstreeks kan opkomen tegen het schade-veroorza-
kende besluit op zich, enkel en alleen omdat uit de wettelijke voorschriften
een beperkte belangenafweging voortvloeit.

De onder (2) genoemde beperking geldt ingeval de wettelijke regeling (die
het belang beschermt) in relatie moet worden gezien to[ andere wettelijke
regelingen. Hiermee wordt blijkbaar gedocld op de gevallen waarin concrete
belangen van derden, die door de vergunningverlening worden geschaad, nie[
bij die vergunningverlening worden meegewogen, maar wel aan de orde
komen nadat het desbetreffende bestemmingsplan onherroepelijk is goedge-
keurd: na goedkeuring van het bestemmingsplan is een planschadeclaim op
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grond van art. 49 WRO ontvankelijk~ Deze constructie om belangen mee
te wegen wordt, indien mogelijk, gevolgd in het geval waarin de toepasse-
lijke wet bepaalt dat "een vergunning slechts geweigerd mag worden in het
geval dat ...". Een fraai voorbeeld biedt de Afvalstoffenwet: een vergunning
ingevolge de Afvalstoffenwet wordt slechts geweigerd indien verlening daar-
van niet in overeenstemming zou zijn met een voor de provincie geldend
plan of anderszins in strijd zou zijn met het belang van bescherming van het
milieu69. Nu is het heel wel denkbaar dat bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf,
dat grenst aan de inrichting die een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet
behoeft, schade lijdt door deze vergunningverlening. (Privaatrechtelijke)
belangen van de benadeelde derde kunnen echter gcen rol spelen in de
belangenafweging die plaatsvindt bij een vergunningverlening op grond van
de Afvalstoffenwet. Wel kunnen deze belangen aan de orde komen wanneer
er een wijziging van het bestemmingsplan moet plaatsvinden om de inrich-
ting die de Afvalstoffenwetvergunning behoeft ter plaatse te kunnen situeren.
In de considerans bij de vergunningverlening kan dan worden overwogen dat
de schade door de vergunningverlenende instantie aan de benadeelde derde
op de voet van art. 49 WRO wordt vergoed.

In de praktijk blijkt deze theoretische constructie niet altijd vlekkeloos
te verlopen. Om te blijven bij het voorbeeld van de vergunningverlening op
grond van de Afvalstoffenwet, een voorbeeld dat niet louter hypothetisch van
karakler is: ten behoeve van het oprichten en exploiteren van een wilstor[
wordt een vergunning verleend op grond van de Afvalstoffenwet. Bij een
vergunningverlening ingevolge de Afvalstoffenwet (die geen eigen schadever-
goedingsregeling kent) en waarin bepaald wordt dai een vergunning slechts
geweigerd mag worden op grond van rcdenen die het `afvalstoffenbelang'
raken, kan het rechtmatigheidsoordeel niet aan de vergunning worden ont-
houden op grond van de reden dat in onvoldoende mate rekening is gehouden
met de (privaatrechtelijke) belangen van derden. Deze wet staat dat niet
toe. Stel dat aan een wilverwerkingsbedrijf een vergunning wordt verleend
ingevolge de Afvalstoffenwet. Een van de omwonende lijdt daardoor schade.
Een gevraagde schorsing van de vergunning door de benadeelde word[ af-
gewezen. In de bodemprocedure worden de bezwaren ongegrond verklaard.
Inmiddels wordt op basis van de vergunning gehandeld (het schorsingsverzoek
is immers afgewezen, en daarmee verkrijgt de vergunning rechtskracht). Het
nadeel wordt dus reeds ondcrvonden. Op geen enkele wijze is de benadeelde
enige zekerheid gegeven omtrent het in aanmerking komen voor schadever-
goeding. Door de beperkte belangenafweging is het onmogelijk om de uit te

68. Een eerder ingediende claim kan wel in behandcling worden genomen, maar een
definitief besluit kan pas worden genomen, nadat de definitieve gcedkeuring een feit
is. Zie: KB 6 november 1972, AB 1973, 75 ( Bunde); KB 7 juli 1978, AB 1979, 108
(Boxtel); KB 10 juli 1979, AB 1980, 40 (Ilontenisse).

69. Art. 40 Afvalstoffenwet.
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keren compensatie voldoende te verzekeren door in een vergunningsvoor-
schrifi daarom[rent bepalingen op te nemen. Wel is mogelijk dat de vergun-
ningverlenende instantie in de considerans bij de vergunning overweegt dat
schadeclaims door de gemeente X. op de voet van art. 49 WRO zullen worden
afgehandeld. De vraag is of daarmee de vergoeding voldoende verzekerd is,
zeker indien de betrokken gemeente hieromtrent geen enkele uitlating wenst
te doen. Van tijdige vergoeding van het te lijden nadeel kan al helemaal
geen sprake meer zijn, als er procedures gaande zijn omtrent het het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan. Schadeclaims op grond van art. 49
WRO kunnen slechts nadat het bestemmingsplan definitief is geworden in
behandeling worden genomen.70

Ook al is de vergoeding voldoende verzekerd, zeer problematisch wordt
het indien de Kroon goedkeuring aan het bestemmingsplan -waardoor de stort
ter plaatse kon worden gesitueerd- onthoudt, zodat een 49 WRO-claim hele-
maal niet toegewezen kan worden. De benadeelde kan in zo'n geval de ver-
gunningverlenende instantie niet civielrechtelijk aanspreken op grond van
onrechtmatige daad, bestaande uit een gebrekkige (onrechtmatige) vergun-
ningverlening. Het besluit tot vergunningverlening is immers in stand ge-
bleven in de administratiefrechtelijke procedure. Evenmin kan compensatie
worden uitgekeerd op de voet van art. 49 WRO: de goedkeuring is immers
aan het bestemmingsplan onthouden. Wellicht is het in een dergelijk geval
mogelijk een onrechtmatige daadsvordering in te stellen bij de burgerlijke
rechter terzake van het besluit tot vas[stelling van het bestemmingsplan,
door welk beslui[ de gewraakte stort ter plaatse kon worden gesitueerd en
de gewraakte vergunning kon worden verleend. Mij is geen enkel geval
bekend van een dergelijke civielrechtelijke schadevordering.

(2.4) Co~iclusie

Naar mij lijkt mag uit het bovenstaande in z'n algemeenheid de conclusie
worden getrokken dat er een hoogst ongelukkig onderscheid bestaat tussen
wettelijke regelingen met een beperkte belangenafweging en regelingen met
een meer open belangenafweging. Een verdcrgaande conclusie kan zijn dat
het in navolging van de (Vz.) Afdeling rechtspraak aanbevcling verdient om
concrete belangen van derden die niet vallen onder het door de wettelijke
regeling beschermde belang mee te wegen, in de lijn van art. 3.2.3 vooront-
werp Awb in de gevallen waarin de wettelijke regeling een open belangen-
afweging niet uitsluit. Nog verdergaand is de aanbeveling om de beperking
te laten vervallen dat bij een niet-open belangenafweging uit de samenhang
van een wet[elijke regcling met andere wettelijke regelingen kan voortvloei-

70. Of eerder indien cen bestemmingsplan ter legalisatie van een bestaande situatie dient:

KB ZS juni 1986, AB 1987, 9.
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en, dat concrete belangen van derden (die niet vallen onder het door de
vergunning beschermde belang) niet kunnen worden meegewogen.

Het is de vraag of het reëel is zo bevreesd te zijn voor het minder
streng toepassen van het specialiteitsbeginsel. De Afdeling rechtspraak heeft
in deze inmiddels een opening gemaakt; het voorontwerp Awb denkt in deze
lijn verder bij wettelijke regelingen die ruimte laten voor een open belan-
genafweging. Aan de zin van mogelijke beperkingen kan getwijfeld worden.
Uit het oogpunt van inzichtelijkheid in de wetstoepassing en rechtsbescher-
ming van benadeelden zijn dergelijke beperkingen niet wenselijk. Bovendien
rijst de vraag of het nodig is een dergelijke uitleg aan een wettelijke bepa-
ling te geven. Wanneer bepaald wordt dat `weigering van een vergunning
slechts kan geschieden om redenen van het beschermd belang' wil dat nog
niet zeggen dat bij verlening van een vergunning geen andere belangen
mogen meespelen, niet alleen in positieve zin, maar ook in negatieve zin:
niet weigeren, maar goedkeuring onthouden totdat andere belangen in vol-
doende mate zijn meegewogen. Dat dit de facto neerkomt op het (voorlopig)
niet kunnen uitoefenen van de aan vergunning onderworpen activiteit hoeft
geen belemmering te zijn voor een dergelijke in[erpretatie.

Bovendien is het moeilijk te zeggen of bij toetsing van een vergunning de
`praktijk' nog wel synoniem is voor `toepassing van de theorie'. Andere
belangen dan het door de wettelijke regeling beschermd belang kunnen
(bewust of onbewust) een rol spelen. Wie kan zeggen of bij een besluit tot
vergunningverlening dat vernietigd wordt op grond van een formeel gebrek,
bijvoorbeeld een gebrek in de zorgvuldige voorbereiding van het besluit, er
geen andere belangen dan het door de wettelijke regeling beschermd belang
onuitgesproken zijn meegewogen, belangen die bijvoorbeeld kunnen liggen in
het onvoldoende verzekerd zijn van compensatie aan benadeelde belangheb-
benden?

Voor dit betoog is van belang dat het specialiteitsbeginsel blijkbaar niet
meer onverkort geldt, althans niet wanneer de Afdeling rechtspraak een
vergunning toetst die wordt afgegeven op grond van een wettelijke regeling
met ecn ruimte voor een open belangenafweging. Niet valt in te zien waarom
de administratieve rechter een dergelijke belangenafweging niet in de prak-
tijk zou kunnen brengen ten aanzien van wettelijke regelingen waarbij een
beperkte belangenafweging plaatsvindt (of behoort plaats te vinden), noch
waarom andere administratieve rechters dit voorbeeld niet zouden kunnen
volgen. Een en ander voert tot de conclusie dat het specialiteitsbeginsel er
in principe niet aan in de weg hoeft te staan om andere concrete belangen
van derden (van bijvoorbeeld `privaatrechtelijke' aard) mee te wegen bij een
vergunningverlening. Dan is het nog maar een klein stapje om te zeggen dat,
wanneer concrete belangen van derden factoren zijn die gewicht in de schaal
kunnen leggen, dit ook te laten gelden ten aanzien van concrete belangen
van de vergunningverlener. Waar concrete belangen van derden relevant
kunnen zijn, kunnen ook eigen concrete belangen relevant zijn. En het kan
in omstandigheden een zeer concreet belang van de overheid zijn om haar
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aansprakelijkheid uit te sluiten of tot een bepaald bedrag te beperken. Het
specialiteitsbeginsel hoef[ in principe (en wellicht op den duur) geen obstakel
te vormen voor het eenzijdig uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid
van de overheid voor de genomen onrechtmatige besluiten.

Deze opvatting, dat ook de overheid haar aansprakelijkheid voor schade,
veroorzaakt door onrechtmatige besluitvorming in beginsel eenzijdig kan
beperken of uitsluiten strookt met de gedachte dat `het beschikken' eerder
een manier is waarop de publiekrech[elijke bevoegdheidsuitoefening nu een-
maal is georganiseerd, dan dat zij te maken heeft met `het wezen' van de
overheid. Ook heeft het eenzijdig kunnen uitsluiten~beperken van aansprake-
lijkheid helemaal niets [e makcn met `redelijkheidsmotieven': men hoeft geen
`goede reden' te hebben om aansprakelijkheid eenzijdig uit te sluiten. De
problematiek in deze loop[ geheel parallel met de problematiek bij het ge-
bruik van standaardvoorwaarden: redelijkheidsmotieven noch een bepaalde
machtspositie hebben iets te maken met het gebruik van standaardvoorwaar-
den (waarin vaak exoneraties zijn opgenomen). Zo ook bij publiekrechtelijke
bevoegdheidsuitoefening: redelijkheidsmotieven en~of het gebruik van macht
dienen gescheiden te worden gehouden van de problematiek van het gebruik
van eenzijdige bedingen (met daarin opgenomen aansprakelijkheidsbedingen).
Beschikkcn is `slechts' een (historisch gegroeide) organisatie[echniek.

3. EENZIJDIG EXONEREREN VAN DE AANSPRAAK OP SCHADE-
VERGOEDING BIJ RECHTSDWALING

Onder welke omstandigheden, in welke situaties, is het nu zinnig om een
exoneratie aan een beschikking te verbinden voor het geval de beschikking
onrechtmatig blijkt te zijn? Anders gezegd: Wanneer zal een eenzijdige
exoneratie -die in beginsel rechtsgeldig aan een beschikking verbonden kan
worden- aanspraakbelemmerend werken, als een beschikking eenmaal ver-
nietigd is en de burgerlijke rechter geadieerd wordt ter verkrijging van
schadevergoeding? Met vernietiging van de beschikking is immers de on-
rechtmatigheid en de schuld in beginsel gegeven; de overheid is derhalve
aansprakelijk voor haar onrechtmatig handelen, en gehouden de schade, door
dit handelen veroorzaakt, te vergoeden. Een aan de beschikking verbonden
exoneratie, die stand zou houden in de rechterlijke toetsing, kan de aan-
spraak op schadevergoeding belemmeren.

Wanneer een beschikking is vernietigd kan het zijn dat de overheid heeft
gedwaald omtrent het objectieve recht. De beschikkende instantie nam in
strijd met het recht een besluit. Voor deze rechtsdwaling is zij aansprakelijk
en derhalve gehouden de schade te vergoeden. Rechtsdwaling in verband met
een vernietigde beschikking disculpeert de overheid niet, ook al neemt de
beschikkende instan[ie misschien de meest verantwoorde beslissing op het
moment dat er besloten moet worden, ook al weet de overheid niet, noch
kan zij weten, wat rechtens is. En wanneer een vergunning is aangevraagd,
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moet er nu eenmaal -binnen een bepaalde termijn- op beschikt worden.
Weigercn te beschikken is ook een beschikking, en dit terecht.

In wclke gevallen kan een exoneratie aanspraakbelemmerend werken
wanneer de overheid gedwaald heeft in verband met een vernietigde beschik-
king? Vranken71 onderscheidt in zijn studie tussen (1) dwaling omtrent het
objectieve recht, resp. dwaling omtren[ de eigen rechtsaanspraak of het
recht van een ander, voor zover terug te voeren op een verkeerd inzicht in
het objectieve recht, en (2) dwaling omtrent de eigen rechtsaanspraak of het
recht van een ander, voor zover veroorzaakt door een onjuist inzicht in de
fei[en. Bij dit onderscheid sluit ik aan bij de bespreking van de `haalbaar-
heid' van een exoneratieclausulc, die als voorschrift aan een beschikking is
verbonden.

Ad (1). Eén van de gevallen waarin een exoneratie aanspraakbelemmerend
kan werken lijkt mij het geval van `omgaan' van de rechtspraak. Stcl: een
beschikkende instantie neemt met inachtneming van de toepasselijke jurispru-
dentie een bepaald besluit; het besluit wordt vernietigd omdat de rechter in
dai geval over gaat tot een andere uitleg van de wet dan voorheen; de
beschikkende instantie is aansprakelijk. In zo'n geval lijkt het alleszins
redelijk dat een exoneratiebeding terzake van de schade veroorzaakt door
het onrechtmatige besluit aanspraakbelemmerend werkt. Dit te meer omdat
in ons rechtsbestel de rechter in staat is `recht te vormen', een vorm van
`prospective overruling' niet of nauwelijks wordt toegepast en het aansprake-
lijk stellen van de rechterlijke macht voor de schade veroorzaakt door het
`omgaan' uitgesloten moet wordcn geach[. Omdat vaak wel min of ineer
`voorzienbaar' is dat de rechtspraak om zou kunnen gaan (bijvoorbeeld
wanneer een bepaalde wetsin[erpretatie algemeen afgekeurd is in de litera-
tuur of wanneer maatschappelijke opvattingen zich sterk hebben gewijzigd),
lijkt het aan te bevelen in ieder geval in dergelijke gevallen een exoneratie
aan de beschikking te verbinden.

Van een andere orde zijn de gevallen waarin de overheid dwaalt in haar
interpretatie van de wet of van een wettelijke bepaling. Daarin bestaan
gradaties in de ernst van de dwaling. Daarom valt niet buiten het concrete
geval om te zeggen of een exoneratie in stand kan blijven in de rechterlijke
toetsing. Daarbij maakt het niet uit of de rechter het beding toetst aan de
jurisprudentiële (HBU)catalogusformule (de inhoud van het beding, de aard
van de overeenkomst, de wederz~ijds kenbare posities en belangen etc.) of een
toets verrich[ overeenkomstig afdeling 6.5.2A Nieuw BW. Voorop staat dat de
overheid in geval van rechtsdwaling bij een vernietigde beschikking aanspra-
kelijk is voor het onrechtmatig genomen besluit. Of een exoneratie de aan-
spraak op schadevergoeding geheel of ten dele belemmert hangt af van `tal
van omstandigheden' oftewel van de omstandigheid of de overheid er in

71. Vranken (1989) p. 182 e.v.
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slaagt het vermoeden te weerleggen dat zij onachtzaam heeft gehandeld.
Heeft de overheid in geen enkel opzicht onachtzaam gehandeld dan is de
exoneratie terecht gemaakt. Na vernietiging van een beschikking zal een
exoneratie niet sneuvelen in een rechterlijke toets wanneer het vermoeden
van onachtzaamheid ook werkelijk weerlegd wordt. Het zij overigens opge-
merkt dat de regeling om[rent de algemene voorwaarden in het Nieuw BW
heel goed van toepassing kan worden verklaard op beschikkingen. Een een-
zijdige exoneratie voor de schade veroorzaakt door een vernietigde beschik-
king kan dan getoetst worden aan art. 6.5.2A.4 (6:237) sub f, een beding uit
de zgn. grijze lijst: een vermoeden van onredelijke bezwarendheid met be-
trekking tot een beding dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele
bevrijdt van een weltelijke verplichting tot schadevergoeding. M.a.w.: na
vernietiging van een beschikking wordt de eenzijdig gemaakte exoneratie
(waarbij de beschikkende instantie zich exonereert voor de oorzakelijk
geleden schade) vermoed onredelijk bezwarend te zijn; het ligt op de weg
van de beschikkende instantie dit vermoeden te weerleggen.

Gelet op de huidige competentiesferen dient de rechter, die de schadevor-
dering in behandeling neemt, bij het bepalen van de schadeplichtigheid de
werking van de exoneratie te beoordelen. Soms zal dat de administratieve
rechter zijn, bijvoorbeeld het CBB dat zich gewoonlijk uitspreekt over de
schade veroorzaakt door een onrechtmatig genomen bestuursbesluit, soms de
burgerlijke rechter, bijvoorbeeld na vernietiging van een beschikking door de
Afdeling rechtspraak RvS.

Naar mij lijkt zal een exoneratie in bepaalde gevallen vrijwel zeker
sneuvelen. In de gevallen waarin het beleid van de vergunningverlenendc
instantie zich niet verdraagt me[ het verlenen van een vergunning, die
(misschien of waarschijnlijk) juridisch niet geweigerd kan worden. Vergelijk
bepaalde in hoofdstuk 1 besproken gevallen van vernietiging van een be-
schikking, inhoudende de weigering een bouwvergunning te verlenen: de
gevallen waarin het weigeren van een bouwvergunning in feite niet geweigerd
kon worden -waarop men vaak nog werd geattendeerd door belanghebbende
zelf of door een andere betrokkene-, maar de gemeente prioriteit wenste te
leggen bij het kunnen volvoeren van haar eigen beleid. Zie de bespreking
van de casusposities in HR 30 januari 1987, NJ 1988, 90 (Nibourg~Zuidwolde),
HR 30 januari 1987, NJ 1988, 89 (Blaricum~Roozen), HR 26 februari 1988, NJ
1988, 489 (IJsselmuiden~Brink), Hof's-Hertogenbosch 23 augustus 1988, rolno.
531~86~He (Maarheeze~Kraaijvanger). In de gevallen da[ een gemeente `beter
had moeten weten' zal de ontvanger van de beschikking het exoneratiebe-
ding, getoetsl aan de catalogus-formule, niet tegen zich hoeven te laten
gelden, resp. zal het beding niet in stand kunnen blijven omdat de overheid
er niet in zal slagen het vermocden te weerleggen dat zij onachtzaam heeft
gehandeld.

Toch hoeft dit niet in alle gevallen te gelden: een exoneratie kan in
stand blijven wanneer de rechtsdwaling niet getuigt van onachtzaamheid. In
die gevallen waarin een gemeente bijvoorbeeld in alle oprechtheid terecht

239



twijfels kan en mag hebben over bijvoorbeeld de betekenis van een struc-
tuurplan in verhouding tot de (interpretatie van) een bestemmingsplan, kan
een exoneratie terzake voorkomen dat na vernietiging de schade (volledig)
vergoed moet worden. Vgl. bijvoorbeeld de casus in HR 7 april 1978, NJ 1979,
596 (Groningen~De Gruyter): in cassatie bleek dat de gevraagde bouwvergun-
ning geweigerd mocht worden omdat de gemeente het bestemmingsplan zo
mocht interpreteren als zij had gedaan; was het oordeel van de Hoge Raad
anders uitgevallen (hetgeen goed denkbaar was geweest: Rechtbank en Hof
hadden reeds anders geoordeeld) zou een exoneratie m.i. kans van slagen
hebben gehad.

Een gerede kans om in de rechterlijke toetsing te sneuvelen hebben even-
eens de aan een beschikking verbonden exoneraties in het geval waarin het
nemen van een beschikking, vanuit beleidsoogpunt wensclijk is, maar zich
niet verdraagt met gerechtvaardigde belangen van anderen. Vgl. de in hoofd-
stuk 1 besproken sanctie(gelijkende) maatregelen zoals het aanzeggen~uit-
oefenen van bestuursdwang of het opleggen van een prijzenbeschikking,
waarvan sprake is in HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669 (St.Oedenrode~-
Driessen) en HR 23 september 1986, NJ 1987, 253 (Hoffmann-La Roche).

In welke gevallen -buiten reeds genoemde si[uaties- maakt een exoneratie
voor schade veroorzaakt door een vernietigde beschikking een gerede kans
van slagen om in stand te blijven in de rechterlijke toetsing? Ik meen dat
een belangrijk toepassingsgebied voor exoneratiebedingen ligt bij begunstigen-
de bestuursbesluiten, namelijk vergunningverleningen (of ontheffingen), die
kans lopen om op verzoek van derden vernietigd te worden. Met dergelijke
begunstigende besluiten die blootstaan aan vernietiging op verzoek van
derden kunnen worden gelijkgesteld de besluiten die `spontaan' vernietigd
worden. Vernietiging van een bestuursbesluit op verzoek van derden is een
zeer ongewisse zaak. Het is goed mogelijk dat niet is in te schatten welke
belangen bij de (administratieve) rechter in de belangenafweging uiteindelijk
zullen prevaleren. Bovendien is prioriteit in belangen aan verandering onder-
hevig. Zo winnen milieubelangen het de laatste jaren steeds vaker van eco-
nomische belangen. Ik kan me voorstellen dat een vergunningverlenende
instantie die ter goeder trouw in onzekerheid verkeert over de vraag welke
belangen dienen te prevaleren, zich met succes op een exoneratiebeding kan
beroepen. Bovendien maken exoneratiebedingen bij vergunningverleningen
een goede kans om in de rechterlijke toets stand te houden vanwege het
interactief karakter van bepaalde vergunningverleningen. Ik acht het niet
uitgesloten dat een exoneratie, terzake van schade veroorzaakt door ver-
nietiging op verzoek van derden, in of na overleg met de vergunningaanvra-
ger als voorschrift aan de beschikking, inhoudende de vergunningverlening,
wordt verbonden. Dit kan een bouwvergunning zijn, een standplaatsvergun-

240



ning of een andere eenvoudige vergunningverlening.n Gezien de wijze van
totstandkoming van zo'n beding en gezien het feit dat er bepaald geen
sprake hoeft te zijn van enige onachtzaamheid aan de kant van de vergun-
ningverlenende instantie kan zo'n `overeengekomen' aansprakelijkheidsbeding
terzake van vernietiging door derden wellicht in stand blijven bij concrete
toetsing van het beding.

Ad (2) Dwaling omtrent de eigen rechtsaanspraak of het recht van een
ander kan veroorzaakt worden door een onjuist inzicht in de feiten. Kan
met een exoneratie bereikt worden dat de aanspraak op schadevergoeding na
vernietiging van een beschikking (ten dele) wordt belemmerd in het geval
de vernietiging van de beschikking een gevolg is van het doen van onjuiste
mededelingen aan de kant van de vergunningverlenende instantie of het
nalaten zich te informeren over feitelijke stand van zaken? Dat zal niet
meevallen, dunkt mij, althans niet in de gevallen waarin sprake van een
schending van de zorgplicht. Wanneer is er nu sprake van een schending
van de zorgplicht? Dat is het geval -kort gezegd- wanneer niet voldaan is
aan mededelings- informatie- of onderzoeksplicht. In dit opzicht vertonen
het Nederlandse en het Engelse recht veel gelijkenis. M.M. van Rossum, De
schadevergoedingsplicht bij dwaling en de negligent misrepresentation, WPNR
5928 (1989), vergelijkt het Engelse begrip `misrepresentation' met het ons
bekende dwalingsbegrip. Op basis van de Common Law is schadevergoeding
mogelijk bij `negligent misrepresentation'. Daarvan is sprake bij schending
van de `duty of care'. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van schen-
ding van `duty of care' zijn een drietal factoren van belang: de mededelings-
plicht73, de informatieplicht74 en de onderzoeksplich[75. Naar Nederlands
recht is dit niet wezenlijk anders: schending van een zorgplicht kan, behalve
tot vernietiging van een overeenkomst, ook leiden tot een verplichting tot
schadevergoeding. Wanneer er sprake is van een schending van de zorgplicht
is enkel in een concrete context te zeggen. Veel casuïstiek over dit thema

72. Bij complexe vergunningverleningen (milieuvergunningen) speelt deze problematiek
minder omdat de vergunning niet eerder van kracht wordt dan nadat op een (door
vergunningaanvrager of belanghebbende derde) ingediend schorsingsveacek is beslist.

73. In het Engels recht staat voorop de verplichting geen onware mededelingen te doen.
Deze verplichting lijkt verder te gaan dan in ons recht, aldus Van Rossum (1989)
p. 499.

74. Volgens Van Rossum (1989) p. 500 lijkt het Engelse recht nog minder snel een
spreekplicht aan te nemen dan bij ons het geval is, omdat het principe van de `non-
disclosure' geldt, d.w.z. dat de wetenschap van wezenlijke feiten op zichzelf niet
voldcende reden is een spreekplicht aan te nemen. Dit principe lijdt uitzondering bij
enkele bijzondere overeenkomsten en bij vertrouwensrelaties tussen partijen.

75. Van Rossum (1989) p. 499: In het Nederlandse recht lijkt de onderzceksplicht sterker
te zijn dan in het Engelse recht.
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is te vinden in de studie van J.B.M. Vranken, Mededelings- informatie- en
onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, Zwolle, 1989.

Een aan een bcschikking verbonden exoneratie die beoogt aanspraakbelem-
merend te werken in geval van rechtsdwaling veroorzaakt door een onjuist
inzicht in de feiten maakt weinig kans in de rechterlijke toetsing stand te
houden wanneer er sprake is van schending van een zorgplicht. Zeer belang-
rijk, niet alleen voor de overheid maar voor willekeurig welke partij, is in
ieder geval dat men juiste mededelingen doet. In concreto betekent dit dat
men een exoneratie in geval van het doen van onjuis[e mededelingen -zoals
het geval is in HR 22 november 1985, NJ 1986, 722 (VBcD~Groningen) of in
Hof Amsterdam 22 maart 1984, NJ 1985, 297 (gehuwde AAW-ster)- niet tegen
zich zal hoeven te laten gelden. Bij de informatie- of inededelingsplichten in
het bijzonder hangt veel af van de concrete omstandigheden. Wanneer een
gemeente zelf onvoldoende moeite doet zich ervan te vergewissen of de
feiten, waarop zij haar beslissing baseert, correct zijn, schendt zij haar
zorgplicht: vgl. HR 21 december 1984, NJ 1985, 904 (Gielen~Grathem).

Om kort samen te vatten: een exoneratie verbonden aan een bestuurs-
besluit kan in bepaalde gevallen aanspraakbelemmerend werken wanneer de
overheid dwaalt omtrent het objectieve recht. Weinig kans daarop bestaat in
de gevallen waarin het besluit (de beschikking) gekenmerkt wordt door een
sterk eenzijdig interveniërend karakter. Deze exoneraties lopen veel kans te
sneuvelen in een rechterlijke toetsing. De beste kansen om in een rechter-
lijke toetsing s[and te houden, lijken te hebben de exoneraties die -in of na
overleg met de vergunningaanvrager- aan vergunningverleningen worden
verbonden, terwijl die besluiten tot vergunningverlening op verzoek van
derden vernietigd worden. Daaren[egen zullen aan beschikkingen verbonden
exoneraties bij schending van een zorgplicht door de beschikkende instantie
vrijwel zeker sneuvelen. Een en ander houdt in dat, hoe risicovoller een
besluit is, des te minder kans er is dat een aan de beschikking verbonden
exoneratie aanspraakbelemmerend zal werken.

4. HET UITSLUITEN~BEPERKEN VAN DE AANSPRAAK OP SCHADE-
VERGOEDING DOOR DE WETGEVER

Na[uurlijk zijn er andere (meer drastische) methoden voorhanden om te
voorkomen dat de overheid civielrechtelijk aansprakelijk is voor de schade
veroorzaakt door vernietigde beschikkingen, namelijk wanneer de wetgever
meent dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor vernietigde beschik-
kingen de kosten voor de overheid te veel doet oplopen en dit een bedrei-
ging vormt voor de financiële huishouding van de overheden. Tot op heden
heeft de wetgever de mogelijkheid om de burgerlijke rechter te benaderen
me[ een art. 1401 BW-actie nooit willen uitslui[en. Diverse administratief-
rechtelijke wetten bepalen dat bij vernietiging (en soms bij instandlating)
van een besluit een schadevergoeding kan worden toegekend, onverminderd
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het recht van belanghebbende om op grond van andere wettelijke regelingen
schadevergoeding te vragen. Inmiddels is de verhouding tussen bestuur en
bestuurden in die zin veranderd, dat de bestuurden steeds minder aarzelen de
overheid aansprakelijk te stellen voor de door hen geleden schade. Evenzo
vertoont de rechter weinig aarzeling dergelijke schadeclaims toe te wijzen.
Indien de formele wetgever van mening is da[ in deze situatie verandering
dient te komen -bijvoorbeeld omdat de kosten van schadevergoedingen voor
vernietigde beschikkingen te hoog oplopen-, kan de wetgever er toe over
gaan om met de daarvoor vereiste aanpassing van enkele wetsartikelen, de
mogelijkheid uit te sluiten bij de burgerlijke rechter schadevergoeding te
eisen na aministratiefrechtelijke vernietiging. De wetgever heeft tot op heden
geen blijk gegeven in deze richting te willen denken.

Wel heeft de wetgever oog voor de mogelijkheid dat het bedrag waartoe
een partij schadeplichtig kan worden bevonden (ver) kan uitstijgen boven het
bedrag waarvoor het risico door verzekering gedekt is of gedekt kan worden.
Het Nieuw BW opent in art. 6.7.9.126 (6:110) de mogelijkheid om bij algemene
maa[regel van bestuur te komen tot limitering van aansprakelijkheid: "Opdat
de aansprakelijkheid die terzake van schade kan ontstaan niet hetgeen
redelijkerwijs door verzekering kan worden gedekt, te boven gaat, kunnen
bij algemene maatregel van bestuur bedragen worden vastgesteld, waarboven
de aansprakelijkheid zich niet uitstrekt. Afzonderlijke bedragen kunnen
worden bepaald naar gelang van onder meer de aard van de gebeurtenis, de
aard van de schade en de grond van de aansprakelijkheid." Aangenomen
wordt dat de strekking van genoemd artikel niet alleen beperkt is tot het
openen van de mogelijkheid limiteringsregelingen te treffen in gevallen van
`risico'-aansprakelijkheid, maar dat ook limiteringsregelingen mogelijk zijn
in geval van op `schuld' gebaseerde aansprakelijkheden. Behoudens gevallen
van `opzet' en `roekeloosheid met waarschijnlijkheidsbewustzijn van schade'
kan aldus de aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag worden gelimiteerd.7~
De gedachte achter het wetsartikel is duidelijk: aansprakelijkheid dient zich
soms niet uit te strekken tot boven het bedrag waarvoor men zich rede-
lijkerwijs kan verzekeren. Het is natuurlijk wel de vraag of de aansprake-
lijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen bij uitstek in aan-
merking dient te komen voor limitering bij AMvB. Wat voor reden zou de
wetgever kunnen hebben om deze materie bij AMvB te regelen? Een reden
zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een grote verscheidenheid is in polissen
en er daarom onzekerheid is wie zich tot welk bedrag dient te verzekeren.
Mij is niet gebleken van grote verscheidenhcid in polissen, althans niet bij
gemeenten, voor wat betreft het standaard verzekerd bedrag noch de bereke-

76. Zie: F.HA. Arísz. Bestaat er reden de verhaalsaansprakelijkheid van becefenaren

van bepaalde vrije bercepen ter zake van schade door bercepsfouten te beperken bij,

per bercep vast te stellen, algemene maatregelen van bestuur? In: HNJV, Zwolle,
1987, p. 54~55.
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ning van de verschuldigde premie. Dit komt voornamelijk doordat Centraal
Beheer verreweg de grootste gemeenteverzekeraar is. Het standaard verzekerd
bedrag voor `vermogensschade' bij Centraal Beheer is momenteel Fl. 250.000,-
per gebeurtenis. Bij deze maatschappij bestaat de mogelijkheid dit bedrag te
verhogen tot Fl. 500.000,- of Fl. 1.000.000,- per gebeurtenis. Het aantal
inwoners van een gemeente vormt de premiegrondslag. Op dit moment is er
geen maatschappij die kan concurreren met Centraal Beheer voor wat betreft
de verhouding premie~risico. Andere maatschappijen richten zich (nog) niet
expliciet op dit marktsegment. Polissen bij andere maatschappijen dekken
veelal de schade tot FI. 50.000,- à Fl. 100.000,- per gebeurtenis. Op dit
moment lijkt regeling bij AMvB dan ook niet nodig, althans niet teneinde
duidelijkheid te brengen in een verscheidenheid van (standaard) verzekerde
bedragen per gebeur[enis.

Gezien het matigingsrecht van de rechter naar komend recht (art.
6.1.9.12a (6:109) Nieuw BW) kan voldoende recht worden gedaan aan partijen
wanneer volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden tot onaan-
vaardbare gevolgen zou leiden.

Of de wetgever er wel of niet verstandig aan doet om in te grijpen, ten-
einde schadevergoeding bij vernietiging van een beschikking onmogelijk te
maken, of bij algemene maatregel van bestuur tot een bepaald bedrag te
limiteren, kan niet op (louter) juridische gronden beargumenteerd worden.
Het enige min of ineer juridische argument is, dat het uit het oogpunt van
eenheid in de rechtsontwikkeling bijzonder storend zou zijn, om voor de
aansprakelijkheid van de overheid een uitzondering te maken. Het is in ieder
geval geen elegante oplossing om voor de ovcrheidsaansprakelijkheid ecn
uitzondering te maken in gunstige zin voor de overheid en in ongunstige zin
voor de `slachtoffers' van het overheidshandelen. Deze inbreuk op de eenheid
in het rechtssysteem valt m.i. niet op rechtstheoretische gronden te verde-
digen. Omdat het `waarom' van het discrimineren voor overheidsaansprake-
lijkheid niet te verdedigen valt, is een logische consequentie dat een derge-
lijke uitzondering ten aanzien van de overheid ook niet maatschappelijk
geaccepteerd zal worden. Schade niet vergoed krijgen omdat toevallig de
overheid de schade heef[ toegebracht, zal in ieder geval niet in positieve zin
bijdragen aan de maatschappelijke legitimatie van het overheidsgezag.

Zelfs het argument van de eenheid van he[ Nederlandse rechtssysteem is
in wezen een argument dat steunt op (rechts)poli[ieke opvattingen. Daarbij
ga ik er immers van ui[ dat de tendens tot `claim-mindedness' en het sneller
toewijzen van schadevorderingen door de rechter over het geheel genomen
een wenselijke ontwikkeling is. Daarover hoeft niet iedereen he[ eens te
zijn. Men kan immers ook de opvatting zijn toegedaan dat de aansprakelijk-
heid over de gehele linie te ver verruimd is; dat niet alleen het overheids-
handelen, maar het handelen van rechtssubjecten in het algemeen te snel
leidt tot gehoudenheid de (toevallig) veroorzaakte schade te vergoeden. Een
te ver oprekken van de figuur van de `onrechtmatige daad' (door het uithol-
len van het schuld- en causaliteitsvereis[c, en he[ verruimen van het begrip
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`relativiteit' of `beschermd belang') zou dan afbreuk doen aan de eigen
verantwoordelijkheid.

Naar mijn mening getuigt een dergelijke opvatting van onvoldoende in-
zicht in de sturende functie van het privaatrecht in de realiteit. In de reali-
teit vervullen personen (en organisaties) op verschillende momenten ver-
schillende rollen. Soms zal dat de rol zijn van schade-veroorzaker, soms de
rol van schade-lijder. Het rekening houden met de ander (het in acht nemen
van de zorgplicht ten opzichte van de ander) wordt eerder bewerkstelligd
door het hanteren van een ruime aansprakelijkheid voortoegebrachte schade
voor de schade-veroorzakers dan dc. het benadrukken van de eigen verant-
woordelijkheid van de schade-lijders. Deze ruime aansprakelijkheid voor
schade-toebrengend handelen strekt zich niet uit ten opzichte van één bij-
zonder rechtssubject -of een aantal bijzondere rechtssubjecten-, maar in
feite beoogt het een gedragssturende norm te zijn, die voor een ieder geldt.
Dit is een effectieve methode om gedragsmodificaties tot stand te brengen.
Wijzen op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid stuurt het gedrag niet
rechtstreeks in de richting van het meer rekening houden met de ander.

Tenslotte kan men dan nog betwisten of het gewens[ is steeds meer
rekening met de ander te (moeten) houden. De vraag hoever men in (ge-
stuurde of soms afgedwongen) solidariteit met anderen moe[ gaan heeft enkel
nog te maken met poli[iek-maatschappelijke opvattingen. De één zal daarin
verder willen gaan dan de ander. Solidariteit met anderen heeft nu eenmaal
te maken met het politieke thema van de verdelende rechtvaardigheid.

5. CONCLUSIE

Nu de hordenloop ten einde is en de nodige hindernissen genomen zijn kan
kort worden samengevat. In beginsel staat niets er aan in de weg dat de
overheid haar aansprakelijkheid, zowel terzake van `rechtmatig' schade-
veroorzakend handelen als terzake van onrechtmatig schade-veroorzakend
handelen beperkt of uitsluit. Het is in wezen niet relevant of de overheid
hiertoe contractueel overgaat, of dat zij eenzijdig daartoe besluit. Dit ligt
volkomen in de lijn van de opvatting dat het beschikken en het (onder
standaardvoorwaarden) contracteren in feite enkel organisatietechnieken
zijn.
Wat bctreft de aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschik-
kingen verschilt de aansprakelijkheid van de overheid derhalve niet van een
normale aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid kan in beginsel zowel eenzij-
dig als tweezijdig worden beperkt of uitgesloten. Of en wanneer een eenzij-
dige exoneratie terzake van het vergoeden van de schade veroorzaakt door
een onrechtmatige beschikking aanspraakbelemmerend werkt, is -kort samen-
gevat- afhankelijk van de uitkomst van de bekende catalogusformule waarmee
ik (met een knipoog naar art. 6.5.2A.2a (6:233) sub a Nieuw BW), met veel
plezier afsluit: indien, gelet op de aard en de overige inhoud van de over-
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eenkomst of beschikking, de wijze waarop de voorwaarden of voorschriften
tot stand zijn gekomen,- de wederzijds kenbare belangen van partijen en de
overige omstandigheden van het geval, het (aansprakelijkheids)beding onrede-
lijk bezwarend is voor de wederpartij.
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Samenvatting

De inleiding handelt om de vraag of de overheid een bijzondere partij is. Het
is tamelijk gebruikelijk te vertrekken vanuit de vooronderstelling dat de
overheid zich in één of ineer opzichten onderscheidt van andere maatschap-
pelijke actoren. Juridisch vertaalt zich di[ zo, dat de overheid geacht wordt
op een andere manier aansprakelijk te zijn dan een private partij. Bij dit
uitgangspunt kunnen de nodige vraagtekens worden gezet.

Functionele bijzonderheid heeft als criterium voor een bijzondere positie
nauwelijks nog onderscheidend vermogen.

Het behartigen van het algemeen belang geschiedt niet per definitie
door de overheid: het is aannemelijk dat de overheid als grote institutionele
organisatie ook eigen, met de organisatie samenhangende, belangen behartigt;
bovendien behartigen ook andcre actoren dan de overheid collecticve ideële
belangen.

De overheid valt niet te beschouwen als exclusief pleitbezorger van de
principes van de democratische sociale rechtsstaat. Het verwezenlijken van
deze principes wordt, als zijnde in wezen een zedelijk idee, gedragen door
alle leden van een samenleving.

Evenmin kan op de voorhand worden ui[gegaan van een bijzondere
positie van de bestuurlijke overheid vanwege het feit dat de overheid als
enige in haar handelen gebonden is aan het legaliteitsbeginsel en het specia-
liteitsbeginseL In de (rechts)praktijk zijn beide beginselen niet immer onver-
kort van toepassing op het bestuurlijk handelen.

Is het ondanks al deze vraagtekens bij een bijzondere positie van de
overheid zo dat de overheid juridisch wel een bijzondere partij is? De vol-
gende hoofdstukken werken deze probleemstelling uit met betrekking tot
het onderwerp: de aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde be-
schikkingen.

In hoofdstuk 1 worden twee kwesties besproken: (1) de jurisprudentie die
interessant is met betrekking tot de civielrechtelijke aansprakelijkheid van
de overheid voor vernictigde beschikkingen; bij deze bespreking wordt het
criterium gehanteerd: het risico van een schadevordering na vernietiging van
een beschikking, (2) de aard van deze aansprakelijkheid: is er mogelijk
sprake van een `risico'-aansprakelijkheid van de overheid terzake van ver-
nie[igde beschikkingen?
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Ad (1). Onderscheiden worden vier categorieën: besluiten om financiële
steun te verlenen, complexe vergunningverleningen, (eenvoudige) vergunning-
verleningen, en beschikkingen met een sanctie-karakter.

Het risico dat de subsidiënt met succes wordt aangesproken terzake van
schade veroorzaakt door onrechtmatige toezeggingen en toekenningen van
subsidies lijkt nict bijzonder groot. Eerst en vooral omdat een onrechtmatig
genomen besluit tot vermindering of beëindiging van subsidie in veel gevallen
niet direct (grote) schade veroorzaakt. Weliswaar zal met name bij verminde-
ring of beëindiging van subsidie wegens beleidswijzigingen vaak wel de
bereidheid groot zijn om het besluit aan te vechten, daar staat tegenover dai
bij wijziging of intrekking van subsidie de (strenge) zorgvuldigheidsnormen
die daaromtrent gesteld worden, redelijk duidelijk zijn vanuit de jurispruden-
tie.

Gelet op de feiten zijn complexe vergunningverleningen geen besluiten
waarbij he[ risico van een civielrech[elijke vordering na vernietiging bij-
zonder groot is. Mogelijke verklaringen daarvoor vormen de lange voorberei-
dingstijd waarin de (voorschriften bij de) vergunning worden doorgesproken,
de uitgebreide voorbereidingsprocedure ter bescherming van de rechten van
derden, en het fei[ dat de (voorschriften bij de) vergunningverlening veelal
pas later rechtskracht verkrijgen.

Onrechtma[ige besluiten bij (eenvoudige) vergunningverleningen kunnen
worden onderverdeeld in twee categorieën: (1) het [en onrechte verlenen van
een vergunning of ten onrechte wijzigen~intrekken van een vergunning;
spontane vernietiging van een vergunning, (2) het ten onrechte weigeren van
een vergunning. Na vernietiging van een besluit is het risico van een schade-
vordering in alle genoemde categorieën reëel te achten. Het weigeren van
een vergunning, en zeker het weigeren van een gebonden beschikking als een
bouwvergunning, is een risico-vol besluit. De schade, die een gebrekkig
besluit veroorzaakt, kan hoog oplopen. De (financiële) belangen aan de kant
van de vergunningaanvrager en de (beleids)belangen aan de kant van de
vergunningverlener zijn vaak groot.

Voor het bestuur zijn maatregelcn met een sanctie-karakter, zoals het
aanzeggen~uitoefenen van bestuursdwang of het opleggen van een prijzen-
beschikking, zeer risico-volle besluiten, mede omdat zij beogen doelbewust
nadeel toe [e brengen. De beschikkende instantie loopt een groot risico: de
belangen die op het spel staan zijn doorgaans groot, de motivatie om in
beroep te gaan tegen de beschikking evenecns. Bovendien veroorzaakt een
onrechtmatig besluit vrijwel zeker (vertragings)schade.

Ad (2): Is er inderdaad sprake van een soort risico-aansprakelijkheid,
en zo ja, waarop is deze `risico-aansprakelijkheid' dan gebaseerd? In de
literatuur worden globaal genomen enkele, elkaar niet uitsluitende, argumen-
ten gehanteerd. De aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde be-
schikkingen berust (1) op basis van het gelijkheidsbeginsel: de gelijkheid
van de burgers voor publieke las[en, (2) op basis van het willen compenseren
van ongelijkheid; daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen compensatie van
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machtsongelijkheid en compensatie van processuele ongelijkheid, (3) op basis
van toerekening op grond van het feit dat de overheid verantwoordelijk is
voor wetshandhaving en -toepassing.

Het gclijkheidsbeginsel (i.c. het beginsel van gelijkheid van de burgers
voor de publieke lasten) biedt geen basis voor schadevergoeding tengevolge
van in strijd met het recht genomen beschikkingen. Onrechtmatige beschik-
kingen vormen geen last die door de overheid op de burger(s), dan wel een
groep van hen, gelegd wordt teneinde andere zeer gewenste voorzieningen
mogelijk [e maken. De schade veroorzaakt door een in strijd met het recht
genomen beschikking is onbedoeld, onvoorzien, en in beginsel onrechtmatig.

Ongelijkheidscompensatie kan twee aspecten omvatten: (a) compensatie
van machtsongelijkheid, en (b) compensatie van processuele ongelijkheid.
(a) Er lijkt onvoldoende reden te zijn om aan te nemen dat de `risico'-
aansprakelijkheid voor vernietigde beschikkingen een compensatie vormt voor
een (veronderstelde) machtspositie van de bestuurlijke overheid (de beschik-
kende instantie) ten opzichte van de burger (ontvanger~geadresseerde) van
een beschikking. Macht gedefinieerd als he[ vermogen van een organisatie om
macht te verkrijgen en te behouden, hangt af van de toegang tot de machts-
middelen in combinatie me[ een in aan[al en gevarieerdheid beperk[ aantal
doeleinden. Zo gedefinieerd is de vergunningvcrlenende instantie niet per
definitie een partij die machtiger is dan de vergunningaanvrager. De overheid
is niet per definitie meer deskundig, ook niet met betrekking tot wetskennis.
De (gemotiveerde) `burger' is in s[aat evenveel of ineer deskundigheid te
mobiliseren. Het eenzijdig gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden kan
onder druk van de omstandigheden in een bepaalde, door de vergunningaan-
vrager gewenste, richting aangewend worden. Vecl hangt af van de omstan-
digheden waarin de vergunningaanvrager verkeert. Onder omstandigheden
kan een bedrijf concreet een mach[spositie innemen. In de praktijk kan de
feitelijke macht van de vergunningaanvrager groter zijn dan die van de
vergunningverlener. Bovendien heeft een vergunningaanvrager veelal een
beperkt aantal doeleinden, beperkt in aan[al en beperkt in gevarieerdheid,
althans vergeleken met de bestuurlijke overheid. Echter: belangen kunnen
samenvallen en redelijk parallel lopen, zeker indien de economische positie
van het bedrijf gunsiig is: bedrijven zijn in zo'n geval goed in staat om
`algemene belangen' te honoreren.
(b) Sommige ongelijkheden zijn te verklaren vanuit andere bronncn, bijvoor-
beeld vanuit een processueel sterke positie van één partij. De processuele
positie van de beschikkende instantie is `sterker' in die zin dat het beschik-
ken eenzijdig door het bestuur geschiedt en de ontvanger van de beschikking
de vragende, afhankelijke par[ij is. De strikte civielrechtelijke aansprakelijk-
heid van de overheid voor vernietigde beschikkingen kan echter evenmin
gebaseerd worden op de processuele ongelijkheid tussen beschikkende instan-
tie en ontvanger van de beschikking: processuele ongelijkheid wordt bestre-
den met processuele middelen.
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Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een onrechtmatig
genomen besluit zou aan de overheid toegerekend kunnen worden op grond
van het feit dat de overheid veran[woordelijk is voor wethandhaving en-
toepassing; daarom zou in de verhouding tussen overheid en burgers de
schade veroorzaakt door onjuiste wetsuitleg, voor rekening van de overheid
behoren te komen. Toerekening geschiedt echter niet omdat de overheid
verantwoordelijk is voor wetshandhaving en -toepassing, maar simpelweg
omdat de ovenc~id heeft gehandeld in strijd met de wet, of juister gezegd,
in strijd met het recht.

Om de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid terzake van
vernietigde beschikkingen te zien als een speciaal soort aansprakelijkheid (of
wat men soms noemt: een risico-aansprakelijkheid) zijn onvoldoende redenen
aan te dragen. Er dient een andere verklaring gezoch[ te worden voor het
feit dat mct administratiefrechtelijke vernietiging in beginsel civielrechtelijk
de onrechtmatigheid en de schuld van het overheidslichaam gegeven is. Dit
maakt het belangrijk te kijken naar wat er precies in die administratiefrech-
telijke beoordeling gebeurt. Immers, het is mogclijk dat er -eenmaal bij de
burgerlijke rechter- helemaal geen sprake is noch hoeft te zijn van ecn
speciaal soort aansprakelijkheid. Het is mogelijk dat de aansprakelijkheid
voor vernietigde beschikkingen een gewone aansprakelijkheid is, waarbij de
beoordeling van de `onrechtmatigheid' en de `schuld' geschiedt door de
administratieve rcchter.

Hoofdstuk 2 neemt dc `bijzondere' civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
ovcrheid nader onder de loep.
Ondanks hetgeen in dc inleiding en in hoofdstuk 1 is opgemerkt, is het
schijnbaar toch zo, dat de overheid een bijzondere partij is in het burgerlijk
(aansprakelijkheids)recht: (1) een bijzonderheid die leidt tot een (schijnbaar)
meer strikte aansprakelijkheid doordat de burgerlijke rechter de reikwijdte
van zijn toetsing zou hebben ingeperkt. Dit is het geval wannecr de burger-
lijke rech[er wordt geconfronteerd met een art. 1401 BW-vordering na admi-
nistratiefrechtelijke vernietiging van een beschikking, (2) een bijzonderheid
die leidt lot een (schijnbaar) meer strikte aansprakelijkheid van de overheid
doorda[ de burgcrlijke rechter de reikwijdte van zijn toetsing zou hebben
vergroot. Dit is het geval wanneer een geschil direct, zonder voorafgaande
administratiefrechtelijke beoordeling, aan de burgerlijke rechter wordt voor-
gelegd.

Kan het nu zo zijn dat er in feite niet zo veel bijzonders aan de hand
is, maar dat de verschijnselen die zich op het oog als `afwijkend' aan ons
voordoen, [e makcn hebben met het bestaan van twee rechterlijke toctsings-
systemen, terwijl beoordeling van he[ bestuurlijk overheidshandelen door de
burgerlijke rechter soms wel, meestal niet is voorafgegaan door een admini-
stratiefrechtelijke procedure? Voor het antwoord op deze vraag is het van
belang te onderzoeken wat de administra[ieve rechter precies doet, m.a.w.:
hoe dienen wij aan te kijken tegen het administra[ief (proces)recht, de
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toetsing door de adminis[ratieve rechter en de verhouding tussen de bij de
procedure betrokken `partijen'?

De toets van de administratieve rechter is uitgegroeid tot een rechter-
lijke toets, die meer wezenlijke overeenkomsten vertoont met de toets die
de burgerlijke rechter verricht, dan dat er sprake is van verschil. De basis
daarvoor ligt in het feit dat er in essentie geen verschil is in de norm die,
zowel in het huidige bestuursrecht als in het huidige privaatrecht, voor een
handelende partij geldt: de norm, dat men in zijn handelen mede rekening
dient te houden met de gerechtvaardigde belangen van anderen. Hierin raken
twee ontwikkelingen elkaar: de ontwikkeling in het privaatrecht dat gerecht-
vaardigde belangen van anderen grenzen stellen aan het vrijelijk nastreven
van eigen (vermogens)belangen en de ontwikkeling in het bestuursrecht om
de verhouding tussen bestuur en bestuurden te typeren als een rechtsbetrek-
king, waarin men over en weer `rechten' en `plichten' heeft. Dan kan het
zo zijn dat toetsen in het administratieve recht geschiedt in begrippen die
(soms) andere benamingen hebben, dit neemt niet weg dat uiteindelijk dezelf-
de aspecten van belang zijn en in de rechterlijke beoordeling zullen worden
betrokken; zowel de burgerlijke rechter als de administratieve rechter be-
kijkt de concrete omstandigheden van het geval en beoordeelt hoe partijen
zich in het specifieke geval in hun verhouding ten opzichte van elkaar
hebben gedragen. Eveneens kan het zo zijn dat de toetsing in het admini-
stratieve recht geschiedt binnen het kader van de instandlating~vernietiging
van een besluit, maar di[ verschil wordt gerelativeerd door de manier waarop
de administratieve rechter zijn bevoegdheden weet te hanteren. Vandaar
mag de conclusie zijn dat de `gedragslijn' die de burgerlijke rechter volgt
bij een later volgende civiele procedure een logisch gevolg is van het feit
dat de administratieve rechter een volwaardige rechterlijke toets verricht.
In zo'n situatie dienen rechterlijke aktiviteiten op elkaar afgestemd te
worden, is er een vorm van taakverdeling tussen administratieve en burger-
lijke rechter nodig.

Ad 1. Wanneer geschillen eerder onderworpen zijn geweest (of hadden
kunnen worden) aan administratiefrechterlijke beoordeling valt de `gedrags-
lijn' van de burgerlijke rechter zeer wel te begrijpen als het hanteren van
de volgende methodische principes, tencinde zijn aktiviteit af te stemmen op
de activiteit van de administratieve rechter.
(1) Het terugtreden van de burgerlijke rechter bij een met voldoende waar-
borgen omgeven administratiefrechtelijke rechtsgang. Het niet benutten van
een openstaande administratiefrechtelijke rechtsgang leidt tot niet-ontvanke-
lijkheid.
(2) Het hanteren van het beginsel van de formele rechtskracht. Heeft tegen
een beschikking beroep open gestaan op een (onafhankelijke) rechter en
heeft de rechtszoekende verzuimd van deze rechtsgang gebruik te maken, dan
wordt het besluit door de burgerlijke rechter als rechtmatig beschouwd,
zowel wat betreft de inhoud als de wijze van totstandkoming.
(3) Is de administratiefrechtelijke rechtsgang wel benut, dan gaat de burger-
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lijke rechter, indien hem een oordeel wordt gevraagd over de onrechtmatig-
heid van het bestuursbesluit, in beginsel uit van het (on)rechtmatigheids-
oordeel van de administratieve rechter.
(4) Om te voorkomen dat rechterlijke visies op een bepaalde problematiek
uiteen lopen, stelt de burgerlijke rechter zich op het standpunt dat in admi-
nistratiefrechtelijke kwesties het oordeel bij uitstek toekomt aan de admi-
nistratieve rechter als zijnde de meest gerede rechter. Dit is vooral van
belang in het geval een beroep op een uitzondering op het beginsel van de
formele rechtskracht slaagt bij de burgerlijke rechter, en de burgerlijke
rechter zich over de kwestie dient uit te spreken.

Ad 2. Geschillen die `direct' aan de burgerlijke rechter worden voor-
gelegd zijn talrijk en gevarieerd van aard. Zij vallen aan het ene eind van
het continuum te kwalificeren als `zuiver bestuursrechtelijke' geschillen,
namelijk waar de burgerlijke rechter optreedt in zijn hoedanigheid van
administratieve rechter, aan het andere eind als `zuiver privaatrechtelijk',
zij het dat met een groot gedeelte van het privaatrechtelijk overheidshande-
len onmiskenbaar bestuurlijke doeleinden worden nagestreefd. Tegen deze
achtergrond wordt bekeken of er reden is aan te nemen dat ten behoeve
van de overheid wordt afgeweken, resp. behoort te worden afgeweken, van
de gewone rechtsregels.
1. Er is geen reden aan te nemen dat er van de gewone rechtsregels wordt
afgeweken door het recipiëren van de beginselen van behoorlijk bestuur in
het privaatrecht. Evenmin is er reden aan te nemen dat de privaatrechtelijk
handelende overheid aan bijzondere normen gebonden is vergeleken met een
private partij.
2. In de rechtspraak valt geen onderscheid te constateren tussen de aan-
sprakelijkheid van een private partij en van de overheid wegens het niet-
honoreren van gerechtvaardigde verwachtingen. Bij niet-nakoming van ge-
rechtvaardigde verwachtingen is `men' in zijn algemeenheid gehouden tot
hetzij nakoming, hetzij schadevergoeding. Dit ligt voor de overheid niet
anders wanneer zij (met het oog op het algemeen belang) meent haar beleid
te moeten wijzigen.
3. Uit recente (schaarse) rechtspraak is af te leiden dat de gewone regels
van het overeenkomstenrecht, vooral van belang bij de geldigheid van de
overeenkomst en de gebondenheid aan de overeenkomst, onverkor[ van toe-
passing zijn op de contracterende overheid. Van enige noodzaak tot verbij-
zondering van deze regels is niet gebleken.

Hoofdstuk 3 handelt over de aanspraak op schadevergoeding na vernietiging
van een beschikking. Omdat bepaalde administratieve rechters zich in de
regel niet uitspreken over de te vergoeden schade, dient de gedupeerde na
vernietiging van een beschikking in die gevallen de burgerlijke rechter te
adiëren [eneinde schadevergoeding te verkrijgen. Na vernietiging staan in
een civiel geding dan enkel nog de schade-aspecten centraal. Afgezien van
de mogelijkheid van het nemen van wettelijke maatregelen terzake, zijn er
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twee manieren te onderscheiden waarop (bereikt kan worden dat) de aan-
spraak op schadevergoeding voor onrechtmatige beschikkingen geheel of ten
dele kan komen te vervallen: (I) Beperking van de vergoedingsplicht door de
rechter, (II) Beperken van de aanspraak op schadevergoeding door partij(en).

Ad (I) 1. De rechter kan oordelen dat er sprake is van `eigen schuld'
aan de kant van de vergunningaavrager~-houder, hetgeen kan leiden tot een
beperking van zijn aanspraak op schadevergoeding.

2. De vergoedingsplicht kan mede afhankelijk zijn van de wederzijds in
acht genomen zorgvuldigheid ten aanzien van het beperken van de schade.
Eén van de manieren om de schade te beperken is het verzoeken om schor-
sing van het besluit. Vanuit het standpunt van appellant bekeken kan het
verzoeken om schorsing van het besluit consequenties hebben ten aanzien
van de rechterlijke beslissing omtrent de gevolgen van het vernietigde be-
sluit. Verzuim van het verzoeken om schorsing kan reden zijn voor de admi-
nistratieve rechter te bcpalen dat de gevolgen van het vernietigde besluit in
stand blijven. Naar het zich laat aanzien wordt de aanspraak op schadever-
goeding door het verzuim niet aangetast. Dit geldt eveneens ten aanzien van
de gevolgen van een besluit dat op verzoek van derden na afwijzen van een
schorsingsverzoek wordt vernietigd. Een appellant is niet verplicht een
schorsingsverzoek in te dienen op straffe van verlies van zijn aanspraak op
(een deel van) de schadevergoeding bij latere vernietiging. Voor schade bij
een vergunninghouder, veroorzaakt door een toegewezen schorsing gevolgd
door insiandlating van het besluit, lijk[ het redelijk de derde, die de schor-
sing ui[lokte, aan te spreken. Vanuit het standpunt van de beschikkende
instantie bekeken is het bij sterk eenzijdig interveniërende bestuursbesluiten
(zoals het aanzeggen~uitoefenen van bestuursdwang) prettig als appellant om
schorsing verzoek[: op korte termijn is duidelijk of hct beslui[ de voorlopige
rechterlijke toets kan doorstaan. Wordt cr geen schorsingsverzoek ingediend,
kan het bestuur eenzelfde resul[aat bereiken door vrijwillige opschorting
van het besluit hangende de procedure. Dit beperkt de oorzakelijk geleden
schade bij eventuele vernietiging.

Schadebeperkingsplicht geldt voor beide partijen. Wie als aansprakelijke
partij zelf onvoldoende doet om de schade [e beperken terwijl hij daartoe
wel mogelijkheden heeft, moet de ander niet verwijten dat hij tekort is
geschoten in zijn plicht de schade te beperken.

3. Beperking van de vergoedingsplicht wegens matiging door de rech[er
zal naar komend recht mogelijk zijn ingevolge artikel 6.1.9.12a (6:109) Nieuw
BW, indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstan-
digheden [ot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden.

Ad II. Beperken van de aanspraak op schadevergoeding door partij(en).
1. In principe kunnen partijen contractueel overeenkomen om een bepaalde
aansprakelijkheidsregeling te treffen, die beoogt de aansprakelijkheid van de
vergunningverlener te leggen op de schouders van de vergunningaan~Tager~-
houder. Tot op heden is er geen geschil aan rechterlijke beoordeling onder-
worpen geweest dat betrekking heeft op een contractueel overeengekomen

253



aansprakelijkheidsbeding zonder dat het beding was ingepolderd in een pri-
vaatrechtelijke huur-, gebruiks- of erfpachtovereenkomst. Of aan ecn derge-
lijke (niet ingepolderde) overeenkomst rechtskracht toekomt wordt in be-
stuursrcchtelijke kring betwijfeld. Dc hiervoor aangevoerde reden(en) over-
tuigen echter niet.

Evenmin is aan de burgerlijke rechter een geschil ter beoordcling
voorgelegd betreffende een contractuele exoneratie terzake van de schade
veroorzaakt door een onrech[matige beschikking. Het overeenkomen van een
dergelijke exoneratie is op zich niet in strijd me[ de wet, noch ontbeert zo'n
exoneratie per definitie een geoorloofde oorzaak. Waarom zou een dergelijke
exoneratie dan niet rechtsgeldig kunnen worden overeengekomen? Dit kan
met name gezegd worden omdat in het privaatrecht de controle op het ge-
bruik van exoneraties zich heeft ontwikkeld en allengs is toegenomen.

2. Ecnzijdige exoneraties zijn mogelijk, ook in buiten-contractuelc
betrekkingen. Naar algemeen heersende opvattingen is een eenzijdige exone-
ratie bij een beschikking (bijvoorbeeld middels de voorschriften) niet moge-
lijk. De (Kroon)jurisprudentie geeft blijk van bezwaren: (1) Niet toelaatbaar
vanwege het `privaatrechtelijk karakter'. Deze reden is hoogst onaannemelijk.
(2) Niet toelaatbaar vanwege het ontbrcken van de benodigde `steun in dc
wet'. Bij dit argument kunnen vraagtekens worden gezet: het legaliteitsbe-
ginsel wordt in z'n algemeenheid al onder druk gezet door de praktijk;
eenzijdigheid in het maken van regelgeving hoeft niet per sé te betekenen
dat de rechten van betrokkenen onvoldoende beschermd worden: controle op
de inhoud van eenzijdig vastgestelde bedingen is immers heel goed mogelijk.
(3) Niet toelaatbaar vanwege het ontbreken van verband met het `beschermd
belang'. In dit opzicht is van belang dat het specialitei[sbeginsel blijkbaar
niet meer onverkort geldt, althans niet wanneer de Afdeling rechtspraak een
vergunning toetst die wordt afgegeven op grond van een wettelijke regeling
met ruimte voor een open belangenafweging. Niet valt in te zien waarom de
administratieve rechter een dergelijke belangenafweging niet in de praktijk
zou kunnen brengcn ten aanzien van regelingen waarbij een bepcrkte belang-
enafweging plaats vindt (of behoort plaats te vinden), noch waarom andere
administraticve rechters dit voorbeeld niet zouden volgen.

Een en ander voert tot de conclusie dat het niet uitgesloten moet
wordcn geacht dat de overheid haar aansprakelijkheid voor schade, veroor-
zaakt door een onrechtmatig besluit, in beginsel eenzijdig kan beperken of
uitsluiten. Dit strookt met de gedachte dat `het beschikken' ecrder een
manier is waarop de publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening nu ecnmaal

is georganiseerd, dan dat zij te maken heeft met `het wezen' van de over-
hcid.

3. Een exoneratie verbondcn aan een bestuursbesluit kan in bcpaaldc
gevallen aanspraakbelemmerend werkcn wanneer de overheid dwaall omtrent

het objcctieve recht, voor zover deze dwaling niet is terug te voeren op een
verkeerd inzicht in de feiten. Weinig kans daarop bestaat in de gevallen
waarin het besluit (de beschikking) gekenmerkt wordt door een sterk eenzij-
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dig interveniërend karakter. Deze exoneraties lopen veel kans te sneuvelen
in een rech[erlijke toetsing. De beste kansen om in een rech[erlijke toe[sing
stand te houden, lijken te hebben de exoneraties die -in of na overleg met
de vergunningaanvrager- aan vergunningverleningen worden verbonden,
terwijl die besluiten tot vergunningverlening op verzoek van derden ver-
nietigd worden. In het geval van rechtsdwaling, voor zover wel terug te
voeren op een onjuist inzicht in de feiten zullen aan beschikkingen verbon-
den exoneraties bij schending van een zorgplich[ door de beschikkende
instantie vrijwel zeker sneuvelen. Een en ander houd[ in dat, hoe risicovoller
een besluit is, des te minder kans er is dat een aan de beschikking verbon-
den exoneratie aanspraakbelemmerend zal werken.

4. De wetgever kan desgewenst besluiten om -met aanpassing van enkele
wetsartikelen- de mogelijk van een arL 1401 BW-actie na administratief-
rechtelijke vernietiging uit te sluiten. Naar komend recht word[ de mogelijk-
heid geopcnd om bij algemene maa[regel van bestuur te komen tot limitering
van de aansprakelijkheid teneinde de aansprakelijkheid die terzake van
schade kan ontstaan nie[ te laten uitstijgen boven het bedrag waarvoor het
risico redelijkerwijs te verzekeren valt. Of dit nodig is en of de wetgever er
verstandig aan doet op dit gebied in te grijpen kan worden betwijfeld.
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Summary

This thesis deals with the liability of the governmen[ to pay damages in
the case of an administrative dccision being quashed by the administrative
cour[s. According to Dutch court decisions the liability for wrongful admi-
nistrative acts seems to be very special. Once a decision has been quashed
by an administrative court, as a rule the government is hold liable to pay
damages. A claim in tort for compensation is very likely to be awarded by
the ordinary courts. This is almost automatic, all [he more because the
administration does not seem to have any possibility of protecting itself
from claims. It is widely accepted that the administration is not allowed to
restrict its liability.

First we deal with the question whether the government is a special
participant in the Dutch national law system. Usually we presume that the
government distinguishes itself from other corporations or social organi-
sations. In legal terms this means that the liability of the government is
supposed to be differen[ from that of a private individual. However, for
several reasons, this principle is questionable. It is hardly possible [o diffe-
reniiate among the acts of governmental agencies who are engaged in admi-
nistration, acts of s[atecorpora[ions or public corporalions, or acts of thc
private sector. Besides this, the government does not always pursue the
common inlcrest. Obviously, the government as a large institutional organisa-
tion has its own interests. Moreover, private individuals also pursue col-
lective interests.

Thc government cannot be regarded as an exclusive promoter of the prin-
ciples of the social welfare state. All participants in a constitutional state
contribute to the realisation of lhis state. In theory, the Du[ch administra-
tion is bound to act within the limits of wri[ten rulcs of law. In other
words, the administration is not allowed to act without any legal ground. ln
practice, it is hardly possible to have a legal ground for action in all cases.
Nevertheless, the question prevails whether the government has a special
position in the Dutch legal system. In this lhesis we will discuss a particular
aspect of this problem: the liability of the government for damage caused
by a wrongful decision.

When we consider the court decisions regarding the liability of the govern-
ment for damage caused by a wrongful decision, we use as a criterion the
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risk of a claim as a result of such a decision. Four categories can be iden-
tified: decisions to provide financial support, complicated permissions, plain
permissions, and coercive executive acts.

I[ is not very probable that the governmental authorities, who provide
a grant, will be held liable to pay damages in the case of a wrongful deci-
sion concerning the provision of financial support. It is quite obvious that
such an act is not necessarily damaging. In case of changing policies it is
most likely to appeal againsi the decision. According to court decisions, the
procedures for a change of policy are rather clear.

In view of the facts, the risk that a complicated permission will result
in a claim is very small. Possible explanations for this minor risk are: the
amount of preparation this permission requires, the regulated protection of
the rights of others, and the fact that a considerable [imespan exists be-
tween the moment of the decision and the moment of execution.

Wrongful plain permissions can be divided into two categories; (1) a
wrongful provision of a permission or a wrongful cancellation of a permis-
sion, (2) a wrongful rejection of a permission. A claim as a result of such
an act can be expected in all cases. A wrongful rejection of a permission,
especially a planning permission, is very likely to result in a claim. In this
latter case the loss can amount to considerable proportions. The (financial)
interests of both the applicant and the policy-makers are at stake.
Coercive executive acts are risk-bearing because they deliberately injure
the addressee. A wrongful coercive executive act almost inevitably causes
damage.

Reviewing the literature in this field we can find three possible expla-
nations for a special kind of liability: (1) "le principe de 1'égalité des cito-
yens pour les charges publiques"; (2) the compensation of inequality, specifi-
cally inequality of bargaining power and inequality of the positions of the
litigants; (3) the responsibility of the administration to execute the law.
However, none of these explanations is completely convincing.

Yet, in the Dutch legal system the government seems to be a special parti-
cipant in civil law. How can we explain this ? First, in the Dutch legal
system there is a distinction between administrative law and civil law.
Someone who takes legal action in order to sue for damages has to turn
directly to the ordinary court in some cases, or, in other cases, he has to
turn to the administrative court first, in order to get the decision quashed.

To find an adequate explanation for the special posi[ion of the govern-
ment in civil law, the differences between (working) methods and law stand-
ards of the two courts are subject to scrutiny. Historically, the two systems
have distinctive features and functions. More recently, the systems have
gradually converged. However, the administrative court does not always
award damages. Once the decision has been quashed by the administrative
court, [he claiman[ has to turn to the ordinary court with an action in
tort, in order to receive damages. As a rule the ordinary court accords with
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the judicial decision of the administrative court and usually it awards the
claim. The ordinary court does not question, whe[her the administration is
to blame or not. This phenomenon seems to be very peculiar. Actually, it is
due to the fact that there is a distinction between administrative law and
civil law in the Dutch legal system. When the judgements given by the
ordinary courts are compared with those passed by the administrative courts,
the conclusion can be drawn that they deal with different aspects of the
cases in question.

The next issue dealt with in ihis thesis is whether it is possible to restrict
liability of lhe government for wrongful damage done to the applicant.
Liability to pay damages can be limited in two ways: (1) by the judge in
charge: in case the applicant in an action is also to blame, for instance in
case the applicant has not taken sufficien[ trouble to minimize the damage.
A speciGc act that will come into force in 1992 will enable the judge to
limit the claim according to the specific circumstances of the case; (2)
either, the two parties can consent in an exoneration (bilateral exoneration)
or one of the parties exonerates itself for damages (unilateral exoneration).
Is a unilateral exoneration possible in case of a wrongful decision? Accor-
ding to Dutch law, a person can exonerate himself unilaterally even when
there is no coniract. It is widely accepted that a unilateral exoneration is
not possible within the constraints of administrative acts or decisions. How-
ever, such a unilateral exoneratïon is not prohibited by law.
Several arguments formulated in the court decisions explain why a unilate-
ral exonera[ion in administrative acts is no[ possible. None of lhese rea-
sons is fully convincing. This is why thc formerly neglected possibility of
unilateral exonerations should be [aken more seriously.

In which cases will a unilateral exoneration made by the administration
be successful? When error in law occurs, especially in the case of a com-
plicated permission, an exoneration has a reasonable chance to be succes-
ful. However, with respect to coercive executive acts, an exoneration is
not very likely to succeed. In case of error of facts (misrepresentation),
the validity of an exoneration depends on whether one has neglected one's
duty of care or not. When duty of care is neglected, an exoneration will
be unsuccesful.

The conclusion is apparent: if more risk is involved in a administrative
decision ~ administrative act, it is less likely that the exoneration will apply.

Of course, the legislator can take some legislative measures to exclude
or limit the liability of the government for damage caused by a wrongful
decision. At this point I would not be in favour of new legislation that
would change the present sta[e of law. In general, the ordinary courts are
well equipped to deal with exonerations, even there is no contract. In par-
ticular, [he ordinary courts are equally cquipped to test the validity of an
exoneration for damage caused by a wrongful decision.
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