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Voorwoord

In het laatste jaar van mijn studie aan de juridische faculteit van toen
nog de Katholieke Hogeschool Tilburg, nam ik deel aan een werkgroep
die projectontwikkelingsovereenkomsten tussen overheid en bedrijfsleven
bestudeerde. Mijn bijzondere belangstelling voor het thema van de over-
heid in het privaatrecht dateert van die tijd. De vraag hoeveel vrijheid
de overheid heeft om overeenkomsten aan te gaan en of die vrijheid
nader in de wet omschreven moet worden, is mij sinds die tijd bezig
blijven houden.

Het idee dat ik zoveel over het onderwerp te vertellen had dat ik er
een proefschrift aan wilde wijden, heeft pas in 1986 vastere vorm ge-
kregen. Daarvoor is een dosis wetenschappelijk zelfvertrouwen nodig
waarover ik zonder de inspirerende begeleiding van Ernst Hirsch Ballin
nooit zou hebben beschikt. Voor die begeleiding al die jaren ben ik hem
veel dank verschuldigd. Ook Jan Vranken heeft mij vanaf het eerste
begin in 1986 met een grote hoeveelheid enthousiasme voor het onderwerp
terzijde gestaan. Zijn (wetenschappelijke) nieuwsgierigheid naar het
antwoord op de vraag die ik onderzocht, heeft mij op momenten dat ik
zelf onvoldoende nieuwsgierig was, verder geholpen om het onderzoek
voort te zetten.

De vriendschap en belangstelling van veel leden van de vakgroep
Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde en anderen in mijn omgeving
waren onontbeerlijk voor het schrijven van dit proefschrift. Een promo-
vendus (m/v) moet in de direkte omgeving over voldoende kritische
geluiden beschikken om de eigen gedachten te kunnen slijpen. Ik heb de
kritiek, maar ook de vriendschap altijd zeer gewaardeerd.

In de loop der jaren hebben vele student-assistenten hulp geboden bij
het verzamelen en kopi8ren van literatuur en jurisprudentie. Angelie de
Bie heeft vele uren gestoken in het camera-ready maken van de teksten,
daarbij in de laatste uren bijgestaan door Hans Peters. Bart Roozendaal
heeft zorg gedragen voor de registers. Sophia KOrner-Kobussen heeft de
Duitse samenvatting gemaakt, daarbij geassisteerd door Peter Banda.
Sylvia van de Goor heeft naast een vrijwel dagelijkse warme belangstel-
ling voor mijn welzijn en het welslagen van het proefschrift, steun
verleend bij het samenstellen van de literatuurlijst. Aan allen komt veel,
heel veel dank toe.

Mijn ouders wil ik bedanken voor al hetgeen zij mij hebben meege-
geven. Zij zijn het geweest die mij de waarde van studeren hebben bijge-
bracht en mij hebben geleerd door te zetten. Onbeschrijfelijk is de steun
die ik al jaren van mijn echtgenoot, Joep Aarts, ondervind en die zich
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niet tot het schrijven van dit proefschrift beperkt. Aan onze dochter
Marieke wil ik dit boek opdragen.

Hilvarenbeek, april 1991 Mari8tte Kobussen
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HOOF[)STUK 1

DE VRIJHEID  VAN DE OVERHEID:
INLEIDING

1 Inleiding

Bij de beantwoording van de vraag of de overheid de vrijheid heeft
gebruik te maken van privaatrechtelijke instrumenten, wordt veelal
uitgegaan van een tegenstelling tussen bestuursrecht en privaatrecht. Het
bestuursrecht wordt gezien als het speciaal voor de overheid geschapen
recht dat in beginsel geschikter is om overheidsoptreden te normeren
dan het privaatrecht. Het bestuursrecht bevat zowel instrumenten voor,
als waarborgen tegen overheidsoptreden. Van het privaatrecht wordt
verondersteld dat het de voor de rechtsbetrekking tussen burger en
overheid noodzakelijke waarborgen mist.

Door enkele juristen is al sinds de jaren zeventig beklemtoond dat
in het privaatrecht de aard van de rechtsbetrekking zeer bepalend is
voor de vaststelling van de wederzijdse rechten en plichten. Voor de
privaatrechtelijke rechtsbetrekking tussen overheid en burger betekent
dit dat met een eventuele bijzondere positie van de overheid rekening
gehouden kan worden. In dit verband dient de naam van A.R. Bloember-
gen te worden genoemd, die in vele publikaties op deze mogelijkheden in
het privaatrecht heeft gewezeni. Van der Hoeven heeft in 1970 in zijn
grensverleggende, veel geciteerde opstel "De magische lijn" betoogd dat
het niet zozeer gaat om de tegenstelling tussen publiekrecht en privaat-
recht, maar dat de publieke taakvervulling de inhoud van de privaatrech-
telijke rechtsbetrekking beYnvloedt2.

In de tweede helft van de jaren tachtig blijkt, dat de Hoge Raad in
zijn jurisprudentie in diverse situaties rekening houdt met het feit dat
de overheid een van de partijen is. Blijkbaar gelden onder ornstandig-
heden voor de overheid andere toetsingscriteria dan voor een willekeuri-
ge andere partij in het privaatrecht. Zo spelen ook de van oorsprong
bestuursrechtelijke beginselen van behoorlijk bestuur bij de toetsing van
het privaatrechtelijke overheidsoptreden een rol. Op de jurisprudentie
van de Hoge Raad wordt in het tweede hoofdstuk nader ingegaan.

1  Zie bij voorbeeld: A.R. Bloembergen, WJ. Slagter, Contracten met de overheid, in
het bijzonder in de bouw Projectontwikkelingscontracten, Deventer 1976, pp. 33 en
34.

2  J. van der Hoeven, De magische lijn. Verkenningen op de grens van publiek- en
privaatrecht, in: Smatsrecht en besmursrecht. Opstellen van Mr. J. van der Hoeven,

Zwolle 1984, pp. 177-195.

1



Hoofdstuk 1

Als gevolg van onder andere de ontwikkeling in toetsing van de Hoge
Raad kan de verhouding tussen privaatrecht en bestuursrecht niet meer
in termen van elkaar tegengestelde rechtsgebieden worden beschreven.
Veeleer dringt zich de vraag op of beide rechtsgebieden niet een eenheid
vormen. In dit proefschrift zal worden onderzocht in hoeverre de pri-
vaatrechtelijke en bestuursrechtelijke beoordelingskaders overeenkomsten
en verschillen vertonen. Dan kan worden beoordeeld in hoeverre het pri-
vaatrecht ter verwezenlijking van overheidsbeleid rempla ant kan zijn
voor het bestuursrecht.

2        De probleemstelling: analyse

De overheid heeft een aantal taken op grond van speciale verantwoorde-
lijkheden. Die verantwoordelijkheden zijn in zoverre bijzonder dat de
overheid kan worden aangesproken op de realisering van haar taken ten
einde een rechtvaardige samenleving te verwerkelijken. Zij dient ervoor
te zorgen dat het recht een neerslag is van een evenwichtige afweging
van belangen in de samenleving.

Ter realisering van haar taak is de overheid bekleed met macht. Zij
beschikt door publiekrechtelijke bevoegdheden over het vermogen haar
besluiten op te leggen. Via het publiekrecht kan zij invloed uitoefenen
op het maatschappelijk leven. De overheid ontleent haar invloed echter
niet alleen aan het publiekrecht. Ook door gebruik van privaatrechtelijke
bevoegdheden kan zij sturend optreden en haar wil doorzetten. De
overheid bekleedt ook in het privaatrechtelijke rechtsverkeer een
machtspositie. Die machtspositie heeft zij in veel gevallen doordat zij
over een monopolie op bepaalde diensten of goederen beschikt. Daarnaast
kan zij veelal, al dan niet expliciet, dreigen van publiekrechtelijke
bevoegdheden gebruik te zullen maken indien geen gevolg wordt gegeven
aan een uitnodiging om aan de totstandkoming van een privaatrechtelijke
rechtshandeling mee te werken. Zij heeft zo vanuit zowel privaatrecht-
rechtelijk, als vanuit publiekrechtelijk perspectief een bijzondere positie.
Op beide niveaus oefent de overheid grote invloed uit op anderen in de
samenleving. De combinatie van bijzondere verantwoordelijkheid en de
daaraan gekoppelde bekleding met macht maakt de overheid tot een
bijzondere partij. Ter begrenzing van de macht van de overheid zijn de
beginselen van de rechtsstaat ontwikkeld. De bijzondere verantwoorde-
lijkheid van de overheid is voor een belangrijk gedeelte in hoofdstuk 1
van de Grondwet vastgelegd waarin in verschillende opzichten de taken
van de overheid zijn afgebakend.

De wijze waarop de overheid van haar invloed gebruik maakt is aan
regels gebonden. De vraag welke belangen bescherming van de overheid
verdienen en op welke belangen inbreuk mag worden gemaakt, wordt
beantwoord in een proces van politieke besluitvorming, waarbij aan de
volksvertegenwoordiging een belangrijke invloed wordt toegekend. De
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tegengestelde belangen worden op rijksniveau door Staten-Generaal en
regering gewaardeerd en de uitkomst van die waardering wordt neerge-
legd in rechtsnormen3. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau ver-
loopt de afweging van belangen volgens het democratiebeginsel.

Belangenafweging volgens procedures die een democratische legitimatie
verschaffen, is niet voldoende om de macht van de overheid te begren-
zen. De verhouding tussen overheid en burger wordt daarom ook genor-
meerd door (andere) rechtsstaatsbeginselen. Deze rechtsstaatsbeginselen
hebben tot doel te waarborgen dat de normen die door de overheid
worden vastgesteld, ook werkelijk rechtsnormen zijn. De invloed die de
overheid uitoefent, wordt getoetst aan juridische criteria waarvan de
basis uiteindelijk in de rechtsstaatsbeginselen is terug te vinden. Zo
staat tegenover de bevoegdheden die de overheid heeft gekregen een
aantal waarborgen voor de burger. Enerzijds zijn dat waarborgen tegen

gebruik van bevoegdheden, maar anderzijds ook de waarborg dat de
bevoegdheden daadwerkelijk gebruikt worden.

Hierboven is betoogd dat de overheid ook door gebruik van privaat-
rechtelijke bevoegdheden invloed uitoefent en als privaatrechtelijke partij
een machtspositie bekleedt. Er is geen reden om aan te nemen dat aan
behartiging van belangen via het privaatrecht niet dezelfde fundamentele
eisen behoren te worden gesteld als aan belangenbehartiging via het
publiekrecht. Ook dan zal de vraag welke belangen op welke wijze dienen
te worden afgewogen, langs de weg der democratie moeten worden beant-
woord en ook dan zal de belangenafweging aan de rechtsstaatsbeginselen
moeten worden getoetst.

Om die reden dienen de beginselen van de democratische en sociale
rechtsstaat, evenals in het bestuursrechtelijke beoordelingskader, ook in
het privaatrechtelijke4 beoordelingskader te kunnen worden opgenomen.
Aan de hand van een vergelijking van de privaatrechtelijke en de be-
stuursrechtelijke beoordelingskaders kan worden beoordeeld in hoeverre
privaatrechtelijke bevoegdheden remplagant kunnen zijn voor publiek-
rechtelijke bevoegdheden.

3  Tegengeworpen kan worden dat deze voorstelling van zaken niet helemaal met de

werkelijkheid overeenstemt, omdat de wetgever in aanzienlijke mate bevoegdheden

tot regelgeving aan bestuursorganen delegeert en daarnaast discretionaire bestuurs-

bevoegdheden toekent. Aan die delegatie en aan die toekenning van die bevoegdhe-

den dient echter wel een belangenafweging door de wetgever vooraf te gaan. In

hoofdstuk 4 bij de bespreking van het democratiebeginsel wordt nader op deze
problematiek ingegaan.

4 Zowel materieelrechtelijk, als procesrechtelijk.
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3           Opzet van de studie

In deze studie wordt in dit eerste hoofdstuk no& aandacht besteed aan
de verklaring van de populariteit van het privaatrecht als instrument
voor overheidsbeleid. Deze verklaring is van belang om de relevantie van
dit onderzoek aan te tonen. Zou bij voorbeeld de enige reden voor
gebruik van privaatrecht ontduiking van bestuursrecht zijn, dan is een
verbod op gebruik van privaatrecht -in ieder geval voor ook in het
bestuursrecht geregelde handelingen- geboden en is aan een onderzoek
als hier verricht minder behoefte. Over de geoorloofdheid van gebruik
van privaatrechtelijke rechtsvormen wordt verschillend gedacht. In het
algemeen kijkt men op dit moment gematigd kritisch tegen het privaat-
recht als instrument voor overheidsbeleid aan. Nu de burgerlijke rechter
in zijn rechtspraak rekening blijkt te houden met de bijzonderheden van
de overheid als privaatrechtelijke partij, lijkt men over de geschiktheid
van het privaatrecht als instrument voor de overheid minder negatief te
zijn gaan denken. In paragraaf 7 van hoofdstuk 2 wordt deze recente
jurisprudentie van de Hoge Raad beschreven. Geanalyseerd wordt welke
criteria in de jurisprudentie worden aangelegd voor de beoordeling van
de rechtmatigheid van het gebruik van privaatrecht.

In het vervolg wordt dan nagegaan waarom deze criteria voor de
toetsing van overheidsoptreden relevant zijn en of deze criteria voldoen-
de zijn. Bij dat onderzoek worden bestuursrecht en privaatrecht met
elkaar vergeleken. De overheid heeft ter realisering van haar bijzondere
verantwoordelijkheden bijzondere publiekrechtelijke bevoegdheden toege-
kend gekregen. De toetsing van deze bevoegdheidsuitoefening geschiedt
in het democratisch rechtsstatelijk toetsingskader. De bijzondere be-
voegdheidsuitoefening is zo omgeven door bijzondere waarborgen. De
overheid die privaatrechtelijke bevoegdheden uitoefent, blijft dezelfde
overheid met dezelfde bijzondere bevoegdheden en dezelfde bijzondere
plichten. Het beoordelingskader voor dit privaatrechtelijke overheidshan-
delen dient om die reden overeen te stemmen met het democratisch
rechtsstatelijk toetsingskader. In het voorgaande is hier reeds op inge-
gaan.

Uit de historische beschrijving in hoofdstuk 2 blijkt dat de criteria
die wel zijn gebruikt om een scheiding tussen publiekrecht en privaat-
recht aan te brengen, geen stand hebben gehouden. Hoofdstuk 2 bevat
een algemene bespreking van de verhouding tussen publiekrecht en
privaatrecht. Bezien zal worden hoeveel belang aan de scheiding of onder-
scheiding tussen publiekrecht en privaatrecht is gehecht en welke criteria
daarbij zijn gehanteerd.

De laatste jaren is veel meer van een onderscheiding sprake en is,
zoals ook uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt, binnen 66n
rechtsbetrekking toepassing mogelijk van zowel van oorsprong bestuurs-
rechtelijke, als van oorsprong privaatrechtelijke normen. Aan het slot
van hoofdstuk 2 wordt nog aandacht besteed aan de vraag waaruit de
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bijzondere positie van de overheid bestaat. De ontwikkelingen in be-
stuursrecht en privaatrecht, beschreven in hoofdstuk 3, laten zien dat
beide rechtsgebieden naar elkaar zijn toegegroeid. Vanuit dat perspektief
wordt in hoofdstuk 4 onderzoek gedaan naar de vraag of binnen de
privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen met de overheid ook voldoende
ruimte is voor toetsing aan de rechtsstaateisen. In hoofdstuk 5 volgt een
vergelijking van stukken materieel bestuursrecht en materieel privaat-
recht. Vergeleken wordt het recht op nakoming van bestuursrechtelijk en
privaatrechtelijk aangegane verplichtingen.

In hoofdstuk 6 moet aan de hand van de inzichten uit het vooraf-
gaande de balans worden opgemaakt en worden bezien in hoeverre de
privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke beoordelingskaders verschillen.
De toetsing van de belangenafweging blijkt in het bestuursrecht en het
privaatrecht dicht bij elkaar te komen. Dit is mede verklaarbaar uit het
feit dat in het privaatrecht naast de overheid meer partijen voorkomen
die door feitelijke macht naleving van hun besluiten kunnen afdwingen.
De privaatrechtelijke regels zijn daar mede op afgestemd. Mede daartoe
worden ingevolge de structurele openheid van het privaatrecht normen
uit het bestuursrecht die naar hun aard op de overheid zijn toegesneden,
in het privaatrecht opgenomen. Indien echter verschillen zijn geconsta-
teerd die van invloed moeten zijn op de geoorloofdheid van het gebruik
van privaatrechtelijke bevoegdheden door de overheid, worden in dit
hoofdstuk voorstellen gedaan voor een wettelijke regeling die aanvullende
waarborgen verschaft. De conclusies zullen vervolgens worden toegepast
op een casuspositie.

4 Begripsomschrijving: overheid, publiekrecht of bestuursrecht

Voorafgaand aan de verdere beschouwingen zal duidelijkheid moeten
worden verschaft over hetgeen hier onder overheid wordt verstaan.
Daarna zal kort worden ingegaan op het onderscheid tussen publiekrecht
en bestuursrecht.

Onder overheid worden hier in de eerste plaats gerekend de licha-
men die op grond van artikel 1, Boek 2, BW rechtspersoonlijkheid bezit-
ten. Dit zijn openbare lichamen die alle zijn belast met de uitvoering
van een deel van de overheidstaak. De wetgever heeft het doelmatig
geoordeeld deze lichamen rechtspersoonlijkheid te verlenen, zodat zij
vermogensrechtelijke handelingen kunnen verrichten. Dit zijn de in het
eerste lid opgesomde lichamen, te weten: de Staat, de provincies, de
gemeenten, de waterschappen, veenschappen en veenpolders en daarnaast
de lichamen waaraan de Grondwet verordenende bevoegdheid heeft toege-
kend. Peters oefent kritiek uit op deze ingewikkelde wijze van verlening
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van rechtspersoonlijkheids. Hij merkt terecht op dat ook artikel 134
Grondwet niet de verordenende bevoegdheid rechtstreeks toekent, maar
dat daarvoor optreden van de wetgever noodzakelijk is. De verordenende
bevoegdheid wordt verder niet aan het lichaam, maar aan het bestuur,
een orgaan, toegekend. Tot slot ziet Peters geen verband tussen de
behoefte aan verordenende bevoegdheid en de behoefte aan rechtsper-
soonlijkheid. Hij pleit voor een systeem waarbij de wetgever per geval
beziet of bij de instelling van een lichaam verlening van rechtspersoon-
lijkheid wenselijk is. Voor lichamen zonder verordenende bevoegdheid
wordt dit systeem nu al gevolgd op basis van artikel 1, tweede lid, Boek
2, BW.

Onder het begrip overheid worden ook de organen begrepen die deel
uitmaken van de bedoelde openbare lichamen. Zoals bekend zijn het de
organen van deze lichamen die over publiekrechtelijke bevoegdheden
beschikken, terwijl zij privaatrechtelijke rechtshandelingen slechts voor
het lichaam kunnen verrichten. De publiekrechtelijke bevoegdheden kunnen
zowel wetgevende, als bestuursbevoegdheden omvatten; het zijn in het
algemeen bevoegdheden tot het nemen van besluiten in de zin van artikel
1.3 van het wetsvoorstel voor een Algemene wet bestuursrecht6.

Deze publiekrechtelijke rechtspersonen zijn niet de enige instellingen
die zich met de behartiging van de publieke taak bezig houden. Ook
privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen indien zij zijn bekleed met
openbaar gezag, als bestuursorgaan worden aangemerkt. Openbaar gezag
of de bevoegdheid tot het nemen van besluiten (verrichten van publiek-
rechtelijke rechtshandelingen) wordt in het algemeen bij wettelijk voor-
schrift verleend.7.

Voorts kan voor de beantwoording van de vraag wanneer een or-
ganisatie tot de overheid gerekend moet worden, bij de jurisprudentie
van de ambtenarenrechter te rade worden gegaan. De ambtenarenrechter
is bevoegd te beslissen over besluiten genomen ten aanzien van ambtena-
ren. Volgens artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 wordt een
persoon aangemerkt als ambtenaar indien hij aangesteld is om in open-
bare dienst werkzaam te zijn8. Het tweede lid bepaalt, dat alle diensten
en bedrijven door de Staat en de openbare lichamen beheerd, tot de
openbare dienst behoren. In de jurisprudentie wordt het begrip openbare
dienst extensief geniterpreteerd. Een privaatrechtelijke organisatie wordt
ook tot de openbare dienst gerekend indien een overheidsorgaan rechtens
overwegende invloed kan uitoefenen op de rechtspersoon. Deze invloed
moet zich uitstrekken tot de samenstelling van het bestuur, de financien,

5  JA.F. Peters, Rechtspersonen en privatisering, in: MJ.G.C. Raaijmakers e.a. (red.),
Handelsrecht tussen 'koophandel'  en  Nieuw BW, Zwolle 1988, p.  147.

6       TK 21 221.
7 C.PJ. Goorden, Rechtsbevoegdheid iii het besmuisrecht. Een rechtsvergelijkende

studie naar het bevoegdhedenvraagstuk in het bestuursrecht, Zwolle 1990, hfdst. 3.
8       Zie hierover M.H. Kobussen, annotatie bij CRvB 5 januari 1988, 7>LR  1989, pp. 250-252.
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en het personeelsbeleid van de rechtspersoon9. Aan het eerste criterium
lijkt niet noodzakelijkerwijs voldaan te moeten zijn, wil er sprake zijn
van een organisatie behorend tot de openbare dienstio.

In deze studie wordt een formeel overheidsbegrip gehanteerd. Indien
een organisatie voldoet aan bepaalde formele kenmerken, wordt zij immers
tot de overheid gerekend. Naast dit formele overheidsbegrip is ook een
materieel overheidsbegrip mogelijk. Volgens het materi8le begrip zouden
alle organisaties die zich met de behartiging van een publieke taak
bezighouden tot de overheid behoren. Met Van der Hoeven kan worden
ingestemd dat de behartiging van een publieke taak de toepasselijke
rechtsnormen vrijwel altijd zal "kleuren"11. Hoe meer de behartiging van
het algemeen belang in het geding is, hoe meer de eisen die aan par-
ticuliere organisaties gesteld worden, gaan lijken op de eisen gesteld aan
overheidsorganen. De keuze voor een formeel overheidsbegrip in deze
studie is echter ingegeven door de mogelijkheid via een formeel over-
heidsbegrip een heldere afbakening aan te brengen om duidelijk te maken
welke organisaties in ieder geval onder het overheidsbegrip vallen.

In de literatuur worden de begrippen publiekrecht en bestuursrecht veelal
door elkaar gebruikt. Zoals bekend is het publiekrecht ruimer dan het
bestuursrecht alleen, omdat er ook het constitutionele recht en het
strafrecht onder vallen. In deze studie wordt het begrip publiekrecht
alleen in de ruime betekenis gebruikt van het geheel van constitutioneel
recht, strafrecht en bestuursrecht12. Bij de historische beschrijving tot
aan de twintigste eeuw zal steeds van publiekrecht worden gesproken.
Pas in de twintigste eeuw is sprake van een onderscheiding van het
bestuursrecht van de overige onderdelen van het publiekrecht.

5 Waarom maken overheden gebruik van privaatrechtelijke bevoegd-
heden?

Effectiviteit bestuursrechtelijke instrumenten
De overheid lijkt op grote schaal gebruik te maken van privaatrecht ter
realisering van beleid, omdat geen bestuursrechtelijke instrumenten
voorhanden zijn of omdat bestuursrechtelijke bevoegdheden niet effectief
blijken te zijn13. Een van de oplossingen voor het tekortschieten van
het bestuursrecht tracht men te vinden in gebruik van privaatrechtelijke

9   Zie A.H. van Zutphen, Het begrip openbare dienst in de Ambtenarenwet 1929. Een

verkenning op de grens van het bestuursrecht, NTB 1988, pp. 119 -127.
10 Van Zutphen, a.w., p. 123.
11    Van der Hoeven, a.w. 1984, p. 193.
12 Naasthet (nationaal) publiekrecht kanook het internationaal publiekrecht wordengenoemd.
13 Vgl. over de realisering van het milieubeleid C. Lambers, Beleidsovereenkomsten in

het milieubeheer, Mitieu en Recht 1988, p. 14.
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bevoegdheden. Zo sluit de overheid "convenanten"14 met het bedrijfsle-
ven ter realisering van haar milieubeleid. Gilhuis noemt als voordelen van
deze convenanten: de snellere totstandkoming van convenanten in ver-
gelijking met wetgeving en het daarmee beter kunnen inspelen op nieuwe
ontwikkelingen; de vereiste medewerking van betrokkenen voor de tot-
standkoming van een convenant waardoor verwacht wordt dat zij een
positieve houding innemen ten aanzien van de nalevingls. De morele
binding aan een overeenkomst wordt verwacht groter te zijn dan de
binding aan de voorwaarden van een beschikkinglo. Daarnaast kan door
het sluiten van "convenanten" wetgeving overbodig worden, hetgeen goed
aansluit bij het streven naar deregulering17.

Flexibiliteit
Een ander belangrijk voordeel van privaatrechtelijke beleidsinstrumenten
dat ook in de literatuur genoemd wordt, is hun flexibiliteit. Zij laten in
beginsel aan de overheid de ruimte om een op het geval toegesneden
oplossing te bedenken. Zo wordt ter realisering van het beleid van sociale
vernieuwing van het kabinet-Lubbers III het instrument "convenant"
gebruikt18. Met de daarvoor in aanmerking komende gemeenten wordt
een "convenant" gesloten waarin binnen het kader van het sociale ver-
nieuwingsbeleid aan de

bi zondere
behoeften van de betreffende gemeente

wordt tegemoetgekomeni . Onder andere vanwege de onvoldoende nexibi-
liteit van bestuursrechtelijke instrumenten wordt in de praktijk een met
de wet strijdige situatie gedoogd. Het bestuursorgaan schrikt ervoor
terug over te gaan tot het stellen van sancties, omdat ze voor het geval
te ingrijpend zouden zijn. De bestuursrechtelijke regeling biedt geen
formele mogelijkheden voor tijdelijke afwijking ervan2O.

Deregulering
Onder deregulering wordt verstaan de stroomlijning, vereenvoudiging en
vermindering van regelgeving21. Hierboven is al kort geduid op het

14    Zie voor een bespreking van het begrip "convenant" hoofdstuk 5, paragraaf 2.
15  P.C. Gilhuis, Milieurecht op weg naar de jaren tiegentig, Zwolle 1989, pp. 18-29. De

schrijver plaatst overigens terecht ook enkele kanttekeningen bij het gebruik van
"convenanten".

16 P-J. Klok, Convenanten als instmment van nritieitbeleid, Universiteit van Twente,
Enschedt 1989, p. 18.

17   Gilhuis, t.a.p.
18 Nota Sociale Vernieuwing, opdracht en handreiking, TK 21 455.
19  7K 21 455. Zie hierover onder andere ook het met minister d'Ancona gepubliceerde

interview, Sociaal Bestek 1990, nr. 5, pp. 3 en 4.
20    TK 21  137, nr. 26, p. 2.
21 M.M. Kaag, Inleiding, in: Ptivatiseritig en deregule,ing: van ve/zo,xingsstaat naar

waarborgstaat. Essaybundel onder redactie van M.M. Kaag Raad voor het binnen-
lands bestuur, 's-Gravenhage, 1983, p. 2.
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verband tussen deregulering en het gebruik van privaatrechtelijke be-
voegdheden. Gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden kan regelgeving
overbodig maken, waardoor deregulering in de zin van vermindering van
regelgeving wordt bereikt. Ook kan deregulering gebruik van privaat-
rechtelijke bevoegdheden in de hand werken, wanneer door vermindering
of afschaffing van regelgeving publiekrechtelijke bevoegdheden verdwij-
nen. Ter bereiking van het doel waarvoor de publiekrechtelijke bevoegd-
heid toegekend was of zou zijn, blijft voor de overheid dan slechts de
privaatrechtelijke weg over. Uiteraard kan uit de afschaffing van de
publiekrechtelijke bevoegdheid blijken dat de opvatting is ontstaan dat
er op het betreffende terrein geen taak voor de overheid meer is wegge-
legd en dus ook voor het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden
geen ruimte meer is.

Pdvatisering
Ook privatisering -waaronder wordt verstaan de verschuiving van de
voorzieningswijze van een goed of dienst van overheid naar particulier-
kan bijdragen tot een toename van hantering van privaatrechtelijke
bevoegdheden. Privatisering wil immers niet (altijd) zeggen dat de over-
heid zich geheel en al onttrekt aan de realisering van de af te stoten
taak. Zij kan bij voorbeeld overgaan tot de oprichting van een rechts-

persoon waaraan de behartiging van die taak wordt overgedragen. Verder
kan de overheid de taak uitbesteden aan een particulier door het sluiten
van overeenkomsten. Via de overeenkomst kan zij sturend optreden. Het
beleid van de (rijks)overheid is in het algemeen gericht op het verschaf-
fen van een grotere eigen verantwoordelijkheid aan particulieren of
decentrale overheden. Door gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden
kan zij op (grotere) afstand invloed blijven uitoefenen.

Horizontalisering
Gebruik van het privaatrecht als instrument voor realisering van over-
heidsbeleid sluit aan bij horizontalisering van de verhouding tussen
overheid en burger. De relatie tussen overheid en burger heeft zich
ontwikkeld van een gezagsverhouding waarin de overheid vaststelt wat de
rechten en plichten zijn, naar een verhouding waarin de individuele
burger invloed uitoefent op de vaststelling van de rechtsbetrekking tussen
hem en de overheid. De burger wordt meer in het besluitvormingsproces
betrokken, zodat hij er zelf voor kan zorgen dat met zijn belangen
rekening wordt gehouden.

Als oonaken van deze ontwikkeling worden genoemd:
-  De toegenomen mondigheid van de burger die macht en gezag niet

meer vanzelfsprekend aanvaardt22.

22 M. Scheltema, De rechtsverwerking in het administratieve recht, in: Geschriften
van de Vereniging voorAdministratiefRecht LXXIV, Groningen 1975, p. 8.
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- Afnemend vertrouwen in de werking van de democratie23. De wetten
tot stand gekomen in samenwerking van volksvertegenwoordiging en
regering, geven de rechten en plichten van de burger niet precies
weer, terwijl de overheid steeds meer invloed krijgt door de uitbrei-
ding van de overheidstaak in de ontwikkeling naar de verzorgings-
staat. De afnemende invloed van de burger wordt dan gecompenseerd
door betrokkenheid bij de totstandkoming van overheidsbesluiten.
Door vooroverleg over de te nemen overheidsmaatregelen wordt het
maatschappelijk draagvlak van die maatregelen vergroot24.

-  De ingewikkeldheid van de feiten waarop een overheidsbesluit geba-
seerd kan zijn, waardoor de kennis en ervaring van de particulier
onmisbaar is25.

-  De verwevenheid tussen de belangen van overheid en particulier die
overleg en het vastleggen van afspraken noodzakelijk maken26. De
overheid mist bij voorbeeld de middelen om projecten te financieren.
Voor de realisering van die projecten is men dan op de medewerking
van het bedrijfsleven aangewezen, dat in ruil voor financiale steun
medezeggenschap krijgt. Overleg van overheid en bedrijfsleven in een
vroegtijdig stadium draagt ook bij tot meer zekerheid dat een ontwik-
keld plan ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Overheid en particu-
lieren kunnen verder nog op elkaar aangewezen zijn indien de grond
in eigendom verdeeld is. Eventuele aankopen of onteigening vertragen
de procedures. Het kan efficienter en goedkoper zijn voor de overheid
om met het bedrijfsleven samen te werken, bij voorbeeld wanneer de
particulier een grotere deskundigheid bezit27.

Horizontaal bestuur is meer dan bestuur met inspraak. Het bestuur neemt
niet alleen kennis van de zienswijzen van belanghebbenden, maar voert
overleg waaraan het later ook gebonden is28. Het ligt voor de hand dat

23    Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 3.
24 Zo is voor de wijziging van het fiscale regime voor levensverzekeringsprodukten en

de winstberekening van levensverzekeringsmaatschappijen overleg gevoerd met dege-
nen die van die wijzigingen nadelen zouden ondervinden. Dit overleg heeft geleid tot
overeenkomsten waarbij afspraken zijn gemaakt over voorstellen van wet. Zie TK 21
198, nr. 6, p. 1, waaruit blijkt dat de leden van de CDA-fractie kritisch staan ten
opzichte van het sluiten van dergelijke overeenkomsten.

25 Scheltema 1975, t.a.p. Zo wordt in TK 21 300 XIII, nr. 107 (p. 10) vermeld, dat
publiek-private samenwerking bij de vestiging van bedrijvencentra ertoe kan bijdra-
gen dat een beter zicht ontstaat op de lokale en regionale behoeften en op de
marktverhoudingen.

26   Scheltema, a.w. 1975, P. 9.
27 A.G. Bregman, Juridisch-bestiturlijke aspecten van publiek-private samenwerking,

Bouwrecht monografie, Geschrift nr. 10, Deventer 1990, p. 9.
28 Vgl. hierover K von Benda-Beckmann, AJ. Hoekema, Hoe horizontaal bestuurt de

overheid?, in: Recht der werkelijkheid, Themanummer 87/2, p. 4.
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de overeenkomst als meerzijdige rechtshandeling passend is bij deze vorm
van besturen. Het is de vorm bij uitstek waarbij overheid en burger
afspraken kunnen vastleggen29. Ook in de wijze waarop de overheid
gebruik maakt van publiekrechtelijke bevoegdheden zonder gebruik van
privaatrechtelijke rechtsvormen is de ontwikkeling naar horizontalisering
te zien. In hoofdstuk III en in hoofdstuk IV, paragraaf 3, bij de bespre-
king van het democratiebeginsel, wordt daarop ingegaan.

Grenzen aan de sturing door de overheid en privaatrecht als instrument
De veranderingen in de verhouding tussen overheid en burger zijn mede
veroorzaakt door het groeiend besef dat het sturingsvermogen van de
overheid begrensd is. Over "de beperkte mogelijkheden van effectieve
overheidsinterventies in maatschappelijke processen" is een consensus
gegroeid die "zowel in de publieke opinie, als in het wetenschappelijke
debat, als in de programma's van politieke partijen" is terug te vinden30.
Er worden nieuwe sturingsconcepties geformuleerd die als gemeenschap-
pelijk kenmerk31 hebben dat niet de overheid van boven af regels op-
legt, maar slechts de kaders aangeeft waarbinnen de maatschappelijke
actoren zelf regels formuleren en eigen verantwoordelijkheden krijgen. In
plaats van directe sturing door wetgeving met ge- en verboden en
dwangmiddelen sluit men aan bij het regulerend vermogen van de samen-
leving zelf32. Zo wordt getracht op een andere wijze de maatschappelijke
processen te beYnvloeden. In deze nieuwe sturingsconcepties is het
privaatrecht als sturingsinstrument goed in te passen.

6   Privaatrecht een effectief instrument?: hier geen antwoord op
deze vraag.

Er zijn veel situaties waarin de overheid met de uitoefening van een
privaatrechtelijke bevoegdheid haar doel beter kan bereiken dan met de

29 Uit het hoofdstuk over nakoming blijkt dat ook op andere privaatrechtelijke, maar
ook op publiekrechtelijke wijze in het overleg gebondenheid kan ontstaan.

30 P.HA. Frissen, Besturingsconcepties, recht en wetgeving, in: HA.M. Backx e.a.,
Recht doen door wetgevb,g. Opstellen over wetgevingsvraagstukken, aangeboden aan
mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle 1990, p. 13.

31 Frissen formuleert vijf gemeenschappelijke kenmerken: het bereik van sturing wordt
globaler; het object van sturing wordt beperkt tot structuren en besluitvormingspro-
cedures of de sturing verloopt via de input- of de outputzijde; het niveau voor de
verantwoordelijkheid van sturing wordt verplaatst naar het meso- of microniveau; de
actoren worden betrokken bij de sturing; het centralistische besturingsmodel is
verlaten en heeft plaats gemaakt voor een decentraal besturingsmodel "in netwerken

van organisaties en actoren", a.w., pp. 20 en 21.
32 Ph. Eijlander, Wetgeving en zelfregulering, in: Recht doe,1 door wetgeving, a.w., pp.

3143.
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uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Klok heeft aange-
toond dat dit echter niet altijd zo hoeft te zijn33. Als er een keuzemo-
gelijkheid is, zullen per geval de effectiviteit van de privaatrechtelijke
en die van de publiekrechtelijke weg tegen elkaar moeten worden afge-
wogen.

In dit onderzoek neem ik in het debat over de vraag of het privaat-
recht nu wel of niet een effectief instrument is, geen stelling in. Uit-
gegaan wordt van de behoefte van de overheid aan andere instrumenten
dan de publiekrechtelijke ter verwezenlijking van beleid. Het onderzoek
naar de effectiviteit wordt aan anderen overgelaten. Effectiviteit is een
belangrijk criterium voor de overheid bij haar keuze van beleidsinstru-
menten, maar zeker niet het enige. In deze studie wordt naar de andere
criteria dan effectiviteit nader onderzoek gedaan. Zoals hierboven reeds
is vermeld, zal worden onderzocht of het privaatrecht voldoende ruimte
biedt om met de bijzondere eisen die aan het optreden van de overheid
moeten worden gesteld, rekening te houden. Een vergelijking van de
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke beoordelingskaders kan een
antwoord geven op de vraag of en in hoeverre een keuzevrijheid tussen
de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke weg reclitens toelaatbaar is.

33   P.J. Klok, Convenanten als instrument van milietibeleid, Ensched€ 1989.
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HOOFDSTUK 2

DE VERHOUDING TUSSEN PRIVAATRECHT
EN PUBLIEKRECHT

1 Inleiding

Het recht wordt gewoonlijk ingedeeld in publiekrecht en privaatrecht.
Vaak wordt het onderscheid gehanteerd zonder nadere motivering van de
functie van het onderscheid. Vrijwel altijd wordt de inhoud van beide
begrippen bekend verondersteldl. De begrippen worden als vanzelfspre-
kend gebruikt; ze behoren tot "een tweeduizendjarige traditie"2. De
indeling in publiek- en privaatrecht wordt reeds in het Romeinse recht
aangetroffen. Dat de tweedeling van het recht echter minder vanzelf-
sprekend is dan men op het eerste gezicht zou verwachten, blijkt uit het
feit dat deze in het Angelsaksische recht niet in die vorm bekend is.

In dit hoofdstuk wordt de onderverdeling van het recht in publiek-
recht en privaatrecht aan een nader onderzoek onderworpen. Eerst zal
beknopt de historische ontwikkeling van de tweedeling van het recht
worden weergegeven (2). Een historische beschouwing is naar mijn mening
gerechtvaardigd, omdat kennis van het verleden bijdraagt tot een goed
begrip van het heden3. Vervolgens worden de mogelijke functies van de
indeling geanalyseerd en becommentarieerd (3). In paragraaf 4 volgt een
beschrijving van meer recente opvattingen over het onderscheid tussen
bestuursrecht en privaatrecht. De invloed van de administratieve recht-
spraak op de verhouding tussen privaatrecht en bestuursrecht wordt
besproken in paragraaf 5. In paragraaf 7 komt de bijzondere positie van
de overheid aan de orde en in paragraaf 8 de toetsingscriteria voor het
gebruik van het privaatrecht in de jurisprudentie van de Hoge Raad.

1    Zoals ook in dit proefschrift.
2  G.CJJ. van den Bergh, lets over publiek- en privaatrecht, in: Ter recognitie. Op-

stellen aangeboden aan prof. mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar
in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije universiteit te Amsterdam, Haarlem

1987, p. 9.

3      Vgl. J.PA. Coopmans, Renaissance van oud recht, Deventer 1965, pp. 3 en 4.
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2 Historische ontwikkeling van de indeling in het recht

2.1     Het Romeinse recht

In het Romeins recht onderscheidt men het ius civile (of ius privatum)
van het ius publicumi De functie van deze indeling was oorspronkelijk
niet een tweedeling van het recht, doch een aanduiding van de herkomst
van de normen. Onder het ius publicum werden die normen begrepen die
door de staat waren vastgesteld. De normen aangeduid met ius privatum
waren door de burgers zelf ontwikkeld. De rechtsgevolgen voortvloeiend
uit deze normen kwamen tot stand door rechtshandelingen van de burgers.
Dit betekent dat een gedeelte van de normen die nu onder het privaat-
recht vallen -het dwingend privaatrecht- voor zover door de overheid
vastgesteld oorspronkelijk in het Romeinse recht bij het ius publicum
thuis hoordens.

Bij Cicero (106-43 voor Christus)  is  voor het eerst een onderschei-
ding op een andere grond tussen het ius privatum en ius publicum te
zien. Er wordt dan onderscheiden naar rechtsbetrekkingen tussen overheid
en burger en die tussen burgers onderling. Publiekrecht is dan hetgeen
betrekking heeft op de Romeinse staat, privaatrecht hetgeen betrekking
heeft op het belang der individuen6. Met publiekrecht wordt dan het
algemeen belang verbonden, met het privaatrecht het individueel belang.

De beroemde Twaalf Tafelen, daterend uit 450-451 voor Christus
bevatten volgens deze omschrijving alleen ius civile·7. Dit ius civile
bevatte wel normen die we nu wellicht als een mengvorm van strafrech-
telijke en privaatrechtelijke regels zouden kwalificeren8. Zo bevatten de
Twaalf Tafelen onder andere een regel waarbij aan gelaedeerden (en hun
sibbegenoten) bij bepaalde delicten het recht op fysieke wraakneming of
op een geldboete toegekend werd9. Het doel van deze regels was het
vergeldingsrecht jegens de dader te reguleren. De straf kon niet door de
staat, doch alleen door de gelaedeerde en/of zijn sibbegenoten worden
voltrokken. Dit deel van het "privaat strafrecht" ontwikkelde zich later
tot deel van het verbintenissenrecht en weer veel later tot het recht
betreffende de onrechtmatige daadio. Vanaf de tweede eeuw voor Chris-
tus ontstaat naast het ius civile in de zin van het recht dat het bij-
zonder belang van de burgers regelt, een strafrecht en een strafproces-

4     Van den Bergh, a.w., p. 9.
5     M. Kaser en F.B.J.Wubbe, Romeins privaatrecht, Zwolle 1971, tweede druk, pp. 27 en

28.

6    Kaser/Wubbe, aw., p. 28.
7 Wolfgang Kunkel, Geschiedenis van het Romeinse recht, Utrecht/Antwerpen 1977,

derde druk, p. 38.
8     Kunkel, a.w., p. 38.
9    Kunkel, a.w., pp. 41 en 42.
10   Kunkel, a.w., p. 43.
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recht ter bescherming van het algemene belang. Naast de gelaedeerde
kan dan een ieder een strafklacht indienen en de bestraffing vindt plaats
door de staatil.

Zo is uiteindelijk in de Romeinse wetgeving te onderscheiden een ius
civile, dat alle bijzondere belangen van de burger regelt, naast het ius
publicum dat de regels met betrekking tot het algemeen belang bevat12.
Zowel in de Digesten als in de Instituten wordt het publiekrecht en het
privaatrecht onderscheiden. In de Digesten is in de eerste titel de vol-
gende omschrijving te vinden:

"[Ulpianus in boek 1 van zijn Instituten] De beoefening hiervan
heeft twee toepassingen, de publieke en de private. Publiek recht
is wat betrekking heeft op de inrichting van het Romeinse geme-
nebest, privaat wat betrekking heeft op het belang van de in-
dividuen; sommige dingen immers zijn publiek belang, andere pri-
vaat. Publiek recht gold inzake de riten, de priesterambten en de
bestuursambten"13.

Algemeen en bijzonder belang?
Aldus lijkt het Romeinse recht in twee delen te kunnen worden opge-
splitst, naar algemeen en bijzonder belang. Wat echter tot het privaat
belang gerekend wordt, is uiteindelijk weer te herleiden tot het algemene
belang en het algemeen belang is ook het belang van de individuen14. Zo
diende het privaat strafrecht van de Twaalf Tafelen niet alleen het
bijzondere belang van de gelaedeerde, maar ook het algemeen belang.
Regulering van het recht op wraakneming is niet alleen in het belang
van de dader die door de wraakneming wordt getroffen, maar ook in het
(algemeen) belang van de samenleving als geheel. De glossatoren hebben
in hun commentaren op het Romeinse recht reeds vastgesteld dat een
tweedeling van het recht aan de hand van het criterium of de regels
behartiging van het algemeen dan wel bijzonder belang ten doel hebben,
niet steekhoudend is15.

Scherpe scheiding?
Ook verder blijkt in het Romeinse recht geen scherpe scheiding tussen
publiek- en privaatrecht te hebben bestaan. Voor de bestudering van het
Romeins privaatrecht blijft het publiekrecht van grote betekenis. Zonder
kennis van het publiekrecht is het niet mogelijk zich een juist beeld van
de privaatrechtelijke bevoegdheden te vormen, omdat privaatrechtelijke
bevoegdheden vanwege een openbare belang aan beperkingen waren

11   Kunkel, t.a.p.
12     R.C. van Caenegem, Geschiedkundige inleiding tot het publiekrecht,  Gent  1985,  p.  1.
13 Omschrijving van het onderscheid publiek-privaatrecht in D.1.1.1.2. Vertaling geci-

teerd uit G.CJJ. van den Bergh, a.w., p. 10.
14   Van den Bergh, a.w., p. 11.
15   Van den Bergh, a.w.,912.
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onderworpen. Zo was aan het eigendomsrecht van de Romeinse boer op
zijn grond een plicht verbonden tot onderhoud van de akkers. Bij ver-
waarlozing van de akker kon de boer ter verantwoording worden geroepen
bij de censor16. Ook het recht van de Twaalf Tafelen bevatte al diverse
vormen van eigendomsbeperking in het openbaar belang, van religieuze
aard, maar ook bij voorbeeld ter bestrijding van weelde. In het latere
recht van het principaat en de keizertijd neemt het aantal beperkingen
nog toe.

Invulling van de begrippen
Een probleem dat zich bij de bestudering van het onderscheid tussen
privaat- en publiekrecht voordoet, is het feit dat de gebruikte begrippen
telkens een andere betekenis kunnen hebben. Hierboven is al aangegeven
dat de betekenis van de begrippen ius civile en ius publicum al ten tijde
van het Romeinse Rijk getvolueerd is. Ook anderszins blijken de begrip-
pen ius civile en ius publicum geen vastomlijnde inhoud te hebben. Zo
zou volgens Van den Bergh het ius civile tevens het recht van de civitas
Romana bevatten, hetgeen nu onder het publiekrecht (staatsrecht) zou
vallen. Dit betekent dat het ius civile behalve het ius civile privatum
ook bevat een soort ius civile publicum, het constitutionele recht van de
civitas17. Ook in het geldend recht kunnen in de discussie over het
onderscheid tussen publiek- privaatrecht misverstanden ontstaan door een
verschil van interpretatie van de gebruikte begrippen.

2.2      Van middeleeuwen tot en met achttiende eeuw

In de middeleeuwen verliest het onderscheid publiek-privaatrecht aan

betekenis, omdat het onderscheid tussen publiekrechtelijke en privaat-
rechtelijke bevoegdheden vervaagt. Publieke rechten en private bevoegd-
heden worden in deze tijd namelijk beide gezien als subjectieve, verhan-
delbare rechten. De vorst kon publiekrechtelijke bevoegdheden gebruiken
om zijn particuliere financi8le positie te versterken. Een scheiding tussen
de publieke en private financiEn van de vorsten was niet aanwezig. Dit
wil echter niet zeggen dat de publiekrechtelijke bevoegdheden geheel aan
privaatrechtelijke bevoegdheden gelijk werden gesteld. Aan publiekrech-
telijke bevoegdheden konden bijzondere verplichtingen ten aanzien van
onderdanen verbonden zijnl8o

De tweedeling ius publicum-ius privatum wordt pas na de herleving
van de belangstelling voor het Romeins recht in de late twaalfde eeuw
weer   aangetroffenig.   In zijn Praktijke Civile   (ca. 1518) onderscheidt

16 H.R. Hoetink, De achtergrond van het Romeins recht, in: Rechtsgekerde opstellen,
Alphen aan den Rijn 1982, p. 118.

17   Van den Bergh, a.w., p. 12.
18   Van den Bergh, aw., p. 16.
19 Van Caenegem, a.w., p. 1.
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Filips van Wielant het publiekrecht, waaronder hij het recht betreffende
"het gemeen nut" verstaat, van het privaatrecht. Als voorbeelden van
zaken die in dit publiekrecht geregeld zijn, kunnen het heffen van
belastingen en het aanleggen van havens en vestingwerken worden
genoemd20.

Aan de universiteiten wordt sinds het midden van de zeventiende
eeuw steeds duidelijk dat het doceren van het Romeinse ius (civile)
publicum minder zinvol was. De moderne staat was nu eenmaal op een
geheel andere manier georganiseerd dan de Romeinse. Aan het eind van
de zeventiende eeuw wordt naast het Romeinse ius civile privatum, ook
het staatsrecht van het Heilige Roomse Rijk en aan enkele Nederlandse
universiteiten het constitutioneel recht van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden onderwezen21.

De achttiende eeuw
In de achttiende eeuw wordt aan de betekenis van het onderscheid
publiek- privaatrecht een nieuwe wending gegeven22. Het privaatrecht
wordt gezien als het recht van de burgerlijke vrijheid die afgegrensd
wordt van de absolute staatsmacht23. Het privaatrecht dient de vrije
individuele sfeer te beschermen. Men gaat zich met name afzetten tegen
de opvatting dat de koning oppereigenaar is van alle grond en zich
daarom die grond zonder schadevergoeding kan toeeigenen. In de Verkla-
ring van de rechten van de mens en de burger van 1789 aan het begin
van de Franse Revolutie is dan ook een artikel aan de bescherming van
het individueel onaantastbaar eigendomsrecht gewijd.

"Het onderscheid van publiek- en privaatrecht krijgt zo een poli-
tiek-constitutionele lading (; . Het wordt een hoeksteen van de
burgerlijk-liberale constitutie  4.
Tegen deze achtergrond wordt ook een dogmatisch onderscheid tussen

een publiek en een privaat recht aangebracht. Een publiek recht is naar
zijn aard een beperkt recht, toegekend met een bepaald doel. Het publie-
ke recht wordt daarom gezien als een publieke plicht. Het private recht
daarentegen is een algemeen en vrij recht. De drager van het recht is
geheel vrij al dan niet van het recht gebruik te maken25. Het privaat-
recht beschermt de autonomie van de burger.

Dit achttiende-eeuwse denken is sterk beYnvloed door Kant (1724-
1804). Deze stelt naast een inhoudelijk verschil tussen publiek- en pri-
vaatrecht een onderscheid naar herkomst van de normen vast. Het pri-
vaatrecht is het natuurlijke recht dat al bestond in de (hypothetische)

20 Van Caenegem, a.w., p. 2.
21   Van den Bergh, a.w., p. 14.
22   Van den Bergh, a.w., p. 15.
23 Van Caenegem, a.w., p. 2.
24   Van den Bergh, a.w., p. 15.
25   Van den Bergh, a.w., p. 15.
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natuurtoestand, die aan de burgerlijke toestand vooraf is gegaan. In dit
recht is de wil van het individu het centrale grondbegrip en de begrip-
pen vrijheid en recht de bijpassende trefwoorden. Het publiekrecht is
verbonden met de burgerlijke toestand, de toestand waarin individuen af-
stand doen van een stuk vrijheid ten einde een samenleving met anderen
mogelijk te maken26. Met het publiekrecht zijn verbonden de noties
dwang en macht. De inhoud van het publiekrecht wordt bepaald door de
vorst aan wie de soevereiniteit is overgedragen bij het maatschappelijk
verdrag. Deze soeverein heeft echter bij de schepping van het publiek-
recht rekening te houden met het natuurrechtelijke privaatrecht, dat op
die manier de vrijheidssfeer van de burger afbakent27. Deze indeling
naar herkomst van normen van publiek- en privaatrecht is -zoals hier-
boven is aangegeven- van Romeinsrechtelijke oorsprong.    In de rechts-
praktijk leidde deze onderscheiding echter niet tot een scherpe tegenstel-
ling tussen publiek- en privaatrecht.

Toen de opvatting over de overheidstaak zich wijzigde en de overheid
aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
steeds meer taken gaat vervullen lijkt het uit de idealen van de Franse
revolutie voortvloeiende dogmatische onderscheid tussen publiek- en pri-
vaatrecht weer te vervagen28. Het private eigendomsrecht wordt aan
beperkingen onderworpen en de contractsvrijheid van partijen wordt in
toenemende mate beperkt29. De regels waarin deze beperkingen zijn
vastgelegd, worden niet per definitie als publiekrechtelijk gekwalificeerd,
hetgeen volgens de opvattingen van Kant betreffende het onderscheid
publiek- en privaatrecht wel zou moeten gebeuren.

2.3     De negentiende eeuw

Thorbecke (1798-1872) wenste een scherpe tegenstelling tussen publiek-
recht en privaatrecht aan te brengen30. Hij bouwde voort op de con-
stitutionalistisch georitnteerde literatuur, waarin de nadruk werd gelegd
op het onderscheid tussen privaatrechtelijke bevoegdheden en bevoegdhe-
den tot het uitoefenen van overheidsgezag31. Volgens deze constitutio-
neelrechtelijke opvattingen dienen staatsrechtelijke bevoegdheden een
grondslag te hebben in de Grondwet 2 en konden publiekrechtelijke
bevoegdheden in tegenstelling tot privaatrechtelijke bevoegdheden niet
worden verhandeld. Overheidsrechten konden niet tot het eigendom van

26   D.F. Scheltens, Mens en mensenrechten, Alphen aan den Rijn 1982, p. 67.
27 E. Poortinga, De scheiding tussen publiek- en privaatrecht bij Johan Rudolph Thor-

becke (1798-1872). Theorie en toepassing, Nijmegen 1987, pp. 91-93.
28   Van den Bergh, a.w., p. 16.
29 Zie paragraaf 4 over de ontwikkelingen in het privaatrecht.
30 Zie Poortinga, a.w., waaraan deze verhandeling over Thorbecke is ontleend.

31   Poortinga, a.w., p. 105.
32   Poortinga, a.w., p. 71.
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bijzondere personen behoren. Voor deze
fedachte

is volgens Thorbecke
in de Franse Revolutie een basis gelegd3 . Zo is vanuit de opvattingen
die mede geleid hebben tot de Franse Revolutie, van zowel privaatrech-
telijk (zie de paragraaf over de achttiende eeuw) als van staatsrechtelijk
gezichtspunt een onderscheiding, dan wel scheiding van privaat- en
publiekrecht bepleit. Thorbecke wenste het staatsrecht in verdergaande
mate te ontdoen van de nog aanwezige privaatrechtelijke elementen. Het
publiekrecht diende geen verkregen rechten meer te bevatten34. Zo moest
het standenkiesrecht worden vervangen door een burgerschapskiesrecht35.

De principiele scheiding die Thorbecke wenste aan te brengen tussen
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden en daarmee tussen
publiek- en privaatrecht, is terug te voeren op zijn rechtsbegrip. Hij
beschouwt recht als belang36. De aard van het belang bepaalt de aard
van het recht37. Openbare belangen zijn publiekrechtelijke rechten of
behoren dat te zijn. Publiekrechtelijke rechten kunnen zonder schadever-
goeding weer afgenomen worden, omdat ze slechts algemene belangen
bevatten. Ze kunnen nooit van het bijzondere belang van de burger deel
uit gaan maken. Een privaatrechtelijk recht, een recht dat in het bij-
zonder belang van het individu wordt toegekend, kan alleen tegen een
schadevergoeding weer afgenomen worden. Het is een verkregen recht.
Het is volgens Thorbecke mogelijk, dat een recht zich ontwikkelt van
privaatrechtelijk tot publiekrechtelijk, omdat de inhoud van beide rechts-
gebieden dynamisch is38. De beide rechtsgebieden moeten echter wel als
gescheiden, elkaar uitsluitende sferen worden beschouwd. Daarom zijn
binnen 66n rechtsbetrekking 6f privaatrechtelijke regels 6f publiekrech-
telijke regels van toepassing en is een gemengde toepassing uit den
boze39

Het onderscheidend criterium tussen publiekrecht en privaatrecht is,
zoals hierboven reeds is gesteld, algemeen versus bijzonder belang. Het
algemeen en bijzonder belang zijn in de visie van Thorbecke niet tot
elkaar te herleiden. Het algemeen belang is meer en hoger dan het
bijzonder belang. Het geheel is meer en hoger dan de som der delen40.
Voor Thorbecke betekende de ontwikkeling naar een sociale verzorgings-
staat niet een opheffing van de voor hem noodzakelijke scheiding tussen
publiek- en privaatrecht. Naar zijn opvattingen zou de totstandkoming
van de verzorgingsstaat niet een publicisering of een vermaatschappe-

33   Poortinga, a.w., p. 108.

34   Poortinga, a.w., p. 105.
35   Poortinga, a.w., hoofdstuk 4.
36   Poortinga, a.w., p. 111.

37   Poortinga, a.w., p. 103.
38   Poortinga, a.w., pp. 124-126.

39   Poortinga, a.w., p. 118.
40   Poortinga, a.w., pp. 112-114.
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lijking van het privaatrecht betekenen doch een kwantitatieve toename
van het aantal publiekrechtelijke regels ten koste van het privaatrecht.

Poortinga komt in haar dissertatie tot de conclusie dat de rechtspo-
litieke betekenis van de opvattingen van Thorbecke ten aanzien van de
verhouding publiek- en privaatrecht groot was. In de tijd van Thorbecke
was een scherpe scheiding zinvol om de laatste resten van het ancien
r6gime op te kunnen ruimen en het onmiskenbare misbruik van publiek-
rechtelijke bevoegdheden tegen te gaan. Publiekrechtelijke bevoegdheden
konden niet meer gebruikt worden ter verrijking. Er werd een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen publiekrechtelijke bevoegdheden en (privaat-
rechtelijke) subjectieve rechten.

Zo werd door invoering van het retributiebeginsel in de gemeentewet
een einde gemaakt aan de privileges van bepaalde gemeenten om naar
willekeur gelden te heffen van gebruikers van openbaar eigendom. Als
voorbeeld van deze fiscaliteiten kunnen waag- en marktgelden, veergel-
den, doorvaartrechten, bruggelden worden genoemd. Ze worden in de loop
van de negentiende eeuw beschouwd als "publiekrechtelijke bevoegdheden
in privaatrechtelijk eigendom"41. Het retributiebeginsel houdt in dat men
voor gebruik van zaken met een publieke bestemming en voor verlening
van diensten door openbare werken en inrichtingen slechts belastingen
mag heffen waarbij niet meer dan een matige winst behaald mocht
worden. Belastingen konden op deze manier niet meer gebruikt worden
als onuitputtelijke inkomstenbron.

Al tijdens het leven van Thorbecke bleek strikte doorvoering van
een scheiding tussen publiekrecht en privaatrecht bij de toepassing van
het retributiebeginsel uit de betreffende artikelen uit de gemeentewet
problemen op te leveren. Een zelfde dienst blijkt zowel door de overheid,
als door particuliere organisaties verricht te kunnen worden. Als de
overheid de dienst verricht is het publiekrecht van toepassing en anders
het privaatrecht. Poortinga vraagt zich daarom aan het slot van haar
dissertatie af of toepassing van het retributiebeginsel en daarmee de
strikte scheiding van publiekrecht en privaatrecht, nog wel gehandhaafd
diende te blijven nadat het beginsel zijn werk, beeindiging van wantoe-
standen, had gedaan. Uit de eindeloze discussies die ontstonden over
toepassing van het retributiebeginsel op openbare nutsbedrijven bleek
naar haar mening dat de rechtsontwikkeling de scheiding tussen publiek-
recht en privaatrecht had ingehaald.

Op deze plaats dient ook aandacht te worden besteed aan de opvattingen
van Joannes Aloysius Loeff. 1-joeff heeft in 1887 zijn dissertatie Publiek-
recht tegenover privaatrecht gepubliceerd. Als staatsman heeft hij ook in
de twintigste eeuw nog een rol vervuld. Op zijn wetsvoorstellen tot
instelling van een administratieve rechtspraak wordt in de paragraaf
over administratieve rechtspraak nader ingegaan.

41   Poortinga, a.w., p. 248.

20



De verhouding tussen privaatrecht en publiekrecht

In de rechtsopvatting van Loeff vormen de bevelen van de staat het
recht, ongeacht of deze bevelen overeenstemmen met de billijkheid of
rechtvaardigheid42. Loeff hangt de leer der staatssoevereiniteit aan,
waarin de staat wordt voorgesteld als de "mit Imperium ausgestattete
Herr". Alle rechtsregels zijn bevelen van de staat gericht tot zijn on-
derdanen. Het privaatrecht bevat die regels (bevelen) die verhoudingen
regelen van gelijkheid van zijn onderdanen. In het privaatrecht zijn
dezelfde personen subject van recht en plicht. Het publiekrecht regelt
verhoudingen van ondergeschiktheid, onderdanen zijn enkel subject van
plicht; er worden in het publiekrecht geen rechten toegekend43. Onder
de voorbeelden van privaatrechtelijke normen, noemt Loeff ook artikel
287 van het Wetboek van Strafrecht, omdat dat artikel de regel bevat:

"gij staatsonderdaan zult geen anderen staatsonderdaan van het
leven berooven"44.

Aldus wordt volgens Loeff een verhouding tussen burgers onderling
geregeld, waarbij hij echter over het hoofd ziet dat artikel 287 Wetboek
van Strafrecht (ook) de verhouding tussen burger en overheid regelt.
Volgens het artikel wordt immers hij, die een ander opzettelijk van het
leven berooft, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien
jaren of een geldboete van de hoogste categorie.

Naar de opvatting van Loeff kan "de staat" nooit subject zijn van
een privaatrechtelijke rechtsbetrekking, omdat uit het privaatrecht
subjectieve rechten voortvloeien. In een privaatrechtelijk rechtsbetrek-
king heeft een partij een subjectief recht waar voor de wederpartij een
plicht tegenover moet staan'b. In een privaatrechtelijk rechtsbetrekking
tussen staat en onderdaan, zou op de staat ten opzichte van zijn onder-
daan een plicht rusten. Dit is in de staatsopvatting van Loeff onmoge-
lijk, omdat de staat in die opvatting een subject van hogere orde is dat
zijn bevelen kan opleggen. Hij is heerser en onderwerping aan het
privaatrecht zou hem tevens tot beheerste maken. Op die manier zou een
tegenspraak ontstaan, die volgens Loeff niet op te lossen is door een
onderscheid te maken tussen de staat als staat en de staat als vermo-
gensrechtelijk persoon, door hem "fiscus" genoemd. De staat verhoudt
zich tot de "fiscus" zoals "der einzelne physische Mensch und sein
Geldbeutel"46. De staat is 66n en ondeelbaar. Ieder optreden van de
staat in elke gedaante dient in het teken te staan van de behartiging
van het algemeen belang·47o

41    3 A. Loeff, Publiekrecht tegenover privaatrecht,lziden 1881, p. 1.
43   Loeff, a.w., p. 44.
44   Loeff, a.w., p. 46.
45     Loeff, a.w.,  p. 82.
46  Loeff, a.w., p. 53. Het citaat heeft Loeff overgenomen van 0. Biihr, Der Rechts-

smat, 1864, p. 55.
47     Loeff, a.w.,  p. 60.
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Aan de hand van het algemeen belang kan overigens volgens Loeff
geen tweedeling in het recht worden aangebracht, in die zin dat het
publiekrecht het recht is ter behartiging van het algemeen belang en het
privaatrecht ter behartiging van het individueel belang. Aan het begin
van zijn dissertatie beschrijft hij de verhouding algemeen en bijzonder
belang als volgt.

"Utilitas privata, utilitas publica; -individu, geheel, zijn als tegen-
stelling onhoudbaar. Het zijn geene lijnen, die evenwijdig naast
elkaar voortloopen, zonder elkander ooit te raken, maar veeleer
lijnen, die zich naast elkaar kronkelende voorwaarts slingeren, nu
eens van elkaar afwijkende, dan weer elkander naderende, ja, niet
zelden z66 ineenvloeiende, dat ze slechts 66ne lijn schijnen te
vormen. En wie dan die 66ne, uit twee samengevloeide, lijn, noemt
"algemeen belang" heeft ontwijfelbaar gelijk, maar evenzeer hij,
die ze noemt "bizonder belang" of "individu".
Maar slechts ieder ten halve. Slechts op d6ze voorwaarde ieder
ten heele, dat hij des anderen gelijk mede erkenne. Maar waar
blijft dan die tegenstelling?..."48.

De onmogelijkheid voor de staat tot het aangaan van privaatrechtelijke
rechtsbetrekkingen impliceert volgens Loeff niet, dat de staat in het
geheel geen vermogensrechtelijke handelingen kan verrichten. Op deze
handelingen is echter niet het privaatrecht van toepassing. Het is on-
mogelijk dat de rechter de staat veroordeelt "gelijk een onwilligen
debiteur tegenover zijn crediteur"49. Wanneer bij voorbeeld "het depart-
ement van Marine" een bestelling plaatst van schepen dan is de scheeps-
bouwer verplicht tot levering van de schepen niet "ex contractu als
gelijke, maar ex imperio als onderdaan". Hieruit volgt dat de staat niet
rechtens verplicht is tot betaling. Er bestaat enkel een zedelijke plicht
van het departement tot betaling aan de scheepsbouwer. Wanneer het
departement niet betaalt, is er geen recht van de scheepsbouwer ge-
schonden, maar de wil van de staat, het objectief recht, en slechts het
subjectief belang van de scheepsbouwer.

Concluderend kan worden gesteld dat naar de opvatting van Loeff
het publiekrecht het recht is dat de plicht van de onderdaan ten opzichte
van de overheid regelt, terwijl het privaatrecht de rechten en plichten
van onderdanen jegens elkaar bevat. De herkomst van de normen is in
beide gevallen dezelfde.

Tegenover de opvatting van Loeff kan de opvatting van Hamaker worden
geplaatst. In zijn rede: "De tegenstelling van publiek- en privaatrecht"
van 1894 voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen zet hij zijn

48   Loeff, a.w., pp. 19 en 20.

49   Loeff, a.w., p. 54.
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opvattingen over de verhouding publiek- en privaatrecht uiteen50. Op het
eerste gezicht zou men denken -zo betoogt hij- dat het recht 66n en
ondeelbaar is. Alle rechtsregels bevatten twee elementen, gedragsregels
en regels die bepalen onder welke omstandigheden in welke gevallen de
regels gelden51. De gedragsregel is (de inhoud van de) de rechtsbetrek-
king, de feitelijke omstandigheden vormen de gronden of de oorzaken
van de rechtsbetrekking. Het hele recht regelt rechtsbetrekkingen tussen
mensen. Rechten en plichten worden altijd toegekend aan mensen. Deze
feiten zijn voor sommige schrijvers aanleiding te betogen, dat alle recht
66n van karakter en 66n van aard is. Volgens Hamaker is echter niets
minder waar. Tussen publiekrecht en privaatrecht bestaat zo'n wezenlijk
verschil dat het zelfs de vraag is of men in beide gevallen wel van recht
kan spreken52.

Aan de hand van een beschrijving van de ontwikkeling van het pu-
bliek gezag in West-Europa, tracht hij een verklaring te geven voor de
noodzakelijke tweedeling van het recht. Aanvankelijk kon het publiek
gezag enkel uitgeoefend worden met privaatrechtelijke middelen. Later
ontstaat de behoefte aan andere middelen. Men vond dat het algemeen
belang met privaatrechtelijke middelen onvoldoende behartigd kon wor-
den. De opvatting dat het gezag boven alle recht staat, vat post. Voor
het algemeen belang moet het bijzondere belang en daarmee "het recht"
wijken.

Het is bekend, dat ook op deze ontwikkeling weer reacties zijn
gekomen. De staatsmacht wordt weer aan banden gelegd. Het privaatrecht
werd echter in het algemeen als normering niet geschikt geacht. De
soeverein en volksvertegenwoordiging gingen daarom samen bepalen voor
welke, of welke reeks van gevallen het recht   ( = privaatrecht) opzij gezet
moest kunnen worden. Het eindpunt van deze ontwikkeling is de rechts-
staat waarin het gezag gebonden is aan wetten. Met deze wetten wordt,
zoals uit het bovenstaande blijkt niet het privaatrecht bedoeld, maar
administratiefrechtelijke wetten. Dit brengt, aldus Hamaker, sommigen
tot de opvatting dat de staat bij de uitoefening van haar gezag niet aan
het privaatrecht gebonden is. De overheid als zodanig staat volgens hen
principieel buiten het privaatrecht. De enige taak die de overheid ten
aanzien van het privaatrecht heeft, zou dan de handhaving ervan via
rechtspraak zijn. Deze opvatting past echter volgens Hamaker niet meer
in de rechtsstaat. Hij beschouwt haar als een overblijfsel van het oude
absolutisme. Uit de praktijk blijkt dat de overheid weliswaar gebonden is
aan de administratieve wetten doch ook en nog wel in de eerste plaats
aan het recht. Alleen dan is zij niet gebonden aan het recht wanneer dit

50 H.J. Hamaker, De tegenstelling van publiek- en privaatrecht, in: Fempreide ge-

schriften VII, Algemeene rechtsgeleerdheid, Haarlem 1913 , pA 134-163.
51   Hamaker, a.w., p. 137.
52   Hamaker, a.w., p. 139.
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blijkt uit de wetten. Hieruit blijkt dat Hamaker de opvattingen van Loeff
over de verhouding publiek- en privaatrecht niet deelt.

Aan het slot van zijn artikel zet Hamaker de door hem onderscheiden
verschillen tussen publiekrecht en privaatrecht op een rij. Het publiek-
recht is nieuw recht dat sinds de negentiende eeuw het publiek gezag
aan haar regels bindt. Het bevat de wetten die het staatsgezag regelen.
Het privaatrecht is het recht "dat in den beginne het eenige was, (...)
maar door niemand, ook door den machtigste niet, gebroken kon worden
zonder onrecht te plegen". Een volgend verschil dat Hamaker vermeldt,
is de strekking van beide dingen. (Hamaker spreekt liever niet van twee
soorten recht, omdat hij beide zo verschillend oordeelt, dat hij ze niet
beide met recht wil aanduiden.) Het publiekrecht heeft de strekking de
overheid de vrijheid te geven van het privaatrecht af te wijken. Het
geeft "de overheidspersonen" de bevoegdheid "aanslagen te plegen op
het leven, de vrijheid, den eigendom en de beurs der ingezetenen."
Privaatrecht en publiekrecht verhouden zich tot elkaar als regel tot
uitzondering, als water tot vuur. Het publiekrecht is een bevel, een
instructie, terwijl het privaatrecht vrijheid is. Verder vindt het privaat-
recht zijn oorsprong in het rechtsbewustzijn dat ieder mens altijd en
overal met zich meedraagt. Het privaatrecht hoeft dan ook niet, zoals
het publiekrecht, het overheidsbevel, van buiten af, van hogerhand, te
worden opgelegd, maar "het leidt hem (de mens, MK) van binnen uit."
Het onderscheid naar herkomst van de normen is wat vervaagd, nadat er
codificaties hebben plaatsgevonden. De staten gingen ertoe over het
recht op te tekenen en te publiceren op eenzelfde wijze als zij hun
bevelen publiceerden. Bovendien hebben overheden zich veroorloofd bij
de optekening aanvullingen en afwijkingen van het rechtsbewustzijn op
te nemen. Zo kon het gebeuren, dat er discrepanties ontstonden tussen
de officiele beschrijving van het rechtsbewustzijn en het werkelijke
rechtsbewustzijn, terwijl de rechter de opdracht kreeg volgens het ge-
schreven recht te spreken53.

De aanvullingen en afwijkingen van het rechtsbewustzijn door de
overheid worden door Hamaker niet afgekeurd. De wetgever is namelijk
bevoegd de werking van het rechtsbewustzijn tegen te gaan door wetten
en de daaraan verbonden sancties. De overheid kan ook het rechtsbe-
wustzijn bernvloeden en zelfs vormen. Zo kan het gebeuren, dat de
vaststelling en uitvoering van een regel de oorzaak is van "het afsterven
van een bestaand en de geboorte van een nieuw rechtsbewustzijn"54.

De mogelijke beYnvloeding van het recht(sbewustzijn) door de over-
heid,  vermindert de tegenstelling tussen rechtsbewustzijn ( =privaatrecht)
en  de  wet, het overheidsbevel  ( = publiekrecht)  niet. Het privaatrecht  kan
men kennen uit de inhoud van het rechtsbewustzijn, dat gedeeltelijk in
regels beschreven kan zijn, maar waar de wetgever toch maar weinig

53     Hamaker, a.w.,  p.  157.
54   Hamaker, a.w., p. 163.
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invloed op heeft. Het publiekrecht kan men slechts kennen uit de wet,
want buiten de wet is er geen publiekrecht. Het publiekrecht is "datgene
waaraan we denken, wanneer we beweren, dat de wetgever het recht
maakt, dat hij het, ten meesten nutte der maatschappij, inricht naar
zijn goedvinden".

In de voorgaande bespreking van opvattingen in de literatuur zijn uit-
sluitend opvattingen besproken van hen die een principieel onderscheid
tussen publiekrecht en privaatrecht zien. Loeff stelt in zijn hierboven
besproken dissertatie dat iemand niet licht het onderscheid zal looche-
nen. Van Idsinga, een verdediger van de opvatting dat het gehele recht
als eenheid moet worden beschouwd, haalt Levy aan die betoogt dat
niemand aan het wezensverschil tussen publiek- en privaatrecht zal
twijfelen55. Volgens Van Idsinga schijnt het een algemeen gevoelen te
zijn, dat tussen publiek- en privaatrecht een karakteristiek verschil
bestaat.  Uit het opstel van Hamaker van 1894 blijkt echter dat deze
juist tot het schrijven van bedoeld opstel is gekomen, omdat hij "eene
tot nog toe nooit vertoonde loochening van alle karakteristiek verschil

„56tusschen publiek- en privaatrecht ziet optreden. Het lijkt er dus op
dat "op het breukvlak van twee eeuwen" in ieder geval in de praktijk
een tendens bestaat het recht als een eenheid te beschouwen.

Van Idsinga ziet als belangrijkste drijfveer achter het aannemen van
een principieel onderscheid tussen publiek- en privaatrecht, de gedachte
dat dit een essentieel bestanddeel uitmaakt van het moderne staatsrecht.
Het idee leeft dat men zonder die onderscheiding zou terugkeren tot de
middeleeuwse staat. Van Idsinga antwoordt hierop dat het onderscheid
zeker niet modern is, omdat de Romeinen het onderscheid immers al
kenden. Dat het erkennen van het recht als eenheid geen terugkeer naar
de middeleeuwse staat hoeft te betekenen blijkt volgens hem uit het
Angelsaksische recht, waar men geen principiele scheiding in het recht
aantreft. Wat volgens Idsinga wel steeds onderscheiden moet worden en
in het Verenigd Koninkrijk ook altijd onderscheiden is, is het onder-
scheid tussen de publieke en een private zaak. De publieke zaak is op
het continent wel beschouwd als een private aangelegenheid. Dit dient
vermeden te worden, maar naar de opvatting van Van Idsinga niet door
een kunstmatige verdeling van het recht570

55 Levy aangehaald bij J.W.H.M. van Idsinga, De adnib,istratieve rechtspmak en de
constitutionele  monarchie. Eerste decl. De administratieve rechtspraak, 's-Gravenhage
1893, p. 7.

56   Hamaker, a.w., p. 136.
57        a.w., p. 15. In een noot bespreekt Idsinga ook de opvatting dat waar deIdsinga,

onderscheiding uit het oog wordt verloren de achting voor het publieke belang
eveneens verdwijnt en het absolutisme zich zal vestigen. Juist in Engeland waar de
"Romeinse onderscheiding van het recht" niet gehuldigd werd, werd het algemeen
belang goed begrepen en gediend, terwijl in Rome waarvan de onderscheiding af-

25



Hoofdstuk 2

3 Voorlopige balans

3.1       Algemeen versus bijzonder belang

Een van de redenen, een tegenstelling tussen publiekrecht en privaat-
recht te onderkennen, is een veronderstelde tegenstelling tussen algemeen
en bijzonder belang. Publiekrecht wordt verbonden met het algemeen
belang en het privaatrecht met het bijzonder (eigen)belang. Voor een
strikte scheiding tussen beide rechtsgebieden op deze basis is het nood-
zakelijk dat ook tussen het algemeen en bijzonder belang een strikte
scheiding aangebracht kan worden. Hierboven, bij de bespreking van het
Romeinse recht, is echter reeds gesteld dat het algemeen en bijzonder
belang niet altijd van elkaar te onderscheiden zijn. Het blijkt moeilijk in
concreto te omschrijven wat het algemeen belang inhoudt. Dat heeft
Kleerekooper ertoe gebracht het algemeen belang als een fictie voor te
stellen58. Wat men volgens Kleerekooper meestal met algemeen belang
aanduidt, is niet meer dan een groepsbelang of een gemeenschappelijk
belang. Er zijn te veel botsende (en samengaande belangen) om van het
algemeen belang te spreken. Het belang dat door de overheid, door "min
of meer machtige economische en politieke coalities"59 behartigd wordt,
is volgens hem zeker niet het algemeen belang, doch slechts het belang
van de leidende politieke coalitie. Kleerekooper stelt dan ook voor niet
meer te spreken van algemeen belang, maar van staatsbelang, partij-
belang, groepsbelang, particulier belang, gemeenschappelijk belang, of
belangenconflict60.

In het algemeen wordt in de literatuur (ook in wetgeving en recht-
spraak) het algemeen belang als categorie erkend. In abstracto kan het
algemeen belang worden omschreven als realisering van vrijheid van en
sociale rechtvaardigheid tussen mensen. In het positieve recht zijn deze
doeleinden als mensenrechten61 in Verdragen en in de Grondwet ver-
taald. Deze vertaling is echter cultuur- en tijdgebonden. De invulling van

komstig was, het absolutisme zijn hoogtepunt bereikte. Vergelijk hetgeen is opge-
merkt bij de bespreking van de opvattingen van de achttiende eeuw. Daar bleek dat
zowel voor- als tegenstanders van een principiele scheiding hun opvatting verdedig-
den met een beroep op de verwerpelijkheid van een absolute staatsmacht.

58   S. Kleerekooper, De jictie van het a/gemeen belong, Deventer 1964.
59  Kleerekooper, a.w., p. 14. Deze pessimistische kijk op de keuze van door de overheid

te behartigen belangen, decl ik niet. De realisering van de beginselen van de demo-
cratische en sociale rechtsstaat dienen ertoe te garanderen dat de belangen die
behartigd worden niet die van een elite zijn. Zie het inleidend hoofdstuk en de
volgende twee hoofdstukken.

60   Kleerekooper, a.w., pp. 14 en 15.
61 Voor de mensenrechten in de Grondwet wordt meestal het begrip "grondrechten"

gebruikt. Voor alle duidelijkheid: onder mensenrechten en grondrechten worden hier
zowel de zogenaamde klassieke, als de sociale rechten verstaan.
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het begrip algemeen belang geschiedt op dynamische wijze. Er zijn
belangen die in de vorige eeuw tot bijzondere belangen gerekend werden
en nu tot het algemeen belang behoren, zoals het belang van een goede
huisvesting. Verder kan de behartiging van het algemeen belang de behar-
tiging van een individueel, bijzonder belang inhouden. Dat blijkt heel
duidelijk uit de vertaling van het algemeen belang in grondrechten die
voor een belangrijk deel de individuele, bijzondere, vrijheid van de mens
garanderen. Ook bij behartiging van op het eerste gezicht algemene
belangen wordt een individueel belang gediend. Zo wordt bij de toeken-
ning van subsidie aan noodlijdende bedrijven zowel het bijzonder belang
van de ondernemer, van de werknemer en van de schuldeiser gediend als
een algemeen belang van onder andere de werkgelegenheid.

Uit de onmogelijkheid het algemeen belang of algemene belangen van
bijzondere belangen te onderscheiden volgt, dat een scheiding tussen
publiek- en privaatrecht aan de hand van het criterium of het algemeen
belang door de regeling of handeling behartigd wordt, niet zinvol is. In
het vervolg zal blijken dat het ook om een andere reden onjuist is, aan
het publiekrecht een alleenrecht op de realisering van het algemeen
belang toe te kennen.

12 Indeling naar subject

Een ander criterium dat gehanteerd is om het publiekrecht van het pri-
vaatrecht te scheiden, is de indeling naar het subject van de rechts-
betrekking. Alle rechtsbetrekkingen waarbij de overheid partij is, zijn
publiekrechtelijk, terwijl de rechtsbetrekkingen waarbij geen overheids-
orgaan/lichaam is betrokken, door het privaatrecht worden beheerst. Er
zouden dan twee rechtsordes ontstaan: een publiekrechtelijke waarin alle
rechtsbetrekkingen tussen onderdaan en vorst, c.q. overheid geregeld zijn
en een privaatrechtelijke waarin slechts rechtsbetrekkingen tussen bur-
gers onderling een plaats vinden. Een strikte doorvoering van deze
tweedeling leidt ertoe dat de overheid nooit subject van een privaat-
rechtelijke rechtsbetrekking kan zijn. Deze opvatting is verdedi*d doorLoeff in zijn dissertatie Publiekrecht tegenover privaatrecht« maar
heeft in Nederland geen ingang gevonden.

In de praktijk is onderscheid gemaakt tussen de overheid "als zodanig"
en de overheid "als privaatrechtelijke partij". De overheid als privaat-
rechtelijke partij was wel onderworpen aan het privaatrecht en kon door
de burgerlijke rechter worden veroordeeld tot nakoming van privaatrech-
telijk aangegane verplichtingen63. De overheid "met de pet van de over-
heid als zodanig" kon daar door besluiten op grond van haar openbaar
gezag weer een stokje voor steken zonder dat een rechter daar iets -ook

62   JA. Loeff, Publiekrecht tegenoverprivaatrecht, Leiden 1887.
63 Bij voorbeeld: Arr. Rb. Breda 12 januari 1875, W 3835. Zie GJ. Wiarda, Overeen-

komsten met overheidslichamen, Zwolle 1939, Hoofdstuk II.
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niet in de vorm van schadevergoeding- aan kon veranderen. In de tweede
helft van de negentiende eeuw bestond namelijk de opvatting dat de
overheid "als zodanig" slechts was onderworpen aan het publiekrecht. De
praktische consequentie van deze opvatting was, dat de burger tegen
(publiekrechtelijk) overheidsoptreden niet in beroep kon gaan bij een
rechter64. De burgerlijke rechter achtte zich in zo'n geval niet bevoegd
en administratieve rechtspraak ontbrak65. In het begin van de twintigste
eeuw is de burgerlijke rechter zijn bevoegdheid ruimer gaan opvatten. De
burgerlijke rechter achtte zich bevoegd mits de eiser als voorwerp van
geschil een burgerlijk recht kon aanvoeren66. Daarmee is vast komen te
staan dat privaatrechtelijke regels ook kunnen gelden voor de rechtsbe-
trekkingen tussen overheid (als zodanig) en burger.

Loeff zelf heeft de onderscheiding tussen de overheid als zodanig en
de overheid "als particulier" uitdrukkelijk verworpen. De overheid is
naar zijn mening altijd gebonden aan de behartiging van het algemeen
belang en dient zij altijd "als zodanig" op te treden. De onderscheiding
tussen de twee soorten overheden is echter nog lang verdedigd. Pas in
de laatste tien jaar wordt in het algemeen afstand genomen van het
onderscheid«

In de praktijk bleek de stelling dat de overheid niet aan het privaat-
recht onderworpen is, niet houdbaar. De overheid had en heeft zelf het
privaatrecht nodig om op rechtsstatelijke wijze handelingen te verrichten
die niet in het publiekrecht geregeld zijn. Verder bleek het voor de
bescherming van de belangen van de burger noodzakelijk dat de rechter
de toepasselijkheid van het privaatrecht ook verder tot het gehele
overheidshandelen uitbreidde.

3.3       Indeling naar herkomst van normen

In de oorspronkelijke Romeinse indeling van privaatrecht-publiekrecht
gold de herkomst van de normen als onderscheidend criterium. In deze
opvatting behoren de privaatrechtelijke regels tot het natuurrecht. De
regels die door statelijke organen zijn vastgesteld zouden dan het pu-
bliekrecht vormen. Deze opvatting is in Nederland vooral door Hamaker
verdedigd en bestreden door Loeff. In de opvatting van Loeff wordt het
recht gevormd door de overheid. Door de overheid afgekondigde regels
zijn recht, omdat ze door de overheid zijn vastgesteld. Naar de opvatting
van Hamaker behoren slechts die normen tot het recht die een weergave
van het rechtsbewustzijn zijn. Alle andere regels die door de overheid
zijn vastgesteld, zijn wetten. Deze wetten hebben een publiekrechtelijk

64 DA. Lubach, Bestuursrecht en (nieuw) burgerlijk recht, Geschnften van de Vereni-
ging voor Administradef Recht XCIF, Alphen aan den Rijn 1986, p. 13.

65   Vergelijk HR 21 april 1898, W7116 (Rhedense koe).
66   HR 31 december 1915, NJ 1916, p. 407, (Guldemond/Noordwijkerhout).
67   In dezelfde zin: J. Spier, Overeenkomsten met de overheid, Deventer 1981, p. 10.
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karakter en behoren als zodanig niet tot het recht. In de praktijk lijkt
het onderscheid tussen wet (is in de opvatting van Hamaker: publiek-
recht) en recht (is privaatrecht) geen consequenties te hebben.

Een onderscheid tussen publiek- en privaatrecht naar herkomst van
normen lijkt niet meer zinvol. Aan het recht worden weliswaar meer
eisen gesteld dan vaststelling door de overheid, maar deze eisen gelden
gelijkelijk voor zowel privaatrechtelijke als voor publiekrechtelijke regels.
Deze eisen behoren tot het constitutionele recht, dat dan ook als de
basis van alle recht wordt voorgesteld. Het constitutionele recht bepaalt
of een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke norm tot de in de
Nederlandse rechtsorde geldende rechtsnormen behoort.

4         Opvattingen in de twintigste eeuw

In deze eeuw wordt niet langer een principiele scheiding tussen bestuurs-
recht68 en privaatrecht verdedigd. Beide rechtsgebieden worden erkend
als behorend tot het recht. Er blijkt overeenstemming te bestaan over de
toepasselijkheid van zowel bestuursrecht, als privaatrecht op rechtsbetrek-
kingen met de overheid. De 66n, zoals Van Praag, legt hierbij meer
nadruk op het publiekrechtelijk karakter van de rechtsbetrekking met de
overheid waarbij privaatrechtelijke regels naar analogie toegepast worden,
terwijl de ander, zoals Sybenga, privaatrecht wil toepassen, eventueel
nader ingevuld door publiekrechtelijke normen69.

De opvatting dat de overheid geen partij kan zijn van een privaat-
rechtelijke rechtsbetrekking wordt niet meer gehoord, noch wordt ver-
dedigd dat behartiging van het algemeen belang per definitie verbonden
moet zijn met het bestuursrecht. Dat wil niet zeggen dat er geen onder-
scheid gemaakt wordt tussen bestuursrecht en privaatrecht. In de vol-
gende paragraaf (4.2) zal op de verschillende opvattingen over de ver-
houding tussen bestuursrecht en privaatrecht worden ingegaan. In de
discussie over de verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht heeft
aan het eind van de vorige eeuw en in deze eeuw de invoering en in-
richting van administratieve rechtspraak een rol gespeeld. Aan dat on-
derwerp zal in een afzonderlijke paragraaf (4.3) aandacht worden ge-
schonken.

68 Vanaf deze plaats wordt zo veel mogelijk onderscheid gemaakt tussen publiekrecht
en bestuursrecht. Zie hoofdstuk 1, paragraaf 3. Bij de bespreking van de opvattingen
van de auteurs zal het woordgebruik van de betrokken auteur gevolgd worden.

69   DA. Lubach, Beleidgovereenkomsten, Deventer 1982, p. 77.
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4.1       Scheiding tussen bestuursrecht en privaatrecht

I/an Praag
Op het eerste gezicht lijkt Van Praag nog van een duidelijk scheiding
tussen bestuursrecht en privaatrecht uit te gaan. Hij is van oordeel dat
de overheid alr zodanig geen privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen aan
kan gaan. Wanneer de overheid een overeenkomst sluit waarvan de
strekking de totstandkoming van een publiekrechtelijke verhouding is,
dient de rechtsbetrekking die ontstaat niet als privaatrechtelijk doch als
publiekrechtelijk te worden gekwalificeerd. Een rechtsbetrekking is
publiekrechtelijk wanneer het object van de rechtshandeling de bestuurs-
taak is. Wat onder de bestuurstaak valt, wordt volgens Van Praag door
de overheidslichamen zelf uitgemaakt70. Kenmerkend voor de positie van
de overheid in een publiekrechtelijke rechtsbetrekking is volgens hem
dat die positie alleen door de overheid kan worden

in enomen; de over-heid kan niet door een particulier worden vervangen 1. In publiekrech-
telijke verhoudingen kunnen privaatrechtelijke regels in beginsel alleen
bij wijze van analogie gelden. Verder is het mogelijk van algemene
rechtsbeginselen een regel af te leiden, ("waarvan een of ander artikel
van het B.W. mede het uitvloeisel is") die ook in publiekrechtelijke
verhoudingen toegepast kan worden72.

Nadere bestudering leert echter dat de scheiding tussen bestuurs-
recht en privaatrecht bij Van Praag niet meer lijkt te zijn dan een
onderscheiding. Zo kan, volgens Van Praag, de overheid ook door publiek-
rechtelijk handelen een onrechtmatige daad plegen. De overheid kan op
grond van publiekrechtelijke bevoegdheden burgerlijke rechten van burgers
beperken; wanneer zij daarbij echter buiten de door het publiekrecht
aangegeven grenzen treedt, pleegt zij een onrechtmatige daad. De over-
heid treedt dan namelijk buiten het publiekrecht en daarmee valt het
handelen binnen het door het burgerlijk recht bestreken terrein. Anders
is het wanneer het publiekrecht zelf de gevolgen van onrechtmatig
publiekrechtelijk handelen regelt73.

Verder blijkt de scheiding tussen publiek- en privaatrecht bij Van
Praag minder scherp te zijn dan aanvankelijk zou lijken, doordat hij de

70  L. van Praag Op de grenzen van publiek en privaat recht, vermeerderde uitgave, 's-
Gravenhage 1930, pp. 9 en 10.

71 Van Praag, a.w., p. 9. Vgl. ook de opmerking van PJJ. van Buuren op het sympo-
sium Tien jaar wet Arob: Hoc verder?, GeschnIten van de VAR XCI'II, Alphen aan
den Rijn 1987, p. 48. "Ik geloof dat de situatie in wezen heel simpel is: privaatrech-
telijk zijn die besluiten of handelingen die niet uitsluitend van de overheid kunnen
uitgaan, maar die ook burgers kunnen nemen c.q. verrichten. (..) Publiekrechtelijk is
dan al hetgeen typisch alleen de overheid kan en mag doen." Voor de subsidiering
wil Van Buuren een uitzondering maken, omdat deze figuur problemen oplevert.

72 Van Praag, a.w., pp. 38 en 39.
73 Van Praag, a.w. , pp. 14 en 15.
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mogelijkheid van overeenkomsten met een gemengd publiekrechtelijk/pri-
vaatrechtelijk karakter onderkent voor zover een overeenkomst zowel

publiekrechtelijke, als privaatrechtelijke rechtsgevolgen in het leven
roept74. Tot slot blijft het privaatrecht van toepassing op rechtsbetrek-
kingen tussen burger en overheid die bij de totstandkoming van het
Burgerlijk Wetboek als privaatrechtelijk golden, maar waarvan men nu
het publiekrechtelijk karakter is gaan onderkennen75.

Voor de rechterlijke competentie heeft het onderscheid tussen recht-
streekse toepassing of toepassing via analogie van het Burgerlijk Wet-
boek geen betekenis. Van Praag zou aan artikel 2 van de Wet op de
rechterlijke organisatie zo'n ruime uitleg geven, dat de burgerlijke rechter
ook bevoegd is de publiekrechtelijke overeenkomst te toetsen76. Die

bevoegdheid van de burgerlijke rechter lijkt echter strijdig met de
opvatting van Praag over de noodzaak te komen tot een verdeling van
het recht in burgerlijke en andere rechten. Deze verdeling is volgens
Van Praag namelijk noodzakelijk, omdat de Grondwet de kennisneming
van burgerlijke geschillen aan de rechterlijke macht opdraagt. Om die
reden  ".. zal hij die de wet heeft toe te passen, toch wel genoodzaakt
zijn burgerlijk recht van ander te onderscheiden"77. De vraag is echter

wat nu nog rest van die noodzaak wanneer blijkt dat de burgerlijke
rechter ook over niet-burgerlijke rechten mag oordelen. Of is het zo,
dat naar de opvatting van Van Praag een zogenaamde publiekrechtelijke
overeenkomst toch burgerlijkrechtelijke rechtsgevolgen in het leven

roept?

Volgens van Van Praag bepaalt de aard van een rechtsverhouding of
een publiekrechtelijke dan wel privaatrechtelijk regeling van toepassing
moet zijn. Hieruit volgt dat het bestuursrecht een ander type rechtsbe-
trekkingen zou regelen dan het privaatrecht. Waaruit precies die bij-
zondere aard bestaat, wordt in het werk van Van Praag niet geheel
duidelijk. Behartiging van algemeen belang is niet (alleen) het onder-
scheidend criterium, omdat dit volgens hem ook door middel van "pri-
vaatrechtelijke" overeenkomsten kan worden behartigd78.

4.2 Gemene-rechtsleer

Paul Scholten: vader der gemene-rechtsleer
Scholten bouwt voort op de opvattingen van Hamaker. Het privaatrecht
geeft "de algemene gedragsregelen aan, het gemene recht is daarvoor de
juiste term", aldus Paul Scholten79. Het publiekrecht, ten minste dat deel

74 Van Praag, a.w., p. 44.
75 Van Praag, a.w., p. 45.

76    Lubach, a.w., p. 78.
77 Van Praag, a.w., p. 3.
78 Van Praag, a.w., p. 46.
19    Asser-Scholten  (Algemeen  Ded)  1974, p. 30.
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dat niet de organisatie van de staat betreft, geeft de rechtsregels die
het gemene recht voor de uitoefening van de staatstaak aanvullen en
ervan afwijken. De bijzonderheden kunnen uitdrukkelijk in regels zijn
opgenomen, maar de afwijkingen kunnen ook het resultaat zijn van
rechtsvinding, van interpretatie van een regel in een concreet geval. In
het algemeen zal de overheid aan het gemene recht onderworpen zijn,
maar "de aard van de verhouding met name het beroep op het gezag"
kan tot uitsluiting van de toepassing van het gemene recht in het con-
crete geval leiden80. In zijn algemeenheid kan volgens Paul Scholten
nooit de conclusie worden getrokken dat een verhouding aan het gemene
recht is onttrokken. Steeds dient in concreto te worden nagegaan of
andere dan de gewone regels geldensio

F.G. Scheltema: gemene-rechtsleer en twee-wegenteer
Op het ontbreken van een duidelijk onderscheidend criterium in de
opvattingen van Van Praag is kritiek gekomen. F.G. Scheltema betoogt,
dat volgens Van Praag de verhoudingen waar de overheid als zodanig
partij is, verhoudingen waar de bestuurstaak object van handelen is,
publiekrechtelijk zijn82. Hoe kan men echter bepalen of de overheid als
zodanig of anderszins optreedt? Volgens F.G. Scheltema alleen door na te
gaan of het publiekrecht, dan wel het privaatrecht van toepassing is. De
toepasselijkheid van bepaalde rechtsregels wordt namelijk bepaald door
het objectieve recht, omdat er geen onderscheidend criterium ontleend
aan de innerlijke waarde van de regelingen, is aan te duiden. Er ontstaat
dan echter een cirkelredenering; het publiekrecht is van toepassing als
de overheid als zodanig optreedt en de overheid treedt als zodanig op
als het publiekrecht van toepassing is.

F.G. Scheltema ziet het gehele objectieve recht als een eenheid. Het
onderscheid tussen publiek- en privaatrecht berust niet

"op een rationeel, aan de innerlijke waarde der geregelde materie
ontleend criterium -men weet, dat tot dusverre vruchteloos ge-
tracht is, zulk een criterium te vinden, en dat er velen zijn die
het bestaan ervan loochenen-;"83.

Dit wil echter niet zeggen, dat F.G. Scheltema niet onderkent dat rechts-
betrekkingen tussen overheid en burgers van een andere aard zijn dan
die tussen burgers onderling. Hij acht het zelfs goed mogelijk dat die
eigen aard van rechtsbetrekkingen met de overheid voor de wetgever
aanleiding is om een volledig stelsel van objectief publiekrecht (naar
Frans model) te scheppen, zodat het gehele overheidshandelen exclusief
door het publiekrecht wordt beheerst. Zolang dit gesloten stelsel van pu-

80 T.a.p.
81  A.w., p. 31.
82 F.G. Scheltema, Het grensterrein van publiek en privaatrecht, Rechtsgeleerd Maga-

zijn 1927, pp. 233-265.

83   F.G. Scheltema, a.w., p. 235.
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bliekrecht nog niet tot stand is gebracht kan, voor zover een rechtsbe-
trekking tussen overheid en burger niet door publiekrecht wordt bepaald,
het privaatrecht worden toegepast84. Daarbij sluit hij aan bij de hier-
boven beschreven opvatting van Paul Scholten dat het privaatrecht het
algemene recht is en het publiekrecht het uitzonderingsrecht85.

Wanneer de burgerlijke rechter geconstateerd heeft dat hij ten aanzien
van de beoordeling van een rechtsbetrekking bevoegd is en het burger-
lijk recht van toepassing is, hoeft dit volgens F.G. Scheltema nog niet te
betekenen dat het publieke recht geen rol meer speelt. Zo is een over-
eenkomst over de heffing van belasting een overeenkomst naar burgerlijk
recht, omdat het publieke recht niet een regeling van een wilsovereen-
stemming omtrent de heffing van belasting kent. Dit wil echter nog niet
zeggen dat de rechter ook tot nakoming van zo'n overeenkomst kan
veroordelen, omdat zij bij voorbeeld nietig kan zijn wegens gemis aan
een geoorloofde oorzaak wanneer de

strekkin  van
de overeenkomst in

strijd komt met het geschreven publiekrecht . Ongeschreven publiek-
recht kan volgens F.G. Scheltema niet aan het privaatrecht derogeren87.

Verder is hij van oordeel dat ook al biedt het publiekrecht de overheid
de mogelijkheid een bepaald rechtsgevolg in het leven te roepen, het
haar vrij staat de privaatrechtelijke weg te kiezen en via bij voorbeeld
wilsovereenstemming hetzelfde resultaat te bereiken. Zo staat het de
overheid volgens Scheltema vrij, over de voorwaarden van een publiek-
rechtelijke vergunning een overeenkomst te sluiten. De hier verdedigde,
en -zoals uit de door Scheltema besproken jurisprudentie blijkt- de door
de Hoge Raad in die tijd nog aanvaarde twee-wegenleer wordt verbonden
met de gemene-rechtsleer. Op de twee-wegenleer zal door de schrijvers
felle kritiek worden geleverd, als eerste door Huart.

Huart: geen volledige keuzevrijheid voor de overheid
Huart onderschrijft de leer der rechtssoevereiniteit van zijn leermeester
Krabbe88. In deze leer is er geen ruimte voor een principitle tegenstel-
ling tussen publiek- en privaatrecht89. De overheid is aan het recht, ook
aan het privaatrecht, gebonden. Alle bevoegdheden komen enkel en alleen
uit het recht voort. De staat is een rechtssubject net als een individu;
zijn belangen hebben slechts meerwaarde voor zover ze als zodanig door
het recht zijn erkend. Naast het privaatrecht is het publiekrecht ontstaan,

84   F.G. Scheltema, a.w., p. 242.

85   F.G Scheltema, a.w., p. 241.
86   F.G. Scheltema, a.w., p. 246.
87   F.G. Scheltema, a.w., pp. 252 en 255.
88 FJA. Huart, Misbruik van burgerlijk recht door de administratie, in: Staatsrechtehj-

ke opsteHen, uitgegeven ter gelegenheid van het aftreden van prof. H. Krabbe als

hoogleraar aan de R.U. Leiden. Tweede deel. Bijdragen van oud-leerlingen, 's-Graven-

hage 1927, p. 179.
89    H. Krabbe, Die Lehre der Rechtssouveranitat, Groningen 1905, p. 42.
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toen er behoefte bestond aan een bijzondere ordening voor de overheid90.
Het "Grundwesen" van alle recht, of wel de grondslag van alle rechtsnor-
men, is gelijk. Deze grondslag bestaat uit de volgende twee elementen.
De gelding van het recht moet ontleend zijn aan een buiten de menselijke
wil staande macht die tegenover de wil objectiviteit bezit. Vervolgens
dienen rechtsnormen in verband te staan met de geestelijke natuur van
de mensen tot wie zij zich richten. Het rechtsbewustzijn dient de bron
te zijn van alle recht91.

Huart legt de nadruk op het feit dat in de leer der rechtssoeverei-
niteit wel ruimte bestaat voor een onderscheiding tussen privaatrecht en
publiekrecht. Deze onderscheiding in gemeen en administratief of bij-
zonder recht heeft naar zijn mening grote praktische betekenis92. De
wetgever doorbreekt door de vaststelling van administratiefrechtelijke
voorschriften de privaatrechtelijke ordening. Ter bereiking van bepaalde
doelen mag de overheid gebruik maken van de bijzondere administratief-
rechtelijke bevoegdheden. Voor het overige blijft het privaatrecht van
toepassing. Het administratief recht is het aanvullende subsidiaire recht,
het recht dat het bestuur tot eenzijdig optreden in staat stelt, maar
waaraan het slechts beperkte bevoegdheden kan ontlenen. Wanneer de
administratiefrechtelijke wet niet anders bepaalt, mag het bestuur in
plaats van de bijzondere bevoegdheden van algemene bevoegdheden
gebruik maken mits de wederpartij daarmee instemt. Gecombineerd ge-
bruik van privaatrechtelijke en administratiefrechtelijke bevoegdheden is
in beginsel niet toegestaan, wanneer het bestuur daarmee de beperkte
strekking van de bijzondere bevoegdheden ontduikt. Dit is het geval
wanneer de overheid de inhoud van het privaatrechtelijk beding niet als
voorwaarde aan de administratieve handeling mag verbinden. Het privaat-
rechtelijk beding is in zo'n geval nietig wegens strijd met de openbare
orde. De burgerlijke rechter kan via de begrippen openbare orde en
goede zeden ongeschreven publiekrecht toepassen93.

Huart beklemtoont verder het bijzondere karakter van de administra-
tiefrechtelijke bevoegdheden en onderschrijft de gemene-rechtsleer, doch
stelt daarbij dat het gemene recht bij toepassing op rechtsbetrekkingen
tussen overheid en burger een eigen invulling dient te krijgen. Ook
bestrijdt hij de vrije keuze van de overheid tussen de publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke weg.

Deze benadering wordt ook bij schrijvers als Vegting en Wiarda aan-
getroffen. Na een korte bespreking van de opvattingen van deze beide

90   Krabbe, a.w., p. 43.
91 H. Krabbe, De modeme staalsidee, 's-Gravenhage 1915, pp. 41 e.v. Vgl. over deze

grondslagen, F.G. Scheltema, Het begrip positief recht in verband met de leer der
rechtssoevereiniteit, Handelingen van de vereniging voor wijsbegeerte des rechts XV,
1930.

92   Huart, a.w., p. 180.
93   Huart, a.w., p. 195.
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auteurs zal aandacht besteed worden aan de ideeen van Kranenburg. Deze
laatste blijkt een wat andere benadering van de vraagstukken rond de
verhouding publiek- privaatrecht te hebben.

Vegting: administratief recht bernvloedt privaatrecht
Vegting stelt dat bij de bestudering van het administratief recht aandacht
dient te worden geschonken aan de rechtsverhoudingen waarop het
privaatrecht wordt toegepast, maar waarbij dit recht wijzigingen onder-
vindt door de ornstandigheid dat de overheid partij is94. Het onderscheid
tussen bestuursrecht en privaatrecht is volgens hem gelegen in de bij-
zondere functie van de administratieve wetgeving, namelijk het bereiken
van concrete doeleinden95. Vegting heeft als eerste gewezen op het
voorkomen van meerzijdige publiekrechtelijke rechtshandelingen. De
ambtenaarsverhouding werd door hem als zodanig aangemerkt.

Wiarda: bestuursrectit, reclit tussen gezag en gerechtigheid
Wiarda erkent een belangrijk verschil tussen de normen van het privaat-
recht en het staatsrecht in engere zin. Het staatsrecht

"iulde juridische vormgeving van de gemeenschap, waarbinnen die
gedragsregelen gelden, wijst de wegen waarlangs die gedragsrege-
len  ontstaan eri' kunnen worden gehandhaafd,  is in zoverre  de
achtergrond, de vooronderstelling van het privaatrecht"96.

Tussen bestuursrecht en privaatrecht is echter een duidelijke overeen-
komst te zien. Beide bevatten gedragsregels met dit verschil, dat het
bestuursrecht gedragsregels bevat voor de verhoudingen tussen overheden
onderling en tussen de bijzondere persoon ten opzichte van de overheid.
Beide hebben betrekking op belangen

"die veelal van zo gelijksoortigen aard zijn, dat hetgeen gisteren
nog tot het uitsluitend domein van het burgerlijk recht werd
gerekend, heden reeds mede door het bestuursrecht wordt geregeld
en morgen wellicht geheel binnen het kader van dit recht zal zijn
betrokken;"97.

In navolging van Hamaker en Scholten onderscheidt Wiarda in het recht
twee hoofdlijnen: het staatsrecht gekenmerkt door het gezagsbeginsel en
het privaatrecht gebouwd op het gerechtigheidsbeginsel. Het bestuurs-
recht staat tussen deze twee rechtsgebieden in en wordt beheerst door
beide beginselen. Tussen die beide beginselen zal in het bestuursrecht

94 W.G. Vegting Het Algemeen Nederlands Administratiefrecht. Eerste deel, Alphen
aan den Rijn 1954, p. 16.

95   Vegting a.w., p. 21.
96  GJ. Wiarda, De wetenschap van het bestuursrecht en de spanning tussen gezag en

gerechtigheid. Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van gewoon hoogle-

raar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 10 mei 1948, in: Venpreide geschnfen
van GJ. 1+Tarda, 's-Gravenhage 1986, p. 16.

97   Wiarda, a.w.
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een synthese tot stand gebracht moeten worden. De gerechtigheid moet
verwezenlijkt worden, maar evenzeer de aanvaarding van het gezag98
Dit betekent dat een rechtsbetrekking tussen burger en overheid bein-
vloed kan worden door normen uit beide rechtsgebieden99. Met name
spelen publiekrechtelijke beginselen een rol wanneer de overheid door
privaatrechtelijk handelen

"doeleinden nastreeft die kenmerkend zijn voor de werkzaamheid
van de overheid en met betrekking tot onderwerpen waarbij het
openbare belang ten nauwste is betrokken"100.

Als voorbeeld noemt Wiarda de nakoming van een overeenkornst tussen
een gemeente en een burger over de bestemming van grond. Volgens het
gezagsbeginsel zou de gemeente volledig de vrijheid behouden een andere
dan de overeengekomen bestemming aan de grond te geven. Een over-
eenkomst over de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden zou
dan nooit rechtsgeldig zijn. Volgens het gerechtigheidsbeginsel zou de
gemeente de overeenkomst echter moeten nakomen. Een evenwicht tussen
het gezags- en het gerechtigheidsbeginsel kan men bereiken door aan de
overeenkomst de volgende strekking toe te kennen: de gemeente garan-
deert van haar publiekrechtelijke bevoegdheden geen ander gebruik te
maken dan zoals overeengekomen, tenzij het openbaar belang zich daar-
tegen verzet. Is dit laatste het geval dan betekent dit nog niet dat de
overeenkomst geen enkel rechtsgevolg heeft. De gemeente kan dan
namelijk verplicht worden de door de wederpartij geleden schade voor
haar rekening te nemen. Aldus is de spanning tussen gezag en gerech-
tigheid opgelost. Wiarda voegt daar overigens aan toe, dat deze spanning
in Nederland uitgelegd wordt als een spanning tussen publiek- en pri-
vaatrecht, maar dat zich in Frankrijk, waar de overeenkomst uit het
voorbeeld als een 'contract administatif gedefinieerd zou worden, dezelf-
de spanning zou voordoen. Dit is dan geen spanning tussen publiek- en
privaatrecht, maar een spanning binnen het bestuursrecht.

4.3      Afstand van de gemene-rechtsleer

Kranenburg: genuanceerde benadering
Kranenburg legt de nadruk op de overeenkomsten tussen privaatrecht en
staats- en administratief recht. Beide zijn recht,

"op beiderlei gebied (heeft men) te maken met aan daden, nalatig-
heden en feitelijke verhoudingen verbonden verantwoordelijkheden;

98 Wiarda, a.w., pp. 21 e.v. met name ook p. 30. Aan het gestelde voegt hij toe, dat
iedere gezagsuitoefening dient te geschieden in gerechtigheid wil zij op de nood-
zakelijke aanvaarding aanspraak kunnen maken. Een behoorlijke regeling van de
techtsbescherming tegen de overheid is daarom naar zijn mening onontbeerlijk.

99 Wiarda, aw., pp. 22 en 23. Zie ook G.J.Wiarda, Overeenkomsten met de overheid,
Zwolle 1939.

100 Wiarda, a.w., p. 22.
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het evenredigheidsbeginsel werkt ook in het staats- en admini-
stratief recht"lol

Dit wil overigens niet zeggen dat hij helemaal geen verschillen tussen
beide onderdelen van het recht onderkent. Er zijn verschillen tussen
beide rechtsgebieden, zoals er verschillen zijn tussen onderdelen van het
privaatrecht en het staats- en administratief recht. Aan een kwalificatie
als publiek- of privaatrechtelijk mogen niet a priori rechtsgevolgen
worden verbonden. Iedere rechtsverhouding met de overheid moet geana-
lyseerd worden om te komen tot een genuanceerde beantwoording van de
vraag welke rechtsregels van toepassing zijn. Bij deze benadering past
niet een strategie waarbij men op staats- en administratiefrechtelijke
verhoudingen het privaatrecht toepast overal waar de toepasselijkheid
nia met zoveel woorden is uitgesloten. Daarmee verwerpt Kranenburg
de gemene-rechtsleer. Hij wijst echter ook de benadering af waarbij de
toepasselijkheid van privaatrechtelijke regels wordt uitgesloten, omdat
men met de overheid van doen heeft102

Zo kan men de vraag of de Faillissementswet van toepassing is op
openbare corporaties pas beantwoorden na een analyse van de rechtsver-
houding. Dan komt men tot de volgende conclusie: "de specifieke aard
van de gemeente en van haar vermogen brengt mee dat er geen effen-
heid kan worden gebracht". De aard en strekking van de Faillissements-
wet enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds leiden ertoe dat
het civiele recht hier niet toegepast kan worden, ondanks het feit dat
artikel 1 van de Faillissementswet geen uitsluiting bevat van de openbare
corporaties103.

Meijers
Meijers schetst in zijn bijdrage aan de Adriani-bundel waarom op de
gemene-rechtsleer correcties dienden te worden aangebracht104. Volgens
de gemene-rechtsleer wordt aan de hand van louter juridisch-technische
criteria bepaald of het burgerlijk recht op een rechtsverhouding van
toepassing is. Is volgens deze leer aan de voorwaarden voor de inwer-
kingtreding van een bepaald privaatrechtelijk rechtsgevolg voldaan dan is
het privaatrecht van toepassing. Met een eventuele bijzondere positie

101 R. Kranenburg, Publiek- en privaatrecht, in: Staatsrechtel#ke opstellen, uitgegeven
ter gelegenheid van het aftreden van Prof. Krabbe als hoogleraar aan de R.U. Lciden,
Tweede deel, 's-Gravenhage 1927, p. 62.

102 Kranenburg, a.w., pp. 68 e.v.
103 Vgl. HR 28 september 1990, RvdW 1990, 162, waarin de HR vaststelt dat de Neder-

landse rechter niet over de rechtsmacht beschikt om een vreemde staat failliet te
verklaren. Uitoefening van de bevoegdheden door de curator in een faillissement,
zou een ontoelaatbare inbreuk vormen op de soevereiniteit van die Staat.

104 E.M. Meijers, Belastingen als rechtsbegrip, in: Tractatus Tributani. Opstellen op
belastinggebied, aangeboden aan Prof. Dr PJA. Adriani, ter gelegenheid van zijn
afscheid als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam, Haarlem 1949, pp. 1-28.
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voor de overheid in verband met de door haar te behartigen belangen
wordt geen rekening gehouden. In de aanpassing van de gemene-rechts-
leer wordt -volgens Meijers terecht- de toepasselijke rechtsregel weer
geplaatst in de maatschappelijke functie. Zo worden de regels van het
eigendomsrecht alleen op het overheidseigendom toegepast voor zover
deze toepassing niet in de weg staat aan de verwezenlijking van de
bestemming die het goed in het algemeen belang heeft. Evenals Kranen-
burg gaat Meijers er dus vanuit dat de omstandigheden van het geval-
en voor de overheid valt de behartiging van het algemeen belang altijd
onder die omstandigheden- bepalend zijn voor de toepasselijkheid van
het bestuursrecht of het privaatrecht. Hieronder blijkt dat Van der
Hoeven in zijn analyse van de verhouding tussen bestuursrecht en pri-
vaatrecht nog een stapje verder gaat.

Bepalend voor de indeling van een regel bij privaatrecht of bestuurs-
recht is voor Meijers noch de herkomst van het recht, noch de vraag of
het recht de behartiging van het algemeen belang ten doel heeftl050

"Het verschil tussen privaat- en publiekrecht openbaart zich veeleer
hierin, dat bij privaatrechtelijke verhoudingen aan het individu, zij
het dan ook binnen steeds nauwere grenzen, een vrijheid van
keuze wordt gelaten hoe het de hem door het recht verleende
bevoegdheden wil uitoefenen, een keuze waarbij niet het algemene
belang, maar het eigen belang beslissend mag zijn"106

Is een recht in het algemeen belang aan een persoon toegekend, maar
wordt aan de betrokken persoon de vrijheid gelaten dat recht te hand-
haven, dan behoort dat recht tot het privaatrecht. Als voorbeeld van een
dergelijk recht noemt Meijers de plichten van de werkgever107 die,
zolang de handhaving ervan "naar eigen vrij inzicht" aan de werknemer
wordt overgelaten, tot het privaatrecht blijven behoren. Indien de over-
heid de handhaving van plichten aan zich trekt, gaan deze plichten tot
het publiekrecht behoren. Blijkens de toelichting op het Nieuw BW is het
hier weergegeven criterium van de verplichte handhaving door de over-
heid of de vrije handhaving door private personen bepalend geweest voor
de vraag of de regel in het Nieuw Burgerlijk Wetboek diende te worden
opgenomen. In de toelichting bij het Nieuwe Burgerlijk Wetboek wordt
aan het criterium nog toegevoegd dat de handhaving geschiedt met
rechtsmiddelen die typerend voor het privaatrecht zijnl08

105 E.M. Meijers Algemene Leer van het Burgerlijk Recht. Decl 1, De Algemene Begrip-
pen van het Burgerlijk Recht, tweede ongewijzigde druk, Leiden 1958, pp. 20 en 21.

106 Meijers a.w., p. 22.
107 Waarbij hij overigens opmerkt dat "(v)eel wat vroeger door een werkgever mocht

gedaan of nagelaten worden is hem thans in het algemene belang als plicht gesteld".
108 Partementaire geschiedenis. Algemeen Deel, p. 129.
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Van der Hoeven
Ook Van der Hoeven verwerpt de gemene-rechtsleer. Uitzonderingsrecht
dient eng geYnterpreteerd te worden. Het bestuursrecht kan naar zijn
mening om die reden niet als uitzonderingsrecht worden gekwalificeerd,
omdat het met het oog op de belangen die het dient niet eng geinter-
preteerd mag worden. Het bestuursrecht beperkt weliswaar dikwijls de
vrijheid die men krachtens privaatrecht heeft, maar daarin is het niet
van talrijke regels van het privaatrecht zelf te onderscheiden. Ook de
strafbaarstelling van niet-naleven van dwingende voorschriften komt
binnen het privaatrecht voor. Daarmee is volgens Van der Hoeven duide-
lijk, dat "de onderscheiding publiekrecht tegenover privaatrecht opgevat
als bijzonder recht tegenover het gemene recht een nadere analyse niet
doorstaaf'109.

Dit wil echter niet zeggen dat er tussen verschillende rechtsgebieden
geen enkel onderscheid is aan te wijzen. Het onderscheid dient echter
niet aan de hand van de traditionele indeling publiek- en privaatrecht te
geschieden. Evenals Kranenburg en Meijers acht hij de maatschappelijke
context waarin het recht functioneert van belang. Verschillen tussen de
rechtsgebieden worden bepaald door de maatschappelijke werkelijkheid
waarin en waardoor regels bestaan. Voor Van der Hoeven is bij het
maken van onderscheid doorslaggevend of, en in welke mate publieke
belangen een rechtsverhouding beYnvloeden. Er blijken zowel "privaatrech-
telijke" als "publiekrechtelijke" rechtsverhoudingen te zijn waar op
enigerlei wijze publieke belangen bij zijn betrokken110 Dit beeld wordt
bevestigd in de door Van der Hoeven besproken jurisprudentie. De betrok-
kenheid van het algemeen belang bepaalt volgens Van der Hoeven niet
alleen of privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke regels van toepassing
zijn, maar ook worden de toepasselijke privaatrechtelijke regels "gekleurd"
bij de aanwezigheid van het algemeen belang. Dit wil niet zeggen,

"dat de strekking van het overheidshandelen altijd een speciaal
rechtsregime vraagt en evenmin, dat niet soms andere dan over-
heidsorganen een door de rechtsorde erkende publieke taak vervul-
len, die tot het scheppen van bijzondere regels van materieel
recht leidt, dan wel tot speciale hantering van bestaande regels"
111

In bepaalde gevallen, met name wanneer algemene belangen tegen andere
afgewogen moeten worden, zal de publieke taak om eigen rechtsfiguren
vragen112. Van der Hoeven laat daarbij in zijn opstel "De magische lijn"
in het midden of die eigen rechtsfiguren publiekrechtelijk dan wel pri-
vaatrechtelijk zullen moeten zijn. In zijn boek "De drie dimensies van

109 J. van der Hoeven, De magische lijn, in: Staatsrecht en Besmunrecht. Opstellen van
Mr. J. van der Hoeven, Zwolle 1984, p. 179).

110 Van der Hoeven, a.w., p. 205.
111 Van der Hoeven, a.w., p. 216 noot 2.
112 Van der Hoeven, a.w., p. 219.
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het bestuursrecht" blijkt een voorkeur voor regeling van het instrumen-
tarium voor her bestuur in het bestuursrecht, omdat het bestuursrecht
garandeert dat alle relevante belangen in een zorgvuldige besluitvor-
mingsprocedure worden afgewogen113,

4.4 Gemengde-rechtsleer

Lubach
Ook Lubach neemt in zijn dissertatie "Beleidsovereenkomsten" afstand
van het dogmatische onderscheid tussen de publiekrechtelijke en de
privaatrechtelijke overeenkomst. Daarmee lijkt hij ook afstand te nemen
van een principieel onderscheid tussen publiek- en privaatrecht114. Aan
de hand van de vaststelling van de aard van de rechtsverhouding dient
bepaald te worden welke regels van het bestuursrecht zoals dat ook voor
de andere bestuursinstrumenten geldt, en welke regels van het privaat-
rechtelijk contractenrecht van toepassing zijn. Hij staat afwijzend tegen-
over de gemene-rechtsleer en de vereenzelviging van iedere overeen-
komst met de overeenkornst zoals die in het burgerlijk wetboek is gere-
geld115. Voor de gemene-rechtsleer stelt hij de gemengde-rechtsleer in
de plaatsl16. In 66n rechtsverhouding kunnen bestuursrecht en privaat-
recht gemengd van toepassing zijn. Al naar gelang de aard van de
rechtsbetrekking wordt deze bepaald door een mixture van bestuursrech-
telijke en privaatrechtelijke regels.

Konijnenbelt
Konijnenbelt stelt vast dat het onderscheid tussen bestuursrecht en
privaatrecht betrekkelijk is. Het maken van onderscheid heeft naar zijn
mening echter nog wel zin. Zo is het van belang of een rechtsbetrekking
publiekrechtelijk is of privaatrechtelijk, omdat men bij voorbeeld in het
bestuursrecht op een andere manier een verplichting dient te bewijzen
dan in het privaatrecht. Volgens het legaliteitsbeginsel dat in het be-
stuursrecht een centrale plaats inneemt, is voor het aannemen van een
verplichting een wettelijke grondslag vereist. In het privaatrecht kan,
naar zijn mening, op grond van het autonomiebeginsel alleen een ver-
plichting worden opgelegd aan hem die zelf die verplichting gevestigd
heeft. Zelf relativeert Konijnenbelt onmiddellijk dit verschil; hij wijst
erop dat in sommige situaties het verschil bijna, zo niet helemaal af-

113 J. van der Hoeven, De dn'e dimensies van het besmuisrecht. Ontstaan en vorming
van het Nederlandse algemene bestuursrecht. Reeks van de Vereniging voor Admi-
nistratief Recht 100, Alphen aan den Rijn 1989, p. 244.

114 DA. Lubach, Beleidsovereenkonisten, Deventer 1982, PM 100 e.v.
115 Lubach, a.w., 9106.
116 Zie ook: DA. Lubach, Bestuursrecht en (nieuw) burgerlijk recht, Geschnften van de

Vereniging voor administratief recht XFCIK Alphen aan den Rijn 1986.
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wezig isl17. Bij de bespreking van ontwikkelingen in privaat- en be-
stuursrecht in het volgende hoofdstuk zal inderdaad blijken dat het
autonomiebeginsel in het privaatrecht een minder centrale plaats is gaan
innemen. Een tweede reden om onderscheid te blijven maken tussen
bestuursrecht en privaatrecht is het daarmee samenhangende onderscheid
in de rechterlijke competentie.

Donner
Donner concludeert in de vijfde druk van zijn handboek "Nederlands
Bestuursrecht", dat de onderscheiding tussen publiek- en privaatrecht
inmiddels wel vergeten en overwonnen lijkt. Publiek- en privaatrecht
"zijn twee aanelkaar geklonterde massa's, elk met eigen identiteit, maar
aan de randen ontstaat een grijze zone"118. Hij constateert wel dat aan-
vaarding van de "gemengde leer" nieuwe problemen veroorzaakt. In de
gemengde-rechtsleer bepaalt de rechter uiteindelijk welke voorschriften
en beginselen van toepassing zijn in een rechtsbetrekking tussen burger
en overheid. De rechtsschepping verschuift op deze manier van de wet-
gever naar de rechter. Deze ontwikkeling strijdt volgens Donner met de
behoefte aan rechtszekerheid119.

4.5      De JUVAT-bundel: Bestuursrecht en NBW

Op de themamiddag van JUVAT van 1987, gewijd aan de verhouding
tussen bestuursrecht en het nieuwe privaatrecht, bleken de sprekers
vooral te beklemtonen dat beide rechtsgebieden naar elkaar toe groei-
en120. Hirsch Ballin betoogt in zijn bijdrage "Voorbij het onderscheid
van publiekrecht en privaatrecht", dat het onderscheid tussen het mate-
ri8le bestuursrecht en privaatrecht minder betekenis heeft gekregen,
doordat de inhoud van het privaatrecht als multifunctioneel recht -al
naargelan3 de functie in de maatschappelijke context- gewijzigd (of
gekleurdlzl) wordt. Zolang echter een onderscheid blijft bestaan tussen

de competentie van de administratieve rechter en de burgerlijke rechter
zal tussen "de privaatrechtelijke deelrechtsorde" en "de bestuursrech-
telijke deelrechtsorde" verschil blijven bestaan.

117 Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken adnzinistratief recht, zesde druk, Culemborg

1988, p. 294.

118 A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht. Algemeen decl, vijfde herziene druk, Alphen
aan den Rijn, 1987, p. 65.

119 Donner, a.w., p. 65.
120 E.M.H. Hirsch Ballin, J.B.M. Vranken. M. Scheltema, W. Snijders, P.C. Gilhuis, J.H.

van Kreveld en R.S. Meijer, Bestuuisrecht en Nieuw B.W. Verslag van de derde the-
mamiddag van de Juristenvereniging voor afgestudeerden in Tilburg, JUVAT, op 27
november 1987, Zwolle 1988.

121 Hirsch Ballin haalt hier Van der Hoeven aan.
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"Materieel gaat het geldende recht evenwel in hoge mate aan dit
onderscheid voorbij; het komt er in het multifunctioneel geworden
privaatrecht niet zozeer op aan in welke deelrechtsorde een
rechtsbetrekking gekwalificeerd moet worden, als wel welke belan-
gen in de betrokken verhouding moeten worden afgewogen„122.
Franken toont aan hoe de beide rechtsgebieden elkaar over en weer

beinvloeden. Uit deze wederzijdse beTnvloeding blijkt dat privaatrecht en
bestuursrecht over een gemeenschappelijk grondpatroon en over openheid
beschikken. Beide rechtsgebieden hebben "een vergelijkbare ontwikkeling
doorgemaakt". Als voorbeelden noemt Vranken de ontwikkeling in grond-
slag van gebondenheid en de toegenomen inhoudelijke toetsing van
afspraken van partijen. De toetsingscriteria voor het overheidshandelen
in bestuursrecht en privaatrecht mogen elkaar niet te veel ontlopen,
maar dienen voor zowel burgerlijke, als administratieve rechter zo veel
mogelijk gelijk te zijn. In beide gevallen geldt dat het gaat om een
optimale bescherming tegen overheidshandelen. Vranken betoogt overigens
dat deze bescherming niet uitsluitend verleend wordt door toepassing van
bestuursrechtelijke normen in het privaatrecht.

M. Scheltema stelt het belang aan de orde van overeenstemming tussen
privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke toetsingscriteria. De grens tussen
beide rechtsgebieden hangt van toevallige omstandigheden af. De beoorde-
ling van overheidsoptreden door de administratieve rechter en de burger-
lijke rechter mag niet nodeloos verschillen. Uiteenlopen van toetsings-
criteria vergroot het risico van ontduiken van de eisen van het ene
rechtsgebied door een vlucht in het andere. Om die reden acht Scheltema
het van groot belang dat zowel in de Algemene wet bestuursrecht, als in
het Nieuw Burgerlijk Wetboek schakelbepalingen zijn opgenomen die
delen wetgeving van overeenkomstige toepassing verklaren op andere
handelingen dan de in het betreffende wetboek geregelde.
Snijders gaat in zijn bijdrage vooral in op de "praktische betekenis van
de bepalingen van het Nieuw B.W. die uitdrukkelijk (artikel 14, Boel 3,
NBW) of impliciet (artikelen 59, 79 en 326, Boek 3, NBW) naar het
bestuursrecht verwijzen123„

4.6      Andere geluiden: Tak en Van Maanen

Van Maanen en Tak kiezen een geheel andere benadering124. Zij beklem-

122 Hirsch Ballin e.a., a.w., pp. 23 en 24.
123  Besmursrecht en Nieuw  B. Iii:   a.w.,   p.   53.   De oude nummering   in   de  oorspronkelijke

tekst is hier vervangen door de nieuwe.

124 G.E. van Maanen, Publiek domein en het belang van de overheid bij bodemsanering,
Een ongewasschen varken. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
gewoon hoogleraar in het recht, in het bijzonder in het privaatrecht aan de Rijks-
universiteit Limburg op vrijdag 14 september 1990, Deventer 1990; G.E. van Maanen,
Publiek domein en twee-wegenleer, opmerkingen naar aanlciding van het arrest
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tonen juist het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht. Voor
Van Maanen dienen de bijzonderheden die zijn verbonden aan het publiek
domein, ertoe te leiden dat op die eigendom geheel eigen regels, een
publiekrechtelijk eigendomsrecht, van toepassing wordt. Tot het publiek
domein behoren de overheidseigendommen die door hun aard, door de
bestemming of door de wet een openbare bestemming hebben125. Naar
zijn mening ontbreekt aan het publiek domein het kenmerkende van de
eigendom, namelijk het recht om vrij over de eigendom te beschikken,
anderen ervan te weren en hem te vervreemden. Daarnaast is de eigendom
van het publiek domein gebonden aan het doel de openbare bestemming,
terwijl priv6-eigendom "abstrakt", niet-doelgebonden is126. Tak consta-
teert, dat de bijzondere positie van de overheid bestaande in een ex-
clusieve bevoegdheid en plicht tot behartiging van het algemene belang127

heeft geleid tot een afwijzing van een onverkorte toepassing van het
burgerlijk recht op "Publiek Domein, Overheidscontract en Wetshandha-
ving". "Veeleer lijkt sprake van een in toenemende mate eigen publiek-
rechtelijk regime"128

4.7    Slot

Aan het einde van dit hoofdstuk zal een eigen visie op de verhouding
tussen privaatrecht en bestuursrecht worden gegeven. Voor de ontwikke-
ling van die eigen visie zal worden besproken de vraag welke invloed het
ontstaan en de ontwikkeling van de administratieve rechtspraak heeft
gehad op de verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht (paragraaf
5).

5        De administratieve rechtspraak

In deze paragraaf wordt nagegaan welke invloed van het ontstaan van
administratieve rechtspraak is uitgegaan op de verhouding tussen be-
stuursrecht en privaatrecht.

In Nederland is in de loop van de twintigste eeuw een aantal ad-
ministratiefrechtelijke colleges ingesteld ter beoordeling van het over-
heidshandelen in het belang van de rechtsbescherming van de burger.
Daarnaast is in een aantal wetten aan de civiele rechter de taak op-
gedragen als administratieve rechter te functioneren. In het algemeen

Staat/Windmill, in: Recht en Kritiek 16 (1990), 3, pp. 198-209; A.Q.C. Tak, Publiek
domein, overheidscontract en rechterlijke wetshandhaving in: NTB 1990, p. 265-270;
A.Q.C. Tak, Terugtocht van twee wegen, in: NTB 1989, pp. 297-314.

125 Van Maanen, Oratie, p. 14 en Recht en K,itiek 1990, p. 203.
126 Van Maanen, a.w. Recht en Kritiek, p. 207.
127 Tak, a.w. 1990, p. 268.
128 Tak, a.w.  1990, p. 269.

43



Hoofdstuk 2

heeft men echter gekozen voor de instelling van afzonderlijke rechtscol-
leges en is een scheiding tussen gewone, civielrechtelijke, rechtspraak en
administratieve rechtspraak tot stand gekomen.

In het kader van deze studie is het interessant na te gaan in hoever-
re deze ontwikkeling samenhangt met de visie op de verhouding tussen
bestuursrecht en privaatrecht. Daarna zal de vraag worden besproken of
de scheiding tussen administratiefrechtelijke en privaatrechtelijke recht-
spraak invloed heeft uitgeoefend (of nog uitoefent dan wel behoort uit
te oefenen in de toekomst) op die verhouding.

5.1 Achtergronden

In het Verenigd Koninkrijk heeft men in ieder geval tot in de tachtiger
jaren ter bescherming van de burger de nadruk gelegd op de eenheid van
het recht. De vorst diende aan dezelfde regels te worden onderworpen
als de burgers en door dezelfde rechtbanken te worden berecht129. In
Nederland is aan de discussie over de vraag welke rechter bestuurshan-
delen dient te beoordelen, een strijd voorafgegaan over de vraag of niet
alleen het bestuur zelf over die bevoegdheid zou dienen te beschikken.
Dit laatste vraagstuk blijft hier rusten, omdat een bespreking voor het
onderwerp van deze studie niet relevant lijkt.

In het ontwerp van de Wet op een nieuwe rechterlijke inrichting van
1871 (gewijzigd voorstel van 1872-1873) werd in een artikel 3, een
algemene bevoegdheid opgenomen voor de rechterlijke macht tot het
beslechten van staatsrechtelijke geschillen behoudens bijzondere afwij-
kende wettelijke bepalingen. Men streefde er blijkens de toelichting wel
naar deze bevoegdheid op den duur bij afzonderlijke administratieve
rechtspraak onder te brengen. Dan zouden "de onzekere grenzen tussen
publiek- en privaatrecht met meer juistheid worden getrokken"130. Hier
wordt dus het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht direct
gekoppeld aan de rechterlijke competentie. Publiekrecht moet (in de toe-
komst) door de administratieve rechter en privaatrecht door de civiele
rechter worden toegepast. Als noodoplossing dient de civiele rechter ook
publiekrechtelijke geschillen te beslechten.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd
op deze noodoplossing felle kritiek geleverd. Het kamerlid Tak voerde als
belangrijkste argument tegen het voorgestelde artikel 3 aan, dat daarmee

129 Van Caenegem, a.w., p. 2. Verheij beschrijft in zijn artikel "Publiekrecht en pri-
vaatrecht in Engeland: Singin' the continental blues" in NTB 1990, pp. 1 e.v., hoe
ook in Engeland voor bepaaide geschillen met de overheid een bijzondere rechtsgang
is ontwikkeld.

130 M. Schreuder-Vlasblom, De macht der knWek. De gedachtenvorming over aard en zin
van rechterlijke beoordeling van bestuursoptreden sedert omstreeks 1815, Zwolle
1987, p. 63.
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de noodzakelijke scheiding tussen publiek- en privaatrecht doorkruist zou
worden.

'De strenge onderscheiding van publiek en privaat regt is de
grondslag van het moderne staatsbegrip. De Grondwet houdt aan
die onderscheiding vast"131,

Tak doelt hier op artikel 148 Grondwet 1848, dat de kennisneming van
alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende rechten,
over schuldvordering en andere burgerlijke rechten bij uitsluiting aan de
rechterlijke macht opdraagt132 Volgens Tak dient de rechtsgrond van de
geschillen als criterium van de bevoegdheid van de administratieve en
civiele rechter te worden gehanteerd. De vorm waarin een geschil "zich
vertoont of tracht te verhullen" mag niet doorslaggevend zijn133. Een
geschil dat zijn grond vindt in staatsrechtelijke verplichting, maar waarbij
ook een burgerlijk recht betrokken is, blijft een publiekrechtelijk geschil.
Er is in die gevallen, naar zijn mening, dan ook geen sprake van een
dooreenlopen van de grenzen tussen staatsrecht en burgerlijk recht.

Ook Buijs beklemtoont het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht.
Het verschil tussen privaatrecht en publiekrecht is naar zijn mening zo
wezenlijk dat de burgerlijke rechter als kenner van het privaatrechtelijk
terrein nooit voldoende begrip zal kunnen hebben van het administratief-
rechtelijke. In het publieke recht staan, volgens Buijs, partijen in een
heel andere verhouding ten opzichte van elkaar dan in het privaatrecht.
De partijen zijn geen dragers van hetzelfde soort recht. De overheid
heeft namelijk van de rechter geen machtiging nodig om op te kunnen
treden. Het is altijd "de onderdaan die klaagt over de regering en de
rechter vraagt om met een veto de uitvoerende macht te beletten verder
te gaan„134 Daarom kan de rechtsstrijd niet gaan om louter toepassing
van de wet en is voor administratiefrechtelijke rechtspraak specifieke
deskundigheid vereist.

Op de jaarvergadering van de Nederlandse Juristenvereniging waar
Buijs zijn preadvies over de regeling van de administratieve rechtspraak
verdedigde, werd door zijn mede-preadviseur Van Houten kritiek op deze
visie uitgeoefend135. In een administratiefrechtelijk rechtsgeding zijn
partijen niet gelijk tegenover elkaar, omdat de 66n er in zijn functie als
bestuur staat en de ander als individu met zijn eigen (en daarom scher-
per) belang. Dit wil volgens Van Houten echter niet zeggen dat zij beiden
geen gelijke rechten hebben. Beiden doen een beroep op de wet en de
rechter past die wet toe zonder aanzien des persoons. Van Houten

131 Schreuder-Vlasblom, a.w., p. 65. en Handelingen H, 1872-1873, p. 1193.
132 T.   Sybengg   De   Grondwet   van    1887   toegelicht   ook   in   verband   met   de   praktijk,   zesde

bijgewerkte uitgave, 's-Gravenhage 1921, p. 338.

133 Tak, t.a.p.
134 J.T. Buijs, HNJF 1891, p. 195.
135 S. van Houten, Antwoord in de jaarvergadering HNJF 1891, 9 178.
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vermoedt dat degenen die zoals Buijs administratieve rechtspraak niet
aan de gewone rechter wensen op te dragen, aan het bestuur een grotere
ruimte willen laten dan het geschreven recht toestaat.

"Ook na nauwgezette overweging beschouw ik al die pogingen om
aan den rechter te ontkomen als pogingen om wel een administra-
tief recht in het leven te roepen, maar toch het recht van de
ingezetenen ondergeschikt te houden aan den invloed van den
administratie. Die neiging is inderdaad groot; zij openbaart zich
zelfs in het woord dat in zwang is gekomen. Want wat is eigenlijk
administratieve rechtspraak? Is dat niet eigenlijk een contradictio
in terminis? Wij moeten niet hebben administratieve rechtspraak,
maar rechtspraak tout pur, rechtspraak in administratieve zaken
zooals wij hebben rechtspraak in burgerlijke, in handelszaken.
Diegenen, welke getracht hebben om den Raad van State te maken
tot het college waaraan deze bevoegdheid wordt opgedragen, hebben
wel rechtspraak gewild, maar (..) rechtspraak met het privaatrech-
telijk oog iets minder open dan het publiekrechtelijke"136.

Een soortgelijke discussie als tussen Van Houten en Buijs heeft zich in
het begin van de twintigste eeuw afgespeeld tussen Kranenburg en
Oppenheim. Oppenheim betoogde dat openbaar gezag als partij in een
rechtsbetrekking altijd een bijzondere positie in zou nemen vanwege
"zijn rechtens bovendrijvenden, de tegen hem over staande partij eenzij-
dig beheerschenden wil". Kranenburg stelt hier tegenover dat zo'n
staatswil alleen te verklaren is vanuit de leer van de staatssoevereiniteit,
maar niet in de rechtsstaat. Dddr is de staatswil geldend wanneer nor-
men hem die geldigheid verlenen, maar nooit vanwege zijn aard. Dit gaat
zowel op in burgerlijkrechtelijke, als in administratiefrechtelijke ver-
houdingen137.

De Staatscommissie-Kappeijne van de Copello was -zoals blijkt uit
haar rapport van 1894- van oordeel dat de administratieve rechter over
deskundigheid bij uitstek zou dienen te beschikken. In tegenstelling tot
Buijs achtte zij het in beginsel mogelijk dat de leden van de rechterlijke
macht deze deskundigheid zouden kunnen verwerven, ware het niet dat
de zware belasting van de rechterlijke macht aan die verwerving in de
weg zou staan. De leden van de rechterlijke macht zouden zich in geval
administratieve rechtspraak aan hen toegewezen werd op drie verschil-
lende terreinen van het recht moeten bekwamen. Een oplossing zou
gevonden kunnen worden in de instelling van een aparte kamer bij de
gerechten. De leden van de verschillende kamers zouden echter vanwege
een gebrek aan deskundigheid niet kunnen rouleren, waarmee het voor-

136 Van Houten, a.w., pp. 181 en 182.
137 R.  Kranenburg,  De  tegenstelling  tusschen  publiek-  en  privaatrecht  en  de  wetsont-

we,pen tot regeling der administratieve rechtspraak, Groningen 1909, p. 40. Reactie
op J. Opppenheim, Het Nederlandsch Gemeenterec/it, decl I, tweede druk, Groningen
1902, p. 705.
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deel van eenheid van rechtspraak weer verloren zou gaan. Competen-
tieconflicten tussen verschillende rechterlijke colleges worden dan in-
geruild voor competentieconflicten tussen verschillende kamers138o

In de ontwerpen van 1905 tot instelling van administratieve recht-
spraak ingediend onder de verantwoordelijkheid van Loeff, Minister van
Justitie in die tijd, was een keuze gemaakt voor de instelling van ad-
ministratieve kamers bij de rechtbanken, hoven en de Hoge Raad. Naast
praktische voordelen -er kon gebruik worden gemaakt van de bestaande
personele en materiele infrastructuur- achtte Loeff van doorslaggevende
betekenis het feit dat de rechterlijke macht door haar onafhankelijkheid
groot gezag genoot.

Op zijn keuze voor instelling van speciale kamers bij de gewone
rechter is onder andere van de zijde van de Raad van State kritiek
gekomen. Een van de punten van kritiek lijkt voort te vloeien uit het
veronderstelde bijzondere karakter van administratiefrechtelijke wetge-
ving. Administratiefrechtelijke wetgeving zou volgens de Raad "zo weinig
juridisch geformuleerd zijn" dat de Hoge Raad zijn taak als bewaker van
de eenheid van rechtspraak nooit naar behoren zou kunnen verrichten.
De Hoge Raad kon immers niet naar waarheid recht doen, maar diende

"zich te beperken tot de dorre uitspraak over het rechtspunt met
al het spitsvondige onderscheid tussen feitelijke en rechtsvragen,
wier toepassing op de zo weinig juridisch geformuleerde wetgeving,
de uitspraak maakt tot een kansspel"139.
In de kritiek van de Raad van State over de ontwerpen van Loeff is

een verband gelegd tussen de eigen aard van administratiefrechtelijke
wetgeving en de civiele procedure. De Hoge Raad zou zijn functie van
cassatierechter ten aanzien van administratiefrechtelijke geschillen nooit
goed uit kunnen voeren, omdat het bestuursrecht niet "juridisch gefor-
muleerd" zou zijn. Waarschijnlijk wordt hier bedoeld dat het bestuurs-
recht geen duidelijke juridische aanspraken en nauwkeurig geformuleerde
bevoegdheden bevatte. De beslechting van administratiefrechtelijke ge-
schillen behelsde dan vooral de vaststelling van de juiste feiten. De
discussie over de vraag of de rechter of een hoger bestuursorgaan over
overheidsoptreden diende te oordelen lijkt hier door te klinken in de
discussie over het al dan niet instellen van afzonderlijke administratieve
rechtspraak. Een van de argumenten tegen rechtspraak en voor beroep
was immers de onmogelijkheid voor de rechter om voldoende rechtsbe-

138 Schreuder-Vlasblom, a.w., p. 97.
139 Het citaat is overgenomen uit Schreuder-Vlasblom, a.w., p. 213; het komt waarschijn-

lijk uit het commentaar van de Raad van State op de ontwerpen Loeff. De vind-
plaats van het commentaar staat niet vermeld.
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scherming te bieden, omdat hij uitsluitend een wettigheidscontrole toe
kon passen140.

Tegen de wetsvoorstellen van Loeff zijn ook andere dogmatische
bedenkingen aangevoerd vanuit het perspectief dat tussen publiekrecht
en privaatrecht een principieel onderscheid bestaat. Verder hebben in de
discussie over de vraag welke rechter het bestuursoptreden zou dienen te
beoordelen, ook praktische argumenten een rol gespeeld. Diverse malen is
aangevoerd dat de gewone rechter niet in aanmerking kon komen voor
het verrichten van administratieve rechtspraak, vanwege de kostbare en
omslachtige civiele procedure en de lijdelijke positie van de burgerlijke
rechter in het geding. Daarnaast achtte men het noodzakelijk dat de
administratiefrechtelijke procedure kort zou zijn. De civielrechtelijke
procedure in drie instanties, na het administratief beroep dat men wilde
handhaven, voldeed niet aan deze eis. Tot slot werd aangevoerd dat de
civiele rechter niet over de vereiste specifieke deskundigheid zou (kun-
nen) beschikken.

Uit het bovenstaande blijkt dat een enkele maal in de discussie over
eenheid of scheiding van rechtspraak, gepleit is voor het invoeren van
afzonderlijke administratieve rechtspraak vanwege het wezenlijke verschil
dat zou bestaan tussen het publiekrechtelijk rechtsgebied en het overige
recht. Toch lijkt er geen duidelijk verband te bestaan tussen de opvat-
tingen over de verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht en eenheid
of scheiding van rechtspraak. Zo kiest Loeff die tussen publiek- en pri-
vaatrecht een duidelijke tegenstelling ziet, voor het onderbrengen van de
administratieve rechtspraak bij de rechterlijke macht. Anderzijds zien we
juristen die de eenheid van het recht beklemtonen, pleiten voor het
instellen van afzonderlijke administratiefrechtelijke colleges141. Van
Idsinga verwerpt, zoals hierboven in paragraaf 2.3 is aangegeven, een
principieel onderscheid tussen publiek- en privaatrecht, terwijl hij wel
pleit voor het invoeren van een afzonderlijke administratieve recht-
spraak142 Kranenburg pleit voor een driedeling van de rechterlijke macht
in civiele rechtspraak, strafrechtspraak en administratieve rechtspraak.
Deze driedeling wordt door hem niet bepleit vanwege een fundamenteel
verschil tussen het administratieve en civiele recht of vanwege het feit
dat de burgerlijk rechter "met een eigenaardig burgerlijk rechtsoog de
zaken zou beschouwen"143. De verdeling van rechtsmacht is volgens

140 J.P. de Jong, Bestlairsrecht van vreentde herkontst. Een onderzoek naar de bronnen
en grondslagen van een drietal centrale elementen van de Nederlandse bestuurs-
rechtstheorie, Zwolle 1988, p. 217.

141 Schreuder-Vlasblom, a.w., p. 225.
142 J.W.H.M. van Idsinga, De adnzinistratieve rechtspraak en  de constitutioneele monar-

cltie. Tweede deel. De constitutioneele monarchie, 's-Gravenhage 1896, p. V.
143 R.  Kranenburg,  De  tegenstelling  ttisschen  publiek-  en  privaatrecht  en  de  ontwerpen

tot regeling der adntinistratieve rechtspraak, Groningen 1907, m.n. p. 122.
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Kranenburg wenselijk, omdat het gebied van de rechtswetenschap zo
uitgebreid is geworden dat specialisering bij de rechterlijke colleges
gewenst is. De verschillende rechters moeten volgens hem wel over de
bevoegdheid beschikken zaken naar elkaar te verwijzen of vragen in be-
paalde zaken aan elkaar voor te leggen144.

Concluderend kan worden gesteld dat uiteindelijk vooral op prak-
tische gronden gekozen is voor het instellen van afzonderlijke admini-
stratieve rechters.

5.2      Gescheiden rechtspraak en eenheid van recht

Uiteindelijk zijn, zoals bekend, afzonderlijke colleges ingesteld die zijn
belast met administratieve rechtspraak. Een consequente en principiele
scheiding tussen civiele en administratieve rechtspraak is echter niet tot
stand gekomen. Dit blijkt reeds uit het feit dat in een aantal wetten de
rechterlijke macht met administratieve rechtspraak is belast.

De burgerlijke rechter is zijn bevoegdheid in de loop der jaren ruimer
gaan interpreteren. Aanvankelijk achtte hij zich niet bevoegd een
rechtsbetrekking waarbij de overheid partij was te beoordelen145 Later
kwam hier verandering in, toen een bevoegdheid werd aangenomen als de
eiser als voorwerp van geschil een burgerlijk recht kon aanvoeren146.
Bevoegdheid van de burgerlijke rechter hoeft niet te betekenen, dat de
gehele rechtsbetrekking als uitsluitend privaatrechtelijk gekwalificeerd
dient te worden. Zo stelt de Hoge Raad in zijn arrest van 13 april 1962
(NJ 1964, 366) vast welke rechtsgevolgen aan de aanwezig geachte
wilsovereenstemming waren verbonden, maar laat daarbij uitdrukkelijk in
het midden of die wilsovereenstemming als privaatrechtelijke overeen-
komst kan worden gekwalificeerd147. Ook werken bestuursrechtelijke
normen in toenemende mate door in privaatrechtelijke regels. Artikel 14,
Boek 3, NBW bepaalt bij voorbeeld dat een bevoegdheid niet mag worden
uitgeoefend in strijd met het geschreven of ongeschreven publiekrecht en
artikel 40, Boek 3, NBW dat een rechtshandeling die door inhoud of
strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, nietig is.
Beide bepalingen impliceren dat men mede op grond van de publiekrech-
telijke regels tot de conclusie kan komen dat een bevoegdheid tot het
verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling niet bestaat. Al in
1927 maakte Kranenburg melding van deze ontwikkeling in de recht-
spraak148

Anderzijds lijkt het voor de administratieve rechter mogelijk begin-
selen uit het privaatrecht toe te passen. Zo kent de Centrale Raad van

144 Kranenburg, a.w., pp. 124 e.v.
145 Zie bij voorbeeld HR 21 april 1898, 11/7116 (Rhedense koe).
146 HR 31 december 1915, NJ 1916, p. 407 (Guldemond/Noordwijkerhout).
147 Zie hierover ook: Van der Hoeven, a.w., p. 212.
148 Zie hiervoor paragraaf 4.3.
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Beroep aan het beginsel van de rechtszekerheid een betekenis toe die er
op neerkomt dat het administratief orgaan, maar ook de ambtenaar "aan
een toezegging of akkoordverklaring welke hij vrijwillig en zonder
dwaling heeft afgelegd" gebonden is149. De civiele rechter kan via het
privaatrecht bestuursrecht toepassen en voor de administratieve rechter
is het niet onmogelijk privaatrechtelijke beginselen te laten doorwerken.
Beide rechters kunnen op deze manier uit beide rechtsgebieden normen
toepassen. In die zin hoeft scheiding tussen administratieve en civiele
rechtspraak geen scheiding van recht tot gevolg te hebben. In de discus-
sie over administratieve en civiele rechtspraak is echter -zoals hieronder
zal blijken- veelvuldig het tegendeel beweerd. Mede hierdoor heeft de
oprichting van afzonderlijke administratiefrechtelijke colleges invloed
uitgeoefend op de verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht.

In zijn proefschrift "Op de grenzen van publiek- en privaatrecht"
werpt Fan Praag aan hen die het onderscheid "over boord willen werpen"
tegen, dat artikel 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie "ons nu
eenmaal dwingt haar te maken"150 Wanneer een geschil over "eigendom
of daaruit voortspruitende rechten, over schuldvorderingen of burgerlijke
rechten" voorligt, is de rechterlijke macht bij uitsluiting bevoegd tot
kennisneming. Van Praag en met hem anderen zoals Takl51 en F.G.
Scheltema152, leidden uit de beperkte competentie van de rechterlijke
macht af, dat het noodzakelijk was burgerlijkrechtelijke en niet-burger-
lijkrechtelijke geschillen van elkaar te onderscheiden. Donner concludeert
dat de onderscheiding publiek- privaatrecht pas weer "venijnig" werd,
toen de grondwetsherziening van 1887 administratieve rechtspraak moge-
lijk maakte en een bevoegdheidsafbakening tussen rechterlijke macht en
administratieve rechter noodzakelijk zou kunnen worden. De onderschei-
ding werd processtof'153.

Het belang van een kwalificatie van een rechtsbetrekking als publiek-
rechtelijk of privaatrechtelijk wordt gezocht in rechterlijke competen-
tie154. Voor de meeste schrijvers is duidelijk dat de ene of andere
kwalificatie voor de toepasselijkheid van het materiele recht geen bedui-

149 CRvB 17 mei 1984, TAR 1984, 152. Bij de aangchaalde passage moet nog een tenzij
worden toegevoegd, namelijk "tenzij het onderwerp van die toezegging of akkoord-
verklaring op zodanige wijze in strijd met enig algcmeen verbindend voorschrift of
anderszins zodanig onhoudbaar of ontoelaatbaar is, dat het administratief orgaan
niet van de ambtenaar had mogen verwachten daarmede in te stemmen'.

150 L. van Praag,  Op de grenzen  Van ptibliek- e,1 p,ivaatrecht, tweede druk, 's-Gra-
venhage 1930 (eerste druk 1923), p. 3.

151 Zie bovenstaande paragraaf.
152 F.G. Scheltema, Rechtsgeleerd Magazi , 1927, p. 244. Het betreft hier een - ove-

rigens zeer kritische - boekbespreking van Van Praag.
153 Donner, a.w., p. 62.
154 E.M.H. Hirsch Ballin, Voorbij het onderscheid van publiekrecht en privaatrecht, in:

Bestutinrecht en Nieuw B.W., a.w, pp. 15-25.
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dend verschil in rechtsgevolg tot gevolg heeft (of mag hebben). Dit
bleek uit bovenstaande bespreking van twintigste-eeuwse opvattingen. Zo
stelt Konijnenbelt dat materieelrechtelijk ieder dichotoom denken over
bestuurs- en privaatrecht uit den boze is155. Voor de bevoegdheid van
de rechter zou dit anders liggen, omdat daarvoor geldt dat 6f de ene 6f
de andere rechter bevoegd is; de bevoegdheid van de ene rechter sluit de
bevoegdheid van de andere uit. Dit zou inderdaad het geval zijn als de
competentieafbakening langs scherpe grenzen zou lopen. Dat blijkt echter
niet helemaal het geval te zijn. Met name de competentie-afbakening
tussen de burgerlijke rechter en de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State blijkt zo te zijn, dat niet altijd duidelijk is welke rechter
bevoegd is. Zoals bekend, is de Afdeling niet bevoegd te oordelen over
rechtshandelingen naar burgerlijk recht, omdat deze zijn uitgezonderd
van het beschikkingsbegrip in de Wet arob. Omdat het begrip rechts-

handeling naar burgerlijk recht nergens in de wet is gedefinieerd, is niet
eenduidig vast te stellen wanneer wel en wanneer geen rechtshandeling
naar burgerlijk recht is verricht. Er blijken dan ook rechtsbetrekkingen
te zijn waarvan men voor de competentie van beide rechters, goede
argumenten kan aanvoeren. Hirsch Ballin die de rechtsorde voorstelt als
een stelsel van deelrechtsordes onder jurisdictie van de verschillende
rechters, spreekt van een overlapping van deelrechtsordesl56. De deel-
rechtsorde van het burgerlijk recht kan gedeeltelijk congrueren met die
van het bestuursrecht (dat gedeelte van het bestuursrecht dat rechtsnor-
men bevat die door de Afdeling rechtspraak of andere administratieve
rechters worden toegepast).

In het algemeen is in de jurisprudentie een ontwikkeling te zien
waarin de rechters ernaar streven niet binnen elkaars rechtssferen te
treden. Zo respecteert de burgerlijke rechter de formele rechtskracht

van beschikkingen. Is een beschikking niet door de administratieve rechter
vernietigd dan wordt in de civiele rechtspraak in beginse1157 van de

rechtmatigheid van de beschikking uitgegaan158. Dit betekent overigens
niet dat in plaats van of na de administratieve rechtsgang niet een
onrechtmatige-daadsactie kan worden ingesteld, uitgaande van de recht-

matigheid van de beschikking of van de uitspraak van de administratieve
rechter. Overigens refereert de burgerlijke rechter bij de behandeling

155 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 294.
156 E.M.H. Hirsch Ballin, in: Bestuursreclit  en  Nieuw  B.W., a.w., p. 28.

157 In het arrest van de Hoge Raad van 16 mei 1986, AB 1986, 573, wordt een uitzonde-

ring op de regel gemaakt. De reden hiervoor is echter het kunnen volgen van de

jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak over de uitwegvergunningenstelsels. De
vraag of deze stelsels aanvaardbaar zijn, behoort volgens de Hoge Raad typisch tot
die vragen tot de beantwoording waarvan de Afdeling rechtspraak is geroepen.

158 Zie over de verhouding tussen administratieve rechter ende burgerlijke rechter de
conclusie van Advocaat-Generaal Van Soest bij HR 20 april 1990, W 1990, 825.
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van vragen die in de sfeer van de administratieve rechter liggen, een
enkele maal aan het oordeel van die rechter159.

Voor de bepaling van de competentie van de administratieve rechter
en voor de ontvankelijkheid van een vordering bij de burgerlijke rechter
is het noodzakelijk de rechtsbetrekking als bestuursrechtelijk of pri-vaatrechtelijk te kwalificeren afhankelijk van het op de rechtsbetrekking
in overwegende mate toepasselijke materitle . Waarschijnlijkrecht160
vormt die gedachte de achtergrond van de voorkeur van Lubach voor
kwalificatie van de beleidsovereenkomst als publiekrechtelijke overeen-
komst161. Het is echter de vraag of hij bij die kwalificatie niet om-
gekeerd te werk is gegaan en de beleidsovereenkomst als publiekrech-
telijk kwalificeert, omdat naar zijn mening de administratieve rechter de
bevoegdheid dient te krijgen deze overeenkomst te beoordelen.

In vergelijking met de civiele procedure lijkt de administratiefrech-
telijke rechtsgang een aantal voordelen te bieden162 De rechtsgang is
eenvoudiger en goedkoper. Hirsch Ballin noemt verder nog als voordeel
de korte beroepstermijn in het administratieve recht in vergelijkin  metde langere verjaringstermijnen voor civielrechtelijke vorderingen16 . De
functie van de tijdlimiet in het administratieve recht, meestal 66n maand,
is gelegen in het belang zowel van het bestuursorgaan, als van (der-den)belanghebbenden om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over
de rechtskracht van een besluit. Om deze redenen kan, ook naar de
opvatting van Hirsch Ballin, de civiele rechtspraak niet zonder meer als
voldoende rempla ant voor de administratieve rechtspraak worden
aangemerktl«

In zijn bijdrage aan de bundel van de Staatsrechtconferentie 1989
betoogt Van Male, dat voor het onderscheid tussen het administratief
procesrecht en het burgerlijk procesrecht wel dogmatische argumenten

159 Zie noot 157. In HR 14 december 1990, RvdW 1991, 11, wordt verwezen naar de
vaste rechtspraak van de Afdeling rechtspraak over de vraag of tussen redelijk
denkende mensen enige twijfel kan bestaan over de vraag of een vreemdeling zich
objectief bezien in een vluchtsituatie bevindt. Nu de Afdeling het behoren tot een
bevolkingsgroep niet voldoende grondslag acht voor gegronde vrees voor vervolging
en zich hier een dergelijk geval voordoet, vormt de civiele rechter zich geen zelf-
standig oordeel op dit punt.

160 Hirsch Ballin, t.a.p.
161 DA. Lubach, Beleidsovereenkomsten. Een onderzoek naar juridische aspecten van het

gebruik van de overeenkomst als beleidsinstrument door de overheid, Deventer 1982,
hfdst. 7.

162  Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 5.
163 De verjaringstermijnen zijn in het NBW aanmerkelijk verkort.
164 Hirsch Ballin, in: Bestuunrecht en Nieuw B.IK, a.w., p. 23.
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aan te voeren zijnl65. De burgerlijke rechter zou bij de geschilbeslech-
ting zelfstandig de belangen van beide partijen afwegen. De administra-
tieve rechter zou de door het bestuur verrichte belangenafweging tot
uitgangspunt nemen en de uitkomst van die belangenafweging toetsen aan
het objectieve recht. Kenmerkend voor de uitoefening van bestuursrech-
telijke bevoegdheden is volgens Van Male namelijk de eenzijdigheid van
de bevoegdheidsuitoefening door het bestuur. Naar mijn mening schetst
Van Male hier een tegenstelling tussen de taak van de civiele rechter
en de taak van de administratieve rechter die niet met de werkelijkheid
overeenkomt. De burgerlijke rechter gaat evenmin als de administratieve
rechter over tot een zelfstandige afweging van belangen, maar hij neemt
ook de afweging van belangen door partijen en het toepasselijke recht
tot uitgangspunt. Verder gaat Van Male uit van een verhouding tussen
burger en bestuur die niet overeenstemt met het moderne bestuursrecht,
waarin immers wordt uitgegaan van wederkerige relatie tussen burger en
bestuur. In de huidige bestuurspraktijk is nog nauwelijks sprake van een
eenzijdig opleggen van de wil van het bestuur aan de burger door toepas-
sing van het objectieve recht. Ook een voorstelling van het privaatrecht
waarin wordt uitgegaan van een in beginsel "vrij disponeren van burgers
ten opzichte van elkaar" is achterhaald166. Banda wijst in zijn verslag
van de Staatsrechtconferentie terecht de zwakke plek in de argumentatie
van Van Male aan, waar hij stelt dat het uitgangspunt van Van Male met
betrekking tot de beperkte taak van de rechter en de eenzijdigheid van
de rechtsbetrekking tussen bestuur en burger niet strookt met zijn
conclusies over vereiste ruime bevoegdheden van de administratieve
rechter en de toepasselijke regels, waaronder ook de beginselen van
behoorlijk bestuur107

5.3    Slot

In de loop der jaren heeft zich een administratiefrechtelijk procesrecht
ontwikkeld. Dit -binnenkort te harmoniseren- procesrecht biedt prakti-
sche voordelen op het burgerlijk procesrecht. Om die reden wordt ervoor
gepleit dit procesrecht voor bestuursrechtelijk (rechts)handelen te hand-
haven. De wens van een afzonderlijk administratief procesrecht lijkt in
het algemeen niet te berusten op een principieel onderscheid tussen
publiekrecht en privaatrecht. Dit blijkt uit de algemene overtuiging dat
het voor het toepasselijke recht en de beslissing op het geschil niet van
belang moet zijn of nu de administratieve rechter dan wel de burgerlijke

165 R.M. van Male, De administratieve rechter: geheel of gedeeltelijk bevoegd?, in: FA.M.
Stroink e.a. (red), Staatsrechtconferentie 1989, Reorganisatie van de reclitertijke
macht, Lelystad 1990, pp. 48 e.v., m.n. de paragrafen 4.6 en 4.7.

166 Zie hoofdstuk 3 waarin op deze ontwikkelingen in privaatrecht en bestuursrecht
nader wordt ingegaan.

167 P. H. Banda, Verslag Staatsrechtconferentie 1989, NTB 1990, pp. 60 en 61.
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rechter een geschil beslecht. De argumenten van Van Male voor een
principieel onderscheid tussen het administratieve procesrecht en het
civiele procesrecht op basis van een dogmatisch onderscheid tussen
privaatrecht en bestuursrecht overtuigen niet. Men kan de vraag stellen,
of de veronderstelde voordelen van het administratief procesrecht niet
ook gelden voor de beslechting van civiele geschillen. Het is dan wellicht
mogelijk het gehele procesrecht te harmoniseren waardoor geen afzon-
derlijke civiele of administratieve rechtspraak meer zou overblijven. De
vraag of een afzonderlijk administratief procesrecht noodzakelijk is,
wordt te veel gekoppeld aan de vraag of het burgerlijke procesrecht
geschikt is voor de beoordeling van geschillen met de overheid zonder
dat de vraag wordt beantwoord of het burgerlijke procesrecht niet
gewijzigd zou (moeten) kunnen worden in de richting van het admini-
stratieve procesrecht. Zou het burgerlijke procesrecht niet bij voorbeeld
net zo toegankelijk moeten zijn voor de burgers als het administratieve
procesrecht? Heeft de burger niet net zoveel recht op een "effectief
rechterlijk oordeel" in een geschil dat hij heeft met zijn toeleveringsbe-
drijf van gas, water en lichtl68 

Scheiding van rechtspraak beYnvloedt de scheiding tussen de rechtsge-
biedenl69. Als er niet twee rechters zijn, is de eenheid gemakkelijker te
realiseren en wordt beter gewaarborgd dat zaken die niet verschillen ook
aan de hand van dezelfde normen worden beoordeeld. Eenheid van recht-
spraak draagt bij tot de eenheid van recht. In het Angelsaksische recht
is de eenheid van recht gehandhaafd zolang er maar 66n rechterlijke
procedure was. Nu voor publiekrechtelijke geschillen een bijzondere
procedure geschapen is, ontstaat ook een onderscheid tussen 'public law'
en 'private law'170o

In Nederland heeft nooit een sluitend stelsel van rechtspraak voor
geschillen met de overheid bestaan, waardoor de beoordeling van over-
heidsoptreden ook tot de taak van civiele rechter is gaan behoren. Voor
een gedeelte is in Nederland daarmee eenheid van rechtspraak gehand-
haafd. Uiteindelijk heeft de civiele rechter bij de beoordeling van over-
heidsoptreden ook -van oorsprong- bestuursrechtelijke normen toege-
past. Op deze wijze heeft de civiele rechter ertoe bijgedragen dat min-
der behoefte bestaat aan afzonderlijk "privaatrecht" voor de overheid.

168 Het voorbeeld is niet toevallig gekozen. De leverancier van gas, water en licht
bekleedt net als de overheid in veel gevallen een machtspositie. Toch wil ik met dit
voorbeeld uiteraard niet zeggen dat de burger alleen in dit soort situaties recht op
effectieve toegang tot de rechter zou moeten hebben.

169 Vergelijk J.B.M. Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en bestuursrecht, in:
Besmunrecht en Nieuw B.IK, a.w., p. 36, waar hij stelt dat door de ongelukkige
competentieverdeling tussen civiele en administratieve rechter verschillende instan-
ties over dezelfde soort zaken moeten oordelen.

170 N. Verheij, Publiekrecht en privaatrecht in Engeland: Singin' the continental blues",
NTB 1990, pp. 1-14.
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Daarmee heeft de (beperkte) eenheid van rechtspraak bijgedragen tot
handhaving van de eenheid van "privaatrecht". Tevens is het naar elkaar
toegroeien van civiele en administratieve rechtspraak beter mogelijk
geworden.

6 Conclusie

Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat sinds deze eeuw een
principieel onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht niet meer
wordt verdedigd in die zin dat het publiekrecht geen recht zou zijn. In
het algemeen wordt erkend dat beide rechtsgebieden tot het recht be-
horen en dat beide deel uitmaken van een en dezelfde rechtsorde.

In het begin van deze eeuw is de verhouding tussen beide rechts-
gebieden geschetst als het gemene (privaat) recht tegenover het bij-
zondere recht voor de overheid. De functie van de gemene-rechtsleer is
het onderwerpen van de overheid aan het recht waaraan ook burgers
onderworpen zijn. Wanneer de overheid schade toebrengt door onrecht-
matig handelen pleegt zij een onrechtmatige daad en kan zij door de
rechter tot vergoeding van schade worden veroordeeld. Wanneer zij
gebruik maakt van privaatrechtelijke rechtsvormen, dient zij daarbij de
privaatrechtelijke regels in acht te nemen.

De gemene-rechtsleer is een reactie op de leer dat de overheid geheel
buiten het privaatrecht was geplaatst en slechts aan publiekrechtelijke
regels was gebonden. Als het publiekrecht in een bepaalde regeling niet
voorzag, ontstond er een leemte, een rechtsvrije ruimte, waarbinnen de
overheid haar gang kon gaan zonder dat zij plichten had of rechten van
anderen kon schenden. Toepassing van de gemene-rechtsleer heeft -zo
blijkt uit de geschiedenis- een belangrijke bijdrage geleverd aan de
rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. Men dient steeds in
het oog te houden dat de gemene-rechtsleer is geformuleerd in het begin
van deze eeuw, een tijd waarin het bestuursrecht nog maar een zeer
beperkte omvang had.

De gemene-rechtsleer is de laatste jaren bestreden. Men ziet in deze
leer een overwaardering van het privaatrecht. Men stelt hiertegenover
dat het privaatrecht voor de overheid niet dient te worden beschouwd
als het gemene recht. De bijzondere taak van de overheid brengt mee,
dat op haar rechtsbetrekkingen bestuursrecht van toepassing dient te
zijn. Er dient echter te worden opgemerkt dat ook Scholten en F.G.
Scheltema die de idee van de gemene-rechtsleer geformuleerd hebben,
van mening waren dat de overheid een bijzondere positie innam in het
rechtsverkeer en dat het privaatrecht voor de overheid in veel situaties
niet ideaal zou blijken. De verwachting was toen dat de verhoudingen op
het grensterrein in toenemende mate aan de werking van het privaatrecht
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zouden worden onttrokken . Daarnaast erkende Scheltema dat een door171

de overheid gesloten overeenkomst nietig kon zijn wegens strijd met het
bestuursrecht of dat de privaatrechtelijke regels bij wanprestatie niet
van toepassing zouden zijn, omdat de bestuursrechtelijke regels aan de
privaatrechtelijke in een bepaald geval derogeerden172.

Door degenen die de gemene-rechtsleer verwerpen, wordt de nadruk
gelegd op de mogelijkheid dat de overheid door gebruik te maken van
privaatrechtelijke vormen het publiekrecht tracht te ontduiken en aldus
het privaatrecht tracht te misbruiken. Door gebruik van het privaatrecht
kon de overheid aan de burger verdergaande verplichtingen opleggen,
terwijl de burger dikwijls niet over de vrijheid beschikte tot het al dan
niet aangaan van de overeenkomst. Zij stelden -zoals hierboven reeds is
weergegeven- dat het bestuursrecht het recht is dat in beginsel van
toepassing is op rechtsbetrekkingen met de overheid. In sommige gevallen
worden de bestuursrechtelijke regels en beginselen gemengd met

 rivaat-recht. Deze leer wordt dan ook wel gemengde-rechtsleer genoemdl 3.
De Ru kritiseert de gemengde-rechtsleer wegens het feit dat deze

leer geen houvast voor de schepping van rechtsverhoudingen in concreto
zou geven. In antwoord op deze kritiek geeft Lubach als de betekenis
van de gemengde leer "dat zij erop wijst dat het gaat om een mixture
van privaat- en publiekrecht". Het is dan echter de vraag wat de ge-
mengde leer dan nog aan de gemene leer toevoegt, nu het volgens deze
leer ook mogelijk is dat bestuursrechtelijke regels en beginselen in
privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen met de overheid doorwerken. Bij de
bespreking van de opvattingen van Kranenburg is opgemerkt dat hij tot
een originele benadering van de problemen op het grensgebied tussen
bestuursrecht en privaatrecht kwam. Hij gaat uit van een analyse van de
rechtsverhouding tussen overheid en burger om vervolgens vast te kun-
nen stellen welke regels van toepassing moeten zijn. Deze constructieve
benadering kan worden toegejuicht.

De gemengde-rechtsleer lijkt te zijn geformuleerd om het bestuurs-
recht te emanciperen ten opzichte van het privaatrecht. De emancipatie
van het bestuursrecht lijkt inmiddels voltooid te zijn, hoewel Bloem-
bergen vanwege de verbrokkeling van het materiele en formele bestuurs-
recht van mening is dat de volwassenheid van bestuursrecht nog niet is
bereikt174. Niemand zal nog willen betogen dat bestuursrecht en privaat-

171 F.G. Scheltema, Het grensterrein van publiek en privaatrecht, Rechtsgeleerd Maga-
zijn 1927, p. 265.

172 Scheltema, a.w., pp. 245 en 246.

173 Vgl. DA. Lubach, Bestuursrecht en (nieuw) burgerlijk recht, GeschnIen van de K,iR
XCIV, Alphen aan de Rijn 1986, pp. 13 e.v.

174 A.R. Bloembergen, DA. Lubach, Burgerlijk recht en administratieft twee gelijkwaar-
dige rechtsgebieden, open verbonden in 6tn rechtsorde, W7WR 5885 (1988), p. 447
middenkolom; in de rechterkolom betoogt Bloembergen echter dat het bestuursrecht
volwassen is geworden. Laten we het daar maar op houden!
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recht niet als gelijkwaardig zijn te beschouwen. Daarvoor is geen be-
stuursrechtelijk wetboek noodzakelijk.

Zal in de toekomst in de rechtsorde nog een privaatrechtelijk en een
bestuursrechtelijk gebied te onderscheiden zijn of gaat de samenvloeiing
tussen bestuursrecht en privaatrecht zo ver dat er een volledige integra-
tie tot stand zal komen? Deze vraag stelt Lubach zich aan het slot van
het bovenaangehaalde WPNR-artikel. Lubach meent dat er principitle en
praktische argumenten tegen een volledige integratie zijn aan te voeren.
Een praktisch argument door hem genoemd is de emancipatie van het
bestuursreiht. Een zelfstandig geworden bestuursrecht zal zich niet zo
snel door het privaatrecht laten opslokken. Uit deze en ook andere in
het artikel gemaakte opmerkingen blijkt dat er dan gedacht wordt vanuit
een concurrentiepositie van het bestuursrecht ten opzichte van het
privaatrecht. Het is trouwens nog maar de vraag of een eventueel geYn-
tegreerd recht niet meer karaktertrekken van het bestuursrecht dan van
het privaatrecht zal hebben. Dan zou gesteld kunnen worden dat het
privaatrecht is opgeslokt door het bestuursrecht. In het laatste hoofdstuk
wordt opnieuw nader ingegaan op de gemene-rechtsleer en de gemengde-
rechtsleer en op de verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht.

7        Een bijzondere positie van de overheid?

In deze paragraaf wordt nagegaan waarom de overheid zich van andere
rechtssubjecten onderscheidt. Alvorens tot een eigen beantwoording van
deze vraag te komen, zal worden bezien of in jurisprudentie, wetgeving
en literatuur een bijzondere positie voor de overheid wordt erkend.

7.1 Jurisprudentie

In de jurisprudentie waarin de overheid een van de partijen is, wordt
verschillende keren beklemtoond dat het in casu toch om de overheid
gaat. Een enkele keer heeft dit geleid tot een grotere vrijheid voor de
overheid dan een particulier in hetzelfde geval gehad zou hebben, maar
andere keren blijkt de vrijheid van de overheid kleiner175

Uit het arrest van de Hoge Raad van 25 april 1986 blijkt dat op een
gemeente als gebruiker van algemene voorwaarden een bijzondere zorg-
plicht rust. Iedere gebruiker van algemene voorwaarden handelt in strijd
met de goede trouw indien hij zich zonder rechtvaardiging op een onre-
delijk bezwarend beding beroept, maar dit geldt "zeker (voor) een ge-

meente die ook bij het gebruik van algemene voorwaarden in overeen-

175 Zic Mariette Kobussen, Het privaatrechtelijk overheidshandelen en de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur (II), TvO 1986, pp. 355 en 356 en de daar behan-

delde jurisprudentie. Hier zal alleen aandacht besteed worden aan de recente juris-
prudentie.
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komsten naar het privaatrecht in het bijzonder rekening heeft te houden
met de belangen van de bu,gers"176. Met Kleijn kan worden aangenomen
dat de Hoge Raad in dit arrest de regel formuleert dat de overheid in
het algemeen bij het gebruik van privaatrecht een zorgplicht heeft die
uitgaat boven de normale tussen contractanten geldende zorgplicht en
dat deze regel ook geldt bij het gebruik van algemene voorwaarden177.

Indien een overheidslichaam een onrechtmatige daad pleegt door het
uitvaardigen van een met een hogere regeling strijdig algemeen verbin-
dend voorschrift en op grond daarvan handelt, is daarmee in beginsel de
voor schadeplichtigheid vereiste schuld gegeven178. Die schuld is ook
gegeven als de rechtsopvatting op grond waarvan een beschikking in
strijd met een wettelijk voorschrift wordt bevonden, niet voorzienbaar
was ten tijde van die vaststellinli en de overheid met de strijdigheid
geen rekening hoefde te houdenl,9. Dit betekent   dat   voor de overheid
een risico-aansprakelijkheid geldt. Aan de overheid komt geen beroep op
rechtsdwaling toel80 Scheltema acht deze risico-aansprakelijkheid -en
daarmee de bijzondere positie van de overheid in deze- aanvaardbaar,
omdat het in deze gevallen rechtvaardiger is de overheid, de gemeen-
schap, de schade te laten dragen dan een particulier die door die schade
"min of meer toevallig getroffen wordt"181. "(H)et is toch moeilijk te
verdedigen dat de gemeenschap de nadelen van een door haar organen in
strijd met het recht genomen besluit afwentelt op een burger, die daar-
aan part noch deel heeft gehad". Indien de burger zelf schuld of mede-
schuld treft of indien sprake is van risico-aanvaarding van zijn kant, is
er reden de schade (ook) voor rekening van de burger te brengen.
Vranken oefent op deze rechtspraak kritiek Uit182. De overheid zou
alleen in geval van (ernstige) fouten aansprakelijk moeten zijn. Andere
factoren dan alleen het principe van 'tgalita devant les charges pu-
bliques' zijn volgens Vranken van belang, zoals de ernst van de fout, de
grootte van de gemeente en de maatschappelijke kracht en positie van
de particulier. Bovendien ziet Vranken een 'bijzonderheid' in de positie
van de overheid, omdat de overheid ook bij onzekerheid m6et handelen
en zich niet kan exonereren. Dit maakt de risico-aansprakelijkheid naar

116 Bouwrecht 1986, pp. 690-696, m.nt. W.M. Kleijn die aandacht schenkt aan de bijzon-
dere positie van de overheid in het privaatrecht, NJ 1986, 714 m.nt. Van der Grin-
ten, AAe 1986, p. 618, m.nt. Van Schilfgaarde, De Gemeentestem (1986) 6816, met
commentaar M. Kobussen.

177 Kleijn, a.w. noot 176.
178 HR 9 mei 1986,AB 1986, 429, m.nt. F.H. van der Burg, NJ 1987, 253, m.nt. M. Scheltema.
179 HR 26 september 1986, AB 1987, 70, m.nt. F.H. van der Burg; NJ 1987, 253, m.nt. M.

Scheltema.
180  Zie ook HR 30 januari 1987, AB 1988, 42 (Blaricum/Roozen).
181 Zie zijn annotatie vermeld in noot 179.
182  J.B.M.   Vranken,    Mededelings,    informatie-    en    onderzoeksplichten    in    het   verbintenis-

senrecht, Zwolle 1989, p. 186.
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zijn mening nog onrechtvaardigerl83. Een risico-aansprakelijkheid voor
de overheid ten aanzien van onjuiste uitleg van het recht lijkt mij in
beginsel te rechtvaardigen. Wat betreft de deskundigheid van de partijen
hoeft weliswaar niet in alle gevallen sprake te zijn van ongelijkwaar-
digheid, maar of een gemeente nu groot is of klein, zij zal in ieder
geval minstens even deskundig als haar wederpartij dienen te zijn over
het in casu geldende recht. Voor de overheid hoeft geen compensatie
voor ondeskundigheid te worden gegeven. Het gewicht van het beginsel
van de '6galit6 devant les charges publiques' geeft dan de doorslag om
de schade in beginsel aan de overheid toe te rekenen. Wel kan in de
geringe ernst van de fout en in 'de zwaarte van de schouders' van de
wederpartij reden worden gevonden de schadevergoeding te matigen
(artikel 109, Boek 6, NBW).

De overheid behoort "bij wijziging van de tarieven die zij hanteert
in haar overeenkomsten met de burgers, de algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur in acht (..) te nemen en dat, zo zij dat niet doet, sprake
kan zijn van onrechtmatig handelen in de zin van art. 1401 BW'184. Het
staat de overheid vrij haar tarieven te wijzigen, mits deze wijziging op
behoorlijke wijze tot stand komt. De Hoge Raad zal hier niet bedoelen
dat een particulier op onbehoorlijke wijze tarieven zal mogen wijzigen,
maar wel wordt blijkens het 'tolkentarieven-arrest' voor de overheid de
behoorlijkheidstoets uitgevoerd aan de hand van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuurl85o

De gebondenheid van de overheid aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur in het privaatrechtelijk verkeer is ook in andere
jurisprudentie van de Hoge Raad bevestigd. Genoemd kunnen worden het
arrest van de Hoge Raad van 27 maart 1987186, waarin de Hoge Raad
bevestigt dat "Een overheidslichaam (..) bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden uit een erfpachtsverhouding de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur -en derhalve ook het gelijkheidsbeginsel als een van
die beginselen- in acht (behoort) te nemen". Daaraan wordt toegevoegd,
dat het gelijkheidsbeginsel niet alleen via de redelijkheidsmaatstaf aan de

183 Vgl. G.E. Langemeijer, De gerechtigheid in o,is bugertijk vennogensrecht, vijfde

druk, Zwolle 1985, pp. 72 en 73 waar de activiteitstheorie van Wertheim wordt be-

sproken als verklaring voor risico-aansprakelijkheid. De overheid zal volgens deze
theorie alle moeite moeten doen - ze is in dit verband ook de enige die dat kan-
om de k:Ins dat schade ontstaat te beperken. Aan Vranken moet worden toegegeven

dat de overheid niet de schade kan beperken door niet te handelen (Vranken, t.a.P.).

184  HR 27 juni  1986, NJ 1987, 726, m.nt. M. Scheltema (Tolkentarieven).
185 Daarbij blijft in het midden of de uitkomst van de 'behoorlijkheidstoets' in dit geval

aan de hand van privaatrechtelijke normen die niet door het bestuursrecht gekleurd
zijn, anders eu zijn. Vgl. J.B.M. Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en
bestuursrecht, in: Bestuursrecht en  Nieuw B.W., a.w., p. 27, stelling 2.

186 De Gemeentestem, 6840 (1987),3, met artikel van A. de Moor-van Vugt en M. Kobus-

sen; AB  1987, 273, m.nt. van F.H. van der Burg.
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orde hoeft te komen en in het privaatrecht geen zwakkere werking
behoeft te hebben dan in het bestuursrecht. In zijn arrest van 12 januari
1990187 over de overdraagbaarheid van een krediet van de staat aan
Appels overweegt de Hoge Raad het volgende.

"De volgende, in onderling verband te beschouwen elementen uit
de rechtsverhouding tussen de Staat en Appels zijn hierbij (bij het
oordeel dat het krediet niet aan een derde opererend in de priv6-
sfeer, kon worden overgedragen, MK) voor het hof beslissend ge-
weest:
1. De "typische positie waarin de Staat zich als overheid jegens
Appels bevindt". Hierbij doelt het hof klaarblijkelijk op de hier-
voor onder (ii) al aangestipte ornstandigheid dat de rechtsverhou-
ding mede wordt beheerst door de algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur.
2. De eveneens hiervoor al aangestipte "publiekrechtelijke ach-
tergrond" van het krediet, die naar 's hofs oordeel zo overheer-
send is dat de rechten en verplichtingen niet zonder medewerking
van Appels kunnen worden overgedragen aan een derde als Fr61an
"die in de priv6-sfeer opereert".
3. Het ingrijpende karakter van de door het hof vermelde bevoegd-
heden van de Staat, welk karakter meebrengt dat deze niet aan
zulk een derde kunnen worden overgelaten, zeker niet als wordt
gelet op de kans dat deze derde die bevoegdheden doorschuift naar
een opvolger".

Enerzijds wordt vastgesteld dat door de betrokkenheid van de staat
naast de regels van het burgerlijk recht ook de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur van toepassing zijn. Anderzijds versterkt het feit
dat de staat het krediet verstrekte ter uitvoering van het werkgelegen-
heidsbeleid, de publiekrechtelijke achtergrond van de overeenkornst. Hier
komt niet alleen aan de orde dat de overheid een bijzondere partij is,
maar ook dat het (publiekrechtelijke) onderwerp van een overeenkomst
de vrijheid van de overheid kan verkleinen.

De Hoge Raad gaat in zijn arrest van 26 januari 1990 (AB 1990, 408)
over het vragen van een privaatrechtelijke vergunning voor gebruik van
de Nieuwe Waterweg tot lozing van afvalstoffen niet in op de gevolgen
die "de publieke last" heeft voor eigendom van de staat. Hij volstaat
met de constatering dat de staat bij verlening van een vergunning op
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren geen ruimte meer
heeft ook nog een privaatrechtelijke vergunning voor de lozing van
afvalstoffen te eisen. Het arrest van de Hoge Raad wordt in paragraaf
8.1 behandeld. In het arrest van het hof wordt wel uitgebreid ingegaan
op de het karakter van de eigendomsbevoegdheden van de overheid.
Eerst wordt vastgesteld dat de overheid haar eigendomsbevoegdheden mag
aanwenden tot het publieke belang,

187 RvdW 1990, 24.
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"zelfs als dat belang zuiver budgettair zou zijn, zoals hier kennelijk
het geval is. Tot een andere belangenbehartiging zou de overheid
trouwens niet in staat zijn en is zij ook niet gereclitigd. (curs.
MK) De overheid behoort immers uitsluitend publiekrechtelijke
belangen na te streven".

Het hof beklemtoont vervolgens dat het hier een eigendom met een pu-
blieke bestemming betreft, hetren voor

de eigenaar zowel voordelen, als
nadelen met zich meebrengti . Hiermee wordt bedoeld dat de vrijheid
van de eigenaar enerzijds groter is dan die van andere eigenaars en
anderzijds kleiner. Het burenrecht is onder omstandigheden niet van
toepassing, maar van de andere kant zal de eigenaar van de zaak met
publieke bestemming andere inbreuken op zijn recht moeten dulden. Bij
de beoordeling of het lozen van afvalstoffen geduld moet worden, dienen
alle bij de Nieuwe Waterweg betrokken belangen te worden afgewogen.
Zo zal de lozing de functie van het water als drinkwatervoorziening en
als gebied voor de visserij niet in gevaar mogen brengen. De publieke
bestemming staat op zichzelf aan het vragen van een vergoeding voor de
lozing niet in de weg, mits de algemene beginselen van behoorlijk be-
stuur   in   acht   worden genomen189. Indien echter uit een wettelijke bepa-
ling blijkt dat de wetgever uitsluitend "een publiekrechtelijke aanpak"
wenst, is een wettelijk beletsel aanwezig en mag geen gebruik worden
gemaakt van de privaatrechtelijke bevoegdheid. Daarbij verwijst het hof
naar het arrest van de Hoge Raad van 19 januari 1968, NJ 1968, 166
(Eindhoven/Staals).

Het hof verwijst naar de taak van de overheid als behartigster van
het publieke belang. Deze taak beperkt de vrijheid van de overheid,
omdat al haar handelingen gericht dienen te zijn op de verwezenlijking
van die taak. Daarnaast wordt de eigendomsbevoegdheid verder beperkt
wanneer de zaak een publieke bestemming heeft. Bij de regeling van het
gebruik van het eigendom dienen dan alle belangen te worden betrokken

die bij de publieke bestemming zijn betrokken. Uit het feit dat in begin-
sel wel een vergoeding gevraagd zou mogen worden, blijkt dat ook andere
belangen dan die betrokken bij de publieke bestemming mogen worden
meegewogen. Dit lijkt in tegenspraak met de jurisprudentie van de
Afdeling rechtspraak, die door de Hoge Raad leek te zijn overgenomenl90,
over het uitwegvergunningenstelsel. Uit die jurisprudentie blijkt immers
dat de openbaarheid van de weg, vastgelegd in artikel 14 Wegenwet, aan
het eisen van privaatrechtelijke toestemming in de weg staat. Maar zoals

gezegd: de Hoge Raad heeft zich er in dit arrest niet over uitgesproken.
Tot slot kan worden genoemd het arrest van de Hoge Raad van 9

juli 1990 (AB 1990, 547) waarin een uitspraak wordt gedaan over de
vrijheid van de overheid tot het begaan van de privaatrechtelijke weg.

188 Onder overweging 6.
189 Onder overweging 8.

190  HR 16 mei 1986, AB 1986, 573 en NJ 1986, 723.
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Dit arrest zal samen met het arrest van de Hoge Raad van 26 januari
1990 (AB 1990, 408) in paragraaf 8 worden besproken.

Geconcludeerd kan worden dat in de jurisprudentie op verschillende
wijzen rekening wordt gehouden met de positie van de overheidl91. De
gebondenheid aan de behartiging van het algemeen belang beYnvloedt het
privaatrecht dat rechtsbetrekkingen met de overheid normeert. De over-
heid blijkt ook in privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen gebonden aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In paragraaf 8 zal ook
blijken, dat aan de hand van het geschreven en ongeschreven bestuurs-
recht de toelaatbaarheid van het gebruik van privaatrechtelijke bevoegd-
heden wordt beoordeeld.

7.2      Een bijzondere positie in de wetgeving?

Ook in wetgeving blijkt een bijzondere positie van de overheid te wor-
den onderkend. In het wetsvoorstel voor een Algemene wet bestuurs-
recht192 worden in artikel 3.1.1 de afdelingen 2 tot en met 4 van hoofd-
stuk 3 van toepassing verklaard op andere handelingen dan besluiten in
de zin van de Algemene wet bestuursrecht voor zover de aard van de
handeling zich daartegen niet verzet. Dit betekent dat deze afdelingen
over zorgvuldigheid en belangenafweging, advisering en de uitgebreide
voorbereidingsprocedure ook van toepassing zijn op privaatrechtelijke
handelingen van het bestuur. Ook uit de "europese wetgeving" inzake de
het plaatsen van opdrachten door de overheid blijkt een bijzondere positie
voor de overheid193.

Het Nieuw BW bevat in artikel 14, Boek 3, de aanwijzing dat privaat-
rechtelijke bevoegdheden in overeenstemming met het geschreven en
ongeschreven publiekrecht dienen te worden uitgeoefend. Deze bepaling
richt zich echter niet in het bijzonder tot de overheid, zodat de over-
heid in de wet zelf geen bijzondere positie krijgt toebedeeld. Wel is in
de memorie van toelichting een verwijzing naar de overheid opgenomen.
Hetzelfde kan gezegd worden van de bepalingen in het Nieuw BW die een
verwijzing bevatten naar het algemeen belang. De gebondenheid van de
overheid aan het algemeen belang heeft tot gevolg dat deze bepalingen
met name voor de overheid van groot belang zijn. De overheid heeft
echter geen monopolie op de behartiging van het algemeen belang,
waardoor de bepalingen ook buiten rechtsbetrekkingen met de overheid
van betekenis zijn.

191 G.H.L. Weesing (Handhaving van bestuursrecht met privaatrechtelijke middelen, in:
Recht op schem. Beschouwingen over handhaving van publiekrecht aangeboden aan
Prof. Mr. W. Duk, Zwolle 1984, 9 328) komt tot cen tegengestelde conclusie.

192 7K 21 221.
193 Zie hierover onder andere: J.C.E. Ackermans-Wijn, Het nieuwe EG-recht inzake

overheidsopdrachten, Computerrecht 1990/5, pp. 220-226.
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Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur geldt voor de over-
heid in het privaatrecht een ander openbaarheidsregime dan voor parti-
culieren. Voor de overheid is openbaarheid regel en geheimhouding
uitzondering194. In artikel 1, derde lid, Boek 2 BW, is bepaald dat alleen
artikel 4 van dat boek (gelijkstelling van rechtspersonen met natuurlijke
personen) op overheidsrechtspersonen van toepassing is. Tot slot blijkt
van een bijzondere positie van de overheid in het privaatrecht uit de
gebondenheid aan grondrechtenl95.

7.3      Opvattingen in de literatuur

In de literatuur wordt zonder al te veel discussie een bijzondere positie
van de overheid in het privaatrecht aangenomen. Zo neemt Ackermans-
Wijn zonder uitgebreide motivering196 de stelling, dat de positie van de
overheid als contractspartij een wezenlijk andere is dan die van de
particulier, tot uitgangspunt van haar proefschrift. In Contractenrecht
is een hoofdstuk speciaal gewijd aan overeenkomsten met de overheid197.
Deze bijzondere aandacht kan alleen gerechtvaardigd worden indien het
feit dat de overheid partij is, het toepasselijke recht in zoverre bein-
vloedt dat het van het 'gewone' contractenrecht afwijkt. Spier beschrijft
waarom de overheid naar zijn mening een bijzondere positie bekleedt. De
overheid mag minder en moet anders en meer. Hij acht daarbij drie
punten van belang. In de eerste plaats de gebondenheid van de overheid
aan het algemeen belangl98 De overheid heeft de plicht in het bijzonder
met de belangen van de burgers rekening te houden. Verder noemt Spier
de bevoegdheid van de overheid om ook eenzijdig haar wil op te leggen
en tot slot het feit dat de overheid veelal een concentratie van macht
is199.

Van der Hoeven heeft in zijn beroemde opstel 'De magische lijn'
aangetoond dat de betrokkenheid van publieke belangen de rechtsbetrek-
king beinvloedt200. Dit is zowel in publiekrechtelijke, als in privaatrech-

194 Zie hoofdstuk 4, de paragrafen 2.3.1 en 3.3.4.
195 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.
196 J.C.E. Ackermans-Wijn, Contracten met de overheid, Deventer 1989, p. 3. Haar enige

motivering is de opmerking dat de overheid de behartiging van het algemeen belang
tot taak heeft.

197 Contractenrecht (hfdst. VIII), J. Spier, losbladig, pp. 1 en 2.

198 Dit aspect van de bijzondere positie wordt door veel auteurs aangehaald. Zie bij
voorbeeld HJ. Simon, De directe toetsing getoetst, over publieke normen in het

privaatrecht, Bouwrecht 1988, p. 5.
199 Deze drie punten komen in wat andere bewoordingen terug bij G.H.L. Weesing, a.w.,

1984. Jitske de Jong (Gemeentehjke Gronduitgifte, Deventer 1984, p. 54) benadrukt

de machtspositie die de overheid zowel feitelijk, als rechtens heeft.
200 J. van der Hoeven, De magische lijn, in: Staatsrecht en bestuunrecht.  Opstellen

van Mr. J. van der Hoeven, Zwolle 1984, pp. 177-195.
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telijke verhoudingen het geval; zowel wanneer de overheid betrokken is,
als wanneer niet-overheidsorganen algemene belangen behartigen. De
publieke taakvervulling leidt echter niet altijd tot een afwijking van het
normale rechtsregime of tot een bijzondere interpretatie van de bestaan-
de regels. Het verschil tussen de overheid en andere behartigers van
algemene belangen is de plicht van de overheid altijd ter behartiging van
publieke belangen op te treden, terwijl de burger het door hem te
behartigen belang zelf kiest. Dat belang kan een algemeen belang zijn,
maar ook een eigen belang of het belang van iemand die hij wil bevoor-
delen201. In een ander opstel betoogt Van der Hoeven:

"De vrijheid, waarover bestuursorganen moeten kunnen beschikken
heeft de strekking het hun mogelijk te maken hun taak zo goed
mogelijk te verrichten, niet om de inhoud van die taak zelf te
bepalen. Hun vrijheid houdt geen willekeur in. De bestuursorganen
moeten niet alleen blijven binnen de door de rechtsorde gestelde
grenzen, maar moeten tevens actief handelend optreden ter ver-
vulling van de door die rechtsorde op hen rustende taak#•202

Het bestuurlijk handelen van de overheid moet dan ook altijd aan zijn
doelstelling, de vervulling van de overheidstaak, getoetst worden203,
Hirsch Ballin sluit zich bij Van der Hoeven aan, waar hij stelt dat de
vrijheid van het bestuur altijd als een plicht uitgeoefend moet worden
"in overeenstemming met de taakopdracht uit hoofde waarvan hij de
discretionaire bevoegdheid uitoefent"204. Ook Scheltema beklemtoont dat
alle handelingen van de overheid gericht moeten zijn op het bevorderen
van het belang van de leden van de samenleving. Handelingen die buiten
dat doel vallen dienen achterwege te blijven205.

In zijn bijdrage aan de bundel "Gelijkheid en recht" werkt Hirsch
Ballin het onderscheid tussen overheid en particulieren nader uit. Over-
heidsorganen dienen als uitvloeisel van hun door het staatsrecht bepaalde
taak en verantwoordelijkheid in hun besluitvorming belangen altijd uit

201 Van der Hoeven, a.w., p. 193.
202 J. van der Hoeven, Bestuur en rechter, in: Staatsrecht en Bestuuarecht, a.w., p.

264.

203 J. van der Hoeven, De d,ie dimensies van het besmuisrecht. Ontstaan en vorming
van het Nederlandse algemene bestuursrecht, Reeks van de VAR nr. 100, Alphen aan
den Rijn 1989, p. 119.

204 E.M.H. Hirsch Ballin, Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Nederlandse
administratieve recht, in: Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de
beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese
Verdrag tot bescherming van de rechten van dc mens en de fundamentele vrijheden,
aanleiding te geven?, HAUF 1983, deel 1, tweede stuk, Zwolle 1983, p. 59.

205 M. Scheltema, De rechtsstaat, in: J.W.M. Engels e.a. (red.), De rechtsstaat herdacht,
Zwolle 1989, p. 20.
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algemene gezichtspunten af te wegen206 Daarbij tekent Hirsch Ballin
aan, dat ook voor particulieren met een bijzondere verantwoordelijkheid,
zoals woningbouwverenigingen, de plicht tot motivering van besluiten
kan gelden, "hetgeen overigens nog niet impliceert dat zij daarbij aan
precies dezelfde normen als overheidsorganen onderworpen zijn". In het
algemeen zijn particulieren echter vrij op basis van een afweging uit
'particuliere' gezichtspunten te beslissen en eigen belangen te laten
prevaleren. Overeenkomsten waarbij overheidslichamen zich verplichten
de belangen van 66n bepaalde groep te behartigen, zijn in de opvatting
van Petit in strijd met de goede zeden en om die reden nietig207. De
werking van overheidsorganen mag immers niet worden bepaald door een
eenzijdige belangenafweging.

Lubach en Van Schendel kennen in hun preadvies voor de Vereniging
voor Administratief Recht beiden aan de overheid een bijzondere positie
toe ten aanzien van de werking van het autonomiebeginse1208. Lubach
stelt daar dat het autonomiebeginsel voor de overheid van een geheel
andere orde is dan voor particulieren. Van Schendel gaat zelfs zover, te
stellen dat het autonomiebeginsel voor de overheid helemaal geen beteke-
nis heeft. De handelingen van de overheid worden naar zijn mening
volledig geregeerd door de wet, waardoor de wil van de overheid geen
enkele betekenis heeft. De bepalingen in het Nieuw BW waarin de wil als
grondslag van gebondenheid aan rechtshandelingen wordt erkend, kunnen
niet van toepassing zijn op de overheid.

Konijnenbelt laat zich niet expliciet uit over de vraag of de over-
heid een bijzondere positie in het privaatrecht bekleedt. Wel stelt hij in
zijn preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging van 1980 dat het
publiekrecht het geschiktste recht is voor de verhouding tussen overheid
en burger, omdat het is toegesneden op de ongelijkwaardigheid van
partijen en de publieke belangenbehartiging209. Hieruit zou men kunnen
afleiden dat hij deze punten beschouwt als bijzonderheden van de over-
heid. De overeenkomst kan naar zijn mening alleen een goed alternatief
voor de beschikking zijn, indien zij voldoet aan de vier functies van het
publiekrecht, te weten de rechtsbeschermingsfunctie, de democratische
functie, de organisatorische functie en de instrumentele functie210. In
paragraaf 4.6 van dit hoofdstuk is al aandacht besteed aan de opvattin-

206 E.M.H. Hirsch Ballin, Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele

norm, in: Getijkheid en recht, C.W. Maris (red.), Deventer/Zwolle 1988, paragrafen 2
en 6. Zie verder over het gelijkheidsbeginsel hoofdstuk 4, paragraaf 4 van deze studie.

207 Ch.J.J.M. Petit, Overeenkomsten in strijd met de goede zeden, Leiden 1920, p. 206.
208 DA. Lubach en WA.M. van Schendel, Bestuursrecht en (nieuw) burgerlijk recht, Ge-

schriften van de VAR XCIV, Alphen aan den Rijn 1986, p. 36, pp. 76-78 en p. 81.
209 W. Konijnenbelt, Een pakt met de overheid. Dient de wet regelen te stellen ten aan-

zien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten

met de overheid?, in: HNJF 1980, decl 1, eerste stuk, Zwolle 1980, p. 120.

210 Konijnenbelt, a.w. 1980, p. 137.
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gen van Tak en Van Maanen. Zij achten de positie van de overheid zo
bijzonder dat voor de overheid een geheel eigen "privaatrecht" ontwik-
keld zou moeten worden.

In haar proefschrift: "De aansprakelijkheid van de overheid voor
vernietigde beschikkingen" neemt Van Dijck een geheel ander standpunt
in211. Zij gaat in haar onderzoek niet uit van een bijzondere positie
voor de overheid, omdat voor haar niet duidelijk is waarin die bijzondere
positie is gelegen. Naar haar mening kunnen de overheidstaken in begin-
sel ook door particulieren worden uitgevoerd en ook particulieren acht
zij verantwoordelijk voor de behartiging van het algemeen belang en de
realisering van de beginselen der democratische en sociale rechtsstaat.

7.4   Eigen opvatting: de inhoud van het algemeen belang en de rechts-
staatsbeginselen

De overheid heeft tot taak het algemeen belang te behartigen. Aan die
taak ontleent zij haar bestaansrecht. Met Scheltema kan worden inge-
stemd waar hij stelt: "Het gaat bij de werkzaamheden van de overheid
nooit om een doel in zichzelf, maar om het zo goed mogelijk bevorderen
van het belang van de leden van de samenleving"212.

Tussen individuele en algemene belangen bestaat geen tegenstelling.
De behartiging van individuele belangen kan onder het algemeen belang
vallen. Dit blijkt bij voorbeeld uit de erkenning van rechtsaanspraken
tegen de overheid die bij de rechter geeffectueerd kunnen worden. Daar-
naast hoeft de belangenafweging ook buiten deze rechtsaanspraken niet
altijd in het voordeel van "het algemeen belang" (in de zin van niet-
individueel belang) uit te vallen. Met de ontwikkeling van op zichzelf
staande normen voor de verhouding tussen overheid en burger het be-
stuursrecht -door Van der Hoeven de derde dimensie van het bestuurs-
recht genoemd- breekt een andere visie op de verhouding tussen alge-
meen en bijzonder belang door213. Deze ontwikkeling verloopt volgens
Van der Hoeven langs de weg van de jurisprudentie van de Centrale
Raad van Beroep en die van de burgerlijke rechter. Vergelijk ook het
arrest van de Hoge Raad van 25 april 1986, NJ 1986, 714, waarin wordt
gesteld dat juist de overheid als gebruiker van algemene voorwaarden
met de belangen van de wederpartij rekening heeft te houden.

Een afweging van alle belangen vanuit algemene gezichtspunten dient
plaats te vinden ter afbakening van hetgeen in concreto onder het
algemeen belang valt en welke belangen bijzondere bescherming ver-
dienen. Deze afweging vindt zijn neerslag in bindende rechtsnormen214.

211 H.L.E. van Dijck, De  aansprakelijkheid  van  de  overheid poor vemietigde beschikkin-
gen, Deventer 1990, pp. 3-22.

212 M. Scheltema, De rechtsstaat, in: J.W.M. Engels e.a. (red.), De rechtsstaat herdacht,
Zwolle 1989, p. 20.

213 Van der Hoeven, a.w. 1989, p. 153.
214 Hirsch Ballin, a.w. 1988, par. 2.
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De naleving van deze bindende rechtsnormen kan worden afgedwon-
gen215. Ter regulering van de macht waarmee de overheid met het oog
op de door haar te vervullen taak is bekleed en ter waarborging dat de
rechtens beschermde belangen door de samenleving als gemeenschapsbe-
langen216 worden herkend, is de overheid zelf gebonden aan het recht.
De democratische en sociale rechtsstaat kent een aantal beginselen die
de functie hebben deze gebondenheid te garanderen217. Genoemd kunnen
worden het legaliteitsbeginsel, het democratiebeginsel, het beginsel dat
grondrechten ge8erbiedigd dienen te worden en het beginsel van onaf-
hankelijke rechtspraak.

Deze beginselen, die in hoofdstuk 4 worden behandeld, vormen ener-
zijds de grondslag voor de procedure volgens welke de overheid haar
taak dient uit te voeren en anderzijds de grondslag voor de inhoud van
het beleid. Hieruit volgt dat de behartiging van het algemeen belang
meer omvat dan de bevrediging van de materiele behoeften van de
burgers. Zo heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor de realisering
van zowel klassieke, als sociale grondrechten. Die realisering kan ge-
schieden door onthouding van enig optreden, maar daarnaast -voor zowel
klassieke, als sociale grondrechten- door actief optreden218. De overheid
kan worden aangesproken bij tekorten in die realisering. De staat heeft
bovendien de plicht dat in de rechtsorde grondrechten ook in relaties
tussen burgers onderling gehandhaafd blijven. Dit is ook de opvatting
van de internationale rechters. Zo oordeelt het Europees Hof voor de
Rechten van de mens dat op de Hoge Verdragsluitende Partijen de
verplichting rust dat wetgeving en rechtspraak geen ruimte laten voor
aantasting van rechten vastgelegd in het Verdrag2190

215 Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Publiekrecht en beleid. Fundamentele kwesties rondom
het functioneren van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Alphen
aan den Rijn 1979, p. 29: "Het staatsdoel omvat dus zowel de vorming van geldend
recht als de daadwerkelijke verwezenlijking daarvan".

216 Of in plaats van gemeenschapsbelangen: het algemeen belang.

217 KG. de Vries spreekt liever van eigenschappen van de democratische rechtsstaat,
omdat het begrip 'beginselen' de indruk doet ontstaan dat eerst de beginselen zijn
'verzonnen' en daarop de rechtsstaat is gebouwd. (De noodzaak van een democrati-

sche rechtsstaat, in: J.W.M. Engels (red.), De rechtssmat herdacht, p. 185.)
218 E.M.H. Hirsch Ballin, Regelen op afstand als vereiste van een sociale rechtsstaat, in:

MA.P. Bovens e.a. (red.), Rechtsstaat en sm,ing, Zwolle 1987, pp. 94 en 95.
219 EHRM 13 augustus 1981, Pub/. CED.H., Strie A, vol. 44, (1981) (Young, James, Web-

ster). British Rail, de werkgever van klagers, had een overeenkomst gesloten met
drie vakbonden waarbij het bedrijf de verplichting op zich nam alleen leden van die
vakvereniging in dienst te nemen of te houden (systeem van de closed shop). Kla-

gers weigerden dat lidmaatschap en werden daarop ontslagen. Het Hof oordeelt dat

het systeem van een closed shop in strijd is met het recht op vereniging (artikel 11
EVRM).
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Met Snellen kan worden ingestemd waar hij er de nadruk oplegt dat
voor de overheid de effectiviteit en efficiency van de door haar te
gebruiken instrumenten niet alleen-zaligmakend zijn en dat ook niet
mogen zijn. De juridische dimensie van het overheidsbeleid is zeker zo
belangrijk220. Het beleid als produkt van de overheid is ook niet gelijk
aan het produkt in de marktsector221.

Geconcludeerd kan worden dat de overheid in die zin een bijzondere
positie inneemt, dat zij bij de gehele vervulling van haar taak gebonden
is aan de fundamentele beginselen van de rechtsstaat. De reden van
deze gebondenheid is gelegen in de omstandigheid dat alleen op die wijze
kan worden gegarandeerd dat de inhoud en wijze van taakuitoefening in
overeenstemming is met hetgeen de rechtsgenoten onder recht verstaan
en de belangenbehartiging door de statelijke organen op een evenwich-
tige wijze plaatsvindt. Ook de uitoefening van privaatrechtelijke be-
voegdhe(len door de overheid dient uiteindelijk aan de rechtsstaatsbe-
ginselen te kunnen worden getoetst. Om die reden zal in het volgende
hoofdstuk worden onderzocht of deze rechtsstatelijke waarborgen in het
privaatrecht zijn terug te vinden.

Uit het bovenstaande vloeit voort, dat ik mij niet kan vinden in het
uitgangspunt van Van Dijck222. Het bijzondere van de positie van de
overheid is naar mijn mening duidelijk aan te geven. Een belangrijke
schakel in haar betoog is de stelling dat alles wat bijzonder lijkt aan de
overheid, ook voor particuliere organisaties kan gelden. In de volgende
paragraaf wil ik de positie van de overheid onderwerpen aan een verge-
lijking met de positie van particulieren.

7.5 Vergelijking van de  overheid met andere  rechtssubjecten

Ook andere organisaties kunnen zich de behartiging van een algemeen
belang aantrekken. Ook zij kunnen een met de overheid vergelijkbare
machtspositie innemen in het rechtsverkeer. Hirsch Ballin wijst erop dat
deze organisaties statelijke kenmerken kunnen krijgen doordat de uitoe-
fening van hun macht externe effecten krijgt en "dienstbaar wordt
gemaakt aan het realiseren van rechtvaardige samenlevingsverhoudingen
ook buiten haar eigen sfeer"223. Van der Hoeven wijst op het feit dat
ook waar particulieren gemeenschapsbelangen behartigen het toepasselijke
recht daar de invloed van ondervindt224. Het algemeen belang 'kleurt' de

220 I.Th.M. Snellen, Domeinconficten mssen recht en bekid, inaugurele rede Erasmus
Universiteit Rotterdam, Alphen aan den Rijn 1989, p. 24.

221 I.Th.M. Snellen, De betekenis van de Praxeologie voor de bestuurskundige theorie en
de bestuurspraktijk, in: PA.C. Beelaerts van Blokland e.a. (red.), Van besmudiyke
praktok naar besmutskunde, 's-Gravenhage 1988, p. 35.

222 Van Dijck, mw. Zievooreen weergave van haar standpunt het slot van de vorige paragraaf.
223 Hirsch Ballin, aw. 1979, p. 31.
224 J. van der Hoeven, De magische lijn, in: a.w. 1984.
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toepasselijke normen. In zijn kritiek op de risico-aansprakelijkheid van
de overheid voor schade veroorzaakt door haar publiekrechtelijk hande-
len, wijst Vranken erop dat de overheid niet altijd een machtspositie
bekleedt ten opzichte van particulieren225. Er zijn talloze situaties waarin
particulieren ten opzichte van andere particulieren of tegenover overhe-
den over zowel juridische, als feitelijke macht beschikken. Zo ervaart
degene die is aangewezen op het openbaar vervoer de macht van de
Nederlandse Spoorwegen wellicht als bedreigender dan de macht van de
overheid van wie hij een vergunning nodig heeft.

In het recht wordt de gelijkenis tussen deze particulieren en de
overheid in dit opzicht vertaald in 'bijzondere' normen die deze ver-
houdingen beheersen. Zo kan ook voor hen een bijzondere invulling
worden gegeven aan privaatrechtelijke normen of kunnen zij dezelfde

publiekrechtelijke plichten opgelegd krijgen als de overheid. Als voor-
beelden kan de horizontale werking van grondrechten worden genoemd.
Andere voorbeelden zijn de openbaarheidsverplichtingen voor hen die
buiten hun eigen rechtssfeer treden 26 en de werking van de beginselen
van behoorlijk bestuur in de vorm van beginselen van behoorlijk hande-
len in andere 'bovengeschiktheidsrelaties' dan die met de overheid227.

Degenen die de bijzondere positie van de overheid relativeren, omdat
veel particulieren in een met de overheid vergelijkbare positie bevinden,
kunnen in het gelijk worden gesteld. Kan dan nog wel van een bijzonde-
re positie van de overheid gesproken worden? Ik meen van wel. Op de
overheid blijft immers onder alle omstandigheden de plicht rusten de
publieke belangen te behartigen met in achtneming van de beginselen
van de democratische en sociale rechtsstaat. Zij blijft, zoals hierboven
reeds is betoogd, (eind)verantwoordeliyk voor de realisering van de
grondrechten en kan daarop worden aangesproken. Waar de burger in een
te grote afhankelijkheid van een particuliere organisatie komt te verke-
ren, kan het tot de taak van de overheid worden gerekend in te grijpen
om de zwakkere partij te beschermen. Vergelijk bij voorbeeld het in de
vorige paragraaf genoemde arrest van het Europees Hof voor de Rechten
van de mens in de zaak van Young, James en Webster tegen de Britse
Staat.

De overheid is bij de afweging van belangen gebonden aan democrati-
sche procedures. De besluitvorming vindt bij voorbeeld in de openbaar-
heid via een publiek debat plaats. Zij heeft in tegenstelling tot vrijwel
alle andere algemene-belangenbehartigers altijd de taak alle relevante

belangen in haar besluitvorming te betrekken en die zonder vooringeno-

menheid vanuit algemene gezichtspunten af te wegen. Zij kan bij voor-
beeld niet de belangen van het katholiek onderwijs behartigen, terwijl
andere belangen terzijde worden gesteld. De overheid is gebonden aan

225 Zie hierboven noot 182.
226 Zie het volgende hoofdstuk onder het democratiebeginsel.
227 W. van Gerven, Beginselen van behoorlijk handelen, Zwolle 1983.
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het gelijkheidsbeginsel. Een katholiek schoolbestuur heeft daarentegen
het recht vooral rekening te houden met zijn eigen belangen. In zijn
besluitvorming kan het particuliere schoolbestuur zich beperken tot de
belangen van de scholen waarvoor het bestuur het bevoegd gezag vormt.
Bij de benoeming van nieuwe leerkrachten mag het de voorkeur geven
aan die persoon van wie verwacht mag worden dat hij of zij de beginse-
len van het katholiek onderwijs met heel zijn of haar hart zal helpen
uitdragen. De grens wordt gevormd door het strafrechtelijk discrimina-
tieverbod228. Uiteraard rust op het schoolbestuur ten opzichte van
anderen een zorgvuldigheidsplicht, maar deze is van een andere aard dan
de plicht van de overheid in deze.

Er ontstaat weer meer gelijkenis tussen particuliere belangenbeharti-
gers en de overheid wanneer de particuliere belangenbehartigers een
monopoliepositie bekleden en hun taak zo wezenlijk wordt bevonden dat
de overheid de activiteiten subsidieert. Dit zal het geval zijn bij mono-
polisten die voorzien in eerste levensbehoeften, zoals woningbouwvereni-
gingen229, of in anderszins fundamentele voorzieningen, zoals schoolbe-
sturen. Zo hebben bijzondere schoolbesturen niet de vrijheid de toelating
van leerlingen vanwege hun godsdienstige gezindheid of levensbeschou-
wing te weigeren indien binnen een bepaalde afstand van de woning niet
een school voor openbaar onderwijs bestaat (artikel 38 Wet op het
basisonderwijs en artikel 48 Wet op het voortgezet onderwijs). De nood-
zaak tot de inbreuk op de vrijheid van de schoolbesturen komt voort uit
het feit dat die school in dat geval over een monopoliepositie beschikt
en het recht op onderwijs voor de leerlingen alleen op deze manier
gerealiseerd kan worden. De inbreuk wordt tevens gerechtvaardigd door
het feit dat deze scholen uit gemeenschapsgeld gefinancierd worden. De
begrenzing van de vrijheid van particulieren dient verband te houden
met de verwezenlijking van de fundamentele publieke taak die zij in
plaats van de overheid behartigen. Daarin ligt de verklaring voor het
feit dat schoolbesturen wel op deze manier beperkt kunnen worden in
hun vrijheid leerlingen al dan niet toe te laten, maar niet in hun vrij-
heid leerkrachten te benoemen. Particuliere schoolbesturen nemen wat
betreft de 'tewerkstelling' van personeel geen overheidstaak waar. Voor
de overheid geldt deze beperking aan de begrenzing van de vrijheid niet,
omdat zij zich -zoals hierboven is betoogd- uitsluitend met de publieke
belangenbehartiging mag bezighouden.

228 Op 25 februari 1991 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel Algemene wet gelijke
behandeling ingediend (TK 22 014) waaruit voor particuliere schoolbesturen een
verdergaande plicht tot gelijke behandeling van sollicitanten kan voortvloeien.

229 HR 10 december 1982, NJ 1983, 687. Zie over dit arrest E.M.H. Hirsch Ballin, Artikel
1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele norm, in: a.w. 1988(a), paragraaf
2. Zie ook voor aansluiting nutsvoorzieningen Hof 's-Hertogenbosch 7 mei 1990, NJ
1991, 14.
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Tot slot geldt voor de meeste particulieren230 dat zij de behartiging
van het algemeen belang kunnen staken en zich aan de verantwoordelijk-
heid hiervoor kunnen onttrekken, terwijl de overheid voor de publieke
belangenbehartiging verantwoordelijk blijft. De particuliere werkgever
kan zijn onderneming sluiten wanneer hij van oordeel is dat zijn onder-
neming niet meer voldoende winstgevend is, maar ook wanneer hij ge-
woon geen zin meer heeft zijn onderneming draaiend te houden.

8     Toetsingscriteria voor gebruik van het privaatrecht in de jurispru-
dentie231

In zijn arrest van 26 januari 1990232 staat het gebruik van eigendomsbe-
voegdheden van de overheid centraal. De staat stelt in zijn hoedanigheid
van eigenaar van de Nieuwe Waterweg als voorwaarde voor lozing van
afvalgips, een niet-zuurstofbindende stof, de betaling van fi 1,25 per m3.
Het is de vraag of de staat op grond van zijn privaatrechtelijke be-
voegdheid deze eis mag stellen, nu een publiekrechtelijke regeling ter
behartiging van dezelfde belangen aan de staat publiekrechtelijke be-
voegdheden toekent. Hierbij is het volgens de Hoge Raad -wanneer de
publiekrechtelijke regeling daarover niets bepaalt- van belang of de

publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist.
"Daarbij moet o.m. worden gelet op inhoud en strekking van de
regeling (die mede kan blijken uit haar geschiedenis) en op de
wilze waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de
belangen van burgen zijn beschermd, een en ander tegen de

achtergrond van de overige geschreven en ongeschreven regels van
publiek recht. Van belang is voorts of de overheid door gebruik-
making van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resul-
mat kan bereiken als door gebruikmaking van de privaatrechtelijke
bevoegdheid, omdat, zo zulks het geval is, dit een belangrijke
aanwijzing is dat geen plaats is voor de privaatrechtelijke weg"
(curs. MK).

Wanneer een publiekrechtelijke regeling ter behartiging van bepaalde
belangen aan het bestuur bevoegdheden toekent, mag alleen gebruik
worden gemaakt van bevoegdheden krachtens het privaatrecht, indien de
publiekrechtelijke regeling niet op onaanvaardbare wijze wordt door-
kruist. Ter beantwoording van de vraag of van een doorkruising op

230 Als de verwezenlijking van de taak aan particulieren bij wet is opgedragen ligt dit
anders.

231 Voor een grondige behandeling van de jurisprudentie rond de tweewegenleer tot aan
1989 zij men verwezen naar de dissertatie van J.C.E. Ackermans-Wijn, a.w.

232 AB 1990, 408. De Hoge Raad heeft blijkens de noot van de redactie van RvdW onder

het arrest (RvdW 1990, 36) op dezelfde dag een arrest van gelijke strekking gewe-
zen tussen DSM AGO BV en de Staat (nr. 13725).

71



Hoofdstuk 2

onaanvaardbare wijze van het publiekrecht sprake is, dient volgens de
Hoge Raad:
1. te worden gelet op de wijze waarop en de mate waarin de bestuurs-
rechtelijke regeling de belangen van de burger beschermt "tegen de
achtergrond van de overige geschreven en ongeschreven regels van pu-
bliekrecht";
2. nagegaan te worden of een vergelijkbaar resultaat behaald kan worden
langs publiekrechtelijke weg. Een positieve beantwoording van die vraag
betekent een belangrijke aanwijzing voor het ontbreken van de bevoegd-
heid langs privaatrechtelijke weg dat resultaat te behalen233.

De Hoge Raad komt vervolgens tot de conclusie, dat de Wet veront-
reiniging oppervlaktewateren op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist
wanneer de staat privaatrechtelijke bevoegdheden gebruikt. De Wet
verontreiniging oppervlaktewateren kent een regeling omtrent de grond-
slag, de maatstaf en het bedrag van de heffing die zou kunnen worden
ontdoken. Daarnaast biedt de wet een stelsel van rechtsbescherming dat
"de burger meer waarborgen biedt dan het privaatrecht". Tot slot zou
afbreuk gedaan worden aan de bevoegdheidsverdeling en zou de courdina-
tie van het beleid in gevaar komen. De Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren is namelijk mede vastgesteld om een einde te maken aan de
bestrijding van de watervervuiling "via incidentele en administratieve
voorzieningen en civiele akties"234. Of dit alles ook geldt wanneer de
lozing tot baggerkosten voor de staat zou leiden, wordt in het midden
gelaten, omdat vaststaat dat dit geval zich hier niet voordoet.

Wat het tweede punt betreft merkt de Hoge Raad op dat in casu
weliswaar niet langs publiekrechtelijke weg een vergelijkbaar resultaat
kan worden verkregen. Dit is echter te wijten aan een omstandigheid die
aan de staat is toe te rekenen. De staat heeft nagelaten de heffings-
voorschriften tot stand te brengen, terwijl de wet wel de mogelijkheid
voor het vaststellen van dergelijke voorschriften schept.

In het arrest van de Hoge Raad van 9 juli 1990 (AB 1990, 547) gaat
het om de vraag of de gemeente Helmond door gebruik te maken van
eigendomsbevoegdheden tot verwijdering van woonwagens van een ge-
meentelijk terrein mag overgaan. Ter beantwoording van die vraag gaat
de Hoge Raad wederom na of daardoor een publiekrechtelijke regeling op
onaanvaardbare wijze zou worden doorkruist. Allereerst wordt vastgesteld
dat de gemeente met toepassing van de Woonwagenwet een vergelijkbaar

233 Mijns inziens is de formulering van de Hoge Raad niet helemaal correct. Of een
vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt, doet eigenlijk niet ter zake. Wanneer
geen vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt is er vanuit de 'doorkruisingsfor-
mule" meer reden het bestaan van een privaatrechtclijke bevoegdheid te betwisten.
De Hoge Raad bedoelt waarschijnlijk dat een publiekrechtelijke bevoegdheid bestaat
om een vergelijkbaar resultaat na te streven.

234 Zie het arrest van het hof onder overweging 10, a.
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resultaat kan bereiken als door gebruikmaking van de eigendomsbevoegd-
heid: verwijdering van de woonwagens235.

Artikel 61 van de Woonwagenwet biedt aan burgemeester en wethou-
ders onder bepaalde voorwaarden de bevoegdheid tot verwijdering van
buiten een woonwagencentrum geplaatste woonwagens. In ieder geval
dienen burgemeester en wethouders een plaats binnen of buiten een
centrum aan te wijzen waar de woonwagen naar toegebracht dient te
worden. Voor verwijdering naar een plaats buiten de gemeente is boven-
dien de toestemming van de gedeputeerde staten noodzakelijk. Volgens
artikel 10 van de Woonwagenwet kunnen burgemeester en wethouders
echter ook ontheffing verlenen van het verbod om buiten een woon-
wagencentrum een plaats in te nemen. Het tweede lid van artikel 10
bepaalt dat bij de afweging het aantoonbare belang van betrokkene bij
een voortgezet verblijf in de gemeente betrokken dient te worden. Dit
belang kan volgens de wettekst blijken uit de werkzaamheden van be-
trokkene, het schoolbezoek van zijn kinderen of de tijd die hij al in de
gemeente heeft doorgebracht.

De Hoge Raad stelt vast dat voor de woonwagenbewoner tegen ge-
bruik van de bevoegdheid op grond van artikel 61 Woonwagenwet een
met voldoende waarborgen omklede rechtsgang op de Raad van State
openstaat. Vervolgens dient te worden nagegaan of de Woonwagenwet
door gebruik van de eigendomsbevoegdheid op onaanvaardbare wijze
wordt doorkruist. Advocaat-Generaal Mok vermeldt in zijn conclusie de
procedurele waarborgen, de afweging en de beschikbaarheid van een
andere standplaats die de Woonwagenwet bied,236. De Hoge Raad is op
grond van deze punten die hierboven nader beschreven staan, van oor-
deel dat de gebruikmaking van de eigendomsbevoegdheden een doorkrui-
sing van de Woonwagenwet inhoudt. De rechtszekerheid van de woon-
wagenbewoner is gediend bij de verplichting voor de gemeente tot het
aangeven van een plaats die door de woonwagenbewoner ingenomen kan
worden. De vereiste toestemming van gedeputeerde staten dient blijkens
de wetsgeschiedenis ook ter versterking van de rechtspositie van de
woonwagenbewoner. Daarnaast zou de ontheffingsregeling van artikel 10
van de Woonwagenwet en de daarin opgenomen belangenafweging kunnen
worden doorkruist. De conclusie is dat de gemeente niet, naast de haar
krachtens de Woonwagenwet toekomende bevoegdheid, op grond van haar
bevoegdheden als eigenares ten aanzien van personen op wie de Woon-

235 Zie hierboven noot 233 voor een kritiek op deze formulering van de Hoge Raad
betreffende de mogelijkheid een vergelijkbaar resultaat te bereiken.

236 Daarnaast merkt hij op dat de administratieve rechter vanwege de waarborgen die
de Woonwagenwet biedt, aan artikel 61 van de Woonwagenwet een exclusief karakter
toekent. Een tegenovergesteld standpunt van de burgerlijke rechter zoals in deze
zaak ingenomen door het Hof 's-Hertogenbosch, komt hem onwenselijk voor. De
Hoge Raad stelt in zijn oordeel vast dat "de slotsom" van zijn arrest in overeen-

stemming is met de het standpunt van de Afdeling rechtspraak.
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wagenwet van toepassing is, tot verwijdering van de woonwagens kan
overgaan.

Uit het arrest van de belastingkamer van de Hoge Raad van 15 juli
1987237 blijkt dat een vergoeding voor gemeentelijke diensten niet uit-
sluitend langs de weg van belastingheffing geYnd hoeft te worden. In
casu betrof het de vergoeding voor aan de gemeentelijke muziekschool
genoten lessen. De lesgelden waren vastgesteld op basis van een regeling
waarin is voorzien in een van het inkomen afhankelijke heffing van de
lesgelden. Volgens vaste jurisprudentie zou een belastingverordening
waarin is voorzien in een inkomensafhankelijke tarief, in strijd komen
met artikel 277 Gemeentewet. De Hoge Raad vernietigt in het arrest de
uitspraak van het Hof Arnhem waarin de regeling op basis waarvan de
lesgelden geheven werden, aangemerkt is als een belastingverordening en
strijdig is bevonden met artikel 277 Gemeentewet238. Moesker oefent
kritiek uit op het arrest van de Hoge Raad, omdat gemeenten zich nu,
vanwege het ontbreken van exclusieve werking van artikel 277 Gemeen-
tewet, aan het verbod van de heffing van inkomensafhankelijke bijdragen
voor hun diensten kunnen onttrekken. Hij trekt uit het arrest de conclu-
sie, dat de Hoge Raad -in ieder geval de derde kamer- de twee-wegen-
leer nog niet heeft verlaten. Overigens merkt hij zelf op, dat de Kroon
van haar spontaan vernietigingsrecht gebruik kan maken om de verorde-
ning wegens strijd met het algemeen belang te vernietigen. Daarnaast
verdient het de aandacht dat het in casu niet gaat om de vergoeding
voor een dienst waartoe de overheid een monopoliepositie bezit of tot de
verrichting waarvan de overheid krachtens haar publieke taak verplicht
is, zoals wel het geval was in de hierboven behandelde arresten van de
Hoge Raad.

Uit de inhoud en de strekking van de regeling van de gemeentelijke
belastingheffing en de wijze waarop die regeling de belangen van de
burger beschermt, lijkt niet de conclusie te volgen dat door het gebruik
van de privaatrechtelijke bevoegdheid die regeling op onaanvaardbare
wijze wordt doorkruist. De belastingregeling geeft als bijzondere waar-
borg dat de regeling op grond waarvan belasting wordt gegeven moet
worden goedgekeurd door de Kroon239. Ook bij gebruik van privaatrech-
telijke bevoegdheden kan de Kroon ingrijpen, indien zij dit gebruik in
strijd met de wet of het algemeen belang oordeelt.

237 De Gemeentestem 6854,4, met een beschouwing van H.C.M. Moesker onder de titel
De HR en de twee-wegenleer. Enkele kanttekeningen n.a.v. HR 15 juli 1987 (Lely-
stad), De Ge,neentestem 6854, pp. 176 en 177.

238 Ambtshalve is de verordening door het Hof onverbindend verklaard zolang de vereis-
te koninklijke goedkeuring ontbrak.

239 Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat de overheid ook bij gebruik van het privaatrecht
gebonden is aan het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel dat in dit
geval een regeling eist waarin de grondslag van de berekening van de tarieven van
het muziekonderwijs zijn vervat.
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Uit de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak blijkt dat deze
rechter de overheid wil binden aan de weg die de meeste waarborgen
biedt. Die weg blijkt dan meestal de publiekrechtelijke weg te zijn, niet
in het minst vanwege de daarbij behorende administratiefrechtelijke
rechtsbescherming240. Ook de Kroon heeft uitspraken gedaan waaruit
blijkt dat onder bepaalde omstandigheden de publiekrechtelijke weg
voorrang moet krijgen of in ieder geval niet gemist kan worden241o

Uit de jurisprudentie kan de conclusie worden getrokken dat het
gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden in plaats van bestuursrech-
telijke bevoegdheden kn'tirch wordt beoordeeld. Uit de bestuursrech-
telijke regeling kan voortvloeien dat er geen ruimte overblijft voor
gebruik van het privaatrecht. Dit is het geval als de bestuursrechtelijke
regeling voor belanghebbenden specifieke waarborgen bevat. In die
gevallen spreekt de Hoge Raad van een doorkruising van de publiekrech-
telijke regeling. De publiekrechtelijke regeling is dan exclusief. De
exclusiviteit van de bestuursrechtelijke regeling zal verschillend beoor-
deeld kunnen worden en sterk samenhangen met de beoordeling van de
exclusiviteit van de besmursrechtelijke waarborgen. Wanneer bij voor-
beeld de rechtsbescherming van de administratieve rechter als onmisbare
waarborg tegen overheidshandelen wordt beschouwd, biedt de privaat-
rechtelijke weg met zijn privaatrechtelijke rechtsbescherming (nog) altijd
te weinig waarborgen en kan hij bij toepassing van de vergelijkende

toetsingsmethode van de Hoge Raad nooit rempla ant zijn. Deze conclusie
kan echter noch uit de jurisprudentie van de burgerlijke rechter, noch
uit die van de administratieve rechter worden getrokken. In de jurispru-
dentie is bij een keuzemogelijkheid de privaatrechtelijke weg niet altijd
als onbegaanbaar bestempeld. Gewezen kan worden op het arrest van de
Hoge Raad van 15 juli 1987242, maar ook op het arrest van 26 januari
1990243, waar uit het bestaan van een publiekrechtelijke weg niet onmid-
dellijk de conclusie is getrokken dat dus de privaatrechtelijke weg
gesloten was. Wel overweegt de Hoge Raad, dat het bestaan van een
publiekrechtelijke bevoegdheid ter bereiking van een vergelijkbaar resul-
taat "een belangrijke aanwijzing is dat geen plaats is voor de privaat-
rechtelijke weg". Ook de administratieve rechter erkent, zoals gezegd, in
een enkel geval een keuzevrijheid voor de overheid. Als voorbeelden
kunnen worden genoemd verscheidene uitspraken van de Afdeling recht-

240 Volgens vaste jurisprudentie, zie de jurisprudentie over verhaal van kosten (Bij
voorbeeld: AR 13 oktober 1983, AB 1984, 30; AR 30 augustus 1985, AB 1986, 243; AR
4 oktober 1985, AB 1986, 242; AR 15 november 1986, AB 1987,475, m.nt. H.J. Simon.)
en over standplaatsen (AR 4 januari 1985, AB 1985, 564, m.nt. PJJ. van Buuren; Vz.

AR 30 juli 1985, AB 1985, 541, m.nt. HJ de Ru) en ook bij voorbeeld Vz AR 27 mei

1982, AB 1983, 62 (Tentenkamp Amersfoort).
241  Zie bij voorbeeld KB 5 januari 1981, AB 1981,  184.
242 De Gemeentestem 6854, pp. 176 en 177 (Lelystad).
243 AB 1990, 408
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spraak of haar voorzitter over de mogelijkheid langs privaatrechtelijke
weg een vergoeding te vragen voor gebruik van standplaatsen op ge-
meentelijk eigendom 44 en over de mogelijkheid langs privaatrechtelijke
weg tot verwijdering van een woonschip over te gaan en tot ontruiming
van een woning245. De Afdeling rechtspraak erkent ook de bevoegdheid
van gemeenten om via de privaatrechtelijke weg van gronduitgifte en
exploitatieovereenkomst kosten van het bouwrijp-maken te verhalen op
de burger246. Verder lijkt de privaatrechtelijke weg tot verhaal van
kosten slechts als aanvulling op de publiekrechtelijke wegen open te
staan.

Ook dient hier nogmaals te worden gewezen op de toetsing ook door
de burgerlijke rechter aan de algemene beginselen van behoorlijk be-
stuur. Ook de toetsing aan deze beginselen bepalen mee of de uitoefe-
ning van privaatrechtelijke bevoegdheden rechtmatig is geweest (zie
paragraaf 7.1).

Tot slot: het vervolg
In deze studie wordt nagegaan in hoeverre de privaatrechtelijke en de
bestuursrechtelijke beoordelingskaders van overheidsoptreden verschillen
om te komen tot de beantwoording van de vraag in hoeverre het pri-
vaatrecht rempla ant kan zijn voor het bestuursrecht. Bij de beantwoor-
ding van deze vraag in het laatste hoofdstuk zal worden teruggekoppeld
naar de toetsingscriteria uit de jurisprudentie. Dan wordt ten aanzien
van deze toetsingscriteria een eigen standpunt ingenomen.

Tussen bestuursrecht en privaatrecht is geen principiBle onderscheid
meer aan te geven. Zowel met behulp van privaatrechtelijke, als van
bestuursrechtelijke instrumenten kunnen algemene belangen behartigd
worden. Aan het feit dat de behartiging van het algemeen belang het
toepasselijke recht beYnvloedt, dient mijns inziens niet de conclusie te
worden verbonden dat op de behartiging van het algemeen belang een
geheel eigen publiekrechtelijk rechtsregime van toepassing is, zoals Tak
constateert (paragraaf 4.6). Ook uit de beperking aan de eigendom voor
de overheid hoeft niet voort te vloeien dat voor de overheid een eigen
wettelijke eigendomsregeling gemaakt moet worden, zoals Van Maanen
voorstelt (paragraaf 4.6). In de eerste plaats kan men zich afvragen in

244 Bij voorbeeld Vz. AR 3 november 1986, AB 1987, 400, m.nt. HJ. Simon.
245 Bij voorbeeld: Vz. AR 19 november 1986, tB/S 1986, nr. 203, pp. 4 en 5.
246 AR 4 oktober 1985, AB 1986, 242. ("Uit de wetsgeschiedenis blijkende samenhang van

de artikelen 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 274 van de ge-
meentewet moet naar het oordeel van de Afdeling worden afgeleid dat de wetgever
heeft betoogd, mede gezien de daaraan verbonden waarborgen, slechts op de wijze
als in de genoemde artikelen omschreven het gemeenten mogelijk te maken de
volledige exploitatiekosten van een bestemmingsplan op de burger te verhalen,
onverminderd de mogelijkheid van gemeenten langs de privaatrechtelijke weg van de
gronduitgifte die kosten te verhalen".)
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hoeverre de door hem genoemde kenmerken van eigendom van publiek
domein niet ook kunnen zijn verbonden aan eigendom in handen van
particulieren. Het algemeen belang beYnvloedt ook het recht dat van toe-
passing is op particulieren en de eigendom als het recht waarover de
particulier onbeperkt kan heersen, bestaat niet (meer). Daarnaast is het
de vraag hoe een onderscheid wordt gemaakt tussen publiek domein en
het overige eigendom van de overheid dat wel vervreemdbaar is en dat
wel uitgesloten kan worden van gebruik door een ieder. Tot slot: een
weg, tunnel of brug kan toch ook in particuliere handen zijn?

Rechtsnormen uit beide gebieden bepalen rechtsbetrekkingen tussen
overheid en burger, tussen burgers onderling en tussen overheden onder-
ling. E6n rechtsbetrekking kan worden bepaald door normen uit beide
rechtsgebieden. Beide rechtsgebieden vinden een plaats in 66n en dezelf-
de rechtsorde. In die zin zijn bestuursrecht en privaatrecht te zien als
een eenheid. Vanuit deze gedachte wordt het onderzoek voortgezet. Voor
een goed begrip van de huidige verhouding tussen bestuursrecht en
privaatrecht is een zicht op recente ontwikkelingen binnen beide rechts-
gebieden noodzakelijk. In hoofdstuk 3 wordt daarom een korte beschrij-
ving van deze ontwikkelingen gegeven.
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HOOFDSTUK 3

ONTWIKKELINGEN IN BESTUURSRECHT
EN PRIVAATRECHT

1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de ontwikkelingen die zich in bestuursrecht en
privaatrecht hebben voorgedaan aan de orde. Besproken zal onder andere
worden wat over is van de stereotiepe aanduidingen van de beide rechts-
gebieden. In hoeverre kan het bestuursrecht nog getypeerd worden met
"gebonden" recht dat de overheid de bevoegdheid geeft eenzijdig rechts-
betrekkingen vast te stellen, en dat in tegenstelling tot het privaatrecht
de functie heeft om het algemeen belang te dienen? En is het privaat-
recht het recht van de vrije jongens, het recht om uitsluitend het eigen
belang veilig te stelleni? Het is belangrijk in deze studie de nadruk te
leggen op ontwikkelingen die in beide rechtsgebieden hebben plaatsge-
vonden, omdat naar mijn mening uit die beschrijving blijkt dat beide
rechtsgebieden naar elkaar toegroeien.

Het moderne privaatrecht blijkt in belangrijke mate van het traditio-
nele privaatrecht te zijn gaan verschillen. Een goed zicht op dit moderne
privaatrecht is niet bij alle bestuursrechtjuristen aanwezig. Zo gaat men
ervan uit, dat privaatrechtelijke bevoegdheden kunnen worden uitgeoe-
fend zonder dat met de belangen van anderen rekening hoeft te worden
gehouden. Van "de privaatrechtelijke vrijheid" of de privaatrechtelijke
autonomie wordt gezegd dat deze naar willekeur kan worden uitgeoefend2.

Daartegenover wordt dan de "gebonden" vrijheid van de overheid
geplaatst. Nu is duidelijk dat de vrijheid van de overheid van een andere
orde is dan de vrijheid van een particulier3. De overheid heeft, zoals in

1        Vergelijk Van Wijk/Konijnenbelt, a.w.,  p. 253.
2  Zie bij voorbeeld de visie op het privaatrecht van de vakgroep staats- en bestuurs-

recht Rijksuniversiteit Utrecht zoals die blijkt uit het commentaar op de het Voor-
ontwerp van de Algemene wet bestuursrecht in het NJB 1987, p. 883. Vgl. VAR-
preadviezen van Lubach en van Van Schendel, waaruit n.m.m. ook een traditionele

kijk op het privaatrecht blijkt: DA. Lubach en WA.M. van Schendel, Bestuursrecht
en (nieuw) burgerlijk recht, GeschnIten van de Ferenigi,ig voor Ad,ni,tistratief Recht
XCIV, Alphen aan den Rijn 1986. Ook HJ. Simon, De directe toetsing getoetst, over

publieke  normen in het privaatrecht, Bouwrecht 1988, p. 2, die stelt dat het privaat-
recht niet veel meer te bieden heeft dan een misbruikkader.

3  J. v.d. Hoeven, Bestuur en rechter, in: JA. Borman e.a. (red.), Recht op Scherp,
(Duk-bundel) Zwolle 1984, p. 310.
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het voorgaande is betoogd, bijzondere verantwoordelijkheden waaraan zij
zich niet kan onttrekken. Wanneer men echter niet onderkent, dat aan
de privaatrechtelijke vrijheid in de loop van deze eeuw, met name na de
Tweede Wereldoorlog, verdergaande grenzen zijn gesteld, krijgt men een
onzuivere tegenstelling. Er wordt dan geen juist zicht verkregen op de
verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht. Ook daarom zal hieron-
der op de ontwikkelingen binnen het privaatrecht worden ingegaan.
Naast de ontwikkelingen in het privaatrecht, hebben zich ook in het
bestuursrecht veranderingen voorgedaan. Het is niet zo dat alleen de
wet de publiekrechtelijke rechtsbetrekking bepaalt4. Bestuursorganen
beschikken in toenemende mate over "vrije" bevoegdheden. Ook hierop
zal in dit hoofdstuk nader worden ingegaan.

2         Ontwikkelingen in het privaatrecht

Het individu heeft niet meer de vrijheid "zijn rechtsbetrekkingen in te
richten gelijk hij verkiest", aldus Pitlo in zijn bekende Evolutie in het
privaatrecht5. Deze beperking van de vrijheid is, volgens Pitlo, een gevolg
van de overgang van de liberale naar de sociale rechtsstaat. Het liberale
vrijheidsideaal van de Franse revolutie bleek op "een survival of the
fittest" te zijn uitgelopen6. Daarom raakte men aan het einde van de
vorige eeuw overtuigd van de noodzaak de zwakke in de samenleving te
beschermen door wetgeving.7.

Zo kwam bij voorbeeld wetgeving tot stand ter bescherming van het
kind. In het beroemde kinderwetje van Van Houten werd arbeid door
kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar verboden (met uitzonderin&
van arbeid in huishoudelijke en persoonlijke dienst en op het land)°.
Daarnaast werden aan het kind rechten toegekend ten opzichte van zijn
ouders. De ouderlijke macht behelsde sinds de invoering van de kinder-
wetten in 1901 ook de ouderlijke plicht. Tevens is ontzetting uit de
ouderlijke macht mogelijk gemaakt9. Ook kwam wetgeving tot stand ter
bescherming van de arbeider tegen zijn werkgever, van de huurder en de
pachter tegen de eigenaar. De contractsvrijheid is onder meer door deze

4  Vgl. WA.M. van Schendel, Bestuursrecht en (nieuw) burgerlijk recht, Geschriften
voor de Vereniging voor Administratief Recht XClV, Alphen aan de Rijn 1986, p.
78.

5       A. Pitlo, Evolutie in het privaatrecht, Groningen  1972,  p. 39.

6     Pitio, a.w., p. 43.
7    Pitlo, a.w., p. 40.
8  PJ. Oud, Honderd Jaren, een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-

1940, bewerkt en voor de periode na 1940 aangevuld door J. Bosmans, Zevende druk,
Assen 1979, p. 115.

9         Pitlo,  a. w.,  p.  44.
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wetgeving in belangrijke mate beperktio Alvorens nader op de beperking
van de contractsvrijheid in te gaan, wordt de beperking van het eigen-
domsrecht besproken.

De eigendom is in toenemende mate gesocialiseerdil. Aan de uitoefe-
ning van eigendomsrechten zijn door administratiefrechtelijke wetgeving
vergaande beperkingen gesteld. Zo mag grond in het algemeen alleen
worden gebruikt overeenkomstig de bestemming die er in het bestem-
mingsplan aan is gegeven. Indien bebouwing van de grond volgens het
plan is toegestaan, is nog een bouwvergunning vereist. Er zijn nog vele
andere voorbeelden te geven. In de literatuur is dit verschijnsel van
beperking van het eigendomsrecht door administratieve wetgeving Reken-
merkt als toenemende vervlechting van publiekrecht en privaatrecht16.

Naast wetgeving is ook door de ontwikkeling van het leerstuk mis-
bruik van recht een beperking van de eigendom tot stand gekomen. Aan-
vankelijk werd alleen misbruik van recht aangenomen als aannemelijk
wat dat de eigenaar bij de uitoefening van zijn eigendomsrecht slechts
de bedoeling had de ander te benadelen. Indien hij voor de uitoefening
van zijn recht een eigen belang kan aanwijzen, was er geen sprake van
misbruik van recht13. In zijn arrest van 17 april 1970, (NJ 1971, 89)
inzake de grensoverschrijdende garage, kwam de Hoge Raad tot een
andere invulling van misbruik van recht. Er kan ook sprake zijn van
misbruik van recht indien het nadeel dat de ander lijdt door de uitoefe-
ning van het eigendomsrecht z6 groot is, dat het niet opweegt tegen het
belang van de eigenaar bij de uitoefening ervan. In casu had ene Kuipers
zijn garage over een lengte van 6 meter tot een breedte van 76 cm. op
het perceel van zijn buurvrouw De Jongh gebouwd zonder zich van de
grensoverschrijding bewust te zijn geweest. De Jongh weigerde de aan-
geboden schadevergoeding en vorderde afbraak van de garage. De Hoge
Raad overweegt eerst dat De Jongh in beginsel het recht had om afbraak
te vorderen, omdat zij van het genot van haar eigendom voor zover die
door de garage in beslag was genomen, verstoken was. Daarna stelt hij

"dat zulks echter niet uitsluit dat, zo Kuipers te goeder trouw is
geweest, De Jongh door in plaats van genoegen te nemen met een
redelijke schadevergoeding een vordering tot amotie in te stellen,
zich aan misbruik van recht zou hebben schuldig gemaakt, indien
het nadeel dat Kuipers door de amotie zou lijden, zowel op zich-
zelf beschouwd als in zijn verhouding tot het belang dat De Jongh
met haar vordering nastreeft, z6 groot zou zijn dat, alle verdere

10  W.M. Kleyn, De juridische bescherming van de zwakkeren en onvermogenden, Rede
van de voorzitter op de Jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging, in:
HNJF 1985, deel 2, Zwolle 1985, pp. 1 e.v.

11 Asser-Beekhuis, Zakenrecht II, Zwolle 1990, nr. 21.
12  G.HA. Schut, Naar een pluriforme regeling van het eigendomsrecht?, in: RM Tlie,nis

1981, pp. 329-332.
13   O.a. HR 2 december 1937, NJ 1938, 353 (Lentse Schutting).
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omstandigheden in aanmerking genomen, De Jongh naar redelijk-
heid niet tot de uitoefening van haar recht amotie te vorderen had
kunnen komen;"
Eigendomsbevoegdheden blijken niet meer uitgeoefend te kunnen

worden zonder de belangen van anderen in acht te nemen. Deze opvat-
ting is in het arrest van de Hoge Raad van 10 augustus 198414 bevestigd.
Uit het vonnis van de Arrondissementsrechtbank Assen van 17 juni 198615
blijkt dat uitoefening van zakelijke rechten door de goede trouw beperkt
kunnen worden. In casu betrof het een erfdienstbaarheid bestaande uit
een recht van overweg. De eigenaar van het dienende erf eiste een
verplaatsing van de route van het heersende erf naar de openbare weg.
De eigenaar van het heersende erf weigerde aan een verplaatsing mee te
werken. De Rechtbank overweegt dan:

"Indien de alternatieve route niet of nauwelijks bezwaarlijker zou
zijn voor gedaagden brengt de goede trouw naar het oordeel van
de Rb. mee, dat zij met de verplaatsing van de erfdienstbaarheid
dienen in te stemmen. Vasthouden aan de bestaande overweg zou
dan immers uit een oogpunt van belangenafweging naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet verantwoord zijn."
Schoordijk ziet de uitoefening van eigendomsbevoegdheden als een

vorm van besturen die voor volledige toetsing vatbaar is16. Voor een
nader inzicht hoe die toetsing dient te verlopen, haalt hij Eggens aan,
waar deze zegt dat steeds in concreto nagegaan moet worden hoe de
daden, rechten, belangen en aanspraken van de ene partij zich verhouden
tot die van de wederpartij17. Zo verschillen de marges van de bevoegd-
heidsuitoefening door de eigenaar al naar gelang de concrete omstan-
digheden. Met name de functie en het doel van de eigendom bepalen
nnede de onnvang van het . Het eigendomsrecht is geen "droitrecht18
inviolable et sacr6" meer. Bij de toetsing van rechtmatig gebruik van
eigendomsbevoegdheden werd aanvankelijk alleen het subjectieve recht
van de eigenaar betrokken. Indien hij op een belang kon wijzen, werd
de uitoefening van de eigendomsbevoegdheid rechtmatig bevonden. Sinds
het arrest van de Hoge Raad (1970) inzake de grensoverschrijdende garage
staat bij de toetsing niet alleen het subjectieve recht van de eigenaar
centraal, maar wordt de rechtsbetrekking tussen eigenaar en andere
rechtssubjecten mede bepaald door de belangen van die ander. Van
misbruik van bevoegdheid is ook sprake als de eigenaar naar redelijkheid

14  NJ 1985, 229 (Pita/de Windt).
15   NJ 1987, 844 m.nt. W.M.K
16 H.C.F. Schoordijk, Besmunrecht en p,ivaatrecht, een interne rechtsvergelijking,

Rede gehouden ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de faculteit der
rechtsgeleerdheid van de Katholieke Hogeschool te Tilburg op 23 februari 1984,
Deventer 1984, p. 7.

17   Schoordijk, aw., p. 38.
18   Schut, a.w., p. 331.
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niet tot de uitoefening van zijn bevoegdheid had kunnen komen, vanwege
"de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang
dat daardoor wordt geschaad" (zie de formulering van artikel 13, tweede
lid, Boek 3, NBW).

De contmctsvn)'heid is in de eerste plaats beperkt door de vaststel-
ling van regelingen van bijzondere overeenkomsten. Overeenkomsten
over bepaalde onderwerpen kunnen slechts in de voorgeschreven vorm
worden gegoten ter bescherming van de zwakke contractspartij. De
werknemer wordt beschermd tegen de werkgever door de regeling van de
arbeidsovereenkomst, de huurder tegen de verhuurder door de regeling
van de huurovereenkomst. Deze bijzondere regelingen zijn ook in het
nieuw Burgerlijk Wetboek terug te vinden.

Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek bevat naast de bijzondere regelingen
in Boek 6, het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, in Titel 5
een Afdeling 3 ter regeling van het gebruik van algemene voorwaarden.
Deze regeling die een beperking van de contractsvrijheid tot gevolg zal
hebben, heeft tot doel de bescherming van de consument tegen de profes-
sionele verkoper die gebruik maakt van standaardcontracten. In Boek 6,
Titel 5, Afdeling 3 NBW, is onder andere een lijst opgenomen met bedin-
gen die als onredelijk bezwarend worden aangemerkt wanneer ze voorko-
men in een standaardcontract. Dit wil zeggen dat een beroep op een
dergelijk beding bij de uitvoering van de standaardovereenkomst in strijd
met de goede trouw wordt geacht, tenzij de gebruiker aantoont dat het
gebruik van het beding te rechtvaardigen is.

Het algemene gedeelte van het nieuwe Burgerlijk Wetboek bevat verder
geen regels die de contractsvrijheid van partijen in verdergaande mate
beperken dan het huidige Burgerlijk Wetboek. Voor een rechtsgeldige
totstandkoming van een rechtshandeling worden alleen algemene regels
gesteld. De rechter kan aan de hand van die regels toetsen of bij voor-
beeld een geldige overeenkomst tot stand is gekomen. In de rechtspraak
blijken echter mogelijkheden te zijn gevonden om ook in een rechtsgel-
dig tot stand gekomen overeenkomst in te grijpen19. Deze ontwikkeling
in de rechtspraak, waarbij een inhoudelijke toetsing van het overeengeko-
mene plaats vindt, beperkt de contractvrijheid van partijen. Deze beper-
king van de contractsvrijheid is van een andere aard dan de hierboven
genoemde, omdat ze niet ziet op factoren rond de totstandkoming van de
overeenkomst. Ze beperkt het recht op uitvoering van het contract. De
rechter kan van oordeel zijn dat ondanks een rechtsgeldige totstandko-
ming, een vordering tot nakoming van het overeengekomene in strijd is
met de goede trouw (of in termen van het NBW met de redelijkheid en
billijkheid)20.

19 W.M. Kleyn, De rechter en de contractsvrijheid, in: Van wet liaar reclit. Opstellen

aangeboden aan prof. mr. J.P. Scheltens, Deventer 1984, pp. 66 e.v.
20 J.B.M. Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en bestuursrecht, in: Bestliurs-

recht en Nieuw B.W., a.w. 1988(b), p. 33.
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Bij dit oordeel is niet van doorslaggevende betekenis of de factoren
op grond waarvan afwijking geboden wordt, ten tijde van de totstandko-
ming van de overeenkomst al bekend waren21. Vranken noemt een aantal
arresten waaruit de rechter tot een inhoudelijke toetsing is overgegaan,
waaronder de arresten van de Hoge Raad van 25 april 198622 inzake de
gemeente Smilde versus Van der Meer en van 16 januari 198123 inzake
de Katwijkse boedelscheiding. In beide gevallen werd de vordering tot
nakoming van de overeenkomst in strijd geacht met de goede trouw. In
het eerste geval betrof het een gemeente die nakoming eiste van een
overeengekomen verplichte aansluiting op een centrale antenne inrich-
ting; in het tweede geval vorderde een man van zijn ex-echtgenote na-
koming van een overeenkomst waarbij de voormalige echtelijke woning
aan de vrouw was toegewezen tegen betaling van fi. 35.000,- wegens
overbedeling, terwijl de vrouw het bedrag niet bij elkaar kon krijgen.

Naar aanleiding van onder andere deze arresten constateert Vranken
dat zich in de jurisprudentie van de Hoge Raad een individualiseringsten-
dens voordoet in die zin, dat bij de vaststelling van de rechten en
verplichtingen rekening gehouden wordt met de individuele omstandighe-
den van partijen, zoals hun maatschappelijke positie, hun rechtskennis,
hun bijzondere onderlinge relatie en hun professionaliteit24. Zo was in
het Katwijkse boedelscheidingarrest waarschijnlijk van doorslaggevend
belang de bijzondere relatie die ex-echtgenoten hebben, met name van-
wege de gemeenschappelijke zorg over de uit het -inmiddels ontbonden-
huwelijk geboren kinderen. Uit het arrest Van der Meer/Smilde blijkt
ook een individualiseringstendens, waar de Hoge Raad een gemeente van
andere gebruikers van algemene voorwaarden onderscheidt, omdat zij,

"ook bij het gebruik van algemene voorwaarden in overeenkomsten
naar het privaatrecht in het bijzonder rekening heeft te houden
met de belangen van de burgers."

Bloembergen heeft ook gewezen op de individualiseringstendens in de
jurisprudentie. Hij legt de nadruk op de mogelijkheid voor de rechter
rekening te kunnen houden met de bijzondere omstandigheden van par-
tijen door invulling van de algemene -open- normen; met name wijst hij
op de mogelijkheid die aldus is ontstaan, om recht te kunnen doen aan
de bijzondere positie van de overheid25. De toetsing aan algemene begin-

21 J.B.M. Vranken, Enkele gedachten over de invloed en betekenis van de factor tijd in
het privaatrecht, in: RM 77:emis 1986, p. 420.

22  NJ 1986, 714.
23  W 1981,312.
24   Vranken, a.w. 1986,9 423.
25 A.R. Bloembergen, Contracten met de overheid, Deventer/Alphen aan den Rijn 1976,

p. 33.
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selen van behoorlijk bestuur door de burgerlijke rechter is een van de
ontwikkelingen in het privaatrecht die hierbij aansluit26.

Bij de inhoudelijke toetsing van de overeenkomst speelt ook de
vertrouwensbescherming een grote rol. Het antwoord op de vraag of
partijen over en weer mochten vertrouwen bepaalt mede de mate en de
duur van gebondenheid. Partijen dienen zich bij de uitvoering van een
overeenkomst elkanders belangen aan te trekken. Dit kan ertoe leiden
dat een overeenkomst voor onbepaalde duur opgezegd moet kunnen worden
en een opzegbare overeenkomst niet zonder meer opgezegd kan worden.
En als een partij gedurende enige tijd tegen bepaald tarief diensten
verricht, dan mag de wederpartij niet eenzijdig, in ieder geval niet zonder
overleg, die tarieven verlagen, zo bepaalde de Hoge Raad in zijn arrest
van 27 juni 198627.

Een partij dient bij zijn handelen rekening te houden met de belan-
gen van de wederpartij. Behartiging van eigen belangen onder verwaar-
lozing van de belangen van de wedeTartij is niet toegestaan28. Partijen
hebben jegens elkaar een zorgplicht2 . Ter illustratie van de geschetste
ontwikkeling kan het arrest van de Hoge Raad van 1 juli 198530 inzake
K.R.0./Frenkel dienen. Tussen partijen was een overeenkomst tot stand
gekomen, waarbij Frenkel van de K.R.0. de opdracht aanvaardde tot het
vervaardigen van een voor uitzending geschikte documentaire-film. Hoe-
wel de K.R.0. zich het recht had voorbehouden de film niet uit te
zenden, was de Hoge Raad van oordeel, dat de vrijheid van de K.R.0. tot
het niet uitzenden van de film niet zo ver ging, dat hij bij zijn beslis-
sing omtrent uitzending de gerechtvaardigde belangen en de morele
rechten van de auteur mocht negeren. Gezien de aard van de overeen-
komst en een gedane toezegging tot uitzending van de film, diende de
K.R.0. een zwaarwegend belang aan te voeren ter rechtvaardiging van
het niet uitzenden van de film. Het Hof 's-Gravenhage waarnaar de Hoge
Raad het geding verwees, oordeelde in zijn arrest van 4 juni 198631 dat
niet als zo een zwaarwegend belang kon worden aangemerkt het feit dat
de opvolger van degene die de toezegging deed, een ander oordeel had
omtrent de kwaliteit van de film en op grond van die kwaliteit 6n de
beperkte zendtijd van mening was dat uitzending niet toegezegd had
mogen worden.

Concluderend kan gesteld worden dat de rol van het autonomiebe-
ginsel in het privaatrecht sterk is teruggedrongen. Partijen kunnen niet

26  Zie de in hoofdstuk 2, paragraaf 7, bij de bespreking van de bijzondere positie van
de overheid behandelde jurisprudentie.

21 NI 1987,726, Tolkentarieven. Zie Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en

bestuursrecht, in: a.w., p. 34.
28   Vranken, a.w., in: RM Themis, p. 425.
29 Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en bestuursrecht, in, a.w. p. 36.
30 m 1986,692.

31 m 1987,472.
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meer naar willekeur beslissen. De belangen van de ander mogen niet uit
het oog worden verloren. Zo is niet alleen de wil van het rechtssubject
bepalend voor de vaststelling van zijn rechtsbetrekkingen, doch ook
hetgeen het behoort te willen. De privaatrechtelijke vrijheid komt hier-
door in een ander licht te staan.

Gras heeft in verschillende publikaties over het standaardcontract
aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de functie van het
contract32. In de negentiende eeuw was die functie nog de bescherming
van de autonomie van het individu. Naar zijn mening heeft het contract
in de loop van deze eeuw een heel andere functie gekregen. Het contract
is geworden tot organisatietechniek, tot middel voor bedrijven ter berei-
king van ondernemersdoelen33. De oorzaak van deze ontwikkeling moet
volgens Gras worden gezocht in veranderingen in de maatschappelijke en
economische verhoudingen. In de negentiende eeuw ging de wetgever uit
van gelijkwaardigheid van individuen die autonoom hun rechtsbetrekkin-
gen konden vaststellen34. Sindsdien heeft een collectivering plaatsge-
vonden, doordat organisaties de plaats van individuen hebben ingenomen.
Het juridisch organisatiemiddel is de rechtspersoon35. De gelijkwaardig-
heid van partijen zoals die in de negentiende eeuw werd verondersteld,
is een fictie gebleken. De ene partij stelt een contract op en de andere
moet veelal akkoord gaan, omdat hij in een feitelijke dwangpositie
verkeert36. Juristen blijven, aldus Gras, in strijd met maatschappelijke
werkelijkheid vasthouden aan het beginsel van de contractsvrijheid. In
zijn bespreking van de dissertatie van Gras geeft Kortmann aan dat het
beginsel van de contractsvrijheid nog steeds zeer belangrijk is. Het
beginsel van de contractsvrijheid is uiteindelijk te herleiden tot de
vrijheid van het individu. De vrijheid van het individu wordt ingeperkt
voor zover noodzakelijk om de vrijheid van allen mogelijk te maken370
Achter dit meningsverschil tussen Gras en Kortmann gaat naar mijn
mening een andere opvatting over het recht schuil. Vanuit de opvatting
dat het waarborgen van persoonlijke vrijheid een van de belangrijkste
uitgangspunten van de rechtsorde is, vormt iedere aantasting van de

32 FAJ. Gras, Standaardcontracten. Een rechtssociologische analyse, Deventer 1979.
PAJ.    Gras,    De    sociale    werkelijkheid    van     het    standaardcontract.    Een    rechtssoci-
ologisch onderzoek, Amsterdam 1984. Zie voor een bespreking van dit boek: S.C.JJ.
Kortmann, in: RM 77,emis 1987, pp 153-156.

33  Gras, a.w. 1979, p. 11.
34   Gras, a.w. 1979, p. 3.

35   Gras, a.w. 1979,9 5.
36   Gras, a.w.  1979, p. 11.
37 S.CJJ. Kortmann, RM 77:emis 1987, pA 153-156. Vgl. ook D.F. Scheltens, Mens mi

mensenrechten, Alphen aan den Rijn/Brussel 1983, p. 31.
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vrijheid een bedreiging38. De beperking van de contractsvrijheid ook
vanuit de opvatting van Kortmann te verdedigen. Bij de totstandkoming
van de meeste contracten is geen onderhandelingsruimte en dus voor ten
minste een van de partijen geen contractsvrijheid aanwezig. In dit licht
moet ook -hoe paradoxaal dat ook moge klinken- de beperking van de
contractsvrijheid worden gezien. Ten einde er voor te zorgen dat de-
ook door Gras gesignaleerde- ongelijkwaardigheid van partijen niet tot
onrechtvaardige resultaten en tot beperking van de vrijheid van "de
machteloze partij" leidt, is immers door de wetgever en de rechter in de
contractsvrijheid ingegrepen39.

In deze summiere bespreking van de ontwikkelingen in het privaat-
recht dient nog aandacht te worden geschonken aan de uitbreiding van
de bronnen van rechten en plichten40. In 1982 oordeelde de Hoge Raad
dat ook aan feitelijk gedrag een privaatrechtelijk rechtsgevolg kan
worden verbonden, terwijl geen sprake is van een overeenkomst of
onrechtmatige daad. Wanneer partijen bij voorbeeld onderhandelingen
over het aangaan van een overeenkomst afbreken en geen overeenkomst
tot stand komt, kan toch een verplichting tot schadevergoeding ontstaan
zonder dat een onrechtmatige daad wordt aangenomen. De grondslag van
deze verplichting tot schadevergoeding wordt gezocht in opgewekt ver-
trouwen. Wanneer de ene partij gerechtvaardigd vertrouwt op de tot-
standkoming van een overeenkomst, staat het de ander niet meer vrij de
onderhandelingen af te breken41. Sinds het arrest van de Hoge Raad
van 25 januari 1985 is ook erkend de figuur van de toezegging als zelf-
standige bron voor de totstandkoming van een rechtsbetrekking42. Voor-
dien werd aangenomen dat een toezegging alleen rechtsgevolgen kon
hebben indien zij kon worden aangemerkt als een overeenkomst of bij
niet-nakoming ervan als een onrechtmatige daad. Vranken merkt op dat
de toezegging in het bestuursrecht al eerder dan in het privaatrecht
bekend was. Hij acht het dan ook "niet toevallig dat de introduktie van
deze rechtsfiguur in het privaatrecht geschiedt in een casuspositie waar-
bij de overheid is betrokken"43.

38 Pitlo gaat in zijn Evolutie in het piivaatrecht, Groningen 1972, op p. 51 zelfs zo
ver dat hij stelt, dat ieder verlies van de persoonlijke vrijheid voor het individu een
verminderde mate aan geluk betekent.

39 Dat niet iedereen gelukkig is met een rechterlijk ingrijpen in de contractsvrijheid
blijkt uit het artikel van W.M. Kleyn, De rechter en de contractsvrijheid in: Fan

Wet   naar recht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P. Scheltens, Deventer 1984,
pp. 63-75. Kleyn wijst crop dat door ingrijpen van de rechter in contracten de
rechtszekerheid in gevaar kan komen.

40 Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en bestuursrecht, in: a. w. 1988(b), pp. 31
e.v. Zie over dit onderwerp verder hoofdstuk 5.

41     HR 18 juni  1982, NJ 1983, 723 (Plas/Valburg).
42   NJ 1985, 559.
43   Vranken, a.w., p. 31.
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Tot slot moet melding gemaakt worden van een ontwikkeling in het
privaatrecht waarbij onder bepaalde voorwaarden een groep burgers niet
individuele belangen via het materiele burgerlijk recht en het burgerlijk
procesrecht kunnen nastreven. Zo bepaalt de Hoge Raad in zijn arrest
van 27 juni  1986 dat:

"de belangen die bij een vordering als de onderhavige -in wezen
strekkende tot het verkrijgen van het verkrijgen van een verbod
tot verdere aantasting van het milieu- betrokken zijn zich (lenen)
tot een "bundeling" als door het optreden in recht van de milieu-
verenigingen is tot stand gebracht'•44 

3        Ontwikkelingen in het bestuursrecht

Privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen kunnen niet meer geheel ingericht
worden zoals een individu verkiest. De privaatrechtelijke vrijheid is in
de loop van deze eeuw kleiner geworden. Naast de geschetste ontwikke-
ling in het privaatrecht dient nu de ontwikkeling binnen het bestuurs-
recht te worden geplaatst. In het bestuursrecht vinden ook veranderingen
plaats.

Het beeld van een overheid die beschikt over de onderdaan is niet

in overeenstemming met de juridische werkelijkheid. Zo stelt De Jong in
zijn Tilburgse proefschrift:

"Er vindt een langzame verandering plaats in het administratief-
rechtelijke denken die er toe leidt dat ook het administratief
recht (naast bijvoorbeeld het privaatrecht) beschouwd kan worden
als een rechtsgebied waar rechten en aanspraken van de individu-
ele burger een belangrijke rol vervullen. Dit is een proces dat zich
zowel in Nederland als in de Bondsrepubliek Duitsland voordoet. In
Frankrijk is dit in veel mindere mate waarneembaar"45.

Het is nog steeds zo dat het bestuur uiteindelijk de administratiefrech-
telijke rechtsbetrekking vaststelt, maar over de inhoud van de rechtsbe-
trekking zal in veel gevallen met de burger onderhandeld worden. Vooral
na de zestiger jaren zal het bestuur streven naar een zo groot mogelijke
overeenstemming met de burger ten einde de legitimatie van de besluiten
te vergroten46. Zo'n proces van onderhandeling is mogelijk geworden,
omdat de wet aan het bestuur ruimte laat bij de uitoefening van be-
stuursbevoegdheden. Enerzijds vloeit dit voort uit het discretionaire
karakter van veel bestuursbevoegdheden: de wetgever laat aan het be-

44   NJ 1987, 743.
45 J.P. de Jong, Bestuursrecht van weemde herkonist. Een onderzoek naar de bronnen

en grondslagen van een drietal centrale elementen van de Nederlandse bestuursrechts-
theorie, Zwolle 1988, p. 66.

46 M.C. Burkens, FA.M. Stroink, Sociale verzorgingsstaat en consensuele besluitvor-
ming, NJB 1980, p. 749.
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stuur een belangrijke mate van vrijheid tot het al dan niet gebruik maken
van de bevoegdheid. Anderzijds bevatten de wetten die bestuursbevoegd-
heden toekennen veel vage normen die pas in de concrete situatie nadere
invulling krijgen47. Het bestuursorgaan stelt bij het nemen van een be-
sluit de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking vast waarbij de vage
normen geconcretiseerd worden. Het bestuur dient hierbij de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen48. (Vergelijk de
bepalingen opgenomen in afdeling 3 over Zorgvuldigheid en belangen-
afweging in het voorstel voor een Algemene wet bestuursrecht49.) Een
plicht tot handhaving kan in haar algemeenheid niet worden aangeno-
menso. Zo is de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang een
discretionaire bevoegdheid. Slechts in geval het bevoegde bestuursorgaan
na afweging van alle belangen in redelijkheid niet tot een weigering van
gebruik van de bevoegdheid had kunnen komen, wordt het door de rechter
tot gebruik van de bevoegdheid gedwongen. Bestuursrechtelijke plicht is
niet meer -maar ook niet minder!- dan de plicht om alle betrokken
belangen af te wegen. In het algemeen heeft de derde die om bestuurs-
dwang verzoekt niet meer recht, dan dat ook zijn belangen in de afwe-
ging worden betrokken51.

De burger heeft mede door deze bestuursrechtelijke ontwikkeling
invloed gekregen op de vaststelling van zijn rechtsbetrekkingen met het
bestuur. Hiernaast blijkt ook dat de eenzijdigheid van de publiekrech-
telijke besluitvorming in ander opzicht gerelativeerd dient te worden.
Veelal zal het bestuur namelijk pas overgaan tot het nemen van een
besluit, nadat de burger daartoe een verzoek heeft ingediend. Verder is
in bepaalde gevallen aanvaarding door de burger een voorwaarde voor
effectuering van het besluit. Hierdoor verliezen die publiekrechtelijke
rechtshandelingen nog meer hun karakter van eenzijdigheid. Zo kwam

47 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., hoofdstuk 4, paragraaf 7.

48 E.M.H. Hirsch Ballin, Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de

beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in het artikel 6 van het Europese
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
aanleiding te geven? HNIF 1983, decl 1, tweede stuk, Zwolle 1983, p. 63.

49    TK 21 221, nr. 1.
50 De veranderingen in het bestuursrecht die zijn ontstaan, doordat een publiek recht

in veel mindere mate een publieke plicht is geworden, dragen er mede toe bij dat
het onderscheid dat Meijers tussen publiekrecht en privaatrecht aangaf niet meer

opgaat (zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.2). De handhaving van publiekrecht hangt in
belangrijke mate af van initiatieven die particulieren ten aanzien van die handhaving

ondernemen.

51 P.J.J. van Buuren, F.C.MA. Michiels, Bestuursdwang. Studiepockets Staats- en be-
stuursrecht nr. 13, Zwolle 1989, p. 98.
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Vegting ertoe de benoeming van een ambtenaar als een -tweezijdige-
administratiefrechtelijk overeenkomst te kwalificeren52.

Aan de andere kant is het karakter van het bestuursrecht gewijzigd,
omdat het niet meer uitsluitend het recht is op grond waarvan de burger
maar te dulden en te gedogen heeft wat de overheid mag. Het bestuurs-
recht verleent de burger ook allerlei aanspraken. Deze ontwikkeling is
onder andere in gang gezet door de sociale wetgeving, die voor de burger
een bron van rechten en aanspraken vormden53.

Naast materiele aanspraken verkrijgt de burger ook immateriele
aanspraken jegens het bestuur. Zo wordt door bestuursrechtelijke rege-
lingen in veel gevallen het recht toegekend om te worden gehoord en om
te mogen inspreken. Het voorstel voor een Algemene wet bestuursrecht
kent de burger een aantal aanspraken toe. Hoofdstuk 2 bevat bij voor-
beeld een aantal bepalingen over het verkeer tussen burgers en bestuurs-
organen en hoofdstuk 3 algemene bepalingen over besluiten. Met name
afdeling 3.2 bevat een codificatie van de belangrijkste beginselen van
behoorlijk bestuur. In hoofdstuk 4 is onder andere bepaald dat beschik-
kingen dienen te berusten op een deugdelijke motivering.

De verhouding tussen overheid en burger is minder een gezagsver-
houding en meer een rechtsverhouding geworden. Uit de rechtsbetrekking
vloeien voor de burger dan ook niet alleen plichten, maar ook rechten
en aanspraken voort. De Jong duidt deze ontwikkeling in het bestuurs-
recht aan als de subjectiveringstendens54. Vanuit deze opvatting over het
bestuursrecht valt ook te verklaren dat beschikkingen niet zonder meer
intrekbaar zijn. Het bestuur kan immers op grond van het rechtszeker-
heids- en vertrouwensbeginsel niet zonder meer de rechtsbetrekking met
de burger wijzigen55. Gebondenheid voor het bestuur vloeit niet uitslui-
tend voort uit de wet, maar ook uit ongeschreven recht. Ook een rech-
tens relevante toezegging schept gebondenheid56.

In zijn inaugurele rede vergelijkt G.J.Wiarda de grondslag van gebon-
denheid aan privaatrechtelijke overeenkomsten met die aan bestuursrech-
ten of gezagsrechten. De eerste gebondenheid berust volgens hem op de
gerechtigheid, terwijl de bestuursrechtelijke gebondenheid op een veror-
dening of beschikking zou berusten57. Uit de hierboven beschreven
subjectiveringstendens in het bestuursrecht blijkt dat aan de bevoegdheid

52 W.G. Vegting, Ha Algemeen Nederlands adnzinistratiefrecht, Alphen aan den Rijn
1954, deel I, pp. 215 en 216.

53   De Jong, a.w., p. 307.
54   De Jong, a.w., p. 305.
55   De Jong, a.w., p. 148.
56 Zie hoofdstuk 5.
57 GJ.Wiarda, De wetenschap van het bestuursrecht en de spanning tussen gezag en

gerechtigheid. Rede uitgesproken ter openbare aanvaarding van het ambt van gewoon
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 10 mei 1948, Verspreide gesc/in»n
van GJ. It'iarda, 's-Gravenhage 1986, p. 22.
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tot eenzijdig ingrijpen belangrijke beperkingen zijn gesteld. Naast het
legaliteitsbeginsel stellen ook de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur beperkingen aan het overheidsoptreden58. Een bestuursorgaan
mag misschien naar de letter van de wet een bevoegdheid uitoefenen,
maar als zich een geval voordoet,

"waarin strikte toepassing van de (...) wetsbepaling in die mate in
strijd zou komen met het ongeschreven recht dat zij op grond
daarvan geen rechtsplicht meer kan zijn"59,

bestaat geen bevoegdheid tot handelen meer. Tegen een illegaal gebouwd
werk mag niet worden opgetreden zelfs al kan ook achteraf geen bouw-
vergunning worden verleend, wanneer het bestuur vertrouwen heeft
gewekt dat geen bestuursdwang zal worden toegepast60.

De gebondenheid aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
en het toekennen van materiele aanspraken aan de burger jegens het
bestuur hebben in belangrijke mate bijgedragen aan een vermindering van
de eenzijdigheid in de rechtsbetrekkingen tussen overheid en burger.
Hiernaast hebben ook een veranderde uitleg van het legaliteitsbeginsel in
de jurisprudentie61, de uitleg van artikel 6 EVRM dat een recht op
toegang tot de rechter toekent ook in administratiefrechtelijke geschillen
waarin een burgerlijk recht wordt vastgesteld62, en de formulering en
uitleg van klassieke en sociale grondrechten in hoofdstuk 1 van de
Grondwet, bijgedragen aan deze ontwikkeling.

4        Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat de burger in toenemende mate de
vaststelling van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking beYnvloedt. De
eenzijdigheid van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking dient gerelati-
veerd te worden. In het privaatrecht is een omgekeerde ontwikkeling te
zien. De tweezijdigheid van veel overeenkomsten kan worden betwist.
Van een zuivere vrije wilsovereenstemming is niet veel meer over. In

58  De rol van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is op verschillende wijzen
te beschrijven. Het ongeschreven recht beperkt de bevoegdheden van het bestuur of
de bevoegdheden van het bestuur dienen aan de hand van het ongeschreven recht
uitgelegd te worden. Met andere woorden de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur hebben een beperkende werking op de uitoefening van de bestuursbevoegdheid

of zij zijn interpretatiefactor bij de vraag of een bevoegdheid bestaat. Zie Van
Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 76.

59     CRvB 18 februari  1975, AB  1975, 243.
60 Vaste jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak; zie hoofdstuk 5.
61 Niet alleen voor strafrechtelijk te handhaven sancties, maar ook voor andere vrij-

heidsbeperkende maatregelen wordt een grondslag in een wettelijk voorschrift geeist.
Zie verder over het legaliteitsbeginsel: hoofdstuk 4, paragraaf 2.

62 Zie hiervoor hoofdstuk 4, paragraaf 5.
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veel gevallen stelt de ene partij de voorwaarden vast, terwijl de andere
partij deze heeft te slikken. Daarnaast kan er gebondenheid ontstaan
zonder dat men dat "gewild heeft", omdat bij voorbeeld een ander aan
bepaalde gedragingen de conclusie heeft mogen verbinden dat er een
overeenkomst tot stand zou komen (vgl. het leerstuk van de precontrac-
tuele fase en toezegging).

Bestuursrecht en privaatrecht zijn niet meer tegenover elkaar te
plaatsen als het recht van de gebondenheid en het recht van de vrijheid,
als het recht van het algemeen belang en het recht van het eigen be-
lang, als recht van de eenzijdige en de tweezijdige rechtsbetrekking.
Zoals onder andere uit de bijdrage van Vranken aan de Juvat-bundel
Bestuursrecht en privaatrecht blijkt, beYnvloeden privaatrecht en be-
stuursrecht elkaar wederzijds63. Het bestuursrecht en privaatrecht kun-
nen als een eenheid worden gezien. Tussen beide rechtsgebieden zijn
geen principitle verschillen aan te wijzen, terwijl in dit hoofdstuk is
gebleken dat zich in beide gebieden convergerende ontwikkelingen voor-
doen. Er is niet slechts sprake van een magische lijn of een osmose
tussen beide rechtsgebieden, maar van "een open verbinding tussen twee
communicerende vaten"64, Anders gezegd: "de magische grens tussen
privaat- en publiekrecht is meer magie dan grens"65

63 Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en bestuursrecht, in: Bestitursrecht en
Nieuw B. IK  (a.w.), pp. 27-39.

64 A.R. Bloembergen en DA. Lubach, Burgerlijk recht en administratief recht: twee
gelijkwaardige rechtsgebieden, open en verbonden in 66n rechtsorde, WPNR 5885
(1988),p. 447.

65 Stelling 9 bij het proefschrift van CA. Groenendijk, Bundeling van belangen b4 de
bu,Eerl#ke rechter, Nijmegen 1981.
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DE RECHTSSTAATSBEGINSELEN
IN DE NORMERING VAN HET
OVERHEIDSHANDELEN

1 Inleiding

In het voorafgaande is betoogd, dat het beoordelingskader van privaat-
rechtelijk overheidshandelen ruimte dient te bieden voor toetsing aan de
beginselen van de democratische en sociale rechtsstaat. Deze beoordeling
is een van de voorwaardeni, wil het privaatrecht ter verwezenlijking van
taken door de overheid remplagant zijn voor het bestuursrecht. Een be-
stuursrechtelijke regeling kan dan achterwege blijven of worden inge-
trokken ten voordele van een privaatrechtelijke regeling. In dit hoofd-
stuk komt de vraag aan de orde of en in hoeverre in het privaatrecht
dezelfde rechtsstatelijke beginselen als in het bestuursrecht kunnen
worden herkend.

In deze inleiding wordt het begrip rechtsstaat nader verkend om te
komen tot de aanwijzing van vier beginselen die in vrijwel iedere be-
schrijving van het begrip rechtsstaat terugkomen en die ik hiervoor al
heb genoemd. De paragrafen 2 tot en met 5 van dit hoofdstuk zijn aan
de bespreking van deze beginselen gewijd.

Beginselen van de democratische en sociale rechtsstaat
De rechtsstaat kan worden omschreven als het complex van opvattingen
over de verhouding tussen burger en overheid. Rechtsstatelijke beginse-
len fungeren als toetsingskader voor de rechtmatige uitoefening van
overheidsmacht. De kern van alle opvattingen over de rechtsstaat is de
gebondenheid van de overheid aan het recht. Over de vraag welke begin-
selen deze gebondenheid moeten garanderen, bestaat minder eenstemmig-
heid. Ook in recente Nederlandse literatuur is een verscheidenheid van
opvattingen te vinden2. Zo komt Scheltema in zijn bijdrage aan de bundel:
"De rechtsstaat herdacht" tot de formulering van negen eisen die voort-
vloeien uit vier beginselen die naar zijn mening bijna algemeen als
uitgangspunt worden genomen bij beschouwingen over de rechtsstaat.
Die vier beginselen zijn het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbe-

1     De verschillende voorwaarden zullen in het zesde hoofdstuk worden samengevat.
2  WJ. Witteveen, MA.P. Bovens, W. Derksen, Reclitsstaat en sturing in de gelijk-

namige bundel, MA.P. Bovens e.a. (red.), Zwolle 1987, p. 7; zie ook J.W.M. Engels

e.a. (red.), De rechtssmat hero!ac/it, Zwolle 1989, passim.
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ginsel, het democratiebeginsel en het "beginsel van de dienende over-
heid"3. Hieruit vloeien de volgende eisen voort:
"a.       de legaliteitseis: overheidsoptreden moet op een wettelijke grondslag

berusten.
b.  de wet moet het overheidsoptreden door middel van algemeen

geformuleerde regels normeren.
c.     de wet behoort geen terugwerkende kracht te bezitten.
d. fundamentele vrijheidsrechten en bestaansvoorwaarden behoren als

grondrecht gegarandeerd te zijn.
e.   een onafhankelijke rechter, waartoe iedere belanghebbende burger

zich moet kunnen wenden, beoordeelt of de overheid zich houdt aan
de wet en aan de grondbeginselen van de rechtsstaat.

f.   hoewel de eis van scheiding der machten voor de wetgevende en
uitvoerende macht niet onverkort geldt, behoort ook hier sprake te
zijn van verdeling van macht.

g. iedere burger behoort het actief en passief kiesrecht te bezitten.
h. bestuurders behoren een verantwoordingsplicht jegens een vertegen-

woordigend lichaam te hebben.
i.     de overheid behoort de belangen van de burgers op de meest doel-

matige wijze te dienen"4.
In de overige bijdragen voor de congresbundel "De rechtsstaat her-

dacht" en tijdens de conferentie is kritiek op deze indeling geleverd.
Van der Hoeven bij voorbeeld mist in de opsomming van Scheltema een
prioriteitenstelling. Het vrijheidsbeginsel is naar zijn mening het primaire
rechtsstatelijke beginsel; het gelijkheidsbeginsel is aan dat beginsel
ondergeschikt. Verder dient naar zijn mening het democratisch principe
niet als een grondslag, doch als een vrucht van de rechtsstaat te worden
beschouwd. Daartoe voert hij aan dat de rechtsstaat al veel ouder is dan
de democraties. Burkens constateert dat de inkleuring van de beginselen
door Scheltema subjectief en niet altijd even plausibel is geschied. De
eisen zijn daarom op sommige plaatsen contrair . Zo eist het democratie-
beginsel controle op het bestuursoptreden, hetgeen in strijd komt met de
eis van een scheiding van machten. De eis van rechtszekerheid zegt niets
over de inhoud van het recht waarover men zo zeker kan zijn. Hier
wreekt zich volgens Burkens een formalistische benadering van de rechts-

3   M. Scheltema, De Rechtsstaat, in: J.W.M. Engels e.a. (red.), De rechtsstaat  herdacht,
Zwolle 1989, pp. 15 e.v.

4     Scheltema, De Rechtsstaat, in: De reclitsstaat herdaclit, a.w., p. 22.
5  J. van der Hoeven, De rechtsstaat herdacht, in: De reclitsstaat herdacht, a.w, pp. 3

C.V.

6  Vergelijk N. Achterberg, Antinomien verfassungsgestaltender Grundentscheidungen,
in·.   Tlieorie   und   Dog,natik   des   OjIe,itlichen Rechts. Ausgewahlte Abhandlungen, 1960-
1980, Berlin 1980 , pp. 250-272.
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staatsidee door Scheltema. Deze formalistische benadering zou blijken uit
de plaats die de vrijheidsrechten hierin krijgen7.

De rechtsstaat blijkt geen vaststaand begrip te zijn, maar "een idee
met een complex karakter dat niet voor eens en altijd vastligt en dus
telkens opnieuw geYnterpreteerd moet worden"8. In deze studie is geko-
zen voor een beschrijving van de rechtsstaatsidee aan de hand van het
legaliteitsbeginsel, het democratiebeginsel, het beginsel van een onaf-
hankelijke rechtspraak en het beginsel van eerbiediging van grondrech-
ten. Onder grondrechten worden hier zowel de sociale als de klassieke

grondrechten verstaan, hetgeen betekent dat wordt uitgegaan van een
sociaal rechtsstatelijk concept. De sociale rechtsstaat onderscheidt zich
namelijk daarin van de liberale rechtsstaat dat naast klassieke grond-
rechten ook sociale grondrechten gewaarborgd worden.

De vier besproken beginselen kunnen als een soort "globale grondnor-
men"9 worden beschouwd die in essentie (niet altijd met zoveel woorden)
in iedere juridische bespreking van de rechtsstaat zijn terug te vindenio.
Zo komen acht van de negen eisen van Scheltema bij de bespreking
hieronder terug. In dit hoofdstuk wordt niet expliciet aandacht besteed
aan de eis dat de overheid voor de behartiging van de belangen van de
burgers de meest doelmatige wijze dient te kiezen. De doelmatigheid van
het instrument kan zeker belangrijk zijn voor de motivering van het
gebruik van privaatrecht tot realisering van overheidsbeleid. Zoals in het
eerste hoofdstuk al is gesteld, wordt in deze studie naar de effectiviteit
van het privaatrecht als instrument voor overheidsbeleid geen nader
onderzoek gedaan.

Samenhang der beginselen
De rechtsstaatsbeginselen vertonen een intrinsieke samenhang. Zo vereist
het legaliteitsbeginsel een wettelijke grondslag voor ingrijpend overheids-
optreden, terwijl de grondrechten voorwaarden bevatten waaraan ook de
wetgever zich te houden heeft. Het democratiebeginsel vertoont zo'n
sterke verwantschap met het legaliteitsbeginsel dat het vaak als een
onderdeel van dat beginsel wordt afgeschilderdil. Overheidsoptreden
waardoor rechten en vrijheden van burgers worden beperkt, dient te
berusten op een algemeen werkend besluit van een orgaan dat op een
democratische legitimatie kan bogen. In het huidige stadium van ontwik-
keling van de democratische en sociale rechtsstaat wordt het beginsel

7  M.C.B. Burkens, Problemen van de rechtsstaat, in: De reclitsstaat herdaclit, a.w., p.

66.

8    W.J. Witteveen e.a., a.w., p. 6.
9   DJ. Elzinga, De democratische rechtsstaat als ontwikkelingsperspectief. Over 'machts-

regulering' als ontwikkelingslijn, in. De rechtsstaat herdacht, a.w., p. 43.
10 Expliciet komen deze beginselen terug in: E.M.H. Hirsch Ballin, De mens in de sociale

rechtsstaat, in: Overheidsbemoeienis, Deventer 1982, pp. 21-33.
11 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 36 noot 3, p. 46.
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der machtenscheiding aldus begrepen, dat het spreiding van bevoegdheden
en onafhankelijke rechtspraak omvat. De onafhankelijke rechter heeft
onder meer tot taak te controleren of aan de beginselen van de rechts-
staat voldoende recht gedaan wordt. Gezamenlijk geven de beginselen
inhoud aan de idee van de rechtsstaat, een staat waarin de statelijke
organen gebonden zijn aan het recht.

Eisen voor het gehele overheidsoptreden
Scheltema formuleert de rechtsstatelijke eisen als eisen waarvan het
publiekrecht moet uitgaan. In deze studie wordt, zoals hierboven en in
het eerste hoofdstuk al gemotiveerd is weergegeven, de eis van rechts-
statelijkheid aan het gehele overheidsoptreden gesteld12. Deze gedachte
sluit aan bij het beginsel van de dienende overheid, zoals dat door
Scheltema is omschreven. Volgens dat beginsel dienen alle handelingen
van de overheid te zijn gericht op de behartiging van het belang van de
leden van de samenleving13. Hieruit vloeit naar mijn mening mede een
gebondenheid aan de rechtsstatelijke beginselen voort. In deze is het
interessant de motivering van de regering bij de aanvaarding van wer-
king van grondrechten in privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen
overheid en burger te beschouwen. In de memorie van toelichting lezen
we:

"Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtsfiguren komen zozeer
verweven voor, dat een daarop berustend criterium voor de gelding
van grondrechten in tal van gevallen niet hanteerbaar is. Bovendien
biedt een zodanig criterium ruime mogelijkheden voor willekeur en
rechtsongelijkheid, aangezien in vele gevallen wel een privaatrech-
telijke oplossing te construeren valt wanneer de publiekrechtelijke
niet het beoogde gevolg heeft"14.
In het privaatrecht vindt men de rechtsstatelijke beginselen als

zodanig niet expliciet terug. Daarom is van belang te bezien wat deze
beginselen inhouden en welke normen uit deze beginselen voortvloeien.
Bij de bespreking van de vier beginselen zal telkens eerst worden nage-
gaan welke betekenis en uitwerking het beginsel in het bestuursrecht
heeft. Vervolgens wordt bezien of in het privaatrecht dezelfde normen of
althans alternatieve normen15 zijn te herkennen, waaraan de rechtsstate-
lijkheid van het overheidsoptreden kan worden getoetst. Aan het slot
van dit hoofdstuk dient dan een antwoord te worden gegeven op de
vraag of voor de implementatie in het privaatrechtelijk beoordelingskader
van de waarborgen die de beginselen van de democratische en sociale
rechtsstaat bieden, een aanvullende wettelijke regeling noodzakelijk is.

12 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 7 over de bijzondere positie van de overheid.
13   Scheltema, a.w. 1989(a), p. 57.
14  Naar een nieuwe grondwet, documentatiereeks, decl 15, Algehele grondwetsherziening.

Eerste lezing, decl la, Grondrechten, 's-Gravenhage 1979, p. 15.
15  Dit zijn andere normen die dezelfde waarborgen (beogen te) bieden.
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Zo wordt dan in de conclusie van dit hoofdstuk een gedeelte van de
centrale vraagstelling beantwoord. Voor een volledige beantwoording
wordt in het volgende hoofdstuk nog een vergelijking van stukken
materieel recht gemaakt.

2        Het legaliteitsbeginsel16

Ingevolge het legaliteitsbeginsel dient het bestuursrechtelijk overheidsop-
treden te berusten op een wettelijke grondslag. Hierover bestaat geen
verschil van mening. Over de reikwijdte van het legaliteitsbeginsel wordt
wel gediscussieerd. Dient elk (bestuursrechtelijk) overheidsoptreden op
een wettelijke grondslag te berusten of slechts dat optreden dat voor
de  burger een beperking yan rechten en vrijheden inhoudt? Deze vragen
worden eerst voor bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen beantwoord
(par. 2.1). Vervolgens wordt de werking van het legaliteitsbeginsel in
privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen overheid en burger bespro-

ken (par. 2.2). Men kan verdedigen dat privaatrechtelijke bevoegdheden
uiteindelijk op de (burgerlijke) wet zijn gebaseerd. Het is de vraag of
met die grondslag in de burgerlijke wet wordt voldaan aan de strekking
van het legaliteitsbeginsel, omdat de wet een zo algemene bevoegdheid
toekent dat zij maar een zeer beperkt toetsingskader kan zijn bij de
beoordeling van de rechtmatigheid van het gebruik van die bevoegdheden.
Om die reden dient in privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen
overheid en burger het ongeschreven recht een belangrijke rol te spelen,
evenals in bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen wanneer de overheid
een bestuurs- of wetgevingsbevoegdheid uitoefent waarbij de wetgever
het bestuur grote vrijheid heeft gelaten. Zo zal de overheid bij de
uitoefening van bepaalde privaatrechtelijke bevoegdheden verplicht kun-
nen worden beleidsregels omtrent de uitoefening van die bevoegdheid te
publiceren. Tot slot moet worden bezien of aanvaarding van het legali-
teitsbeginsel voor privaatrechtelijk overheidsoptreden vastgelegd dient te
worden in een wettelijke regeling of dat er in het huidige geschreven en
ongeschreven recht voldoende basis voor het beginsel kan worden gevon-
den (par. 2.3).

16 Een eerdere versie van deze paragraaf is reeds gepubliceerd onder de titel "Een
privaatrechtelijke legaliteitseis? De wissel(werking) tussen het legaliteitsbeginsel en
het ongeschreven recht bij privaatrechtelijk overheidshandelen" in: NTB 1989, pp.
97-109.
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2.1      Het legaliteitsbeginsel in bestuursrechtelijke verhoudingen

2.1.1    Functie en inhoud van het legaliteitsbeginsel

Burgers dienen vooraf te kunnen weten welke inbreuken op hun vrijheid
zij te verwachten hebben. Overheidsoptreden moet voorspelbaar en mag
niet willekeurig zijn. In de rechtsstaat tracht men deze eisen te ver-
wezenlijken door de eis te stellen dat overheidsoptreden voor zover
daarmee een inbreuk wordt gemaakt op rechten en wjjheden van bur-
gers, gebaseerd dient te zijn op een algemeen verbindend-voorschrift.
Onder algemeen verbindende voorschriften worden hier verstaan regelin-
gen vastgesteld op basis van een geattribueerde of gedelegeerde bevoegd-
heid tot wetgeving. Algemeen verbindende voorschriften17 hebben de
functie van waarborg ten opzichte van de overheid18. Deze waarborg-
functie heeft zowel een positieve, als een negatieve zijde. De wet vormt
de grondslag voor het bestuursrechtelijk optreden; anderzijds geeft de
wet de grenzen van de mogelijke vrijheidsbeperkingen van de burger aan.
Bepaalde besluiten dienen in wetsvorm met medewerking van de volks-
v rtegenwoordiging te worden vastgesteld19.

Het legaliteitsbeginsel is niet expliciet in de Grondwet terug te vinden,
maar kan gedeeltelijk worden afgeleid uit artikel 89 Grondwet dat voor
algemene maatregelen van bestuur en andere vanwege het Rijk vastge-
stelde algemeen verbindende voorschriften eist dat deze, voor zover ze
gehandhaafd worden door middel van een strafbedreiging, alleen krachtens
de wet worden vastgesteld. Daarnaast kan de jurisprudentie als rechts-
bron voor het legaliteitsbeginsel worden genoemd. Met name de arresten
van de Hoge Raad van 22 juni 197320, en 27 juni 198621 zijn in dit
verband van belang. De strekking van beide arresten is de eis van een
expliciete wettelijke grondslag voor optreden van een overheidsorgaan
dat voor de burger een beperking van zijn vrijheid meebrengt. In het
fluorideringsarrest betrof het de goedkeuring van de fluoridering van
drinkwater op basis van een algemene maatregel van bestuur. Voor die
algemene maatregel van bestuur kon geen basis in de (Waterleiding)wet
worden gevonden. De Hoge Raad overweegt dan dat een maatregel van zo
ingrijpende aard (er ontstond feitelijke dwang tot het innemen van

17 Dit geldt met name voor algemeen verbindende voorschriften aan de totstandkoming
waarvan de volksvertegenwoordiging heeft meegewerkt. Zoals bekend worden al-
gemeen verbindende voorschriften echter ook door niet-vertegenwoordigende organen
vastgesteld, maar bij de toekenning van de wetgevende bevoegdheid zijn in ieder
geval weI vertegenwoordigende organen betrokken.

18 E.M.H. Hirsch Ballin, Ha grondrecht op wijheid en de wet, Alphen aan den Rijn
1989, paragraaf 2.

19 Hirsch Ballin, a.w. 1989(a), p. 8.
20  NJ 1973, 386 (Fluorideringsarrest).
21 NJ 1987, 898,AB 1987, 241 (Methadonbrief).

98



De rechtsstaatsbeginselen in de normering van het overheidshandelen

gefluorideerd drinkwater) alleen kon worden genomen op een formeel
wettelijke grondslag. In het tweede arrest ging het om de rechtmatigheid
van het besluit van inspecteurs van de volksgezondheid apothekers te
ontraden recepten van artsen te honoreren die ondanks richtlijnen van
de inspectie aan drugs verslaafde patienten met methadon bleven behan-
delen. De bevoegdheid van de inspecteurs is in artikel 36 Gezondheidswet
beperkt tot het handhaven van wettelijke voorschriften op het gebied
van de volksgezondheid en het geven van adviezen. Een bevoegdheid tot
het geven van bindende voorschriften aan zelfstandig werkende artsen
ontbreekt. De inspecteur heeft zonder wettelijke grondslag ingegrepen in
het recht van de arts "door middel van een door zijn gezag gedekte en
daardoor effectieve opwekking tot boycot". Volgens de Hoge Raad pleeg-
de de inspecteur daarmee ten opzichte van de arts een onrechtmatige
daad22

Hirsch Ballin herformuleert het legaliteitsbeginsel als een algemeen
grondrecht op vrijheid: men is vrij behoudens bij of krachtens de wet te
stellen beperkingen op die vrijheid. Een aanknopingspunt voor deze
gedachte vindt Hirsch Ballin in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Aan de in
dat hoofdstuk geformuleerde vrijheidsrechten kunnen uitsluitend bij of
krachtens de wet beperkingen worden gesteld.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat voor vrijheids-
beperkend overheidsoptreden een wettelijke grondslag vereist is. Over de
vraag of het legaliteitsbeginsel zich ook uitstrekt over ander overheids-

optreden, zijn de meningen echter verdeeld. De Haan c.s. pleiten voor
het uitbreiden van het legaliteitsbeginsel over de gehele linie van het
overheidsoptreden23. De daartoe door hen aangevoerde redenen zijn: het
doelmatigheidsmotief (dat het bestuur zelf behoefte heeft aan wettelijke
regelingen blijkt volgens hen uit het feit dat men nu ook al de eigen
beleidsvrijheid beperkt om burgers tot een bepaald gedrag te bewegen);
het eenheidsmotief (eenheid van bestuur kan alleen via wettelijke rege-
lingen bereikt worden); het democratisch motief; het bevoegdheidsmotief
(niet alleen bevoegdheden waarmee rechtstreekse dwang op de burger
wordt uitgeoefend dienen een grondslag in de wet te hebben, maar ook
bevoegdheden waarmee indirect dwang op de burger wordt uitgeoefend.
Dit is het geval wanneer de burger van medewerking van de overheid
afhankelijk is, bij voorbeeld bij de verdeling van overheidsgelden en

22 90ok de jurisprudentie waarin de onrechtmati ».id van overheidsoptreden wordt

tist'AEsrEld, omdat misbruik van bevoegdheid werd gemaakt, kan als bron voor het

tfgaliteitsbeginsel worden genoemd. Zie bij voorbeeld HR 1 juli 1983, AB 1984, 103,

 aarin de zogenaamde Prijzenbeschikking buitenwerking zijn gesteld, omdat met de

*ststelling van de ministeriale regeling een ander doel werd nagestreefd (beheersing

Van lonen) dan waarvoor de bevocgdheid tot regelgeving was toegekend (beheersing

j!'an prijzen). Hierdoor bood de wet bood niet de vereiste basis voor de regeling.

23 IP. de Haan, Th.G. Drupsteen, R. Fernhout, Besmursrecht in de sociale rechtsstaat.

Decl 1, derde druk, Deventer 1986, p. 229.
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overheidsdiensten). Anderen betwijfelen of een zinvolle normering van
het gehele overheidsoptreden mogelijk is. Hirsch Ballin pleit ervoor de
rol van het legaliteitsbeginsel ook uit te breiden tot het presterend
overheidsoptreden voor zover de overheid daarbij aan de burger vrij-
heidsbeperkende voorwaarden oplegt. In ieder geval dienen alle beperkin-
gen van grondrechten terug te voeren te zijn op een grondslag in de
wet, ook al vloeit die beperking bij voorbeeld voort uit een subsidie-
voorwaarde24. Ook Konijnenbelt wenst geen verabsolutering van de legali-
teitseis, maar hij wil wel "het klassieke wetmatigheidsvereiste" uitbreiden
tot het presterend overheidsoptreden (Leistungsverwaltung). Het legali-
teitsbeginsel moet ook van toepassing zijn op de "Leistungsverwaltung"
voor zover deze "Eingriffsverwaltung" inhoudt. Zo mogen wel voorwaar-
den worden opgelegd die een rechtstreeks verband houden met de sub-
sidie, bij voorbeeld de eis dat de boekhouding gecontroleerd zal worden.
Deze voorwaarde mag worden opgelegd, omdat hierdoor een efficient en
effectief gebruik van overheidsgelden verzekerd wordt. Daarmee zou
echter dus wel zonder wettelijke grondslag een inbreuk gemaakt mogen
worden op het recht op privacy (artikel 10, eerste lid, Grondwet). Verder
stelt Konijnenbelt dat zonder wettelijke grondslag op de normale hande-
lingsvrijheid van de gesubsidieerde geen inbreuk mag worden gemaakt,
dit wil zeggen dat de gesubsidieerde niet anders moet gaan handelen dan
hij zonder subsidie zou hebben gedaan. Zo mag bij voorbeeld zonder
wettelijke grondslag niet de eis van democratisering van de instelling
van de gesubsidieerde worden opgelegd25. Tot slot pleit Konijnenbelt,
evenals Hirsch Ballin, voor het verschaffen van een wettelijke grondslag
voor de aanspraken van hen die voor hun inkomen van de overheid
afhankelijk zijn26. Wat betreft uitkeringen inzake de sociale zekerheid
baseert Hirsch Ballin deze eis op artikel 20, tweede lid, Grondwet, dat
een regeling bij wet eist van aanspraken op de sociale zekerheid.

De gehanteerde criteria ter onderscheiding van geoorloofde en -zonder
wettelijke grondslag- ongeoorloofde voorwaarden blijven wat vaag. Het is
de vraag of een eenduidig onderscheidend criterium is te geven, of dat
er een grensgebied blijft waarin het van de omstandigheden afhangt of
voor een bepaalde verplichting een expliciete wettelijke grondslag vereist
is. In dat geval rust op de rechter de taak in het grensgebied per geval
de grens te trekken.

Wettelijke regelingen kunnen de waarborgfunctie alleen vervullen indien
de eisen waaraan deze regelingen moeten voldoen duidelijk omschreven
zijn. Van Male vat deze eisen samen in vier beginselen: het algemeen-
heidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het

24 Hirsch Ballin, a.w. 1989(a), paragraaf 11.
25 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., pp. 40 en 41.
26 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 41; Hirsch Ballin, a.w. 1989(a), met name de paragra-

fen 8 en 9.
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democratiebeginsel. Na de overgang van de liberale naar de sociale
rechtsstaat -en de daarmee samenhangende vervaging tussen wet eving
en bestuur- voldoet wetgeving in afnemende  mate  aan deze eisen2:  Het
algemeenheidsvereiste en het gelijkheidsbeginsel hebben aan betekenis

ingeboet, omdat de wetgever in de sociale rechtsstaat ten aanzien van
groepen burgers differentieert. Aan het democratiebeginsel wordt niet
voldaan, omdat veel wetgeving wordt vastgesteld door organen die niet
op een democratische legitimatie kunnen bogen. Daarnaast wordt het
zwaartepunt in de wetgevingsprocedure door de ingewikkeldheid van de
problemen verschoven van de vaststellingsfase naar de voorbereidings-
fase, waarin het parlement geen rol van betekenis speelt. Tot slot wordt
de rechtspositie van de burger vaak niet meer in de wet vastgelegd28.

Wetten zijn vaak niet veel meer dan kaderwetten die voor de burger
weinig houvast bieden. Zij bevatten delegatiebevoegdheden en ruime
bestuursbevoegdheden. Het vereiste van een grondslag in een wet wordt
dan een formaliteit.   De wet heeft vaak geen normerende werking meer.

Dit gezichtspunt komt ook naar voren in de bespreking door L. Damen
van de Kaderwet verstrekking financiele middelen Economische Zaken29
Met het wetsvoorstel wordt een wettelijke grondslag gecreeerd voor
subsidieverstrekkingen door de Minister van Economische Zaken. Damen
vraagt zich terecht af, of de burger er met de voorgestelde Kaderwet
wel op vooruit gaat (of er misschien zelfs op achteruit gaat: in de wet
ontbreekt een hardheidsclausule en er bestaat ten aanzien van een
algemeen verbindend voorschrift immers geen inherente afwijkingsbe-
voegdheid!)30. De wet blijkt geen ingebouwde waarborgen meer te bevat-
ten die ervoor zorgen dat de wet automatisch het recht bevat31o

In het eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, Orde
in de regelgeving, wordt aandacht besteed aan het primaat van de wet-
gever. In het rapport wordt echter ook onderkend dat dit beginsel niet
absoluut doorgevoerd kan worden. De wet zou in ieder geval de belang-
rijkste voorschriften dienen te bevatten, maar ook aan die norm kan niet
altijd worden voldaan. Wegens de sturende en presterende functie die de

27 R.M. van Male, Rechter en besmurswetgeving. Beroep tegen door bestuursorganen

vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en toctsing daarvan aan ongeschre-

ven recht in rechtsvergelijkend perspectief, Zwolle 1988, hdfst. 21, met name pp.
264 e.v.

28   Van Male, a.w., p. 269.
29 RegeIMaat 1988, pp. 125 e.v.
30  Vergelijk de kritiek van D.W.P. Ruiter op het ontwerp kaderwet specifiek welzijn in:

Klove,1 iii het besmursrecht, inaugurele rede Technische Hogeschool Twente te
Enschede op donderdag 28 september 1978, pp. 19 e.v. en JA. de Bruijn, De Kaderwet

verstrekking financiele middelen EZ instrument noch waarborg, Bestuurswete,ischap-

pen 1989, nr. 2, pp. 94-102.
31  P.J.J. van Buuren, Onrechtmatige wetgeving. De rechter en onrechtmatige wetgeving,

in: HNJV 1987, decl 1, tweede stuk, Zwolle 1987, p. 14.
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overheid te vervullen heeft, bestaat de behoefte aan flexibiliteit en
slagvaardigheid waardoor delegatie van wetgevende bevoegdheid nood-zakelijk blijft32. De eis van rechtvaardigheid wint het in die gevallen
van de rechtszekerheid33.

Het blijkt onmogelijk in een wettelijke regeling gedetailleerd de
rechtspositie van burgers vast te leggen. Hessel vestigt er de aandacht
op, dat men de waarderingsruimte die de wetgever het bestuur laat, op
verschillende manieren kan beoordelen. Enerzijds kan men met Wiarda
stellen dat de wetgever tekort schiet. Anderzijds kan met Scholten
worden betoogd dat de wetgever vanwege zijn aard wel tekort moet
schieten, omdat hij nu eenmaal noodzakelijkerwijs dient te abstraheren
van de concrete situatie34.

Is een gedetailleerde regeling wel mogelijk, dan is het zelfs nog maar
de vraag of daarmee de rechtszekerheid wordt gediend. Scheltema noemt
als negatief neveneffect de ingewikkeldheid van een gedetailleerde rege-
ling waardoor de burger (en de rechter?) de regeling moeilijk kan be-grijpen en het bestuursorgaan dat de regeling moet toepassen een rela-
tieve kennisvoorsprong heeft, zodat het gevaar ontstaat van een wil-
lekeurige toepassing. Vaak blijken regelingen zo ingewikkeld dat bestuurs-
organen zelf moeite hebben met de toepassing. Afwijkingen van regelingen
zijn het gevolg35. Uit het bovenstaande blijkt, dat delegatie van wet-
gevende bevoegdheid, toekenning van discretionaire bevoegdheden en
opneming van vage normen in wetten

noodzakeli  blijven voor de ver-wezenlijking van de taken door de overheid . Uit de rede van
Groenhuijsen blijkt dat ook in het strafrecht, waarvoor het legaliteitsbe-
ginsel wettelijk is vastgelegd, het beginsel geen absolute werking heeft.
Zo kunnen strafrechtelijke normen vage begrippen bevatten, waardoor zij
niet alle voldoen aan het "Bestimmtheitsgebot", dat als onderdeel van het
legaliteitsbeginsel kan gelden. In strafrechtelijke kring is "een relatiever
zicht" op het legaliteitsbeginsel onderwerp van discussie.

Het legaliteitsbeginsel kan niet volledig aan zijn functie beantwoor-
den, doordat de wet voor de burger niet de volmaakte waarborg kan
zijn. Konijnenbelt stelt aan het slot van zijn bespreking van het wet-
matigheidsbeginsel, zoals hij het legaliteitsbeginsel noemt, ".. dat de
administratieve wetgeving maar in betrekkelijk geringe mate de bereken-
baarheid, de 'OrientierungsgewiBheit' zoals het ten oosten heet, weet
waar te maken. Daartegen zijn wel enkele remedies bedacht". Volgens

32 Orde b, de regelgeving. Eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, 's-
Gravenhage 1985, pp. 42 e.v.

33. Vgl. paragraaf 13, Vage normen, in: het Commentaar Awb, deel art. 3.1.1, (M.H.
Kobussen).
34  B. Hessel, Rechtsstaat en economische poh'tiek, Zwolle 1987, p. 237, alwaar Wiarda

en Scholten worden aangehaald.
35   M.Scheltema, De Rechtsstaat, in: a.w. 1989(a),p. 55.
36  M.S. Groenhuijsen, Straf en wet, Arnhem 1987, p. 21 (oratie KUB).
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Scheltema zou een van de remedies kunnen zijn een verplichte stand-
puntbepaling van het bestuursorgaan op verzoek van de burger hoe in
een concreet geval ten aanzien hem beslist zal worden. Aan die stand-
puntbepaling zou het bestuur later gebonden zijn37. Ter compensatie van
de verminderde waarborgen die de wet biedt, pleit Van Male voor rech-
terlijke toetsing van door bestuursorganen vastgestelde wetgeving in
materiele zin aan het ongeschreven recht en acht hij introductie van de
mogelijkheid van rechtstreeks beroep tegen wetgeving gewenst38. De
eerste remedie, toetsing aan het ongeschreven recht, komt later nader
aan de orde. Eerst zal in de volgende paragraaf de ruimte of de vrijheid,
die de rechter en de wetgever aan het bestuur laten, nader worden
geanalyseerd.

2.1.2   Beleidsvrijheid en specialiteitsbeginsel

Het specialiteitsbeginsel
Iedere bestuursbevoegdheid wordt in een wettelijke regeling met een
bepaald doel toegekend. Dit doel kan vaag of concreet zijn omschreven.
Het administratief recht is vanuit dat gezichtspunt een complex van
afzonderlijke regelingen ten behoeve van bijzondere openbare belangen39.
Hierdoor ontstaat het gevaar dat met elkaar strijdige regelingen naast
elkaar bestaan. Verschillende wettelijke regelingen kunnen met elkaar
strijdige belangen beogen te dienen40. Hierbij rijst de vraag of bij de
uitoefening van een bestuursbevoegdheid ook belangen mogen worden
meegewogen die niet worden gediend door de wettelijke regeling waarop
de bestuursbevoegdheid berust. Wanneer dit niet wordt toegestaan, zou er
een situatie kunnen ontstaan waarbij het bestuur op grond van de ene
regeling een gedraging moet toestaan en op grond van de andere rege-
ling de gedraging moet (of mag) verbieden. Wanneer echter bij het nemen
van een besluit wel andere belangen mogen worden meegewogen, verliest
het legaliteitsbeginsel nog meer aan waarde, omdat het bestuur door
andere dan de wettelijk beschermde belangen bij de overweging te
betrekken, buiten de wettelijke grondslag treedt. Bovendien kestaat het
gevaar dat het bestuur de bevoegdheid voor een ander doel gaat gebrui-
ke-n--dart waarvoor de bevoegdheid is toegekend en zich dan schuldig

maakt_aan dAtournement de pouvoir. Tonnaer wijst erop dat echter niet
---

37   Scheltema, a.w. 1989(a), pp. 55 en 61.

38   Van Male, a.w., p. 274.
39  H. Aardema, bespreking van F.P.C.L. Tonnaer, Wikken en beschikken, Zwolle 1982,

in: TvO 1983, P· 319.
40 H.Ph.JA.M. Hennekens, De praktijk van toetsing van gemeentelijke regelgeving, in:

Preadvics VAR XCVI, Alphen aan den Rijn 1987, p. 90
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altijd duidelijk is welk doel met de regeling wordt gediend41. In ieder
geval moet -naar zijn mening- het bestuur de hele ruimte die het in de         I
wettelijke regeling verkrijgt, gebruiken. Voor zover de ruimte te klein is
-te klein is die ruimte wanneer ze het bestuur onvoldoende gelegenheid
biedt om een volledige belangenafweging toe te passen- moet die ruimte
worden uitgebreid door invoering van een integrale vergunningverlening         4
op basis van ineengeschoven regelingen42. Als sluitstuk voor bevoegd-
heidsuitoefening kan op gemeentelijk en provinciaal niveau de algemene
bestuursbevoegdheid ter regeling van de huishouding worden gebruikt,
aldus Tonnaer.

Ter oplossing van de spanning tussen naleving van het specialiteitsbe-
ginsel en doelmatigheid van het bestuur zijn ook andere voorstellen
gedaan43. Voor de bespreking op deze plaats is van belang dat in litera-
tuur en jurisprudentie geen eenstemmigheid bestaat over toepassing van
het specialiteitsbeginse144. Een voorbeeld uit de jurisprudentie kan dit
illustreren. Rijkswaterstaat verleende op grond van het Algemeen regle-
ment van politie voor rivieren en Rijkskanalen aan een surfvereniging
een vergunning tot vestiging met een vaartuig voor het houden van
herberg en het houden van een vast verblijf (de vestiging van een
clubhuis). Een derde kwam tegen de vergunningverlening op, omdat hij
vreesde van de vestiging van het clubhuis ernstige hinder te ondervin-
den. Rijkswaterstaat verweert zich met de stelling, dat de vergunning
alleen geweigerd zou mogen worden indien er waterstaatsbelangen waren
aan te wijzen die zich tegen vergunningverlening zouden verzetten. De
voorzitter overweegt dan:

"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 a1166n 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 rijks-

41 Daarin wordt Tonnaer bijgevallen door FA.M. Stroink en B.W.N. de Waard (Het
specialiteitsbeginsel, in: M.C.B. Burkens, R. Crince Le Roy (red.), Burger en overheid
(Steenbeek-bundel), 's-Gravenhage 1984, pp. 236 e.v). Overigens stellen deze schrij-
vers zich zeer kritisch op ten opzichte van de opvattingen van Tonnaer, zie vooral
pp. 247 e.v.

42 F.P.C.L. Tonnaer, Vergunningverlening in stroomversnelling. Verslag van de algemene
vergadering gehouden op 12 april 1984, in: Geschriften VAR XCII, Alphen aan den
Rijn 1984, p. 161.

43  E. Helder, RJ. Jue, Belangenafweging in het bestuursrecht, in: Bestuurswetenschappell
1987, pp. 25 e.v.; H.D. Stout, Bestuurlijke belangenafweging: een speciaal terrein?,
in:  J.W.M. Engels e.a. (red.), De Rechtsstaot herdaclit, congresbundel RUG, Gro-
ningen 1989, pp. 249 e.v.

44 Stroink/De Waard, a.w., p. 253.; Van Male in annotatie bij Vz. CBB 20 april 1988,
AB 1988, 589.
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waterstaatswerken 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 der-
gelijke vergunning worden geschaad" (VzAR 27 mei 1986, AB 1987,
267, m.nt. H.J. Simon)45

Artikel 3.2.3 van het wetsvoorstel Al emene wet bestuursrecht, dat onder
andere bepaalt dat het bestuur de':% rechtstreeks bij het besluit betrok-
ken belangen dient af te wegen voor zover niet het tegendeel uit een
wettelijk voorschrift voortvloeit, is met de aangehaalde uitspraak van de
voorzitter in overeenstemming. Dit wijst erop dat het bestuur bij de
belangenafweging ook andere belangen dient te betrekken dan die welke
in de wet waarop zijn bevoegdheid steunt, bescherming vinden. Daardoor
zou de vrijheid van een burger beperkt kunnen worden zonder expliciete
wettelijke grondslag, doordat het bestuur bij voorbeeld een vergunning
weigert of nadere voorwaarden stelt ter behartiging van een belang
waarop de wettelijke regeling niet direct  ziet. Dit betekent _dat _het
specialiteitsbeginsel, dat als een onderdeel van het legaliteitsbeginsel_kan
Word-en aangemerkt, niet rigide wordt uitgelegd. Overigens blijft de wet
wel belangrijk als richtsnoer voor de beoordeling van de vraag welke
belangen meegewogen moeten worden en welke niet. In de memorie van
toelichting bij artikel 3.2.3 van het wetsvoorstel Algemene wet bestuurs-
recht wordt in dit verband gewezen op het onderscheid tussen 'gebonden'
en 'vrije' beschikkingsbevoegdheden47. Op dit onderscheid wordt hieronder
naderingegaan.

Beleidsvrijheid
Hierboven is nauwelijks onderscheid gemaakt naar gebonden en discretio-
naire bevoegdheden. Bij de toepassing van het specialiteitsbeginsel is het
onderscheid van belang. Bij discretionaire bevoegdheden zal het niet zo
vaak voorkomen, dat uit de strekking van de wet of de bevoegdheid
voortvloeit dat nia met alle rechtstreeks betrokken belangen rekening
dient te worden gehouden. Bij uitoefening van discretionaire bevoegdheden
is de ruimte voor het bestuur tot het verrichten van een belangenafwe-
ging per definitie groter dan bij de uitoefening van gebonden bevoegd-
heden. Bij deze laatste bevoegdheden is door de wetgever al een in
beginsel volledige afweging van belangen verricht. Discretionaire bevoegd-

45 Vgl. over deze uitspraak P. Nicolai, Kronieken, Beginselen van behoorlijk bestuur,

in: NTB 1987, p. 95. Zie ook AR 21 augustus 1984, MB 1984,542.
46 In het Voorontwerp van de Awb is de plicht opgenomen om niet 'de', maar 'alle'

rechtstreeks betrokken belangen af te wegen. Voor de strekking van de bepaling

zal dit echter niet van betekenis zijn, omdat de memorie van toelichting op het
onderscheid tussen Voorontwerp en Wetsvoorstel niet nader ingaat (TK 21. 221, nr.

3, pp. 67 en 68).
47    TK 21. 221, nr. 3, p. 67.
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heden verkrijgt het bestuur doordat de wet die de bevoegdheid toekent,
vage normen bevat die het bestuur interpreteert (objectieve beoordelings-
ruimte)48, of doordat het bestuur een bevoegdheid kan uitoefenen doch
daartoe niet verplicht is (subjectieve beoordelingsruimte)49.

Het is duidelijk dat het legaliteitsbeginsel als waarborg voor een
rechtmatig gebruik ten aanzien van discretionaire bevoegdheden een
geringer effect heeft dan bij gebonden bevoegdheden. Hierboven is al
geconcludeerd dat er remedies zijn bedacht ter compensatie van de
tekortkomingen van de waarborg die de wet (en daarrnee het legaliteits-
beginsel) biedt in het hedendaagse bestuursrecht. De belangrijkste reme-
die is de gebondenheid van het bestuur aan het ongeschreven recht50
Van Male legt een direct verband tussen de uitholling van het legali-
teitsbeginsel en de gebondenheid aan het ongeschreven recht. Door de
uitholling van het legaliteitsbeginsel is de garantie dat het bestuur
volgens objectieve maatstaven besluiten neemt, komen te ontbreken. Om
toch aan het rechtsstaatsvereiste te kunnen voldoen, moet het bestuur
aan de grondslag van het legaliteitsbeginsel, "het juridische rationali-
teitspostulaat", worden gebonden. Het is de taak van de rechter erop toe
te zien dat besluiten van het bestuur niet willekeurig worden genomen.
In feite toetst de rechter dan -om met Van Male te spreken- of het
besluit beredeneerd genomen is, met andere woorden of het besluit berust
op een draagkrachtige motivering. Het bestuur mag geen willekeurige
besluiten nemen. Het dient ervoor te zorgen dat zijn besluiten voorspel-
baar zijn, ook waar het besluiten genomen op grond van een discretio-
naire bevoegdheid betreft. Om aan deze eis te kunnen voldoen, kan het
noodzakelijk zijn beleidsregels vast te stellen. Zo vernietigde de Centrale
Raad van Beroep een besluit, omdat

"..gedaagde (de minister van Financian) niet aan de Raad heeft
kunnen overdragen waarom (..) de afweging is uitgevallen zoals
zij is uitgevallen."

Noch voor belanghebbende, noch voor de toetsende rechter is duidelijk
gemaakt waarom het ene aspect zwaarder heeft gewogen dan het andere,
waardoor "de motivering van het individuele afwijzingsbesluit ongrijpbaar
is"51. Een bevoegdheid tot de vaststelling van beleidsregels kan zo tot
plicht worden.

48  J.H. van Kreveld, Beleidsregels in het recht, Deventer 1983, nrs. 5 en 6.
49  Uiteraard zijn andere indelingen en nadere verfijningen mogelijk. Vgl. Van Wijk/Ko-

nijnenbelt, a. w., pp. 242-244; Van Kreveld, a.w., nrs. 16 en 17; vgl. ook J.H. van

Kreveld, Verdere inbouw van beleidsregels in het recht,  < NTB >   1988,  pp.  189 e.v.
50  Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Neder-

landse administratieve recht, HNJF 1983 decl 1, tweede stuki Zwolle 1983, paragraaf
2.6; Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., hdfst. 2, paragraaf 3.

51     CRvB 30 mei 1985, AAe 35 (1986) 7/8, p. 493 m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin.
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11.3    Voorlopige conclusie

Enerzijds kan uit het bovenstaande worden geconcludeerd dat formeel
een wettelijke grondslag vereist wordt voor "ingrijpend" overheidsoptre-
den. Voor zover met presterend overheidsoptreden een inbreuk op rech-
ten en vrijheden gepaard gaat, is niet geheel duidelijk of een wettelijke
grondslag vereist is. Er zijn goede argumenten aan te voeren om ook
voor dat optreden de eis van een wettelijke grondslag te stellen. Er
bestaat minder duidelijkheid over het criterium dat moet worden aan-
gelegd ter beoordeling van de vraag wanneer er sprake is van ingrijpend
overheidsoptreden. Anderzijds blijkt het legaliteitsbeginsel te zijn uit-
gehold, doordat het voor de wetgever onmogelijk is gebleken de rechts-
positie van de burger in de wet afdoend te omschrijven. Er worden op
ruime schaal bevoegdheden gedelegeerd en discretionaire bevoegdheden
toegekend. De toepassing van het specialiteitsbeginsel blijkt niet een-
duidig. Ter compensatie voor de afgenomen betekenis van het (formele)
legaliteitsbeginsel wordt het bestuur gebonden geacht aan het ongeschre-
ven recht. Op die wijze kan worden bewerkstelligd, dat wordt getoetst
of aan de strekking van het legaliteitsbeginsel wordt voldaan. Een besluit

van het bestuur mag immers nooit willekeurig zijn en moet dus op
voldoende te verantwoorden (in de terminologie van Van Male: rationele)
gronden worden genomen. In bepaalde gevallen is het daarvoor nood-
zakelijk dat het bestuur over de wijze van uitoefening van de bestuurs-
bevoegdheid beleidsregels vaststelt.

In de inleiding bij dit hoofdstuk is betoogd, dat bij privaatrechtelijk
overheidsoptreden aan de burger tegenover de overheid materieel de-
zelfde waarborgen dienen te worden verschaft als bij bestuursrechtelijk
optreden. In het vervolg wordt nagegaan of voor de aanvaarding van (de
strekking van) het legaliteitsbeginsel in privaatrechtelijke rechtsbetrek-
kingen tussen overheid en burger een grondslag in het geldende recht is
te vinden.

2.2      Het legaliteitsbeginsel in privaatrechtelijke verhoudingen

2.2.1 Legitimatie

"Iedere natuurlijke persoon is bekwaam tot het verrichten van rechtshan-
delingen, voor zover de wet niet anders bepaalt", aldus artikel 32, Boek
3, NBW. Artikel 4, Boek 2, BW stelt rechtspersonen wat het vermogens-
recht betreft gelijk met natuurlijke personen en artikel 1 van Boek 2 BW
kent onder andere aan de Staat, de gemeenten en de provincies rechts-
persoonlijkheid toe. Op grond van deze bepalingen kunnen overheidslicha-
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52men privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen vestigen. Verbintenissen
kunnen slechts ontstaan indien dit uit de wet voortvloeit (artikel 1, Boek
6, NBW)53. Privaatrechtelijke verplichtingen zouden op deze manier tot
wettelijke bepalingen te herleiden zijn.
f  Zo bepaalt de wet dat partijen door het verrichten van een meerzij-
dige rechtshandeling, het sluiten van een obligatoire overeenkomst, (een)
perbintenis(sen) tot stand kunnen brengen. Die wettelijke grondslag is
echter van een andere orde dan de wettelijke grondslag van bestuurs-
rechtelijke bevoegdheden. De wettelijke bepaling vormt geen enkele
legitimatie voor verplichtingen die men aan een ander poogt op te leggen
door het gebruik van een privaatrechtelijke bevoegdheid. Het legaliteits-
beginsel wordt ook als zodanig (formeel) niet erkend in het privaatrecht.
Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daar-
van (artikel 217, Boek 6, NBW). In beginsel kunnen zo langs privaat-
rechtelijke weg alleen verplichtingen worden opgelegd waarvoor de
wederpartij zijn toestemming heeft gegeven. Voor de totstandkoming van
een overeenkomst is immers wilsovereenstemming vereist. De toestemming
en/of de wilsovereenstemming vormen de legitimatie van privaatrech-

52 De verbintenis kan worden omschreven als "een vermogensrechtelijke betrekking
tussen in beginsel twee personen waarin de Edn (de schuldeiser) tegenover de ander
(de schuldenaar) aanspraak kan maken op de vervulling van cen prestatie- of garan-
tieplicht" (G.HA. Schut, Rechtshandeling overeenkon,st en verbintenis vo/gens BW
m NBW, derde herziene druk, Zwolle 1987, p. 98). Onder rechtsbetrekking wordt
verstaan een door het recht genormeerde verhouding tussen twee of meer personen
(N. Achterberg, Rechtsverhaltnisse als Strukturelemente der Rechtsordnung, in:
77,eo,ie und Doginatik des Ofentlic/ten Rechts, Ausgewahlte Abhandlungen 1960-
1980, Berlin 1980, p. 144). Het begrip rechtsbetrekking dekt het begrip verbintenis
in de hierboven omschreven betekenis. De verbintenis kan ook beperkter worden
opgevat, namelijk als rechtsplicht. In dat geval wordt het wederzijdse karakter dat
kenmerkend is voor het begrip rechtsbetrekking niet als element van de verbintenis
gezien en is de verbintenis maar 66n zijde van de rechtsbetrekking. Ook als verbin-
tenis wordt opgevat als rechtsbetrekking, hoeven bcide begrippen niet identiek te
zijn (vgl. J.H.M. van Erp, Contract als rechtsbetrekking, Een rechtsvergelijkende
studie, Zwolle 1990, pp. 284 e.v., met name vanaf p. 290 waar de auteur een eigen
opvatting over de verhouding tussen de begrippen rechtsbetrekking, verbintenis,
overeenkomst en gehoudenheden ontvouwt).

53  Er is discussie mogelijk over de vraag of verbintenissen niet ook op het ongeschre-
ven recht kunnen worden gebaseerd. Deze vraag is actueel geworden na jurispru-
dentie van de Hoge Raad waarin ook buiten wet en overeenkomst verplichtingen
worden aangenomen. Vgl. J.B.M. Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en
bestuursrecht, in: Besmunrecht en Nieuw B.H<, Zwolle 1988, 9 33. In het bestuurs-
recht is het vanzelfsprekend dat op grond van het ongeschreven recht gebondenheid
voor het bestuur ontstaat, bij voorbeeld wanneer het bestuur vertrouwen heeft
gewekt. Zie voor een behandeling van de grondslag van gebondenheid in privaatrecht
en bestuursrecht hoofdstuk 5.
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telijke rechtsbetrekkingen. Wanneer "privaatrechtelijke" verplichtingen
alle slechts op deze wijze tot stand gebracht zouden worden, zou er
weinig aandacht hoeven te worden besteed aan het legaliteitsbeginsel en
het privaatrechtelijk overheidshandelen. De totstandkoming van verplich-
tingen zou dan immers zijn omkleed met de waarborg bij uitstek, name-
lijk de instemming van betrokkenen54.

Zoals bekend komen echter maar heel weinig overeenkomsten op
deze manier totstand. Het contract is van "middel tot zelfontplooiing"
geworden tot "organisatietechniek"55. De contractsvrijheid is in feite een
negentiende-eeuws begrip. Gras geeft als verklaring hiervoor, dat in een
maatschappij waarin mensen economisch afhankelijk van elkaar zijn, geen
contractsvrijheid kan bestaan. Privaatrechtelijke partijen kunnen in de
regel niet meer als gelijkwaardig worden aangeduid. Zowel in wetgeving
als jurisprudentie zijn daarom maatregelen ter bescherming van de zwak-
kere partij getroffen56. Vranken noemt de dwingendrechtelijke bepalin-
gen in de wet en de subjectiveringstendens in de rechtspraak57.

Als voorbeeld van het dwingend privaatreclit kunnen de regeling van
de bijzondere overeenkomsten (boeken 7 en 8 van het NBW) en de
algemene voorwaarden (Afdeling 3, Titel 5, Boek 6, van het NBW) worden
genoemd. In de Afdeling algemene voorwaarden wordt aan de consument
extra bescherming verleend. Een in algemene voorwaarden opgenomen
onredelijk bezwarend beding is vernietigbaar. Indien de gebruiker van de
voorwaarden nakoming eist van zo'n onredelijk bezwarend beding, kan de
consument voor de nakoming een rechtvaardigingsgrond vorderen. De
rechter toetst dan in concreto of het belang dat met de nakoming van
het beding wordt gediend (het belang dat als rechtvaardigingsgrond wordt
aangevoerd) wel opweegt tegen het belang van de consument. Daarnaast
ontstaat de mogelijkheid voor (belangen)organisaties bij het Gerechtshof
in 's-Gravenhage een verbod van het gebruik van onredelijk bezwarende
algemene voorwaarden te vorderen. Dan vindt een abstracte toetsing van
algemene voorwaarden plaats.

Onder subjectiveringstendens verstaat Vranken de ontwikkeling waar-
bij de rechter via open normen rekening houdt met de persoonlijke
omstandigheden van partijen. Zo spelen de aard van de overeenkomst en

54 Deze legitimatie is niet voldoende voor derden. Een overeenkomst heeft echter in
beginsel alleen werking ten aanzien van partijen. De rechtspositie van derden kan
echter wel beinvloed worden door een overeenkomst. In dat opzicht zou een aanvul-

lende legitimatic noodzakelijk zijn, indien instemming van partijen de enige legiti-
matie zou zijn. Uit het vervolg blijkt dat dit niet het geval is.

55 Vgl. FAJ. Gras, Standaardkontrakten. Een rechtssociologische analyse, Deventer

1979, met name de paragrafen 2 en 3.
56   Vergelijk over de ontwikkeling van de contractsvrijheid, J.H.M. van Erp, a.w.
57 J.B.M. Vranken, De verhandelsrechtelijking van het privaatrecht. Over differentiatie

en schaalvergroting in: MJ.G.C. Raaijmakers e.a. (red.), Handelsreclit tussen 'koop-
hande/'en Nieuw BW, Deventer 1988, pp. 245 e.v.
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de maatschappelijke positie van partijen een rol bij de bepaling van de
wederzijdse rechten en verplichtingen. Een van de Bovagarresten leert
ons dat een exoneratieclausule (uitsluiting van aansprakelijkheid) in een
standaardovereenkomst tussen een garagehouder en een client nietig kan
zijn wegens misbruik van omstandigheden58. (Naar NBW wordt misbruik
van omstandigheden als een wilsgebrek beschouwd, geregeld in artikel 44,
Boek 3, van het NBW, en leidt een beroep hierop tot vernietigbaarheid.)
De client heeft, wanneer vrijwel alle garagehouders dit beding in de
overeenkomst willen opnemen, geen vrije keuze: hij moet 6f het beding
slikken 6f zijn auto wordt niet gerepareerd. Indien de last die de cli8nt
onder deze omstandigheden aanvaardt, onevenredig zwaar is, kan worden
aangetoond dat de garagehouder misbruik van die omstandigheden heeft
gemaakt door het beding in de overeenkomst op te nemen.

Partijen dienen bij hun handelen de zorgvuldigheidsnorm in acht te
nemen door zich over en weer te laten leiden door elkaars belangen. Op
een "bijzondere partij" rust een bijzondere verantwoordelijkheid. In
hoofdstuk 2, paragraaf 7, is reeds besproken de jurisprudentie van de
Hoge Raad waarin met de bijzondere positie van de overheid als partij in
een privaatrechtelijke rechtsbetrekking rekening is gehouden. Ter aanvul-
ling op de daar besproken arresten kan hier nog worden genoemd het
arrest van de Hoge Raad van 27 januari 198959 waarin voor de Staat
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad wordt aangenomen onder andere
vanwege de bijzondere positie van de Staat. De Hoge Raad overweegt,
dat

"Van de Staat als overheid mag worden gevergd dat hij wetende
dat de polder de percelen eerder aan Verboom c.s. had verkocht
en op de hoogte van het besluit van GS waarbij goedkeuring voor
die verkoop werd geweigerd, zich realiseerde dat dit besluit bloot-
stond aan vernietiging door de Kroon en dat alsdan alsnog goed-
keuring voor die verkoop zou (kunnen) worden verleend. Een en
ander had voor de Staat grond moeten zijn om zich te onthouden
van handelingen die een gunstig verloop van zodanig Kroonberoep
zouden frustreren".

De rechter past op de overheid toegesneden normen toe via de open
privaatrechtelijke normen, waarbij met name de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur als toetsingsnormen functioneren.

Conduderend kan worden gesteld dat de wettelijke grondslag van
privaatrechtelijke bevoegdheden niet voldoende is voor de legitimatie van
verplichtingen die door middel van die bevoegdheden zijn opgelegd. Die
legitimatie is wel te vinden in het toestemmingsvereiste voor het aan-
gaan van privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen. In de praktijk blijkt die
toestemming door de ongelijkwaardigheid van partijen veelal slechts in
schijn aanwezig te zijn. Ter compensatie van het ontbreken van de

58    HR 11 januari 1957, NJ 1959,37.

59  AAe 38 (1989) 6, pp. 572 e.v. m.nt. van S£33. Kortmann.
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waarborg gelegen in expliciete aanvaarding van verplichtingen toetst de
rechter via de open normen of in concreto sprake is van een evenwich-
tige belangenbehartiging. Voor de overheid betekent dit mede een toet-
sing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hierboven is
geconstateerd dat het legaliteitsbeginsel als zodanig in het privaatrecht
niet wordt erkend. Naar mijn mening kan wel gesteld worden dat in het
privaatrecht evenals in het bestuursrecht een legitimatie wordt geeist
voor de totstandkoming van verplichtingen. De vraag is nu of "de pri-
vaatrechtelijke legitimatie" voor de overheid in voldoende mate een
rechtsstatelijke basis biedt om verplichtingen (andere dan die beperkin-
gen van grondrechten inhouden) aan de burger op te leggen. Voor de
beantwoording van deze vraag, zal nog aandacht besteed worden aan de
betekenis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in dit
verband.

2.2.2 - RediAzekerheid'his algemeen beginsel van behoorlijk bestuur

De overheid is ook bij haar privaatrechtelijk handelen gebonden aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuuto. In het kader van deze
bespreking is vooral belangrijk het algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur dat de burger beschermt tegen willekeurig overheidsoptreden.
Daartoe dient met name gewezen te worden op het rechtszekerheidsbe-
ginsel ook voor privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen. Burgers hebben er
groot belang bij duidelijk te weten wanneer en onder welke voorwaarden
de overheid van haar privaatrechtelijke bevoegdheden gebruik zal (of
moet) maken. Voor het (niet) gebruik van privaatrechtelijke bevoegdhe-
den kan men namelijk even afhankelijk zijn van de medewerking van de
overheid als bij (niet) gebruik van bestuursrechtelijke bevoegdheden. Dat
is bij voorbeeld het geval wanneer de overheid een monopoliepositie
bekleedt, zoals veelal bij de uitgifte van grond. Op grond van het
rechtszekerheidsbeginsel dat zowel in privaatrechtelijke rechtsbetrekkin-
gen met de overheid, als in bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen een
belangrijke rol speelt, kan een verplichting voor de overheid worden
aangenomen om over te voeren beleid bij uitoefening van privaatrech-

\
telijke bevoegdheden beleidsregels of algemene voorwaarden vast te
stellen. Door de vaststelling van een regeling krijgt de burger inzicht in

, de beleidslijn van het bestuur en kan hij daar zijn gedrag op af stemmen.
In welke gevallen beleidsregels moeten worden vastgesteld en in welke
gevallen met een individuele beslissing kan worden volstaan is niet precies
te zeggen. Als bij herhaling in vergelijkbare gevallen een bevoegdheid
gebruikt wordt, zou de vaststelling van een beleidsregeling zinvol kunnen

60  A.J.C. de Moor-van Vugt, M.H. Kobussen, Hoge Raad verlaat Landsmeerdoctrine, De
Ge,nee,ttestem 6840 (1987), 1; zie ook voor een bespreking van de rol die algemene
beginselen van behoorlijk bestuur kunnen spelen bij privaatrechtelijk overheidshan-
delen Commentaar Awb, decl artikel 3.1.1, (M.H. Kobussen).
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zijn. Indien de burger van het gebruik van de privaatrechtelijke bevoegd-
heid afhankelijk is, is de werking van het rechtszekerheidsbeginsel zo
sterk dat in ieder geval een regeling niet zou mogen ontbreken. Dit
geldt bij voorbeeld ten aanzien van het reeds genoemde voorbeeld van
gronduitgifte door gemeenten61. Via de beleidsregeling kunnen burgers
weten onder welke voorwaarden de bevoegdheid tot verkoop van grond
wordt uitgeoefend. Door de vaststelling van beleidsregels bindt de ge-
meente zichzelf. Burgers kunnen met een beroep op de beleidsregel
aanspraak maken op het sluiten van een overeenkomst indien aan de in
beleidsregel opgenomen voorwaarden is voldaan.

De eis van een regeling over gebruik van ook privaatrechtelijke
bevoegdheden is hier gebaseerd op het rechtszekerheidsbeginsel en ni.et
expliciet op het gelijkheidsbeginsel. Tussen het rechtszekerheidsbeginsel _
en het gelijkheidsbeginsel bestaat echter een belangrijke samenhang. Het
gelijkheidsbeginsel stelt    de    eis,    dat de overheid_alleen--up. grond--van
objectief te rechtvaardigen -crimia-onderscheid mag maken. Overheids-
optreden mag niet willekeurig zijn. Het beginsel geldt aIs algemeen
beginsel van behoorlijk bestuur, maar ook als grondrecht gepositiveerd in
artikel 1 van de Grondwet, evenzeer voor privaatrechtelijk, als voor
bestuursrechtelijk overheidsoptreden. Voor de realisering van de plicht
tot gelijke behandeling in gelijke gevallen is het in het algemeen niet
noodzakelijk, dat de criteria aan de hand waarvan onderscheid gemaakt
wordt in een regeling worden neergelegd. De toetsing van het overheids-
optreden aan het gelijkheidsbeginsel door de rechter wordt bij toepassing
van een regeling eenvoudiger. De burger kan dan gemakkelijker bewijzen
dat het bestuur het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden of het bestuur
kan bewijzen dat het juist op goede gronden onderscheid heeft gemaakt.
Overigens kan het bestuur ook op grond van een mededelingsplicht
gedwongen worden de relevante informatie te geven62

Beleidsregelingen bieden wellicht minder waarborg voor de burger
dan algemeen verbindende voorschriften -ze kunnen in het algemeen
sneller worden gewijzigd- maar daartegenover staat dat de rechterlijke
controle bij toepassing van deze regelingen groter is63. Het bestuur zal

61 Vergelijk het uniforme aanbestedingsreglement (hierover J. Spier, Overeenkomsten
niet de overheid, Deventer 1981, pp. 40 e.v.) en het rapport Harmonisatie van grond-
uitgiftevoorwaarden, uitgegeven in 1988 door het Instituut voor Bouwrecht. (Hierover
Bottwredit 1989, pp. 1-32.)

62   Zie de paragraaf over het democratiebeginsel.
63 P. de Haan noemt bij de presentatie van het rapport Harmonisatie van gronduitgif-

tevoorwaarden zes voordelen van opname van gronduitgiftevoorwaarden in een
verordening boven opname in een informele vaststelling (is dit een beleidsregeling?).
Zie Boitwrecht, 1989, p. 8.
Onder bepaalde voorwaarden worden beleidsregels aangemerkt als recht in de zin
van artikel 99 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Zie over de verhouding
tussen beleidsregels, recht in de zin van 99 RO en algemene voorwaarden gehanteerd
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in verhoogde mate (in vergelijking met toepassing van algemeen verbin-
dende voorschriften) met de aangevoerde bijzondere omstandigheden van
de burger rekening dienen te houden (niet-afwijking van de regeling
moet gemotiveerd worden). De rechter kan toetsen of in concreto het in
de overeenkomst opgenomen beding als onredelijk bezwarend moet worden
aangemerkt64. Bij de toetsing van de clausule dient de rechter rekening
te houden met het feit dat het de overheid is, die het beding heeft
opgelegd. Een factor van betekenis bij de beoordeling van de rechtmatig-
heid van het beding is ook of het geldig zou zijn, ware het in een
bestuursrechtelijke regeling vervat65.

De vaststelling van regelingen die de voorwaarden bevatten op grond
waarvan de overheid met een burger een overeenkomst zal aangaan, is
geen nieuw verschijnsel. Zo bevat de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(WRO) een opdracht voor de gemeenteraad een verordening vast te stellen
waarin de voorwaarden warden vastgelegd waaronder de gemeente mede-
werking zal verlenen tot de exploitatie van gronden, omdat particuliere
exploitanten van grond afhankelijk zijn van deze medewerking. Het
tweede lid van artikel 42 WRO bepaalt dat in de Exploitatieverordening
in ieder geval voorschriften worden opgenomen over de gevallen waarin
en de wijze waarop het treffen van voorzieningen van openbaar nut

door de overheid het zeer lezenswaardige artikel van F.J. van Ommeren, Door de
overheid gehanteerde algemene voorwaarden en het recht in de zin van artikel 99
Wet RO, NTB 1991, pp. 54-61.

64 Een vraag die hier speelt, is of en zo ja wanneer de regelingen over gebruik van
privaatrechtelijke bevoegdheden zijn aan te merken als algemeen verbindende voor-
schriften. Als onderscheidend criterium is hierboven genoemd de bevoegdheid tot
wetgeving die aan algemeen verbindende voorschriften ten grondslag ligt. De be-
voegdheid tot vaststelling van privaatrechtelijke wetgeving is voor andere wetgevers
dan de wetgever in formele zin zeer beperkt, omdat volgens artikel 107 Grondwet de
wet het burgerlijk recht regelt. Uit dit artikel kan men afteiden dat voor de vast-
stelling van burgerlijk recht een explicite bevoegdheid noodzakelijk is. Vgl. hierover
H.Ph.JA.M. Hennekens, De gemeentelijke wetgever en het privaatrecht, RegeZMaat

1987, p. 104. In dezelfde zin: H. Cohen Jehoram, Wie geeft de bu,xerlijke wet7,
inaugurele rede Universiteit van Amsterdam, Deventer 1967, die de toekenning van
de bevoegdheid tot vaststelling van standaardregelingen aan de Kroon in afdeling 3,

Boek 6, NBW verwerpt, omdat deze te algemeen, als blanco machtiging, is geschied
(p. 33). Het onderscheid tussen beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften
is van belang voor de bevoegdheid tot afwijking van de regeling. Voor de toetsings-

bevoegdheid van de regeling op onredelijk bezwarende bedingen door de rechter is
het onderscheid naar mijn mening niet van belang. De regeling van de algemene
voorwaarden in afdeling 3, Boek 6, van het Nieuw BW blijft van toepassing en kan
niet door de lagere regelgever opzij worden gezet.

65    Vgl. Hof Leeuwarden 23 maart 1983, AB 1983, 336. Deze omweg langs de publiekrech-
telijke regeling is overigens overbodig indien men ervan uitgaat, dat aan privaatrech-
telijkeregelingendezelfdeeisenmoetenwordengesteldalsaanbestuursrechtelijkeregelingen.
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afhankelijk worden gesteld van de afstand van grond aan de gemeente en
over de berekening en verdeling van de kosten van de openbare voor-
zieningen over de gronden. In de verordening wordt aldus het beleid van
gemeenten met betrekking tot het afsluiten van exploitatieovereenkomsten
vastgelegd. De bedoeling van de artikel 42 WRO is dan ook de verhoging
van de rechtszekerheid van grondeigenaren66. Indien de aspirant-ex-
ploitant aan de voorwaarden voldoet, is de gemeente verplicht een
overeenkomst aan te gaan onder de in de verordening opgenomen voor-
waarden.

Als tweede voorbeeld kan de Regeling beheersovereenkomsten 1988 7
worden genoemd waarin is geregeld wanneer en onder welke voorwaarden
met boeren overeenkomsten kunnen worden gesloten over het beheer van
gronden met het doel de landbouw mede te richten op doeleinden van
natuur- en landschapsbehoud. De regeling bevat onder andere bepalingen
over de procedure tot het sluiten van een beheersovereenkomst, over de
vergoedingen die aan boeren worden verstrekt, over algemene voorwaar-
den die deel uit maken van de overeenkomst en over een geschillencom-
missie. Deze beleidsregeling verhoogt in belangrijke mate de rechtsze-
kerheid van boeren. In de regeling staat immers vermeld wanneer men in
aanmerking komt voor een overeenkomst, welke voorwaarden kunnen
worden opgelegd en welke vergoedingen door de overheid worden ver-
strekt. De rechter kan uiteindelijk (de totstandkoming of de weigering
van) de overeenkomst aan de beleidsregeling toetsen. Door de regeling
wordt gegarandeerd dat privaatrechtelijk overheidsoptreden op het ter-
rein van de beheersovereenkomsten voorspelbaar en niet willekeurig is.

2.2.3 Privaatreclitelijke en bestuursrechtelijke discretionaire bevoegdhe-
den vergeleken

Op het eerste gezicht lijkt het belangrijkste onderscheid tussen een
bestuursrechtelijke en een privaatrechtelijke bevoegdheid de doelgebon-

Idenheid van de bestuursrechtelijke bevoegdheid en de algemeenheid van
 een privaatrechtelijke bevoegdheid. Een privaatrechtelijke bevoegdheid
wordt in het algemeen niet met een bepaald doel gegeven. Soms wordt
betoogd dat privaatrechtelijke bevoegdheden slechts dienen tot beharti-
ging van individuele, persoonlijke belangen. In zijn bijdrage aan het
WPNR-themanummer 150 jaar BW relativeert Lubach deze stelling door te
betogen dat het algemeen belang in het privaatrecht een plaats heeft
gekregen. Het algemeen belang is echter, volgens Lubach (als ik hem
goed begrijp), nooit het doel van de privaatrechtelijke rechtsbetrek-

66 F.HA.M. Thunnissen, Privaatrechtelijk kostenverhaal, baatbelasting en bouwgrondbe-
lasting, Boitwrecht 1984, p. 284.

67   Staatscottrant 1988, 149, pp. 8 e.v.
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king68. Elders in het artikel betoogt Lubach dat "met de notie van de
behartiging van het algemeen belang de kern van het overheidshandelen
wordt geraakt". Naar mijn mening leidt dit tot de conclusie, dat het doel
van iedere rechtsbetrekking met de overheid -ook van de privaatrech-
telijke- de behartiging van het algemeen belang moet zijn. De overheid
kan zich nooit van de publieke taakvervulling losmaken. Het enige doel
voor de overheid mag zijn de bevordering van het collectief en individu-
eel belang van de leden van de samenleving69. Wanneer een particulier
of een particuliere organisatie een privaatrechtelijke bevoegdheid uitoe-
fent, kan de bevoegdheid gebruikt worden ter behartiging van zowel
individuele als algemene belangen.

Voor de overheid is zowel de privaatrechtelijke als de b stuursrech-
telijkrbevoegdlibid geb-onden aan de behartiging van het algemednbelang,
Bepaalde bestuursbevoegdheden zijn gebonden aan een specifiek algemeen
belang; voor andere bevoegdheden geldt die specifieke doelgebondenheid
niet of minder. Ook privaatrechtelijke bevoegdheden kunnen vooral de
behartiging van een algemeen belang tot doel hebben. Zo krijgt de
particulier (of de particuliere belangenorganisatie) krijgt met de in de
Wet algemene bepalingen milieuhygi8ne.70voorgestelde zorgvuldigheidsnorm
een juridisch handvat tot behartiging van het algemeen belang bij een
schoon milieu. De bepaling kan (mede) op civielrechtelijke wijze gehand-
haafd worden71. Bij de uitoefening van het recht door de particulier
kunnen uiteraard ook particuliere belangen een rol spelen. Verder kan
als voorbeeld van de erkenning door de wetgever van gemeenschappelijke
belangenbehartiging door particulieren gewezen worden y het vorderings-
recht dat aan consumentenorganisaties wordt toegekend 2. Hiernaast zijn
er ook wettelijke regelingen die de overheid de opdracht geven door
middel van privaatrechtelijke bevoegdheden beleid te verwezenlijken. Een
voorbeeld van het eerste is artikel 17 van de Onteigeningswet, dat bepaalt
dat de onteigenende partij hetgeen onteigend moet worden, bij minnelijke
overeenkomst moet trachten te verkrijgen. Daarnaast zijn er regelingen
waaruit blijkt dat de wetgever handelen op grond van privaatrechtelijke
bevoegdheden veronderstelt. De huidige Natuurbeschermingswet kent voor
de regulering van het gebruik van Natuurmonumenten een vergunningen-
systeem. Artikel 12 Natuurbeschermingswet bepaalt dat het verboden is
"zonder vergunning van Onze Minister (WVC) of in strijd met bij zoda-

68  A.R. Bloembergen, DA. Lubach, Burgerlijk recht en administratief recht: twee gelijk-

waardige rechtsgebieden, open verbonden in 66n rechtsorde, 1+TNR 5885 (1988), p. 452.
69   M. Scheltema, De rechtsstaat, a.w. 1989(a),pp. 57,58.

70. TK 16. 800

71    TK 21. 246, nr. 3, p. 30.
72 Zie artikel 3.11.8a van het wetsvoorstel NBW. Vgl. hierover E.H. Hondius, Het vor-

deringsrecht voor konsumentenorganisaties in rechtsvergelijkend perspectief, kantte-

keningen bij het voorgestelde 3.11.88 NBW, in: E.H. Hondius e.a. (red.), Het nieuw
BW in perspectief, Zwolle 1990.

115



Hoofdstuk 4

nige vergunning gestelde voorwaarden handelingen te verrichten, die...".
Voor de regulering van het gebruik van Staatsnatuurmonumenten kent de
Natuurbeschermingswet geen vergunningenstelsel, (waarschijnlijk) omdat
de minister het gebied kan beheren en voorwaarden kan stellen aan het
gebruik op grond van de eigenaarspositie van de staat73

Toetsingscriteria van de bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegd-
heden
Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de uitoefening van een
bestuursrechtelijke bevoegdheid wordt getoetst of een belangenafweging
heeft plaats gevonden. Voor de vraag welke belangen bij die afweging
moeten worden betrokken, kan de wettelijke regeling waarop de bevoegd-
heid berust, een aanwijzing bieden. Naast die belangen dienen in de
meeste gevallen ook andere belangen te worden betrokken. Daarbij kan
een rol spelen of die belangen door een andere wettelijke regeling worden
beschermd. In alle gevallen wordt de bevoegdheidsuitoefening getoetst
aan het ongeschreven recht. Deze toetsing kan er zelfs toe leiden dat
een bevoegdheid contra legem moet worden uitgeoefend74.

Bij een privaatrechtelijke bevoegdheid biedt de wet waarop de be-
voegdheid berust, in de meeste gevallen nauwelijks een toetsingskader75.
Dit ligt anders wanneer een wettelijke (of pseudo-wettelijke) regeling
de uitoefening van een privaatrechtelijke bevoegdheid door de overheid
aan een specifiek algemeen belang bindt. Daarnaast kan uit bestuursrech-
telijke regelingen blijken dat er geen ruimte is voor de uitoefening van
een privaatrechtelijke bevoegdheid76. Het privaatrecht biedt daarnaast
nog aanvullende rechtsbescherming voor gevallen waarin van een vrije
wilsovereenstemming als grondslag voor verplichtingen geen sprake meer
is. In deze paragraaf zijn genoemd het dwingend privaatrecht en de
subjectiveringstendens in de rechtspraak. Daarnaast kan evenals in het
bestuursrecht toetsing van gebruik van discretionaire bevoegdheden aan
algemene beginselen van behoorlijk bestuur -vooral het rechtszekerheids-
beginsel- bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het overheidsop-
treden een alternatief zijn voor toetsing aan het legaliteitsbeginsel.. t
het rechtszekerheidsbeginsel kan -zoals in de voorafgaande paragrafen
voor zdwel -bestuursrechtelijke, als privaatrechtelijke bevoegdheden is

73 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 325. Zie voor de bijzondere positie van de overheid

als eigenaar, M.H. Kobussen, Zorgvuldigheid en gemeentelijk eigendom, De Genieente-
stem 6866 (1988), 3.

  CRvB
18 februari 1975, AB 1975, 243; HR 12 april 1978, NJ 1979, 533; vgl. ook het

rapport opgesteld door een commissie van de Stichting Centrum voor onderzoek van
het Sociaal Zekerheidsrecht, Contra legem-uitvoering in het sociaal verzekerings-
reclit, Deventer 1985.

75  Vgl. hierover H.J. Simon, Boitwreclit 1988, p. 6.

76 M.H. Kobussen, Inleiding over de verhouding bestuursrecht en privaatrecht, in:
Besttiursrecht en Nieuw B.W., a.w., 9 4.
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betoogd- voortvloeien dat het bestuur ook over het gebruik van privaat-
rechtelijke bevoegdheden beleidsregels dient vast te stellen. Voor zover
in het wetsvoorstel van de Algemene wet bestuursrecht een verplichting
tot de vaststelling van beleidsregels wordt opgenomen, zal deze verplich-
ting zich evenzeer tot de vaststelling van beleidsregels over gebruik van
privaatrechtelijke, als over gebruik van bestuursrechtelijke bevoegdheden
dienen uit te strekken. Ook overigens dient de regeling over beleidsre-
geling van toepassing te zijn op privaatrechtelijke handelingen.

2.3 Conclusie

Zijn de waarborgen die het geldende recht biedt voldoende, of dient ten
aanzien van "ingrijpend" privaatrechtelijk optreden de eis van een wet-
telijke grondslag gesteld te worden? In de eerste plaats dient te worden
vastgesteld, dat voor beperkingen van grondrechten in iedere rechtsbe-
trekking tussen burger en overheid een wettelijke grondslag vereist is.
Dan blijft de vraag of het stellen van de legaliteitseis voor zowel be-
stuursrechtelijk, als privaatrechtelijk overheidsoptreden voor de burger
een extra waarborg zou bieden. Dit lijkt niet het geval te zijn. Volgens
de besproken opvattingen -waarbij ik mij hier wil aansluiten- is uitbrei-
ding van het legaliteitsbeginsel over het gehele bestuursrechtelijke
optreden niet zinvol. Om gelijke reden lijkt uitbreiding van het formele
legaliteitsbeginsel -de eis van een specifiek wettelijke grondslag naast
een algemene grondslag die als uitvloeisel van de privaatrechtelijke
bevoegdheid in het Burgerlijk Wetboek kan worden gevonden- tot het
gehele privaatrechtelijk overheidsoptreden niet verstandig77. Het lijkt
immers onmogelijk tot een zinvolle normering van alle privaatrechtelijke
bevoegdheden te komen'18. Daarbij verdient het de aandacht dat het
legaliteitsbeginsel ook in het bestuursrecht is uitgehold. Indien aan het
gehele privaatrechtelijke overheidsoptreden de legaliteitseis wordt ge-
steld, zou men een eis stellen die ook in het bestuursrecht niet is
gerealiseerd. Voor het privaatrecht valt in plaats van een rigide legali-
teitseis meer heil valt te verwachten van de remedie die ook in het
bestuursrecht tegen uitholling van het beginsel wordt gebruikt, namelijk
de toetsing aan het ongeschreven recht. De rechter dient dan bij toet-
sing van de uitoefening van privaatrechtelijk bevoegdheden dezelfde
maatstaven aan te leggen als bij die van bestuursrechtelijke bevoegd-
heden. Op die manier wordt het bestuur gebonden aan de essentie van

77  Vgl. de (minder geslaagde?) pogingen om aan subsidieverlening een wettelijke basis

te verschaffen. Zie JA. de Bruijn, De Kaderwet verstrekking financiele middelen EZ:
instrument noch waarborg, in: Besmurswetenschappen 1989, nr. 2, pp. 94-102.

78 Alleen voor die terreinen waar een zinvolle normering mogelijk is, dient deze te
worden nagestreefd. Welke terreinen zich hiervoor lenen, vergt nader onderzoek.
Als voorbeeld kan de gronduitgifte worden genoemd, nu het mogelijk blijkt gronduit-
giftevoorwaarden te harmoniseren. Zie noot 61.
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11£LlegaUteitsbeginsil, hgt rechtszekerheidsbeginsel79. Voor het aannemen
van deze gebondenheid kan steun worden gevonden in het geldende recht
waar de doorwerking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
in privaatrechtelijke verhoudingen met de overheid is erkend.

3       Het democratiebeginsel80

3.1 Inleiding

In de inleiding tot dit hoofdstuk is gewezen op de sterke samenhang
tussen het legaliteitsbeginsel en het democratiebeginsel. Volgens het
legaliteitsbeginsel mogen aan vrijheden van burgers geen andere beper-
kingen worden gesteld dan krachtens een besluit van een orgaan dat op
een democratische legitimatie kan bogen. Hierbij valt op dat die demo-
cratische legitimatie blijkbaar te onderscheiden is van de rechtsstatelijke
legitimatie. Op dit punt zal hieronder nader worden ingegaan.

In een democratie kunnen burgers direct of indirect invloed uitoefe-
nen op het overheidshandelen. In de representatieve democratie kiezen
burgers vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de totstandkoming van
wetgeving. Die wetgeving is dan democratisch gelegitimeerd. Aanvankelijk
bleef de invloed van het democratiebeginsel beperkt tot het niveau van
regelgeving. In die zin is het dan ook sterk verbonden met het legali-
teitsbeginsel. De democratische legitimatie van het bestuur was terug te
voeren op de uitvoering van besluiten die tot stand gekomen zijn met
medewerking van de volksvertegenwoordiging. Nu de taak van het be-
stuur zich ontwikkeld heeft tot meer dan louter uitvoering van wetten,
is het democratiebeginsel zich ook rechtstreeks tot het bestuur uit gaan
strekken. In paragraaf 3.2.2 wordt op de achtergronden van deze ontwik-
keling nader ingegaan. Doorwerking van het democratiebeginsel tot het
uitvoeringsniveau is te zien in de ontwikkeling in de openbaarheidsver-
plichtingen voor het bestuur (paragraaf 3.2.3). Het beginsel van open-
baarheid van bestuur is te zien als een uitvloeisel van het democratiebe-
ginsel. Daarnaast wordt aan belanghebbenden de mogelijkheid geboden
hun zienswijzen naar voren te brengen voordat een besluit wordt geno-
men (paragraaf 3.2.4). Afdeling 3.4 van het wetsvoorstel van de Algemene
wet bestuursrecht regelt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van
besluiten. Deze procedure kan bij wettelijk voorschrift worden ingevoerd,
maar wanneer het bestuursorgaan de uitgebreide voorbereidingsprocedure

279') Men zou kunnen zeggen dat bestuur materieel aan het legaliteitsbeginsel is gebonden.
804 De eerdere versie van de gedeelten van deze paragraaf over De Wet openbaarheid

van bestuur en privaatrechtelijk handelen van de overheid is reeds gepubliceerd
onder de titel "De Wet openbaarheid van bestuur en het privaatrecht. Openbaarheid
en privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen overheid en burger" in: If'PNR 5952
(1990), pp. 161-168.
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doelmatig oordeelt kan de procedure ook zonder wettelijke verplichting
worden gevolgd. Op die wijze vindt tussen bestuur en burger "voorover-
leg" plaats en wordt aan de betrokkene de gelegenheid geboden op een
andere wijze dan via de volksvertegenwoordiging de bestuurlijke besluit-
vorming te beYnvloeden.

Na de bespreking van het democratiebeginsel in bestuursrechtelijke
verhoudingen (paragraaf 3.2) volgt de behandeling van de realisering van
het democratiebeginsel in het privaatrechtelijk overheidshandelen (para-
graaf 3.3).

3.2      Het democratiebeginsel in bestuursrechtelijke verhoudingen

3.2.1   De,nocratie en rechtsstaat

In deze studie is het democratiebeginsel beschreven als onderdeel van de
rechtsstaat. Realisering van de rechtsstatelijke beginselen veronderstelt
dan tevens realisering van het democratiebeginsel. Het democratiebeginsel
blijkt echter wel van de andere rechtsstatelijke beginselen te onder-
scheiden te zijn8lo Kenmerkend voor een democratie is de mogelijkheid
van burgers om het overheidshandelen te beYnvloeden. Kenmerkend voor
de rechtsstaat is de gebondenheid van de overheid, inclusief de democra-
tisch gelegitimeerde organen, aan het recht. Een besluit dat langs demo-
cratische weg tot stand is gekomen, hoeft daarmee nog niet in overeen-
stemming te zijn met het recht82

Met het democratiebeginsel wordt vooral beoogd de vrijheid en het
zelfbeschikkingsrecht van de gemeenschap te waarborgen, terwijl met de
overige rechtsstaatsbeginselen de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht
van het individu wordt nagestreefd. Brenninkmeijer wijst op deze twee
verschillende vormen van vrijheid. Hij onderscheidt enerzijds de individu-
ele vrijheid die wordt beschermd door rechtsnormen (in het bijzonder
grondrechten) en anderzijds de vrijheid van de gemeenschap om niet

onderworpen te zijn aan de wil van de leider(s)83. De rechter kan in het
bijzonder worden gezien als de bewaker van de individuele vrijheid, het

81  Vergelijk bij voorbeeld Anne Marie Bos, Demokratie en rechtsstaat, Nijmegen 1987,

m.n. p. 13.
82  Helaas is het niet moeilijk een voorbeeld van zo'n besluit te noemen. De Hoge Raad

oordeelde in zijn arrest van 14 april 1989, dat hij "de te dezen bestreden bepalingen
van de zgn. Harmonisatiewet (..) in strijd acht met gerechtvaardigde verwachtingen
van de betrokken studenten en derhalve met het rechtszekerheidsbeginsel. Aan deze
vaststelling worden geen gevolgen verbonden, omdat in casu het toetsingsverbod van

toepassing is, AAe 38 (1989), 6, pp. 578 e.v. m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin; AB 1989, 207
m.nt. F.H. van der Burg.

83 A.F.M. Brenninkmeijer, De toegatig tot de rechter. Een onderzoek naar de betekenis
van onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat, Zwolle 1987, para-
grafen 4.3.9 en 4.3.10.
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democratisch bestuur als bewaker van de vrijheid van de gemeenschap,
"van de bestuurde personenkring"84. De besluiten van de rechter en het
democratisch bestuur zijn niet altijd tot elkaar te herleiden. Tussen
beide besluiten kan een zekere spanning optreden, omdat de besluiten
van de rechter niet alle zijn te herleiden tot de democratisch tot stand
gekomen wet. Brenninkmeijer spreekt hier van een "concurrente besluit-
vorming"85

"Als uitvloeisel van de concurrente besluitvorming in de democra-
tische rechtsstaat is enerzijds het resultaat van de besluitvorming
formeel gelegitimeerd door toepassing van de democratische metho-
de, en anderzijds meer materieel gelegitimeerd door de rechterlijke
toetsing aan grondrechten en andere fundamentele rechtsbegin-
selen; democratie en rechtsstaat vullen elkaar aan"86.

De democratische en rechtsstatelijke legitimatie zijn volgens Brennink-
meijer dan ook niet inwisselbaar. Bij deze gedachte wordt hier aange-
sloten.

3.2.2   Democratische tekorten

Volksvertegenwoordigers krijgen een blanco mandaat, zij stemmen volgens
artikel 67 Grondwet zonder last. Zij zijn niet gebonden aan opdrachten
van kiezers en (juridisch) ook niet aan de partij. De volksvertegenwoor-
digers zijn niet terugroepbaar, noch hoeven zij hun zetel ter beschikking
te stellen wanneer zij hun lidmaatschap van de partij op ;even,

zelfs niet
wanneer zij hierover een overeenkomst gesloten hebben 7. De mogelijk-
heid bestaat, dat kiezers zich steeds minder in de keuzen van hun

84   Brenninkmeijer, a.w. 1987, pp. 148 en 149.
85 Brenninkmeijer, t.af; zie ook A.F.M. Brenninkmeijer, Kemenergie, reditsstaat en

democratie, Zwolle 1983.
Het begrip concurrente besluitvorming lijkt minder juist om het onderscheid aan te
geven. Concurrentie veronderstelt immers dat rechter en wetgever hun werkterreinen
trachten te vergroten ten koste van elkaar. Dit lijkt niet het geval te zijn. In
hoeverre concurrent hier in de betekenis van 'gelijke rang" kan worden opgevat, is
de vraag. Uiteindelijk heeft een van beide het laatste woord. Verder blijft ook de
wetgever zelf verantwoordelijk voor de overeenstemming van de wetgeving met het
recht en kan daarop worden aangesproken. Voor zover onder "concurrente besluitvor-
ming" wordt begrepen, dat beide organen een eigen herkenbare taak vervullen en
beide hun eigen doelstellingen behartigen kan met het begrip worden ingestemd.

86   Brenninkmeijer, a.w. 1987, p. 150.
87  HR 18 november 1988, AB 1989, 185 (Arubaanse verkiezingsafspraak, de overeen-

komst tot afstand van de zetel wanneer het partijlidmaatschap wordt opgezegd, is

nietig vanwege strijd met het beginsel van het vrije mandaat dat van publieke orde
is).
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vertegenwoordigers herkennen88. Om die reden is ervoor gepleit, dat de
politieke rol van de burger niet beperkt moet blijven tot het uitbrengen
van zijn stem. Tegenover het zgn. democratisch elitisme verdedigt men
de opvatting dat het democratisch beginsel van gelijkwaardigheid van

bur ers
meer eisen stelt dan het recht om vertegenwoordigers te kie-

zen 9. Burgers moeten gestimuleerd worden te participeren in de poli-
tieke besluitvorming. Een politiek stelsel waarin zowel concurrentie tussen

politieke leiders mogelijk is (het door Schumpeter en Dahl oorspronkelijk
beklemtoonde kenmerk van democratie) als geYnstitutionaliseerde par-
ticipatie van de bevolking bestaat, wordt door Dahl aangeduid als een
polyarchie90.

Naast de hierboven geschetste vergroting van de afstand tussen

vertegenwoordiger en vertegenwoordigde, is er een ontwikkeling te zien
waarbij de controlemogelijkheden van het parlement op het bestuur
kleiner zijn geworden, terwijl het bestuur steeds meer taken krijgt91
Het parlement draagt meer bevoegdheden over, maar ook is het bestuur
geinternationaliseerd92. Tal van besluiten die voor Nederland belangrijke
rechtsgevolgen hebben, worden in Brussel genomen. Bestuurders kunnen
door de nationale parlementen ter verantwoording worden geroepen, maar
men kan zich achter het internationale forum verschuilen. Verder ver-
mindert de parlementaire invloed doordat wetenschappelijke deskundigheid
in het beleidsproces betrokken wordt93. In de tweede paragraaf van dit
hoofdstuk bij de bespreking van het legaliteitsbeginsel is al op dit
verschijnsel gewezen. Daar is geconstateerd dat de wet niet aan het
democratievereiste voldoet, onder andere omdat het zwaartepunt in de
wetgevingsprocedure vanwege de ingewikkeldheid van problemen is ver-
schoven van de vaststellingsfase naar de voorbereidingsfase.

In het rapport "Relatie kiezers-beleidsvorming" van de commissie
Biesheuvel wordt een afnemende medeverantwoordelijkheid van de burgers
voor het politieke proces geconstateerd. Daardoor neemt de legitimatie
van de bestuurders voor ingrijpende beslissingen a/4. Met dit laatste
punt wordt bedoeld dat bestuurders voor hun bestuursdaden onvoldoende
maatschappelijk draagvlak onderkennen. Participatie van burgers in het

88 W.H. Fortin en Thorn Holterman, in: Thorn Holterman (red.), Algemene begrippen
van /let Staatsrecht. Decl 1, Tweede geheel herziene druk, Zwolle 1989, p. 186.

89  H. Daudt, Het democratisch elitisme, in: J.JA. Thomassen (red.), Dentocratie, theorie
en praktijk, Alphen aan den Rijn, 1981, p. 121.

90   Robert Dahl in Polyarchy zoals weergegeven door Daudt in: a.w. 1981 p. 123.
91 Openbaarlieid en openheid, Rapport van de commissie heroritntatie overheidsvoor-

lichting, Commissie Biesheuvel, Tweede druk, 's-Gravenhage 1970, p. 3.
92 T.a.p.
93 T.af.
94 Relatie kiezers - beleidgvonning, Rapport van de staatscommissie van advies inzake

de relatie kiezers - beleidsvorming (Commissie Biesheuvel), 's-Gravenhage 1984, p. 124.
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besluitvormingsproces wordt als oplossing gezien voor de verminderde
legitimatie van de representatieve democratie.

De participatieve democratie vult de representatieve democratie aan95.
Realisering van de openbaarheid van bestuur is niet alleen belangrijk
voor de realisering van de representatieve democratie (voor een juiste
keuze van vertegenwoordigers), maar ook om participatie mogelijk te
maken. Participatie kan men in drie trappen verdelen: meeweten, meepra-
ten en meebeslissen960 Alvorens men mee kan praten, dient men "te
weten", men dient over relevante informatie te beschikken.

3.2.3 Openbaarheid

Onder het openbaarheidsbeginsel kan met De Jong worden verstaan het
beginsel dat eist dat

"Het overheidshandelen (..) zodanig (moet) geschieden dat door de
burgers kennis genomen kan worden van alle informatie die rele-
vant is voor het direct of indirect beYnvloeden van dat hande-
len"97

Openbaarheid is geen doel op zich, maar bevordert een betere democrati-
sche bestuursvoering98. In de Grondwet is in artikel 110 de openbaarheid
voor de overheid als volgt vastgelegd:

"De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaar-
heid volgens regels bij de wet te stellen".

De behoefte aan openbaarheid is toegenomen doordat het parlement dat
per definitie in de openbaarheid werkt, steeds meer taken aan het be-
stuur delegeert dat zijn taken "in de regel achter gesloten deuren uitoe-
fent"99. Door vergroting van de openbaarheid kunnen de media naast en
in aanvulling op het parlement controle op het bestuur uitoefenen.
Openbaarheid ziet hier op openbaarheid van documenten. Openbaarheid
kan ook betrekking hebben op openbaarheid van vergaderingen en pro-

95  P. de Haan, Th. G. Drupsteen, R. Fernhout, Besnmrsrecht in de sociale rechtsstaat,
Decl 2. Bestuurshandelingen en waarborgen, derde geheel herziene druk, Deventer
1986, p. 139. Zie ook het rapport van de commissie Biesheuvel.

96 Rapport commissie Biesheuvel, a.w., p. 128.
97 H.M. de Jong, Nonn en feit in de Gemeente. Een rechtstheoretisch en empirisch

onderzoek naar het geldende recht in Nederlandse gemeenten, Enschede 1989, p.
120.

98 Het openbaarheidsbeginsel is niet als subjectief recht bij de grondrechten in de
Grondwet opgenomen, omdat de beperkingen op het recht te vaag geformuleerd
zouden moeten worden. Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid, decl II, in:
Documentatiereeks, decl 13, 's-Gravenhage 1977, p. 198.

99 J.M. de Meij, De openbaarheidswetge,·ing in Nederland. Analyse van de totstandko-
mingsgeschiedenis en de inhoud van de Wet openbaarheid van bestuur en de daarbij
behorende uitvoeringsregelingen. Achtergrondstudie 10. Evaluatie commissie Wet
openbaarheid, 's-Gravenhage 1983, pp. 13 en 14.
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cedures. Het is duidelijk dat de openbaarheid van vergaderingen van
vertegenwoordigende lichamen bijdraagt tot mogelijkheid van controle
door, maar ook tot betrokkenheid van het publiek. De Grondwet bepaalt
in artikel 66, eerste lid, dat de vergaderingen van de Staten-Generaal
openbaar zijn. Artikel 125, tweede zin, Grondwet bepaalt hetzelfde voor
de vergaderingen van provinciale staten en de gemeenteraad.

3.2.3.1    De Wet openbaarlieid van bestuur

Artikel 110 Gw. ziet op de andere zijde van de openbaarheid, namelijk
die van documentenloo. De (algemene) wet volgens welke de overheid
openbaarheid betracht, is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het
doel van de Wob is het proces van beleidsvorming doorzichtiger te maken,
de participatie van de burger te bevorderen en "spreiding van kennis en
macht" te bewerkstelligen. De huidige Wob bevat een algemeen informatie-
recht, dat uitgewerkt wordt in het Besluit openbaarheid van bestuur. In
het voorstel voor een nieuwe Wob is in de Wet zelf de uitwerking van
het recht opgenomenwl.

Ingevolge artikel 1 verstaat de Wob onder overheidsorganen "Onze
ministers, bestuursorganen van provincies en gemeenten en andere or-
ganen aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur".
Zelfstandige bestuursorganen zijn buiten de werkingssfeer van de wet
gehouden, omdat dit volgens de regering voor privaatrechtelijke rechts-
personen wegens hun organisatiestructuur in de huidige wetgeving niet
mogelijk is. Bovendien zouden problemen ontstaan, doordat deze organen
naast overheidstaken nog andere taken vervullen waarvoor de informatie-
plicht dan niet zou gelden. Zelfstandige bestuursorganen moeten daarom
"gecontroleerd" worden op grond van de instellingsregeling. Daar kan in
een op het orgaan toegesneden regeling de openbaarheidsverplichtingen
worden opgelegd. Voor zover zelfstandige bestuursorganen onder de
verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan vallen, kan via die organen
een verzoek om inlichtingen worden gedaan. Op de beperkte werkings-
sfeer van de Wob is kritiek uitgeoefend. Beers pleit ervoor, publiekrech-
telijke en privaatrechtelijke organisaties voor zover deze met openbaar
gezag zijn bekleed, onder de werkingssfeer van de Wob te laten val-
len102

100 P.W.C. Akkermans (red.), De Grondwet, een artikelsgewijs commentaar, Zwolle 1987,

p. 894.

101 AA.L. Beers, Cominentaar op het voorstel voor een nieuwe wet opetibaarlieid van
bestuur, Zwolle 1987, p. 1.

102 AA.L. Beers, a.w., pp. 29 e.v. Een organisatie heeft volgens Beers openbaar gezag,

indien zij op grond van een wettelijke voorschrift een publiekrechtelijke bevoegdheid
heeft om de rechtspositie van andere rechtssubjecten te bepalen. Zie ook AA.L.
Beers, Gewijzigd voorstel nieuwe Wet openbaarheid van bestuur aangenomen door de
Tweede Kamer, NTB 1991, pp. 1-10, m.n. pp. 2-4.
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3.2.3.2    De actieve en passieve informatieplicht

De informatieplicht voor de overheid kan worden onderscheiden in een
actieve en een passieve plicht. Een actieve bekendmakingsplicht heeft de
overheid ten aanzien van besluiten. Voor algemeen verbindende voor-
schriften is deze plicht gebaseerd op artikel 89 Grondwet. Voor andere
besluiten zal deze plicht worden opgenomen in afdeling 3.5 van het
wetsvoorstel voor een Algemene wet bestuursrecht. Artikel 3.5.1 van die
Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een besluit niet in werking
treedt voordat het is bekendgemaakt. De Wob bevat in artikel 2, eerste
lid, een opdracht aan het overheidsorgaan dat het rechtstreeks aangaat,
uit eigen beweging informatie te verschaffen over het beleid waaronder
begrepen de voorbereiding en de uitvoering daarvan zodra dit in het
belang is van een goede en democratische bestuursvoering. Dit artikel
beoogt echter niet door burgers rechtens afdwingbare verplichtingen op
te leggen aan overheidsorganen103. De overheid kan ook op grond van
bijzondere regelingen (of op grond van ongeschreven recht, met name op
grond van het materiele zorgvuldigheidsbeginsel) verplicht worden een
voornemen tot het nemen van bepaalde besluiten te publiceren of belang-
hebbenden op de hoogte te stellen. De Provinciewet en gemeentewet
kennen bepalingen over ter inzagelegging van de ontwerp-begroting en
ontwerp-rekeningl04. Volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen
ruimtelijke plannen voor een ieder ter inzage. De Wet algemene bepalin-
gen milieuhygiEne regelt de bekendmaking en inzage van ontwerp-beschik-
kingen genomen op grond van milieuhygi8nische wetten. Bij de bespreking
van inspraakprocedures wordt hierop teruggekomen.

Wat betreft de passieve informatieplicht bevat de Wob voor de rech-
ter af te dwingen rechten voor de burger. De burger heeft recht op
informatie die in overheidsdocumenten is vastgelegd. De Wob bepaalt dus
niet dat overheidsdocumenten openbaar ziin. In die zin is de Wob een
voorlichtingswet en geen openbaarheidsweti(}5.

3.2.3.3    Bestuurlijke aangetegenheid en documenten

De informatie die gevraagd wordt, moet een bestuurlijke aangelegenheid
betreffen, waaronder wordt verstaan een aangelegenheid betreffende het

103 AR 23 oktober 1984, in: AA.L. Beers, Jurispmdentieovenicht i,izake de Wet open-
baarheid van besmur over 1984. Vierde rapport uitgebracht aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep staatsrecht, bestuurs-
recht en bestuurskunde Tilburg, 1985, p. 103. Verkorte citeertitel: Beers (1984). In
het vervolg zal de verkorte citeertitel worden gebruikt, het jaartal geeft aan over
welk jaar het rapport is uitgebracht.

104 Artikelen 238 en 256 gemeentewet; artikelen 122 en 135 Provinciewet.
105 J.M. de Meij, noot bij ARRS 25 juli 1983, tB/S III nr. 460, p. 2550 (Provinciale

Zeeuwse Courant/Westerschouwen).
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beleid van een overheidsorgaan inclusief voorbereiding en uitvoering: het
openbaar bestuur in al zijn facetten106. Het noemen van de bestuurlijke
aangelegenheid is een voorwaarde voor het verkrijgen van informatie. Zo
werd een verzoek om toezending van het verslag van een vergadering
van een vereniging van burgemeesters, wethouders en secretarissen aan
een journalist van de Provinciale Zeeuwse Courant geweigerd, omdat deze
niet een bestuurlijke aangelegenheid had vermeld en het verslag zelf niet
als bestuurlijke aangelegenheid kon warden aangemerkt107.

Een verzoek om informatie aan een overheidsorgaan wordt ingewil-
ligd, tenzij daartegen bezwaar bestaat op een van de in artikel 4 Wob
genoemde gronden. In beginsel dient elk overheidsorgaan alle informatie
te verstrekken, ook wanneer die informatie privaatrechtelijk handelen
betreft. Een gemeentebestuur kan zich niet beroepen op de omstandigheid
dat het privaatrechtelijk handelen door de gemeente als openbaar lichaam
en rechtspersoon naar privaatrecht wordt verricht en dat de gemeente
daar in haar publiekrechtelijke hoedanigheid buiten staat (VzAR 25
februari 1988, De Gemeentestem 6857 (1988), 7, m.nt. Brederveld). Artikel
1 van het Besluit openbaarheid van bestuur (Bob) verstaat onder infor-
matie, gegevens neergelegd in documenten (schriftelijke stukken). Een
tussen TNO en een Amerikaans bedrijf gesloten principe-overeenkomst
over de overname van het Centraal proefdierenbedrijf van TNO is een
document in de zin van de Wobl08

Bij zijn verzoek dient de burger de bestuurlijke aangelegenheid te
vermelden waarover hij informatie verlangt (artikel 2, tweede lid, Bob).
De beperking tot bestuurlijke aangelegenheden vloeit volgens de nota van
toelichting bij het Besluit openbaarheid van bestuur, voort uit het sys-
teem van de wet die immers een goede en democratische besmursvoering
beoogt te bevorderen (Stb. 1979, 590). Dit betekent niet dat het van

belang is of een burger zijn verzoek om informatie doet uit het oogmerk
om een betere democratische beleidsvoering te dienen. Het doel waartoe
de informatie wordt gevraagd is niet relevant. Gegevens die men nodig
heeft voor de vervaardiging van een stadsplattegrond zijn documenten in
de zin van het Bob. Een gemeentebestuur kan zich niet aan de werking
van de Wob onttrekken door het sluiten van een overeenkomst waarbij
aan een bedrijf een monopoliepositie voor de verkrijging van bepaalde
informatie is verleend (AR 23 mei 1986, tB/S 1986, nr 96). Gegevens die
een gemeentebestuur verzameld heeft bij privaatrechtelijke overeenkomst,
vallen ook onder de werking van de Wob (VzAR 28 april 1983, LB/S XI
nr. 77, p. 347).

106 Beers (1987), p. 43.
107 Zie vorige noot. Vergelijk over het punt van het noemen van de bestuurlijke aan-

gelegenheid en/of het document, Beers, a.w.  1991, pp. 4 en 5
108 VzAR 18 maart 1987, nr. Rol. 0411/S31, zoals weergegeven in Beers (1987), p. 4.
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3.2.3.4     Openbaarheidsbelang versus andere belangen

Het spreekt vanzelf, dat het openbaarheidsbelang kan botsen met andere
belangen waarmee bij toepassing van de Wob rekening gehouden moet
worden. In deze paragraaf zal een aantal van die belangen worden be-
sproken. Steeds wordt daarbij aangegeven hoe is getracht de spanning
die kan ontstaan tussen deze belangen en het openbaarheidsbelang op te
lossen. Het kan zijn dat de Wob niet van toepassing is in gevallen waarin
zich deze andere belangen voordoen of dat de Wob voorziet in de moge-
lijkheid op grond van deze belangen van openbaarmaking af te zien. In
artikel 4 van de Wob (artikel 10 Wetsvoorstel Wob) is limitatief een
aantal gronden geformuleerd op grond waarvan het overheidsorgaan de
informatie kan weigeren. Deze uitzonderingsgronden worden in de vol-
gende paragraaf behandeld.

Het belang van geadresseerde
De geadresseerde kan er belang bij hebben als eerste van de informatie
kennis te nemen. Daarom is in het Bob de regel opgenomen, dat schrif-
telijke stukken en ander materiaal die bestemd zijn om te worden ver-
zonden, pas als documenten worden beschouwd als mag worden aangeno-
men dat zij de geadresseerde hebben bereikt. In het wetsvoorstel voor
de nieuwe Wob is deze regel in zoverre veranderd, dat "het belang dat
de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te nemen van de infor-
matie" moet worden afgewogen tegen het belang van (onmiddellijke)
openbaarmaking. De regel is hier geformuleerd als uitzonderingsgrond,
waarover hieronder meer.

Belangen van overheidsorganen bij geheimhouding van nog niet afgeronde
besluitvorming en van persoonlijke beleidsopvattingen
Verder kan het belangrijk zijn dat documenten nog niet openbaar wor-
den, omdat de besluitvorming over de aangelegenheid nog niet is af-
gerond of omdat de documenten persoonlijke beleidsopvattingen weer-
geven. Voor stukken met een intern karakter kent de Wob een beperk-
tere openbaarheidsverplichtingl09. Een verzoek om informatie uit stukken
opgesteld voor intern beraad kan worden afgewezen voor zover het
gegevens betreft "die nog in bewerking zijn of hoewel gereed, op zich-
zelf een onvolledig en daardoor vertekend beeld zouden geven;" (artikel
1, tweede lid, sub a, Wob). De burger heeft geen recht "op het verkrij-
gen van brokstukken onrijpe of eenzijdige informatie"110. Daardoor
zouden immers onnodige onrust en ongefundeerde verwachtingen ont-
staan.

109 In de nieuwe Wob is deze uitzonderingsgrond komen te vervallen. Documenten voor
intern beraad kunnen weI wegens onevenredige benadeling of bevoordeling geheim
worden gehouden. Beers, a.w.   1991, pp. 7-8.

110 TK 19 859, nr. 3, p. 22.
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Voorts wordt openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen van
bewindslieden, bestuurders of ambtenaren afgewezen (artikel 1, tweede
lid, sub b, Wob). Openbaarmaking zonder overleg van alles wat men
tijdens de voorbereiding van de besluitvorming zegt, zou de vrije me-
ningsvorming belemmeren. Bij openbaarmaking van beleidsopvattingen zal
men bovendien dienen te waken voor rechtstreekse betrokkenheid van
de ambtenaar in de bestuurlijke verantwoordingsplicht, doordat zijn
persoonlijke beleidsopvattingen bekend worden gemaakt. Het overheidsor-
gaan verstrekt in zo'n geval wel informatie over de in de documenten
vervatte feitelijke gegevens, uit die gegevens afgeleide prognoses en
beleidsalternatieven (artikel 1, tweede lid, slot, Wob). Deze beleidsalter-
natieven worden als objectieve alternatieven gepresenteerd zonder dat de
naam van een ambtenaar eraan wordt verbonden.

Ambtelijke adviezen om te komen tot een bestuurlijke besluitvorming
zijn in beginsel opgesteld ten behoeve van intern beraad en hoeven niet
openbaar gemaakt te worden. Wanneer echter uitsluitend op basis van die
stukken een besluit is genomen, kan men niet meer volhouden dat door
openbaarmaking een onvolledig en daardoor een vertekend beeld van de
in het geding zijnde materie wordt gegeven (AR 29 april 1986, AB 1988,
343). Een extern advies dat is opgesteld ten behoeve van overheidsor-
ganen is geen stuk bestemd voor intern beraad (ARRS 18 juni 1984,
Beers 1984, p. 119). Ook een principe-aanbod voor een grondtransactie
van de zijde van de gemeente kan nooit opgesteld zijn voor intern
beraad, omdat het aanbod aan een derde gericht is (AR 29 april 1986,
AB 1988, 343). Een basis-overeenkomst tussen de gemeente Harderwijk en
enkele ondernemingen over de bouw van een supermarkt is geen stuk
opgesteld ten behoeve van intern beraad, omdat partijen al gebonden zijn
aan de in het contract neergelegde rechten en verplichtingen. Het ge-
vraagde document heeft geen voorlopig karakter en wel externe werking.
Hieruit blijkt dat de besluitvorming is afgerond en de gegevens uit de
basisovereenkomst (het document in kwestie), geen "onvolledig en daar-
door vertekend beeld" opleveren. Dat over het stuk nog verder onder-
handeld moet worden doet daaraan niets af (AR 6 november 1984, tB/S
III, nr. 520, p. 3234).

Privacybelangen
Het ligt voor de hand dat openbaarmaking van informatie een inbreuk
kan betekenen op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n). Zo is
het voor een ieder duidelijk dat openbaarmaking van fiscale gegevens
door de belastingdienst een ernstige inbreuk op de privacy van de burger
zou betekenen. Ten aanzien van deze gegevens bestaat dan ook een
geheimhoudingsplicht ingevolge artikel 67 van de Algemene wet inzake

rijksbelastingen (Awr). Over de verhouding van deze fiscale geheimhou-
dingsplicht en de Wob zijn ook vele discussies en procedures gevoerd.
Artikel 67 Awr kan ten opzichte van de Wob als een lex specialis gelden.

Volgens de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak ziet artikel 67
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Awr echter alleen op informatie aan derden en niet op een verzoek om
informatie die uitsluitend de verzoeker zelf betreft (AR 31 juli 1984,
Beeis 1984, p. 102). Bovendien dient in gevallen waarin artikel 67 Awr
wel van toepassing is, te worden overwogen of niet gebruik moet worden
gemaakt van de (discretionaire) bevoegdheid tot het geven ontheffing
toegekend in het tweede lid van artikel 67 Awr. Hierbij dient de minister
rekening te houden met de maatstaven van de Wob (AR 26 juli 1984,
Been 1984, pp. 101, 102).

Ook in gevallen waarin de Wob van toepassing is, dient het over-
heidsorgaan een mogelijke aantasting van de persoonlijke levenssfeer in
het oog te houden. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een
van de redenen op grond waarvan openbaarmaking geweigerd kan worden.
Dit belang moet tegen het belang dat gediend is met openbaarmaking
worden afgewogen. Deze en andere weigeringsgronden komen in de
volgende paragrafen aan de orde.

3.2.3.5    De weigeringsgronden

Artikel 1 van de Wob bepaalt dat een verzoek om informatie gericht aan
een overheidsorgaan wordt ingewilligd, tenzij daartegen bezwaar op een
van de in artikel 4 genoemde gronden bestaat. Is de Wob van toepassing,
dan kan dus alleen met een gemotiveerd beroep op een van de uitzonde-
ringsgronden het verzoek om informatie worden afgewezen. In artikel 4
Wob staan limitatief de redenen genoemd op grond waarvan informatie
geweigerd kan worden. Zo kan verstoring van de vlotte voortgang der
werkzaamheden binnen een overheidsapparaat nooit een reden zijn voor
weigering van de informatie. Dit argument kan eventueel wel een rol
spelen bij de keuze van de vorm waarin de informatie wordt verstrekt
(artikel 6 Bob en AR 19 november 1986, Beers 1986, p. 16).

Weigeringsgronden kunnen worden verdeeld in absolute en relatieve
weigeringsgronden. Indien de gevraagde informatie de eenheid van de
Kroon in gevaar zou kunnen brengen of de veiligheid van de staat zou
kunnen schaden, blijft informatieverstrekking achterwege. Ook over
bedrijfs- en fabricagegegevens, voor zover deze door natuurlijke of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld, wordt
geen informatie verstrekt. Doet zich een van deze absolute weigerings-
gronden voor dan dient het overheidsorgaan de informatie te weigeren.

Aanwezigheid van een absolute weigeringsgrond dient wel per geval
gemotiveerd te worden. Zo is het van belang voor een beroep op het feit
dat de informatie bedrijfs- en fabricage-gegevens betreft of uit de
gegevens inderdaad wetenswaardigheden kunnen worden afgeleid of
gelezen over de technische bedrijfsvoering of over het produktieproces
dan wel met betrekking tot de afzet van produkten of de kring der
afnemers of leveranciers (AR 30 september 1985, Beers 1985, p. 75). Ook
ten aanzien van dossiers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst kan men
niet volstaan met de mededeling dat door openbaarmaking de veiligheid
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van de staat geschaad zou worden louter, omdat het dossier van de BVD
afkomstig is (AR 2 januari 1986, Beers 1986, p. 16). Een nadere motive-
ring is vereist.

Het belang van het informatieverzoek dient vervolgens ook te worden
afgewogen tegen de volgende belangen:

"d.    de betrekkingen van Nederland met andere landen;
e.   de economische en financi8le belangen van de staat en andere

publiekrechtelijke lichamen;
f.    de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
g. inspectie, controle en toezicht door of vanwege andere over-

heidsorganen;
h.  het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke

levenssfeer en de bescherming van medische en psychologische
onderzoeksresultaten, die individuele gevallen betreffen;

i.   het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden."

Deze gronden zijn relatieve uitzonderingsgronden, omdat -zoals hier-
boven reeds is gezegd- een afweging tussen deze belangen en het pu-
blieke belang van openbaarmaking dient plaats te vinden. Dit wil echter
niet zeggen dat de aanvrager een specifiek belang moet aanwijzen voor
zijn verzoek om informatie. Zoals hierboven onder 2 reeds is gesteld,
mag het motief van het venoek om infonnatie bij de beoordeling van de
aanvraag geen enkele rol spelen. Zo vernietigde de Afdeling rechtspraak
een besluit tot weigering van inzage in een overeenkomst tussen de
gemeente Ruurlo en de NCRV over het gebruik van het kasteel "Huize
Ruurlo", omdat niet van een onevenredige benadeling was gebleken en de
afwezigheid van enig specifiek belang van de informatievrager niet tot
weigering van de gevraagde informatie kon leiden (AR 15 juli 1983, tB/S
III, nr. 456, p. 2526, AB 1983, 572). Op de weigeringsgronden onder e en
i en op de eisen gesteld aan de motivering van een afwijzing van een
verzoek om informatie, wordt in de paragraaf privaatrechtelijk over-
heidshandelen en de Wob nader ingegaan.

3.2.3.6    De bevoegde rechter: Artikel Sa Wob

Het is steeds de bedoeling geweest 66n rechter over besluiten op grond
van de Wob te laten oordelen. Vanaf de totstandkoming van de Wob is
men ervan uitgegaan dat de Afdeling rechtspraak op grond van de Wet
Arob in deze de bevoegde rechter is. In 1981 is ingevoegd artikel 8a dat
de Afdeling rechtspraak expliciet tot bevoegde rechter in deze maakt
(Stb. 1981, 777). Reden voor deze toevoeging is uitbreiding van de toe-

passing van de Wob tot waterschappen. Zonder artikel 8a Wob zou de
Kroon tegen beschikkingen van deze waterschappen bevoegd zijn de
toepassing van de Wob te beoordelen.
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Ingevolge artikel 7 Wet arob, dient men alvorens beroep in te stellen
bij de Afdeling rechtspraak bij het orgaan dat de beschikking genomen
heeft [het orgaan dat het besluit tot (weigering van) informatieverstrek-
king heeft genomen] een bezwaarschrift in te dienenill. Het overheidsor-
gaan wordt aldus in de gelegenheid gesteld zijn besluit te heroverwegen.

De ambtenarenrechter lijkt ten opzichte van de Afdeling rechtspraak
een bijzondere positie in te nemen. De voorzitter van de Afdeling recht-
spraak achtte zich namelijk niet bevoegd te oordelen over een verzoek
van een ambtenaar op grond van de Wob tot inzage van zijn persoorIs-
dossier, omdat de weigering van dat verzoek aangemerkt kon worden als
een besluit jegens de ambtenaar "als zodanig". Ingevolge artikel 1, vierde
lid, van de Ambtenarenwet 1929 is de ambtenarenrechter bevoegd van
zulke besluiten kennis te nemen en is de bevoegdheid van de Afdeling
rechtspraak op grond van artikel 5 aanhef en onder d Wet Arob uitge-
sloten (VzAR 24 juli 1986, Beers 1986, p. 46). Beers heeft deze beschik-
king van de voorzitter terecht van kritisch commentaar voorzien. Naar
zijn mening dient alleen bij bijzondere openbaarmakingsregelingen een
niet-ontvankelijkheid te worden uitgesproken. Toepassing van de Wob
dient ter wille van de eenheid van de rechtspraak op dit terrein en
conform de strekking van artikel 8a Wob, alleen door de Afdeling recht-
spraak beoordeeld te worden112.

3.2.3.7    De Wob en het procesrecht

Voor de vraag wanneer de toepassing van de algemene wet, de Wob,
moet wijken voor bijzondere openbaarheidsregelingen, zoals wellicht
procesrechtelijke regelingen is het van belang te weten wanneer een
regeling als bijzondere openbaarmakingsregeling wordt beschouwd en als
lex specialis gaat boven de lex generalis. In het algemeen kan men zeggen
dat dit alleen het geval is als het een speciale regeling bij of krachtens
wet113 betreft die de informatiebetrekking tussen overheid en burger
uitputtend normeert. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
voldoet niet aan deze criteria, omdat noch dit wetboek in zijn geheel,
noch de civiele bewijsregeling de informatiebetrekking tussen overheid en

111 Nu bestaat de wettelijke plicht alleen voor beroep tegen besluiten van bestuursor-
ganen die niet tot de centrale overheid behoren. Op grond van de circulaire van de
minister-president van 1 september 1989/nr. 89 MO 17412, Stat. 175, worden organen
van de centrale overheid verzocht de hen door de Afdeling rechtspraak toegezonden
beroepschriften als bezwaarschriften te behandelen. Zie ook artikel 6.3.la Wetsvoor-
stel Algemene wet bestuursrecht.

112 AA.L. Beers, De Wet openbaarheid van bestitur en het informatierecht van de atitbte-
naa4 7>LR 1986, pp. 572-574.

113 Zo kan een circulaire van een Staatssecretaris niet als een zodanige regeling worden
aangemerkt. AR 13 juli 1984, Beers 1984, pp. 99 en 100.
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burger uitputtend regelt. Dit is wel het geval bij specifieke bepalingen in
Rv, zoals 4291, 838 (artikel 838 Rv is een bijzondere en uitputtende
regeling, ook ten aanzien van de conclusies van antwoord: AR 7 oktober
1986, Beers 1986, p. 48), 908a, 908b, 971, zesde lid, en 972, vierde en
vijfde lid (AR 23 oktober 1984, Beers 1984, p. 103, zie ook de pp. 106,
107). Om die reden is in de gevallen waarop deze bepalingen zien, de
Wob niet van toepassing. De ten opzichte van de Wob bijzondere bepalin-
gen, dienen echter restrictief (AR 13 juli 1984, Beers 1984, pp. 99, 100)
en zo veel mogelijk conform de maatstaven van de Wob te worden
uitgelegd (Beers 1984, pp. 97-98, 122-123. Algemene Aanwijzingen inzake
openbaarheid van bestuur, onder 2.1, Schuurman en Jordens deel 174,
tweede druk, Zwolle 1985, pp. 60, 61). De voorzitter van de Afdeling
rechtspraak oordeelt in zijn beschikking van 17 januari 1989, dat artikel
233 Rv (oud, is nu 19a Rv)  niet een uitputtende regeling inzake open-
baarmaking is die als bijzondere wet boven de Wob gaat (AB 1989, 276).
Artikel 19a Rv geeft aan de rechter de bevoegdheid te bepalen welke
gegevens moeten worden overgelegd ten behoeve van de beslechting van
het geschil en niet in het belang van de openbaarheid. Verder is er,
volgens de voorzitter, geen procesrechtelijke regeling die ziet op kennis-
neming van stukken die geen processtukken zijn. Deze overwegingen zijn
bevestigd in de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van 31 januari
1989 (AB 1989, 277, m.nt. H.J. de Ru).

In het bestuursprocesrecht geldt de hoofdregel dat alle op de zaak
betrekking hebbende gegevens moeten worden geproduceerd. De regels
met betrekking tot de inzage en verstrekking van afschriften en uittrek-
sels van processtukken in de Wet op de Raad van State zijn aan te
merken als een speciale regeling (VzAR 2 januari 1986, Beers 1986, p.
47).

Van groot belang is voorts dat volgens vaste jurisprudentie van de
Afdeling rechtspraak de procesrechtelijke regels alleen van toepassing
kunnen zijn gedurende de procedure en de daaruit voortvloeiende maat-
regelen (AR 9 jan. 1986, AB 1987, 53. Zie ook Beers 1985, pp. 66-70 en
AR 23 maart 1989, NJB 1989, p. 472 over de weigering van een kopie
van het taxatierapport zoutschade aan fruitbomen).

3.2.3.8    De Wob en de actieve informatiepliclit

Hierboven is steeds de passieve informatieplicht van de overheid aan de
orde geweest. Er is besproken wanneer de overheid een verzoek om
informatie mag afwijzen. Naast deze passieve informatieplicht is, zoals
vermeld in paragraaf 3.2.3.2, een actieve informatieplicht te onderschei-
den. Deze slaat op de plicht uit eigen beweging bepaalde informatie te
verschaffen.

In de literatuur is ervoor gepleit ten aanzien van beleidsregels een
actieve informatieplicht voor de overheid aan te nemen, waarvan alleen
op gronden aan de Wob ontleend zou kunnen worden afgeweken. Reden
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voor dit pleidooi is de overweging dat beleidsregels, net als algemeen
verbindende voorschriften de rechtspositie van burgers kunnen bepa-
len114. Publikatie van beleidsregels zal de rechtszekerheid bevorderen.

De actieve informatieplicht van de overheid heeft in de Wob geen
normatieve uitwerking gekregen. Artikel 2 Wob bepaalt dat het over-
heidsorgaan uit eigen beweging informatie verschaft over het beleid
waaronder ook de voorbereiding en uitvoering wordt begrepen, zodra dit
in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering. Aan
burgers worden echter in dit kader geen rechten toegekend. De beant-
woording van de vraag of informatieverschaffing in het belang van een
goede en democratische bestuursvoering is, wordt geheel aan het be-
stuursorgaan overgelaten.

3.2.4 Inspraak

Een geinstitutionaliseerde vorm van participatie van burgers is inspraak,
meepraten. Inspraak kan worden omschreven als een "georganiseerde
mogelijkheid tot beleidsbeYnvloeding voor anderen dan de betrokken
bestuurders"115 door het kenbaar maken van een zienswijze. Inspraak
kan uitgaan van een initiatief van de burgers of van het bestuur. Voor
het bestuur is inspraak een methode om ter voorbereiding van een besluit
"de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belan-
gen" te vergaren (artikel 3.2.1 Wetsvoorstel van de Algemene wet be-
stuursrecht). Voor de realisering van inspraak zijn verschillende tech-
nieken mogelijk. In het rapport van de Commissie-Biesheuvel staan de
volgende opgesomd: de hoorzitting, advies- en overlegorganen, klankbord-
groepen, spreekrecht in (commissies uit de) gemeenteraad, enquttes en de
mo elijkheid mondeling of schriftelijk op een bepaald voorstel te reage-

f6ren 1: Er zijn verschillende wettelijke regelingen die een inspraakproce-
dure voorschrijven. Als voorbeeld kan worden genoemd de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (artikel 24 derde lid: "Een ieder kan uiterlijk een
maand na afloop van de termijn van terinzagelegging zijn opvattingen
omtrent het ontwerp kenbaar maken op een bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te bepalen wijze." Het vierde lid schrijft inwin-
ning van advies van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
voor.) Het wetsvoorstel voor een nieuwe Gemeentewet bepaalt in artikel
151, dat "de raad een verordening vaststelt waarin regels worden gesteld
met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente een
belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van
gemeentelijk beleid worden betrokken . Deze verordening geeft een„117

114 AAL. Beers, Commentaar op het voorstel voor een nieuwe Wet openbaarheid van
bestitur, Zwolle 1987, pp. 47 e.v.

115 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w. 1988, p. 48.
116 Vgl. de bezwaarschriftprocedure die ook als een vorm van inspraak kan worden

gezien. Het bestuur heroverweegt een besluit naar aanleiding van ingekomen bezwaren.

117 TK 19 403, nr. 18, p. 30.
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algemeen kader voor de gemeentelijke inspraak. Blijkens de memorie van
toelichting regelt de inspraakverordening niet alleen inspraak in beperkte
zin, maar ook overleg tussen bestuur en belanghebbendenlls. Het wets-
voorstel van de Algemene wet bestuursrecht bevat, zoals in de inleiding
reeds is vermeld, een algemene regeling van de uitgebreide voorberei-
dingsprocedure die in wettelijke voorschriften van toepassing kan worden
verklaard of op andere grond door het bestuur kan worden toegepast. In
de artikelen 3.4.2 en 3.4.3 Algemene wet bestuursrecht is de ter inzage
legging geregeld en in artikel 3.4.4 het recht voor belanghebbenden hun
zienswijze naar voren te brengen.

Konijnenbelt stelt dat ook in gevallen waar geen wettelijke regeling
dit voorschrijft, een (summiere) inspraakprocedure noodzakelijk kan
worden geachtl19. Als voorbeeld noemt hij de uitspraak van de Afdeling
rechtspraak van 21 augustus 1984 (AB 1984,542, m.nt. Van Wijmen),
waarin op grond van het materiele zorgvuldigheidsbeginsel voor de
verlening van een (voorlopige) vergunning voor de aanleg van een loswal
"een inspraakprocedure" werd ge8ist. Het voornemen tot de verlening van
de vergunning dient uit een oogpunt van rechtsbeschenning aan derden-
belanghebbenden kenbaar te worden gemaakt. Inspraak lijkt hier dus een
middel voor overheidsorganen om andere rechtsstatelijke plichten te
vervullen en zo vernietiging van het besluit door de rechter te voorko-
men. Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht hen alle betrokken belangen
op te sporen en mee te wegen bij de besluitvorming (artikel 3.2.1 mede
in verband met 3.1.1, tweede lid, Wetsvoorstel van de Algemene wet
bestuursrecht). Inspraak kan daarbij een hulpmiddel zijn120

Belanghebbenden worden door openbaarheid en inspraak in staat

gesteld voor hun eigen individuele, maar ook voor algemene belangen op
te komen. Bij inspraak als middel om het democratiebeginsel te realiseren
zou men ervan uit dienen te gaan dat een ieder "belanghebbende" is.

Inspraakprocedures blijken echter weinig succesvol als middel om
burgers te betrekken bij de besluitvorming. Onderzoeken hebben uit-
gewezen dat er onder de burgers weinig enthousiasme bestaat voor
deelneming aan inspraakprocedures. Mogelijke oorzaak van dit gebrek aan
enthousiasme zou kunnen zijn dat het effect van inspraak gering blijkt
te zijn. Zelden wordt een beleidsvoornemen onder invloed van inspraak
gewijzigd of ingetrokken121. Uit het artikel van W. Kok in Namens (1989,
afl. 2, p. 32) onder de titel "Amsterdams gemeentebestuur is participatie

118 TK 19 403, nr. 3, p. 135.
119 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w. 1988, pp. 30, 50, 55.

120 Anderzijds kan men stellen (zoals bij de behandeling van het openbaarheidsbeginsel
bij privaatrechtelijk overheidshandelen zal worden betoogd) dat het zorgvuldigheids-
beginsel ondersteunend kan zijn voor verwezenlijking van het democratiebeginsel.

121 Rapport Commissie-Biesheuvel, a.w. 1985, pp. 131 e.v. en De Haan c.s., a.w. 1986,

decl 2, pp. 146, 147.
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beu", zou men kunnen opmaken dat ook bij overheidsorganen het en-
thousiasme (voor zover eerder wel aanwezig) is bekoeld.

3.2.5 Tussenbalans

In de klassieke liberale rechtsstaatsgedachte reikte de invloed van het
democratiebeginsel niet verder dan het niveau van regelgeving. Het
democratiebeginsel werd gerealiseerd doordat de volksvertegenwoordiging
meewerkt aan de totstandkoming van wetten. Mede ter compensatie van
de verminderde legitimatie van de vertegenwoordigende lichamen is
participatie van de burger gestimuleerd. Door openbaarheid van bestuur
wordt getracht een democratische besluitvorming te garanderen. Burgers
worden in de gelegenheid gesteld hun visie te geven op beleidsvoorne-
mens. Het democratiebeginsel wordt aldus ook rechtstreeks betrokken op
het uitvoeringsniveau122.

3.2.6    Andere oplossingen ter opheffing van democratische tekorten

Inspraak vormt een uitbreiding van de democratische zeggenschap vooraf.
Er zijn ook manieren om een tekort in democratische zeggenschap vooraf
te   compenseren   door   effectieve   democratische   controle   achtemfi23.   Zo
kan de wetgever een bevoegdheid tot nadere regelgeving onder voor-
waarden of slechts tijdelijk delegeren aan de regering. Het parlement
blijft in die gevallen betrokken bij de vaststelling van algemene maatre-
gelen van bestuur. Konijnenbelt noemt twee voorbeelden van de invoering
van democratische controle achteraf ter compensatie van het ontbreken
van democratische zeggenschap vooraf. In de eerste plaats de verantwoor-
dingsplicht in de Wet gemeenschappelijke regelingen van leden van
organen ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling voor het gevoerde
beleid. Verder wijst Konijnenbelt op de mogelijkheid van het vastleggen
van vervangende wijzen van controle in de oprichtingsregeling van
zelfstandige bestuursorganen. Zelfstandige bestuursorganen die niet onder
een bestuurlijke of parlementaire verantwoordelijkheid vallen, kunnen
immers slechts met instemming van het parlement worden ingesteld.

Bij de bespreking van de uitholling van het legaliteitsbeginsel in de
vorige paragraaf is opgemerkt dat rechterh» toetsing aan algemene
beginselen van behoorlijk bestuur voor de burger compenserende en
aanvullende waarborgen kan verschaffen. De vraag is of rechterlijke
toetsing ook democratische tekorten kan compenseren of zelfs vervangen.
Vervanging lijkt niet mogelijk, omdat de democratische legitimatie naast
de rechtsstatelijke legitimatie een zelfstandige positie inneemt. De volks-
vertegenwoordiging en de rechter hebben beide hun eigen taak. In para-
graaf 3.2.1 is opgemerkt dat de democratische en de rechterlijke legiti-

122 De Jong, a.w. 1989, p. 116.
123 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w. 1988, p. 46.
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matie elkaar wel aanvullen, maar niet inwisselbaar zijn. Door de demo-
cratische legitimatie van een besluit wordt de aanvaardbaarheid van dat
besluit voor de rechtsgenoten bevorderd, omdat zij in de gelegenheid
zijn gesteld de besluitvorming direct of indirect te beinvloeden. Toet-
sing(smogelijkheden) van een besluit op rechtmatigheid door de rechter
draagt op een andere wijze bij, aan de aanvaardbaarheid van een besluit.
De rechter is door zijn onafhankelijldieid het aangewezen orgaan over-
heidsbesluiten te toetsen aan het recht en op die wijze te controleren of
de democratische meerderheid en het bestuur de betrokken belangen op
een evenwichtige wijze hebben afgewogen124.

In 66n procedure kunnen zowel de rechtsstatelijke als de democrati-
sche beginselen tot uiting komen. Zo is de bezwaarschriftprocedure vooral
aan te merken als een vorm van inspraak, voor zover deze procedure als
een verlengde besluitvormingsprocedure wordt gezien. Belanghebbenden
kunnen hun bezwaren indienen bij het bestuur, dat het besluit dient te
heroverwegen. Anderzijds heeft de bezwaarschriftprocedure kenmerken
van rechtsstatelijke rechtsbescherming. De procedure is aanzienlijk minder
vrijblijvend dan (andere) inspraakprocedures, omdat het bestuur een
ongegrondverklaring van bezwaren dient te motiveren. Hierboven is al
gewezen op de dubbele functie van inspraak. Verder valt er op te wijzen
dat de Wob is gericht op een verbetering van een democratische be-
stuursvoering, terwijl daarnaast de op grond van de wet verkregen
informatie de kansen van een succesvol beroep op de rechter kan bevor-
deren. Onderzoeken hebben uitgewezen dat vooral individuen vanwege
hun bijzondere belang bij bepaalde informatie een beroep doen op de
Wob125,

Een onderscheid tussen een procedure ter realisering van het demo-
cratiebeginsel en de andere rechtsstatelijke beginselen is gelegen in het
feit dat bij de eerste gepoogd wordt direct, door participatie, of in-
direct, door het kiezen van de volksvertegenwoordiging, het beleid in
het algemeen of een besluit in het bijzonder te beYnvloeden. Bij de
directe beinvloeding kunnen ook andere dan juridische gronden worden
aangevoerd. Bij rechtsbescherming (in enge zin) wordt ook getracht het
beleid van een overheidsorgaan te beinvloeden, maar daartoe wordt de
rechter ingeschakeld die uitsluitend een besluit kan toetsen aan het

124 Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, Onafhankelijke rechtsvorming. Staatsrechtelijke aantcke-

ningen over de plaats en functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde,

in·. De Hoge Raad der Nederianden. De plaats van de Hoge Raad in het liuidige
staatbestel, Zwolle 1988, p. 236, waar hij stelt dat de rechter alleen gejuridificeerde

belangen in zijn afweging kan betrekken. De wetgever kan naast de gejuridificcerde
belangen ook andere belangen betrekken bij zijn afweging, mits de afweging ge-
schiedt vanuit algemene gezichtspunten en ook overigens binnen de grenzen van het
recht blijft.

125 De Meij, a.w. 1983, pp. 14, 15.
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rech#26. Een ander onderscheid betreft de kring van belanghebbenden.
In paragraaf 2.1.5 (Inspraak) is hierover opgemerkt dat in procedures ter
realisering van het democratiebeginsel een ieder belanghebbende dient te
zijn. Vergelijk in deze de Wob waarin voor een beroep op openbaarheid
van bepaalde documenten geen bijzonder belang van de verzoeker nood-
zakel  k is.

1J

3.3  Het democratiebeginsel in privaatrechtelijke verhoudingen met de
overheid

3.3.1    Het democratiebeginsel en privaatrecht

Bij de bespreking van het democratiebeginsel in bestuursrechtelijke
verhoudingen is gebleken, dat in dat beginsel twee -weliswaar met elkaar
samenhangende- aspecten te onderscheiden zijn. Heel algemeen gesteld is
enerzijds de gedachte te onderscheiden dat men enigerlei invloed moet
kunnen uitoefenen op besluiten die iemand aangaan en anderzijds -aan
het eerste aspect ondergeschikt, maar daarnaast ook van zelfstandige
betekenis- de openbaarheid, de gedachte dat er openheid van zaken
gegeven moet worden.

Ook in het privaatrecht zijn aspecten van het democratiebeginsel
terug te vinden. Als voorbeeld van toepassing van het democratiebeginsel
in het privaatrecht kan worden genoemd de verplichting tot het instellen
van een ondernemingsraad voor ondernemingen waarin tenminste 100
personen of tenminste 35 personen meer dan een derde van de normale
arbeidstijd, werkzaam zijn. De ondernemingsraad waarin de ondernemer
overlegt met een vertegenwoordiging van het personeel, wordt blijkens
artikel 2 Wet op de ondernemingsraden van belang geacht voor het goed
functioneren van de onderneming. In de Wet op de ondernemingsraden is
geregeld over welke aangelegenheden de ondernemingsraad moet advise-
ren (artikel 25 Wet op de ondernemingsraden) of moet instemmen (artikel
27 Wet op de ondernemingsraden) alvorens de ondernemer een besluit
kan doorvoeren. In grote vennootschappen, in de literatuur structuurven-
nootschappen genoemd, heeft de ondernemingsraad een nog grotere
invloed gekregen, doordat hij, evenals de aandeelhoudersvergadering, de
benoeming van commissarissen moet goedkeuren. Deze raad van commis-
sarissen neemt een aantal bevoegdheden van de aandeelhoudersvergade-
ring over. Zo oefent de raad toezicht uit op het bestuur, benoemt,
ontslaat en schorst hij bestuurders en stelt de jaarrekening vast. Deze
jaarrekening dient overigens ingevolge artikel 101, derde lid, Boek 2 BW
wel nog door de aandeelhoudersvergadering te worden goedgekeurd.

126 Vgl. de hierboven aangehaalde bijdrage van Hirsch Ballin aan de Hoge Raad-bundel
en zijn opmerking over de beperking van de het type belangen dat door de rechter
kan worden betrokken bij zijn beoordeling.
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Aan ondernemingsraad en aandeelhoudersvergadering is ook wettelijk
een recht op informatie toegekend127. Het recht op informatie vormt een
onderdeel van het tweede aspect van het democratiebeginsel, namelijk de

openbaarheid. In het privaatrecht wordt ook op andere plaatsen de eis
van openbaarheid gesteld. Zo kan het S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels
1975 worden genoemd waarin zeer vele informatie- en publikatieplichten
staan opgenomen voor handelingen in het kader van een (voorgenomen)
fusie. Op allerlei openbaarheidsverplichtingen in het privaatrecht zal in
de volgende paragraaf nader worden ingegaan. Daarna komt de vraag aan
de orde of privaatrechtelijke rechtshandelingen van de overheid wel
voldoende democratisch gelegitimeerd kunnen zijn. Daartoe wordt bezien

of de organen die de bevoegdheid hebben privaatrechtelijke rechtshan-
delingen te verrichten, voldoen aan de eis van de democratie. Daarbij is
van belang of deze organen zelf democratisch gelegitimeerd zijn of
althans door zulke organen gecontroleerd worden. Tot slot wordt de
toepasselijkheid van de Wob op privaatrechtelijk overheidshandelen
besproken.

3.3.2   Privaatrecht en openbaarheid

Op het eerste gezicht zou men denken dat privaatrecht en openbaarheid
niets met elkaar uit te staan hebben. In de inleidende beschouwing is
echter al gebleken, dat het democratiebeginsel in het algemeen en open-
baarheid in het bijzonder geen wezensvreemde elementen in het privaat-
recht zijn. In de inleiding van zijn artikel Openbaarheid en privaatrecht
constateert Hondius dat openbaarheid in het privaatrecht op veel plaat-
sen en in veel gedaanten een rol speeltl28. In het Burgerlijk Wetboek
wordt ten aanzien van diverse handelingen openbaarheid ge8ist. Voor
sommige gevallen geldt een actieve "openbaarheidsverplichting" of infor-
matieplicht, voor andere een passieve informatieplicht.

Bepaalde gegevens dient men in een register te laten inschrijven.
Boek 1 BW kent diverse soorten openbare registers129. Zo noemt artikel
16, Boek 1 BW, het register van geboorten, het register van overlijden,
het register van huwelijksaangiften, van huwelijken en van echtschei-

dingen. Verder zijn er onder andere het huwelijksgoederenregister (ar-
tikel 116, Boek 1 BW) en het register waarin alle rechtsfeiten zijn
opgenomen die betrekking hebben op curatele (artikel 391, Boek 1 BW).
Een van de ratio's van registers is bescherming van belangen van der-
den, maar ook die van de ingeschrevenen zelf. Zonder openbaarheid is
niet controleerbaar wie bevoegd zijn bepaalde handelingen te verrichten.
Anderzijds kan echter bij onbevoegd handelen aan de derde worden

127 Hoofdstuk IVB, Wet op de ondernemingsraden.
128 E.H. Hondius, Openbaarheid en privaatrecht, in: J.E. Goldschmidt e.a. (red.) Openbaar-

heid. Essaybundel voor Mr. W. van Ham-Wagner, Deventer 1981, pp. 87-99.
129 Deze openbare registers moeten niet verward worden met het bevolkingsregister.
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tegengeworpen dat hij maar in de registers had moeten kijken. Door
inzage in de registers kan door de schijn van beschikkingsbevoegdheid
heen worden geprikt. Zo dienen de personalia van de bestuurders van
een rechtspersoon te worden ingeschreven in de daarvoor bestemde
registers. Bestuurders van een onderneming (NV, BV en de cooperatieve
vereniging die een onderneming in stand houdt met het doel in stof-
felijke behoeften van haar leden te voorzien) dienen ingeschreven te
worden in het handelsregister, terwijl bestuurders van een (burgerlijke)
vereniging en een stichting krachtens artikel 29, Boek 2 BW en artikel
289, tweede lid, Boek 2 BW in andere openbare registers bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken.

Ook de authentieke akte van de statuten van de vereniging en de
authentieke akte van oprichting van de stichting waaronder de statuten,
dienen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te worden neergelegd.
Bestuurders van een NV en BV zijn eveneens verplicht een authentiek
afschrift van de akte van oprichting waaronder de statuten neer te leggen
in het kantoor van de Kamer van Koophandel. Ook bijzonderheden ten
aanzien van het vermogen en de storting op aandelen dienen in stukken
te worden neergelegd (zie de artikelen 69 en 180, Boek 2 BW). Tot slot
verdient vermelding de plicht voor de NV, BV en de coOperatieve vereni-
ging tot neerlegging van de jaarrekening waarmee belangrijke informatie
wordt verschaft over het vermogen van de rechtspersoon en haar sol-
vabiliteit en liquiditeit. De jaarrekening dient te bevatten een balans,
een overzicht van activa en passiva, en een winst- en verliesrekening
waarin het resultaat van het eigen vermogen wordt weergegeven. Titel 9
van Boek 2 BW, vastgesteld naar aanleiding van de vierde europese
richtlijn inzake het vennootschapsrecht, regelt zeer uitgebreid de eisen
waaraan de jaarrekening moet voldoen. Artikel 392, Boek 2 BW bepaalt
welke stukken aan de jaarrekening moeten worden toegevoegd. Voor een
bespreking van het democratiebeginsel in privaatrechtelijke verhoudingen
is met name interessant de verplichting om de bijzondere zeggenschaps-
rechten in de rechtspersoon weer te geven, waardoor de machtsstructuur
zichtbaar gemaakt wordt.

Weer een ander type van openbaarheidswaarborg treffen we bij voor-
beeld aan bij de faillietverklaring. Ieder faillissement dient op een open-
bare terechtzitting door de rechter te worden uitgesproken (artikel 4,
derde lid, Fw). Verder dient het faillissement te worden ingeschreven in
het faillissementsregister (artikel 19 Fw) en gepubliceerd in de Staatscou-
rant en in door de rechter-commissaris aan te wijzen dagbladen (artikel
14, derde lid, Fw.).

De hierboven besproken openbaarheidsverplichting betrof openbaar-
heid in de meest ruime zin. Publikatie in dagbladen, inschrijving in
registers en nederlegging bij een register beogen informatie toegankelijk
te maken voor het gehele publiek. Het betreft hier een actieve informa-
tieplicht. Naast deze bestaan nog actieve informatieplichten aan een
beperktere kring van personen. Zo dient de vakvereniging die een cao
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heeft afgesloten, te zorgen dat ieder lid zo snel mogelijk de tekst en de
toelichting van de overeenkomst ontvangt. Hierboven is al gesproken
over de informatieplicht van het bestuur van een onderneming aan
ondernemingsraad en aandeelhouders. Ook aan vakorganisaties dient
bepaalde informatie te worden verstrekt, zoals ingevolge artikel 2 Wet
melding collectief ontslag de melding van een voornemen van collectief
ontslag (dit is ontslag van tenminste 20 werknemers).

De vervreemder of de verkrijger van een vordering op naam dient
van de overdracht van die vordering mededeling te doen aan de personen
ten opzichte van wie men rechten uitoefent (artikel 94, Boek 3, NBW).
Ook in allerlei andere situaties waarin rechten van derden betrokken
zijn, bestaan informatie- en mededelingsplichten zoals bij subrogatie,
hoofdelijkheid, kredietverlening, voorkeurs- en optierechten130. Als andere
voorbeelden waarin zelfstandige informatieplichten bestaan, noemt Vran-
ken het openleggen van boekhoudingen en dossiers, het verstrekken van
inlichtingen uit databestanden en het overhandigen van bewijsstukken en
kwitanties131.

Volgens Hondius speelt in het verbintenissenrecht het openbaarheids-
beginsel niet zo'n grote rol, omdat derden niet gebonden kunnen worden
door een overeenkomst en daarom ook niet gebaat zijn bij de inhoud
ervan132. Als voorbeeld van een openbaarheidsverplichting in het verbin-
tenissenrecht noemt Hondius het reglement als bedoeld in artikel 1637j,
lid 1, BW dat de werkgever kan vaststellen. Dit reglement dient voor een
ieder ter inzage te liggen in het kantongerecht dn aan iedere arbeider
verstrekt te worden133. Uit de hierboven aangehaalde studie van Vran-
ken blijkt dat ook in het verbintenissenrecht openbaarheid in de zin
van informatie- en mededelingsplichten, en hun keerzijde de onderzoeks-
plichten, een belangrijke rol zijn gaan spelen. Deze plichten spelen vooral
een rol tussen beide contractspartijen, maar kunnen onder omstandigheden
-bij voorbeeld voor de overheid- ook een verdergaande strekking hebben.

In zijn boek bespreekt Vranken de vele informatie-, mededelings- en
onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht die in het algemeen hun
grondslag vinden in het ongeschreven recht. Aan de hand van een uit-
voerige bespreking van de jurisprudentie ten aanzien van zes verschil-
lende verbintenisrechtelijke leerstukken bewijst hij het toegenomen belang
van de informatie-, mededelings- en onderzoeksplichten. Het antwoord op
de vraag of iemand een mededelingsplicht heeft, is niet eenvoudig te
geven. Steeds hangt het antwoord op die vraag van de concrete omstan-
digheden af. Partijen hebben jegens elkaar een zorgplicht dat beide niet
in dwaling komen te verkeren omtrent recht en feiten; beide hebben de

130  J.B.M.   Vranken,   Mededelings-,    infomiatie-    en    onderzoeksplichten    in    het   verbintenis-
senrecht, Zwolle 1989, p. 198.

131 Ta.p.
132 Hondius, a.w., P. 96.
133 Bovendien dient van instemming door de arbeider te blijken door zijn ondertekening.
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plicht misverstanden en vergissingen te vermijden]34. Deze zorgplicht
impliceert enerzijds dat men aan de ander informatie behoort te verschaf-
fen waarvan men weet of kan weten dat ze voor die ander van belang is
en anderzijds dat men zelf een onderzoek behoort in te stellen, opdat
men zelf niet in dwaling komt te verkeren. Wel kan worden aangenomen
dat men in het algemeen mag afgaan op mededelingen van de wederpar-
tij135 Verder is het antwoord op de vraag of een onderzoeksplicht voor
de een, dan wel een mededelingsplicht voor de ander geldt wederom, het
klinkt waarschijnlijk eentonig, afhankelijk van de concrete omstandighe-
den. Bij de afweging van die omstandigheden zijn van belang: de aard en
inhoud van de rechtsbetrekking, de onderlinge relatie en de maatschap-
pelijke positie van betrokkenen, de deskundigheid van partijen en de
wijze waarop de rechtsbetrekking tot stand is gekomen13€

Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten hangen samen met
de bescherming van opgewekt vertrouwen en zijn er zelfs "onlosmakelijk"
mee verbonden137. Op terreinen waar vertrouwensbescherming een be-
langrijke rol speelt, zoals in het overeenkomstenrecht, is ook de bete-
kenis van de mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten groter dan
in het onrechtmatige-daadsrecht. Binnen het onrechtmatige-daadsrecht
kunnen echter weer gedragingen onderscheiden worden waarbij de ver-
trouwensbescherming wel een grotere rol speelt en daarmee ook de
mededelings- en informatieplichten. Voor gevaarzettingsdelicten conclu-
deert Vranken dat de onderzoeksplichten een minder pregnante rol spelen,
terwijl de mededelingsplichten zeer belangrijk zijn. Op straffe van
aansprakelijkheid dient degene die een gevaar in het leven roept anderen
te waarschuwen en voorzorgsmaatregelen te nemen138. Zo is in de Wet
milieugevaarlijke stoffen in artikel 2 een algemene zorgplicht opgenomen
voor een ieder die beroepshalve een stof vervaardigt, invoert of gebruikt
en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat met die stof
gevaren voor mens en milieu optreden, is verplicht alle maatregelen te
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die
gevaren zoveel mogelijk te beperken. Uit de memorie van toelichting
blijkt dat deze zorgplicht door de gevaarzetter onder andere uitgevoerd
dient te worden door zelf zoveel mogelijk informatie te verzamelen over
mogelijke gevaren en deze informatie op duidelijke wijze aan het publiek
door te geven. De zorgplicht is

134 Vranken, a.w. 1989(a), p. 19.

135 Vranken, a.w. 1989(a), p. 10.
136 Vranken, aw. 1989(a). Deze wijze van toetsen aan de hand van een checklist is

geintroduceerd in het arrest van de Hoge Raad van 19 mei 1967, NJ 1967, 261,
Saladin/HBU waarin ter beoordeling stond of het beroep op een exoneratieclausule
gerechtvaardigd was.

137 Vranken, a.w. 1989(a), p. 125.

138 Vranken, a.w. 1989(a), pp. 154, 155 en 163.
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"beperkt tot wat in het vermogen van betrokkenen ligt. Dat wil
zeggen dat aan producenten en importeurs met betrekking tot
informatiemogelijkheden en redelijkerwijs te nemen maatregelen
strengere en verder gaande eisen gesteld mogen worden dan aan
degenen die dezelfde stoffen bijvoorbeeld ambachtelijk toepassen
of als werknemer volgens instructie verwerken"139.

Dit voorbeeld illustreert hoe de zorgplicht en daarmee de informatie-
plichten ingevuld worden door concrete omstandigheden, met name door
de beschikbare kennis over mogelijke gevaren, de deskundigheid van
partijen en de mate waarin invloed kan worden uitgeoefend op het
voortbestaan van het gevaar.

De mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten spelen niet alleen
een rol bij bescherming van opgewekt vertrouwen, maar ook bij de
beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Mededelings-,
informatie- en onderzoeksplichten geven, zoals onder andere uit het
hierboven besproken voorbeeld blijkt, invulling aan de zorgplicht van de
een jegens de ander. In het kader van de beperkende werking van de
goede trouw vloeit deze plicht voort uit "elementair fatsoen"140

In enkele gevallen kan de te geven informatie de eigen persoon
betreffen. Een verzekeraar zal trachten zijn risico zo klein mogelijk te
houden door veel informatie te verwachten van zijn aspirant-verzekerde.
Wanneer moet in zo'n geval deze informatie (spontaan) worden verschaft
en wanneer mag men op grond van persoonlijke overwegingen informatie
achterwege laten zonder dat de verzekeraar artikel 251 van het Wetboek
van Koophandel kan inroepen en de verzekeringsovereenkomst nietig
blijkt? In de eerste plaats mag de aspirant-verzekerde niet bewust feiten
en gegevens verzwijgen om een bepaalde overeenkomst te verkrijgen.
Verder hoeft hij echter niet spontaan gegevens die zijn persoonlijke
levenssfeer raken, te vermelden bij zijn aanvraag. Indien een bepaalde

omstandigheid voor de verzekeraar van zo'n belang is dat daar het
aangaan van de verzekeringsovereenkomst van afhangt, moet de ver-
zekeraar een onderzoek daarnaar instellen door specifieke vragen te
stellen141. Voor de aspirant-verzekerde geldt dus bij privacy-gevoelige

onderwerpen een passieve informatieplicht.
Naast de behandelde actieve informatieplichten blijken in het pri-

vaatrecht dus ook passieve informatieplichten te onderscheiden. De al
meermalen besproken ondernemingsraad en vergadering van aandeelhou-
ders hebben recht op informatie van het bestuur van de onderneming.
Deze informatie kan alleen geweigerd worden op grond van zwaarwichti-
ge belangen142. Verder kan artikel 86, Boek 3, NBW, worden genoemd als
voorbeeld van een passieve informatieplicht. Dat artikel verplicht de

139 7K 16 800, nr. 3, p. 22.
140 Vranken, a.w. 1989(a), pp. 151 en 205.

141 Vranken, a.w. 1989(a), p. 17.
142 Vergelijk de weigeringsgronden in de Wob.
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verkrijger van een goed gedurende drie jaar op verzoek gegevens te
verstrekken over degene van wie hij verkregen heeft op straffe van de
onthouding van bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid van de
voorman.

Ook in het burgerlijk procesrecht is (in beginse1143) een informatie-
plicht erkend. Partijen kunnen niet volstaan met een "blote" eis of een
"bloot" verweer . Wanneer de rechter het idee heeft dat men meer144

van de geschilpunten afweet dan in de conclusie weergegeven, kan hij de
conclusie als onvoldoende gemotiveerd terzijde stellen145. De rechter
heeft verder op grond van artikel 19a Rv de bevoegdheid om -binnen de
grenzen van het geschil- nadere inlichtingen te verlangen. Op vragen
van de rechter dienen partijen te antwoorden146.

Ratio democratiebeginsel in privaatrecht
Realisering van het democratiebeginsel in het bestuursrecht vloeit over-
wegend voort uit de fundamentele rechtsstatelijke beginselen. Wat is nu
de ratio van het democratiebeginsel in het privaatrecht? Vloeit de eis
van invloed op beleid van ondernemingen door betrokkenen (kapitaal-
verschaffers, werknemers, vakorganisaties) en de eis van openbaarheid
louter voort uit praktische eisen die het handelsverkeer stelt of (ook)
uit fundamentele rechten van het individu? In het privaatrecht is vooral
de eerste grondslag te onderkennen, maar daarmee zijn naar mijn mening
niet alle rechten en plichten in het kader van medezeggenschap en
informatievoorziening te verklaren. In de eerste plaats kan de verkregen,
wellicht magere, invloed op het ondernemingsbeleid door ondernemings-
raad, vakorganisaties en aandeelhouders en leden van de coOperatieve
vereniging en op het verenigingsbeleid door de leden niet alleen met de
eis van het handelsverkeer verklaard worden. Deze wettelijk verankerde
invloed is voor een belangrijk deel terug te voeren op de democratisch
eis van zeggenschap om op te kunnen komen voor eigen belangen. Van
der Grinten acht de openbaarheidseis voor organisaties die maatschap-
pelijke activiteiten verrichten

 erechtvaardigd,
omdat de mens daardoor

al in de openbaarheid treedt14 . Met openbaarheid van optreden kan een
plicht tot informatie worden aangenomen. Naarmate de organisatie groter

143 Vranken ontkent het bestaan van een inlichtingen-, mededelings-, en documentatie-
plicht voor procespartijen, Het nieuwe bewijsrecht, in: T+PNR 5938 (1989), p. 723.

144 J.B.M. Vranken, Aansprakelijkheden en bewijsrecht, in: M.J.G.C. Raaijmakers e.a.
(red.), Aansprakelijkheden. Opstellen rond het thema ontwikkelingen in het aanspra-
kelijkheidsrecht bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Nederlands Genoot-
schap van bedrijfsjuristen, Deventer 1990, pp. 225-233.

145 De noot van Meijers onder HR 18 december 1925, NJ 1926, 228, zoals aangehaald bij
A. Hammerstein, Te goeder trouw procederen, in: TPR 1989, nr. 4.

146 Zie vorige noot. Zie verder paragraaf 5 van dit hoofdstuk.
147 W.C.L. van der Grinten, Openheid en openbaarheid in de particuliere sector, in: De

naamlooze vennootschap  1976, p. 221.
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wordt, neemt het publieke karakter en daarmee de plicht tot openbaar-
heid toe. Ook de aard en het karakter van activiteiten kan bepalend zijn
voor de mate waarin aan openbaarheidsverplichtingen voldaan zou moeten
worden. Wanneer een organisatie activiteiten financiert uit openbare
middelen is daarmee een "publiek element" in het geding en lijkt een
openbaarheidsverplichting gerechtvaardigd148.

Verder blijkt uit de studie van Vranken dat voor de plaatsbepaling
van mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenis-
senrecht verschillende perspectieven mogelijk zijn149. In een van die
perspectieven staan de mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten
in het teken van het belang van bescherming van een soepel lopend
handelsverkeer. De plichten hebben vanuit die invalshoek de functie een
situatie te realiseren waarin men kan afgaan op wat zich als werkelijk-
heid voordoet150. In twee andere door Vranken beschreven perspectieven
krijgen de mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten een -zo men
wil- ruimere plaats toebedeeld. In het ene perspectief dienen de plich-
ten ter nivellering van de ongelijkwaardigheid van partijen en verlenen
ze bescherming aan de benadeelde in de ongelijke positie. In het andere
perspectief zijn de mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten

"methodische verfijningen om in een concreet geval het principe
van de, kort gezegd, zorgplicht van de een jegens de ander te
realiseren, zowel procedureel als inhoudelijk"151.

In dit laatste perspectief vloeit de zorgplicht jegens elkaar niet alleen
voort uit gerechtvaardigd vertrouwen, maar ook uit "elementair fatsoen".
De grondslag voor de mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten
lijkt aldus in de laatste twee perspectieven eerder gevonden te kunnen
worden in rechtvaardigheid als rechtsbeginsel dan in het belang van het
handelsverkeer. De sanctie op schending van mededelings-, informatie- en
onderzoeksplichten kan verschillende vormen krijgen. Zo is het mogelijk
dat een gesloten overeenkomst nietig of vernietigbaar is, onderhandelin-
gen niet zonder schadevergoeding kunnen worden afgebroken, rechten
verspeeld zijn, aansprakelijkheid wordt aangenomen of een beroep op een
beding niet rechtmatig wordt geacht.

Bescherming van derden tegen schijn blijft echter een belangrijke
ratio voor de openbaarheidsverplichtingen in het privaatrecht. Uit de
literatuur blijkt dat dit met name in het goederenrecht het geval is.
Openbaarheid lijkt in dat rechtsgebied uitsluitend de strekking te hebben
derden te beschermen tegen schijn, bij voorbeeld tegen schijn van
beschikkingsbevoegdheid. Zo is in veel gevallen openbaarheid een vereiste
voor de verkrijging van rechtsgevolg. Inschrijving in het openbare regis-

148 Van der Grinten, t.a.p. Waarbij overigens -waarschijnlijk ten overvloede- zij aangete-
kend dat volgens Van der Grinten uitzonderingen mogelijk moeten zijn.

149 Vranken, a.w. 1989(a), pp. 201 e.v.
150 Vranken, a.w. 1989(a), p. 203.

151 Vranken, a.w. 1989(a), p. 205.
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ter is een van de vormvereisten voor de levering van onroerend goed
(artikel 89, Boek 3, NBW). Het recht van hypotheek komt ook pas tot
stand na inschrijving in de openbare (hypothecaire) registers (artikel
260, Boek 3, NBW). Voor een ieder is op deze manier kenbaar wie eige-
naar is en of een goed met hypotheek is belast. Ingevolge artikel 23,
Boek 3, NBW, wordt een beroep op de goede trouw wegens onbekendheid
met feiten die men had kunnen kennen door raadpleging van de registers
dan ook niet meer aanvaard. Aan de andere kant kan geen beroep op
niet ingeschreven feiten die wel voor inschrijving in een register vatbaar
zijn, worden gedaan ten opzichte van volgende verkrijgers van een goed
(tenzij men kan bewijzen dat die volgende verkrijgers toch van die niet
ingeschreven feiten op de hoogte waren). Ook als de ingeschreven feiten
onjuist zijn kan deze onjuistheid niet aan een verkijger worden tegen-
geworpen, ook weer tenzij hij die onjuistheid kende.

De geeiste openbaarheid in het goederenrecht en de daaraan gekop-
pelde derdenbescherming vloeien -zoals hierboven reeds is gesteld- voort
uit de praktische eisen die het rechtsverkeer stelt152. De derde in dat
"goederenrechtelijke rechtsverkeer", wordt dan ook alleen beschermd
voor zover het rechtsverkeer deze bescherming eist. Dit blijkt uit het
feit dat de derde eerst bescherming verkrijgt als hij enige macht heeft
verkregen over het betreffende goed. Voor de oorspronkelijke rechtheb-
bende levert dit de waarborg op dat hij alleen op een voor hem waar-
neembare wijze zijn rechten kan verliezen153. De bescherming van
verkrijgers van registergoederen heeft hoge prioriteit gekregen in het
stelsel van het NBW wederom vanwege de eis van de rechtszekerheid en
de soepelheid van het handelsverkeer. Zoals hierboven reeds vermeld, is
een belangrijke functie van de registers het verschaffen van duidelijk-
heid. Derden die een register raadplegen mogen in beginsel uitgaan van
de juistheid van de gegevens. De verkrijger te goeder trouw wordt dan
ook beschermd als de ingeschreven gegevens onjuist blijken. Die be-
scherming kan echter alleen plaatsvinden ten opzichte van degene die
voor juiste inschrijving in de registers had kunnen zorgen. Dit vloeit
voort uit de regel dat men alleen zijn rechten kan verliezen door enig

152 B.W.M. Nieskens-Isphording, Vier beginselen van derdenbescherming, in: Kwarmal-
bericht Nieuw BW 1989/3, pp. 71-75.

153 Parle,nentaire geschiedenis Boek 3, p. 384. Nieskens-Iphording ziet een andere ratio
voor deze regel. Voor bescherming van de verkrijger is het volgens haar noodzakelijk
dat Ve feiten zich in zekere mate van de oorspronkelijke gerechtigde af hebben
ontwikkeld in de richting van de vcrkrijger. Macht wordt vroeg of laat steeds
gevolgd door recht; waar een onbevoegde slechts 'recht' heeft willen verlenen zonder
hieraan enige macht toe te voegen, is geen basis aanwezig voor een uitgroei van
'recht' tot recht." Nieskens-Isphording, aw., 9 73.
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eigen toedoen154 Kenmerkend voor de derdenbescherming in het goede-
renrecht is dat de bescherming bestaat uit een volledige bescherming,
"dat wil zeggen dat de derde datgene krijgt wat hij meende te verkrij-
gen en niet een surrogaat in de vorm van schadevergoeding"155.

3.3.2.1 Conclusie

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in het privaatrecht
openbaarheidseisen in verschillende vormen worden erkend. Inschrijving
in een register, publikatie in de Staatscourant, terinzagelegging in een
openbare gelegenheid of in eigen kantoor en mededeling aan belangheb-
benden zijn als vormen van openbaarheid ter sprake gekomen. De sanctie
op niet-openbaarmaking kan verlies van eigen rechten of een plicht tot
schadevergoeding inhouden. Immers tegen degene die door het achter-
houden van informatie een bepaalde schijn in het leven roept (of houdt),
wordt de wederpartij of een derde, bij voorbeeld de verkrijger te goeder
trouw, beschermd.

Bij de eis van openbaarheid dient steeds de afweging tussen het recht
op privacy en het belang van openbaarheid worden gemaakt. In enkele
gevallen is die afweging door de wetgever gemaakt en bestaat een wet-
telijke publikatieplicht. Het algemene belang weegt dan zwaarder dan
het persoonlijke privacy-belang. In deze paragraaf zijn vele voorbeelden
genoemd zoals de openbaarheid waaraan moet worden voldaan bij een
faillissement, bij de sluiting van een huwelijk, het aangaan van huwelijk-
se voorwaarden.

In andere gevallen waar geen wettelijke openbaarheidsplicht is op-
genomen of waarin de wet ruimte laat, dient een afweging in het con-
crete geval plaats te vinden. Het belang van bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer wordt afgewogen tegen het belang van de degene
die informatie vraagt of nodig heeft. Hoe gevoeliger de gegevens zijn,
hoe zwaarder het gewicht van het privacy-belang zal zijn. Misschien is
het in dit verband beter te spreken van

realiserin  van
het persoon-

lijkheidsbeginsel in plaats van het privacybeginsell 6. Dit persoonlijk-
heidsbeginsel of zelfbeschikkingsrecht is ruimer dan het privacybeginsel

154 Volgens Nieskens-Isphording is er geen sprake van een toedoen-beginsel, omdat

enige betrokkenheid van de zijde van degene die zijn rechten verliest, reeds vol-
doende is. Nieskens-Isphording, a.w., p. 73.

155 Nieskens-Isphording, a.w., p. 71.
156 Vergelijk artikel 2, eerste lid, Grundgesetz: "Jeder hat das Recht auf freie Entfal-

tung seiner PersQnlichkeit". Samen met artikel 1, eerste lid, van het Grundgesetz,
dat de menselijke waardigheid beschermt, vormt het een bescherming van het al-
gemene persoonlijkheidsrecht. Daarnaast kent het privaatrecht ook een persoon-
lijkheidsrecht in § 823 I, BGB. Zie voor een vergelijking tussen beide rechten Hans
D. Jarass, Das allgemeine Pers6nlichkeitsrecht im Grundgesetz, in: Neue Juiistische
Wochenschnft 1989, pp. 857 e.v., m.n. p. 858.
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alleen en omvat ook de bevoegdheid om -binnen de grenzen van het
recht- voor eigen belangen op te komen. Nastreven van eigen belangen
in de wetenschap dat een ander daar nadeel van ondervindt, is daarmee
nog niet onrechtmatig. Onrechtmatigheid ontstaat pas bij onevenredigheid
tussen het nagestreefde eigen belang en het belang van de ander. Wan-
neer dat het geval is, hangt af van de concrete omstandigheden en is
aan de hand van een aantal controlepunten (of zo men wil de checklist)
vast te stellen.

In het voorgaande is niet ingegaan op de positie van de overheid ten
aanzien van deze privaatrechtelijke openbaarheidsvereisten. Voor de
overheid gelden in beginsel dezelfde wettelijke voorschriften als voor
particulieren. Verder is beklemtoond dat de concrete omstandigheden van
belang zijn voor de beoordeling in hoeverre op grond van het ongeschre-
ven recht een plicht tot openheid en openbaarheid wordt aangenomen.
Voor de overheid is haar positie als overheid altijd een van de concrete
omstandigheden die de rechtsbetrekking mee bepalen. Verder geldt voor
de overheid op grond van de Wet openbaarheid van bestuur nog een
bijzonder wettelijk openbaarheidsregime. Daar zal in paragraaf 3.4 nader
op worden ingegaan.

3.3.3   Tot privaatreclitelijk handelen bevoegde organen

3.3.3.1    Gemeentelijk niveau

Op gemeentelijk niveau heeft het democratisch meest gelegitimeerde
orgaan, de raad, de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelij-
ke rechtshandelingen. De gemeentewet kent expliciet aan de raad diverse
bevoegdheden tot privaatrechtelijk handelen toe.

In artikel 171 staat de bevoegdheid tot het vervreemden van gemeen-
telijke eigendommen genoemd, in artikel 170, tweede zinsnede, die tot
het aangaan van geldleningen, het uitlenen van gelden, het aangaan van
rekening-courant-overeenkomsten en hetgeen verder de geldmiddelen der
gemeente aangaat. Ook dient de raad te besluiten omtrent het verhuren,
verpachten of enige andere wijze in gebruik geven van gemeentelijke
eigendommen (artikel 172). De raad hoeft niet zelf deze overeenkomsten
te sluiten, omdat in de tekst van het artikel sprake is van besluiten
onitrent. De Hoge Raad acht aanwijzing van huurders en oplegging van
nadere voorwaarden in huurovereenkomsten door burgemeester en wet-
houders, nadat de raad tot verhuur binnen zekere huurprijsgrenzen had
besloten, dan ook rechtmatig (HR 19 december 1924, AB 1925, p. 220, NJ

1925, p. 321). De Kroon oordeelde daarvoor anders (KB 29 september
1913, De Gemeentestem 3239). Volgens artikel 173 gemeentewet besluit de
raad tot het verlenen van kwijtschelding. De "vaststelling der plannen en
de voorwaarden van aanbesteding der werken en leverantien, ten behoeve
der gemeente te doen" kan de raad zich voorbehouden (artikel 176). Als
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van zo'n voorbehoud niet is gebleken, is het college van burgemeester en
wethouders bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten op dit terrein.

De raad heeft ook de bevoegdheid besluiten te nemen tot het verrich-
ten van de overige privaatrechtelijke rechtshandelingen. Aan de raad
komt immers op grond van artikel 167 gemeentewet alle bevoegdheid
met betrekking tot regeling en bestuur van de gemeente toe die niet aan
de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders is
toegekend. In de nieuwe gemeentewet komt de strekking van de artikelen
170, 171, 172, 173, 176 niet terug. De bevoegdheidstoedeling zal echter
niet veranderen nu artikel 148, tweede lid, van het wetsvoorstel voor
een nieuwe Gemeentewet bepaalt dat aan de raad de overige -niet aan
burgemeester of burgemeester opgedragen bevoegdheden- toekomen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel
161 wetsvoorstel Gemeentewet (artikel 209 gemeentewet) de taak uitvoe-
ring te geven aan besluiten van de raad, tenzij bij of krachtens wet de
burgemeester daarmee is belast. Tot vertegenwoordiging in en buiten
rechte van de gemeente is de burgemeester bevoegd (artikel 170 wets-
voorstel Gemeentewet, artikel 78 gemeentewet). Niet altijd is duidelijk of
er sprake is van uitvoering van een besluit of van vertegenwoordiging.
Zo ook in de casus die speelde in het arrest van de Hoge Raad van 16
december 1955 (NJ 1956, 184). Ene Slabbers bood aan de gemeente Voor-
burg grond te koop aan die hij eerder van de gemeente had gekocht. De
gemeenteraad besloot tot de aankoop. Het college van burgemeester en
wethouders deelt dit per brief aan Slabbers mee. Slabbers betoogde later
dat geen overeenkomst totstand was gekomen, omdat niet burgemeester
en wethouders deze brief hadden moeten schrijven, doch dat deze be-
voegdheid alleen aan de burgemeester toekwam (artikel 78 gemeente-
wet). De Hoge Raad verwerpt dit verweer met de overweging dat het
schrijven niet als een buitengerechtelijke vertegenwoordiging hoefde te
worden aangemerkt. De advocaat-generaal merkt op dat de burgemeester
zich kan laten vertegenwoordigen door het college van burgemeester en
wethouders of de -eventueel- onbevoegde rechtshandeling kan bekrach-
tigen.

Volgens artikel 157 wetsvoorstel Gemeentewet kan de raad zijn be-
voegdheden tot het verrichten van privaatrechtelijke bevoegdheden
delegeren aan het college van burgemeester en wethouders of aan een
commissie. Burgemeester en wethouders en/of de commissie oefenen de
bevoegdheid dan onder eigen verantwoordelijkheid uit. De raad kan slechts
algemene aanwijzingen geven of het delegatiebesluit intrekken157. Het
college kan wel door de raad ter verantwoording worden geroepen (artikel
168 wetsvoorstel Gemeentewet). Aan het college van burgemeester en
wethouders komt de bevoegdheid toe namens de gemeente een rechtsge-
ding te beginnen (artikelen 162 en 163 wetsvoorstel Gemeentewet). Indien
de raad een ingesteld beroep of in een procedure ingebracht bezwaar in

157 TK 19 403, nr. 3, memorie van toelichting (nicuwe) Gemeentewct, p. 56.
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de eerst volgende vergadering niet bekrachtigt, wordt het ingetrokken
(artikel 162, vierde lid, wetsvoorstel Gemeentewet).

Delegatie van bevoegdheden door de raad verzwakt de democratische
legitimatie van besluiten. Dit geldt evenzeer voor besluiten die op grond
van bestuursrechtelijke, als voor dezulke die op grond van privaatrech-
telijke bevoegdheden zijn genomen. Bij toekenning van privaatrechtelijke
bevoegdheden aan organen ten aanzien waarvan in de praktijk geen
effectieve democratische controle (ook niet achteraf) mogelijk is, zou
men voorafgaande machtiging kunnen eisen, aldus een voorstel van Ko-
nijnenbelt. Dit voorstel is geinspireerd op artikel 2, tweede lid, van de
Wet gemeenschappelijke regelingen dat voor het treffen van een gemeen-
schappelijke regeling door colleges van burgemeester en wethouders een
verklaring van geen bezwaar van de gemeenteraden eist. Hierbij moet
worden aangetekend dat het treffen van een gemeenschappelijke regeling
zeer ingrijpend kan zijn. Voorafgaande machtiging lijkt in dat geval dan
ook zeker gerechtvaardigd. Een zelfde regel zou kunnen worden opgeno-
men voor privaatrechtelijk handelen dat bevoegdheden van vertegenwoor-
digende organen in dezelfde mate beYnvloedt. Indien die machtiging voor
elke overeenkomst zou worden geeist, lijkt het middel erger dan de
kwaal.

3.3.3.2   Provinciaal niveau

Artikel 105 Provinciewet bepaalt dat gedeputeerde staten de provinciale
eigendommen beheren en bevoegd zijn tot verhuren, verpachten of op
andere wijze in gebruik te geven. Vervreemding van eigendommen wordt
hierbij niet genoemd. Artikel 107 geeft, voor zover provinciale staten die
bevoegdheid niet hebben voorbehouden, aan gedeputeerde staten de
opdracht plannen en voorwaarden vast te stellen van aanbesteding van
werken door en van leveringen aan de provincie.

Artikel 88 Provinciewet (oud) bevatte een delegatiemogelijkheid voor
privaatrechtelijke rechtshandelingen door provinciale staten aan gedepu-
teerde staten. Artikel 88 provinciewet is sinds 1979 anders geredigeerd.
Het eerste lid bevat een algemene delegatiebevoegdheid, terwijl het
tweede lid uitzonderingen hierop bevat. Lubach leidt hieruit af, dat in
1979 met de wijziging van de Provinciewet geen wijziging van de be-
voegdheidsverdeling is beoogd. Aan provinciale staten zou daarom nog
steeds de bevoegdheid tot de verrichting van privaatrechtelijke rechts-
handelingen toekomenl58. Dit laatste lijkt inderdaad waarschijnlijk.
Hierboven is al opgemerkt dat de bevoegdheid tot vervreemding van
provinciale eigendommen niet is toegekend aan gedeputeerde staten. De
artikelen 105 en 107 geven aan gedeputeerde staten bevoegdheden die zij
voor het dagelijks bestuur van de provincie nodig hebben. Provinciale
staten kunnen wel bevoegdheden aan gedeputeerde staten delegeren. Men

158 DA. Lubach, Beleidsovereenkonisten, Deventer 1982, p. 173.
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vergelijke hetgeen daarover bij bespreking van bevoegdheden op gemeen-
telijk niveau is gesteld.

3.3.3.3 Rijksniveau

Uit artikel 37 Comptabiliteitswet vloeit voort dat op rijksniveau de
"betrokken" minister privaatrechtelijke bevoegdheden uitoefent. De Mi-
nister van Financi8n sluit overeenkomsten over de vervreemding van
onroerende zaken en ter beBindiging van geschillen omtrent rechten op
onroerende zaken. Ministers zijn over de uitoefening van deze bevoegd-
heden verantwoording schuldig aan het parlement. Lubach is van mening
dat in deze geen verschil bestaat tussen controle op uitoefening van
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden159. De Tweede
Kamer kan ten aanzien van beide type bevoegdheden haar vragenrecht en
recht van enquete uitoefenen. Dat zij van beide bevoegdheden ook ter
controle van uitoefening van privaatrechtelijke bevoegdheden daadwer-
kelijk gebruik maakt, blijkt uit vragen en enquete over het paspoort-
project (TK 19 700 hoofdstuk V, nr. 9 en TK 20 559).

Gilhuis is in zijn inaugurele rede kritisch over de mate van invloed
die de Tweede Kamer heeft op de totstandkoming van "milieuconvenan-
ten". De Minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
heeft inmiddels de bereidheid uitgesproken met de Tweede Kamer te
overleggen over te sluiten convenanten. Bij die toezegging heeft hij
echter onmiddellijk de waarschuwing laten horen dat de Tweede Kamer
"zich buitengewoon wijs en terughoudend zou moeten opstellen". Met te
uitgebreide instructies zou er onvoldoende van zijn onderhandelingsposi-
tie overblijven. Tijdens de onderhandelingen zijn bewindslieden in het
algemeen niet erg bereidwillig de Kamer te informeren. Met een beroep
op het feit dat men zijn onderhandelingspositie zou verzwakken, onthoudt
men de Kamer inlichtingen zodat de controlerende taak niet naar behoren
uitgevoerd kan worden. Hierop wordt in de volgende paragraaf over
privaatrechtelijk handelen en de Wob teruggekomen.

Daarnaast verdient het de aandacht dat controle op privaatrechtelijk
handelen van de minister door het parlement uiteindelijk niet effectief
zal blijken in die zin, dat het door de minister genomen besluit niet of
slechts gedeeltelijk kan worden veranderd. Inmiddels kunnen rechtsge-
volgen in het leven zijn geroepen die niet of moeilijk zijn terug te
draaien. Een overeenkomst kan eventueel worden ontbonden op grond
van onvoorziene omstandigheden (artikel 258, Boek 6 NBW), maar dan
kan de schadevergoeding die betaald moet worden zo hoog zijn dat van
ontbinding wordt afgezien (artikel 260, Boek 6, NBW). In beginsel geldt

159 Lubach, a.w. 1982, pp. 174 en 182. Ter voorkoming van doorkruising van bevoegd-
heidsverdeling tussen verschillende overheden stelt Lubach een regeling voor waarbij
aan het overheidsorgaan dat een publiekrechtelijke bevoegdheid bezit, tevens de
bevoegdheid wordt gegeven een overeenkomst te sluiten met betrekkingtot die bevoegdheid.
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dit echter ook ten aanzien van controle op bestuursrechtelijk handelen.
Op publiekrechtelijk verkregen rechten kan niet zonder meer een inbreuk
worden gemaaktl60. Van de controlemogelijkheid door de volksvertegen-
woordiging kan ook een generaal-preventieve werking uitgaan, waardoor
weer een andere, waarschijnlijk moeilijker meetbare, effectiviteit wordt
bereikt.

3.3.3.4    Onbevoegde vertegenwoordiging

Rechtspersonen verrichten rechtshandelingen via hun organen. Hierboven
is beschreven welke organen de bevoegdheid hebben de gemeente, de
provincie en de Staat als rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen te
binden. Men spreekt in deze gevallen weI van vertegenwoordiging van de
rechtspersonen door zijn organenl61 Besluiten van de tot het verrichten
van privaatrechtelijke rechtshandelingen bevoegde organen bij de provin-
cie en de gemeente (resp. provinciale staten en de raad) worden -zoals
ook al is besproken- weer door een vertegenwoordiger uitgevoerd. Voor

160 Bij verkregen rechten is er een geconcretiseerde rechtsbetrekking. Indien daarvan
geen sprake is -bij voorbeeld in het geval in de gemeenteraad een principe-besluit
over een bepaald beleid is genomen- worden aan de beleidswijziging minder hoge
eisen gesteld. Een verleende vergunning kan onder omstandigheden niet zonder
schadevergoeding worden ingetrokken (vgl. schadevergoeding van 9,4 miljoen gulden
die oud minister Smit-Kroes betaalde voor inlevering van de vergunning van "Grana-
ria" om zelf goederen over het water te vervoeren en HR 18 januari 1991, RvdW
1991, 35, waarin is beslist dat degene die onevenredig zwaar door een wettelijke
maatregel wordt getroffen, daarvoor enige compensatie moet krijgen). Vrijwel altijd
zal een overgangstermijn noodzakelijk zijn, en soms is een inbreuk op publiekrech-
telijk verkregen rechten in het geheel niet mogelijk.
Een voorbeeld van een uitspraak waaruit duidelijk blijkt dat een inbreuk op publiek-
rechtelijk verkregen rechten strijd oplevert met het rechtszekerheidbeginsel, is het
arrest van de Hoge Raad van 14 april 1989, AAe 38 (1989), pp. 578 e.v. m.nt. E.M.H.
Hirsch Ballin (Harmonisatiewet). De Hoge Raad is echter vanwege het toetsingsverbod
van artikel 120 Gw niet bevoegd dit in het dictum te vermelden. Zie verder hoofd-
stuk 5.

161 WA.M. van Schendel brengt tussen deze vorm van "vertegenwoordiging" en vertegen-
woordiging in enge zin een onderscheid aan. Bij deze laatste vorm van vertegenwoor-
diging heeft iemand krachtens rechtshandeling of wet de bevoegdheid een ander te
binden zonder zelf gebonden te zijn. Die ander, de principaal, kan de handelingen
ook zelf blijven verrichten. Bij 'vertegenwoordiging" van een rechtspersoon door
zijn organen kan dat nooit; Ferregenwoordigi,zg iii Privaatrecht en Bestuursrec/it.
Een intern-rechtsvergelijkend onderzoek naar de vertrouwensbescherming in geval
van onbevoegde vertegenwoordiging, Deventer 1982, samenvatting op pp. 120 e.v..
Een rechtspersoon kan immers niet anders handelen dan via organen. Een orgaan dat
handelt namens de rechtspersoon grijpt niet in andersmans rechtssfeer in zoals bij
de echte vertegenwoordiging, maar in de eigen rechtssfeer (a.w., p. 76)
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de provincie is dat krachtens artikel 114, eerste lid, Provinciewet de
commissaris en voor de gemeente krachtens artikel 76 gemeentewet de
burgemeester162. Deze vertegenwoordigers kunnen weer anderen mach-
tigen tot het verrichten van rechtshandelingen. De burgemeester kan dit
doen krachtens artikel 78, tweede lid, gemeentewet en de commissaris
krachtens artikel 114, tweede lid, Provinciewet163.

In beginsel ontstaat geen gebondenheid voor de vertegenwoordigde
(principaal) indien voor de vertegenwoordiging geen bevoegdheid bestaat.

Deze regel gaat echter niet op indien de vertegenwoordigde naar maat-
staven van redelijkheid en billijkheid geen beroep op de onbevoegdheid,
en daarmee zijn ongebondenheid, kan doen. Als iemand gerechtvaardigd
vertrouwt met een bevoegde vertegenwoordiger te doen te hebben, wordt
hij tegen de onbevoegdheid beschermd. Dit is bij voorbeeld het geval
als de principaal zelf bij de wederpartij het vertrouwen heeft gewekt dat
vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend was (de artikelen 35 en 36,
Boek 3, NBW)164 Illustratief is in dit verband het arrest van 7 maart

1969 (NJ 1969, 249, m.nt. G.J. Scholten, Gegaste uien), waarin de Hoge
Raad derdenwerking van een exoneratieclausule aannam. De casus was als

volgt. Noordermeer slaat zijn uien op bij De Klerk en laat aan De Klerk
de vrije hand bij het geven van een opdracht aan Roteb tot behandeling
(door middel van vergassing) van de met larven van een insect aangetas-
te uien over te gaan. Roteb weet niet van de eigendom van Noordermeer
en sluit ten opzichte van De Klerk aansprakelijkheid voor schadelijke
gevolgen van de behandeling uit. Noordermeer moet deze afspraak tegen
zich laten gelden, omdat hij door de uien bij De Klerk op te slaan en
De Klerk de vrije hand te laten bij het regelen van de opdracht aan
Roteb

"een situatie in het leven heeft geroepen waarin de Gemeente
(Roteb is een gemeentelijk bedrijf, M.K.), zo zij alle aansprake-
lijkheid voor de gevolgen die de gasbehandeling voor de uien zou
hebben, heeft uitgesloten, er van heeft kunnen uitgaan dat die
aansprakelijkheidsbeperking voor alle in de Klerk's cellen opgesla-
gen en aan de Roteb ter behandeling gegeven uien zou gelden;".

Noordermeer heeft schijn van beschikkingsbevoegdheid in het leven
geroepen en kan op onbevoegdheid tegenover derden die daarop zijn
afgegaan geen beroep doen.

Bij de beoordeling van de vraag of de wederpartij gerechtvaardigd
kon vertrouwen op bevoegdheid van de vertegenwoordiger of het hande-
lend orgaan is van belang dat de bevoegdheids- en vertegenwoordigings-

162 Van Schendel, a.w., pp. 66,73.
163 Van Schendel lijkt over deze machtigingsbevoegdheid anders te denken, vgl. Van

Schendel, a.w., p. 122.
164 Mogelijkerwijs is de onbevoegd vertegenwoordiger zelf gebonden. Bij "vertegenwoor-

diging" van een rechtspersoon door een orgaan ligt dit anders. Het orgaan kan zelf
nooit gebonden zijn.
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regeling in de wet is opgenomen. In beginsel wordt een ieder geacht de
wet te kennen en kan een ieder weten wie overheidslichamen kunnen
vertegenwoordigen. Onder omstandigheden kan een beroep op deze wet-
telijke bepalingen echter toch in strijd komen met de redelijkheid en
billijkheid. Daarbij verdient het de aandacht dat de wettelijk aangewezen
vertegenwoordigers weer anderen kunnen machtigen, zodat niet altijd
duidelijk is of bevoegdheid bestaat. Daartegen kan echter weer worden
ingebracht, dat besluiten van vertegenwoordigende lichamen eenvoudig te
achterhalen zijn, zodat een ieder kan controleren of er wel een besluit
bestaat dat de grondslag voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid
vormt165. Voor de verkoop van onroerend goed is de bevoegdheidsverde-
ling tussen raad en college van burgemeester en wethouders duidelijk.
Deze bevoegdheid berust immers bij de raad. Bij het ontbreken van een
besluit van het bevoegde orgaan zal niet snel de totstandkoming van een
rechtshandeling worden aangenomen166.

Een voorbeeld van een geval waarin volgens de rechter op een schijn
van bevoegdheid mocht worden afgegaan, is het arrest van de Hoge Raad
van 27 januari 1984, NJ 1984, 545 (Werkvoorzieningschap/Koma). Na
afronding van de onderhandelingen over huur en verhuur vroeg Koma een
vergunning aan bij de gemeente voor enkele verbouwingen en maakte
met de verbouwingen een begin nog voordat het algemeen bestuur van
het Werkvoorzieningschap zijn goedkeuring aan de overeenkomst hechtte.
De activiteiten waren ontplooid mede op aandringen van de voorzitter
van het dagelijks bestuur, tevens voorzitter van het algemeen bestuur
van het Werkvoorzieningschap en wethouder van de betrokken gemeente.
Onder die omstandigheden mocht Koma er, volgens de rechter, van
uitgaan dat de vereiste goedkeuring was gegeven, ook zonder dat die
goedkeuring formeel was bevestigd. In het algemeen blijft echter de
hoofdregel gelden, dat bij onbevoegde vertegenwoordiging alleen gebon-

165 Een volmacht tot voorbereiding van een lening omvat niet de bevoegdheid tot het
aangaan van die lening. Daartoe is -zeker wanneer het een aanzienlijk bcdrag
betreft- een uitdrukkelijke bevoegdheidsoverdracht door de raad nodig (Hof Leeuwar-
den 15 november 1933, AB 1935,  112, HR 14 december  1934, AB  1935, 763).

166 Rb. Almelo 5 februari 1930, All 1930, 306 over verkoop van onroerend goed door een
wethouder; Hof Arnhcm 5 mei 1941, All 1941, 708, NJ 1941, 616 over onmogelijkheid
verlenging van een pachtovereenkomst door het ontbreken van een daartoe strek-
kend raadsbesluit; Hof Arnhem (Pachtkamer) 14 december 1964, NJ 1966, 212 over de
geldigheid van een door het college van b. en w. gesloten pachtovereenkomst. De
overeenkomst wordt ondanks het ontbreken van de bevoegdheid van b. en w. rechts-

geldig geacht, omdat de raad gedurende enkele jaren de jaarrekening met daarop de
post met uit de overeenkomst ontvangen golden, heeft goedgekeurd. Het belang van
een raadsbesluit blijkt verder weer uit Arr. Rb. Breda 9 december 1988, KG 1989, 52.
Ook al is men de enige inschrijver voor de koop van onroerend goed, dan nog mag
men nict aannemen dat een overeenkomst totstand is gekomen en de raad bij voor-
baat toestemming tot verkoop heeft gegeven.
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denheid ontstaat indien de vertegenwoordigde schijn van beschikkingsbe-
voegdheid in het leven heeft geroepen en niet wanneer alleen de ver-
tegenwoordiger dit heeft gedaan167

Voor de aanbesteding van werken "en leverantien, ten behoeve der
gemeente" is de bevoegdheidsverdeling niet altijd even duidelijk. Volgens
artikel 176 gemeentewet kan de raad zich deze bevoegdheid voorbehou-
den. Het zal niet altijd eenvoudig zijn om vast te stellen of dit gebeurd
iS168. Als hierover onduidelijkheid bestaat en daarnaast raad(sleden),
burgemeester, wethouders of (hoge) ambtenaren de schijn van bevoegd-
heid hebben gewekt, is de kans groot dat een beroep op onbevoegdheid
door de raad in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt bevonden.
Met aanbestedingen door ambtenaren moet in ieder geval bijzonder
voorzichtig worden omgesprongen. Zo werd het verrichten van ontgra-
vingen in een haven na overleg met de directeur openbare werken van
de gemeente Katwijk gezien als een prestatie verricht zonder enige
verplichting169. Als een raadsbesluit voor verschillende interpretaties
vatbaar is, kan men naar analogie met het arrest van de Hoge Raad van
15 juni 1973 stellen dat het risico voor een verkeerde inteTretatie bij
het orgaan dat het besluit nam, behoort te worden gelegd17 . Ook dan
zal de wederpartij beschermd worden.

Verder kan de vraag worden opgeworpen in hoeverre op een over-
heidslichaam de plicht rust aan een wederpartij mededeling te doen van
de bevoegdheidsverdeling wil achteraf een beroep op onbevoegdheid
slagen. Naar mijn mening kan deze plicht worden aangenomen indien de
bevoegdheidsverdeling niet helder ligt en de wederpartij iedere deskun-
digheid in deze mist. Die deskundigheid bezit de overheid bij uitstek (of
behoort die in ieder geval te bezitten) en die kennis dient tegenover een
onervaren wederpartij te worden "gettaleerd"171. Tegenover de medede-
lingsplicht staat echter de onderzoeksplicht172. Zeker van partijen die
vaker met overheidslichamen gecontracteerd hebben, mag worden ver-
wacht dat zij zelf de bevoegdheid controleren. De aanwezigheid van een

167 Zie J.M. van Dunnd, Nemo quod non habet, in: Tot ven,iaak van Slagter. Feestbundel
aangeboden aan Prof. mr. W.J. Slagter, ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag,

Deventer 1988, pp. 65-79 , en de ddaar behandelde jurisprudentie.
168 In het arrest van de Hoge Raad van 18 juni 1982, W 1983, 723 (Plas/Valburg) is

vastgesteld dat burgemeester en wethouders zelf bevoegd waren de overeenkomst
met Plas te sluiten, omdat de gemeenteraad van Valburg de gunning voor de bouw
van het zwembad niet aan zich had voorbehouden. Dit kan van belang zijn voor de
vraag of het ter goedkeuring voorleggen van het plan door burgemeester en wethou-
ders aan de raad meer dan een formaliteit was. Zie Vranken a.w. 1989(a), p. 92.

169 HR 18 april 1969, NJ 1969, 336 (Katwijk/Westdijk).
170 NJ 1973, 469, m.nt. B. Wachter (Liberty/De Groot).
171 Vgl. Vranken, a.w. 1989(a), p. 15.

172 Vranken, a.w. 1989.
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onderzoeksplicht bepaalt mede het antwoord op de vraag of men terecht
op een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid is afgegaan.

Bekrachtiging van de onbevoegdelijk verrichte rechtshandeling door
het bevoegde orgaan is mogelijk. De nietigheid van de rechtshandelin

7fkan alleen door de onbevoegd vertegenwoordigde worden ingeroepeni  .
De wederpartij is gebonden aan de overeenkomst.

Aan vrijwel alle gevallen waarin een overheidslichaam een overeen-
komst sluit, zijn onderhandelingen voorafgegaan. Vranken stelt naar
aanleiding van het arrest Plas/Valburg de vraag onder welke omstan-
digheden het recht op voorbehoud van goedkeuring door bij voorbeeld
een gemeenteraad of raad van bestuur niet meer kan worden uitgeoe-
fend174. Dit zou het geval kunnen zijn als men zeer gedetailleerde
onderhandelingen toestaat. Verder kan naar mijn mening een beroep op
ongebondenheid niet zonder meer gehonoreerd worden wanneer bevoegde
organen blijven toekijken en stilzitten, terwijl onderhandelingen zich
steeds verder verdichten175. Het kan zijn dat de totstandkoming van een
overeenkomst wordt aangenomen of schadevergoeding moet worden
betaald. Het is immers waarschijnlijk dat de wederpartij hoge kosten
maakt tijdens de onderhandelingsprocedure al dan niet op verzoek van
"het overheidslichaam". Deze aansprakelijkheid kan weer worden voorko-
men door nogmaals van het voorbehoud van goedkeuring nadrukkelijk
mededeling te doen176

De rode draad die door het hele leerstuk van bescherming bij on-
bevoegde vertegenwoordiging loopt, blijkt het vertrouwensbeginse1177 te
zijn. Nieuwenhuis formuleert twee vragen die relevant zijn voor de
werking van het vertrouwensbeginsel. Is het vertrouwen gerechtvaardigd
en zo ja, is het dan redelijk het ontstaan van dat vertrouwen toe te
rekenen aan degene tegen wie daarop een beroep wordt gedaan? Het
antwoord op de eerste vraag

"wordt in hoge mate bepaald door de gerechtvaardigde belangen
van de ander, en de toerekening aan die ander is op haar beurt
afhankelijk van hetgeen van hem gevergd mag worden met het oog

o 
de belangen van de partij wier vertrouwen in het geding is"

In het betoog tot nu toe is aan de belangen van het overheidslichaam, in
dit geval degene die vertrouwen wekte, nog geen aandacht besteed. Toch

173 HR 30 april 1948, NJ 1949,253, m.nt. DJ.V. (Smit/Huizenhandel).
174 Vranken, a.w. 1989, p. 97.

175 Vergelijk het hierboven besproken arrest van de Hoge Raad van 27 januari 1984, NJ
1984, 545 (Werkvoorzieningschap/Koma).

176 Vgl. hetgeen Vranken zegt over aansprakelijkheid bij het afbreken van onderhan-
delingen, a.w. 1989, p. 107.

177 Vgl. over het vertrouwensbeginsel naast Vranken, a.w. 1989(a), J.H. Nieuwenhuis,
Toerekening van vertrouwen, in: IKPNR 5885 (1988), p. 491.

178 Nieuwenhuis, a.w., p. 492.
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spelen deze belangen bij de bescherming tegen onbevoegdheid een grote
rol. Deze belangen zijn gelegen in de verdeling van bevoegdheden over
overheidslichamen en -organen en daarmee in het in deze paragraaf aan
de orde zijnde democratiebeginsel. Vanwege het gewicht van deze belan-
gen kan het zijn dat het ontstane vertrouwen minder snel aan de over-
heid wordt toegerekend dan aan andere (rechts)personen. Wanneer die
toerekening toch plaatsvindt, dient de wederpartij misschien genoegen te
nemen met schadevergoeding.

Van Schendel kent in zijn dissertatie aan het algemeen belang een
heel bijzondere plaats toe. Naar zijn mening is het algemeen belang voor
"overheidsrechtspersonen" (..) "de rechtvaardigingsgrond voor gebonden-
heid aan rechtshandelingen", omdat de wil van de rechtspersoon niet vol-
doende zou zijn voor gebondenheid. Uiteindelijk dient het vertegenwoor-
digend orgaan te bepalen wat in overeenstemming is met het algemeen

belang. Als een handeling naar het oordeel van dat orgaan "uit een
oogpunt van goed overheidsbeleid" is toegelaten, ontstaat er gebonden-
heid en anders niet. De rechtshandeling blijft in het laatste geval zonder
rechtsgevolgen. Deze opvatting herhaalt hij in zijn preadvies voor de
Vereniging van Administratief Recht in 1986179. Daar beklemtoont hij
dat de wil van de rechtspersoon geheel wettelijk is bepaald. De redene-
ring lijkt niet geheel consistent. Of in concreto de wil met het algemeen
belang in overeenstemming is, wordt bepaald door het vertegenwoordi-
gend orgaan. Hier blijkt dus ook volgens Van Schendel beleidsruimte te
bestaan. De "wil" van dat orgaan geopenbaard in een verklaring wordt
niet geheel door de wet bepaald, maar uiteraard wel, evenals bij particu-
lieren, door het recht (inclusief wet) begrensd. Dat de vraag of een
orgaan "een wil" kan hebben van het grootste belang is, blijkt uit de
consequentie die Van Schendel uit de ontkennende beantwoording trekt.
Naar zijn mening is de leer der wilsgebreken (de artikelen 34 en 35
NBW) niet op privaatrechtelijke overheidshandelingen van toepassing.
Uit het voorafgaande vloeit voort dat met deze conclusie niet kan wor-
den ingestemd. Het overheidslichaam kan naar mijn mening een beroep
doen op vernietigbaarheid van een rechtshandeling verricht door een
vertegenwoordiger wiens geestelijke vermogens gestoord zijn en de
wederpartij van de overheid kan een beroep doen op artikel 35 en
bescherming vragen van gewekt vertrouwen door een verklaring van het
bevoegde orgaan of diens vertegenwoordiger.

3.3.3.5 Doeloverschrijding

Van Schendel onderscheidt in zijn dissertatie tussen onbevoegdheid
ontstaan door handelingen door het verkeerde (onbevoegde) orgaan en
door overschrijding van het doel van de rechtspersoon180. Het doel van

179 WA.M. van Schendel, Bestuursrecht en (nieuw) burgerlijk recht, Geschriften van de
Vereniging voor Adininistratief Recht XCIV, Alphen aan den Rijn 1986, p. 78.

180 Van Schendel, a.w., pp. 80 e.v.
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alle overheidslichamen is de behartiging van het algemeen belang. Over-
schrijding van dat doel zou nietigheid van de rechtshandeling tot gevolg
hebben. Doeloverschrijding als grond voor nietigheid van rechtshandelin-
gen heeft voor privaatrechtelijke rechtspersonen aan belang ingeboet. De
Hoge Raad heeft in zijn arrest van 15 juni 1973 een beroep op ongeldig-
heid van een rechtshandeling vanwege doeloverschrijding alleen dan
willen honoreren, "indien verweerder, zo hij v66r het aangaan van de
overeenkomst had kennis genomen van de statuten van eiseres, in rede-
lijkheid niet anders had kunnen begrijpen dan dat de overeenkomst buiten
het doel van de naamloze vennootschap lag. Een mogelijkheid van rede-
lijke twijfel aan de juiste uitlegging van een statutaire doelomschrijving
moet immers voor risico van de naamloze vennootschap blijven". De
doelomschrijving van publiekrechtelijke rechtspersonen is zo abstract en
vaag dat redelijke twijfel naar mijn mening nooit uitgesloten kan wor-
den.

3.3.3.6    Schorsing en goedkeuring

Een bijzondere sanctie tegen overschrijding van het doel, de behartiging
van het algemeen belang, door overheidslichamen is spontane vernietiging
door de Kroon. De basis voor deze bevoegdheid wordt gevonden in de
artikel 185 gemeentewet (artikel 261 wetsvoorstel Gemeentewet) en 165
Provinciewet. De vernietiging van het besluit heeft terugwerkende
kracht, het besluit wordt ongedaan gemaakt. De rechtshandeling kan niet
meer uitgevoerd worden. Afhankelijk van de concrete omstandigheden zal
het overheidslichaam schadevergoeding dienen te betalen. Zie voor een
nadere beschouwing hierover hoofdstuk 6 over nakoming van geconcreti-
seerde rechtsbetrekkingen.

Artikel 265, eerste lid, wetsvoorstel Gemeentewet beperkt ten behoeve
van de rechtszekerheid de termijn waarbinnen een besluit tot het ver-
richten van een privaatrechtelijke rechtshandeling kan worden geschorst
of vernietigd tot drie maanden. Het tweede lid verklaart het eerste lid
ten aanzien van goedkeuringsbesluiten van gedeputeerde staten van
overeenkomstige toepassing. Artikel 228 gemeentewet dat goedkeuring
van bepaalde besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechts-
handelingen (het aangaan van geldleningen, het verstrekken van leningen
en garanties en het verrichten van onroerend goedtransacties) is in de
nieuwe Gemeentewet niet meer opgenomen. Voor opneming van zo'n
algemene verplichting acht men onvoldoende redenen aanwezig181. Alle
handelingen hebben betrekking op financiele verplichtingen die via de
begroting (of begrotingswijzingen) al ter kennis van gedeputeerde staten
moeten worden gebracht. Daarnaast kunnen gedeputeerde staten alleen
ten aanzien van gemeenten waarvan de begroting aan hun (preventieve)

181 Zie de memorie van toelichting bij de nieuwe Gemeentewet, TK 19 403, nr. 3, p. 66.
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goedkeuring is onderworpen, besluiten aanwijzen die aan hen voorgelegd
dienen te worden182.

3.3.3.7 Conclusie

In het algemeen kan men stellen dat op gemeentelijk en provinciaal
niveau de democratisch gelegitimeerde organen over de bevoegdheid tot
privaatrechtelijke handelen beschikken. Zij kunnen deze bevoegdheden
overdragen, maar daarbij kunnen voorwaarden geformuleerd worden. De
vertegenwoordigende organen kunnen daarnaast de organen waaraan de
bevoegdheid is gedelegeerd ter verantwoording roepen. Wanneer die
verantwoordingsplicht niet effectief uitgeoefend kan worden, zoals dat
het geval lijkt te zijn ten aanzien van vertegenwoordigers van organen
opgericht bij een gemeenschappelijke regeling, zou in beginsel een voor-
afgaande machtiging van vertegenwoordigende lichamen kunnen worden
geaist183

Op rijksniveau heeft de minister de bevoegdheid namens de staat
privaatrechtelijk te handelen, waarvoor hij door het parlement ter ver-
antwoording kan worden geroepen. Voor zelfstandige bestuursorganen
kunnen in de wet waarbij zij in het leven worden geroepen, regels
worden opgenomen die democratische controle mogelijk maken.

Bij onbevoegde vertegenwoordiging ontstaat in beginsel geen gebon-
denheid. Onder omstandigheden kan het risico van overschrijding van de
bevoegdheid door de vertegenwoordiger bij de vertegenwoordigde worden
gelegd184. Dit is bij voorbeeld het geval wanneer vertrouwen is gewekt
dat er wel vertegenwoordigingsbevoegdheid bestond en de bevoegde partij
niets heeft gedaan om de schijn te doorbreken.

3.3.4 De Wet openbaarlieid van bestuur en privaatrechtelijk overlieids-
handelen

Uit de bespreking van de Wob in paragraaf 3.2.4 blijkt dat de Wob het
recht toekent op informatie over bestuurlijke aangelegenheden neergelegd
in documenten. Daar bleek ook dat het voor de beantwoording van de
vraag of een aangelegenheid bestuurlijk is, niet relevant is of het beleid
met privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke middelen wordt gerealiseerd.
Bestuurlijk is niet bedoeld als "administratief'185. Zo is de aanleg van

182 Goedkeuring door gedeputeerde staten is niet noodzakelijk om gebondenheid te

bewerkstelligen. Voor deze stelling kan volgens de Hoge Raad in zijn arrest van 16

december 1955, NJ 1956, 184, geen wettelijke grondslag worden gevonden.
183 Lubach, a.w. 1982, p. 182; W. Konijnenbelt, Een pakt met de overheid. (Dient de wet

regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaat-

rechtelijke overeenkomsten met de overheid?), HNJF 1980, Zwolle 1980, p. 133.
184 Vranken, a.w 1989, p. 108.
185 Aldus de nota van toelichting bij het Besluit openbaarheid van bestuur, Stb. 1979, 590.
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een weg een aangelegenheid van bestuurlijke aard en zijn alle stukken
die aan het besluit daartoe ten grondslag liggen en alle stukken ter
uitvoering ervan (ook de aannemingsovereenkomst) aan te merken als
een document over een bestuurlijke aangelegenheid waarop de Wob van
toepassing is (VzAR 25 februari 1988, De Gemeentestem 6857 (1988), 7,
m.nt. Brederveld). De Minister van Onderwijs en Wetenschappen trachtte
onder de inwilliging van een verzoek om toezending van de hierboven al
ter sprake gekomen overeenkomst tussen TNO en een Amerikaans bedrijf
uit te komen door de stelling dat de overeenkomst geen bestuurlijke
aangelegenheid betrof nu TNO een zelfstandige rechtspersoon was. De
voorzitter overweegt echter dat de overeenkomst in het bezit van de
minister nauw samenhangt met het beleid van de regering met betrek-
king tot het gebruik en huisvesting van proefdieren en daarom als
informatie over een bestuurlijke aangelegenheid is aan te merkenl86.

3.3.4.1     De weigeringsgronden onder e en i

Voor de openbaarheid van privaatrechtelijk handelen door de overheid is
de weigeringsgrond onder e, maar vooral die onder i van belang. De
overheid zal met een beroep op die twee gronden aan openbaarmaking
van of informatie over privaatrechtelijke overeenkomsten kunnen trach-
ten te ontkomen. Daarom is het van belang enige jurisprudentie over
beide gronden te bespreken.

Economische en financiele  belangen van de Staat
Een weigering van een verzoek om informatie over kwijtscheldingsricht-
lijnen met betrekking tot te veel betaalde huursubsidie is rechtmatig,
omdat openbaarmaking het financiele belang van de staat zou kunnen
schaden (AR 28 juli 1987, Beers 1987, p. 14). Als openbaarmaking van
regels over invordering van belastingschulden die invordering zou kunnen
vertragen of belemmeren mag °Eenbaarheid wegens het financiEle belang
van de staat achterwege blijven18i

Bijlagen met economische en financiele gegevens van het rapport van
het bouwcentrum 'Nieuw gemeentehuis Heiloo' zijn van dien aard dat
het college van burgemeester en wethouders zich in redelijkheid op het
standpunt heeft kunnen stellen dat de financiele belangen van de ge-
meente bij het niet-openbaar maken, zwaarder wegen dan het belang van
openbaarheid (VzAR 17 maart 1987, Beers 1987, pp. 14 en 16). Het is
immers mogelijk dat aannemers zich bij het opstellen van hun offertes
op deze gegevens richten en dat de gemeente hierdoor duurder uit is. Zo
worden in de memorie van toelichting bij de nieuwe Wet openbaarheid
van bestuur ramingen van de kosten die de Rijksgebouwendienst maakt
voor de aanbesteding van bouwprojecten als een voorbeeld genoemd

186 Beers (1987), p. 4.
187 TK 19 859, nr. 3, p. 35.
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waarl..=conomische en financiele belangen van de Staat in het geding
zijn188,

Bij toepassing van de hier besproken weigeringsgrond wegens financi-
ele belangen van overheidsorganen wordt het algemene belang dat ge-
diend is met openbaarmaking, afgewogen tegen een commercieel belang
van de overheid dat dan door dit commerciele karakter op een particu-
lier, bijzonder, belang gaat lijken. Het lijkt alsof een algemeen belang
dat van een hogere orde is tegenover een bijzonder belang wordt ge-
plaatst; belangen van ongelijke orde lijken tegen elkaar te worden
afgewogen. Behartiging van financiele gemeenschapsbelangen behoort
echter ook tot taak van de overheid en is in die zin een algemeen belang.
Niet altijd kan echter financieel nadeel dat door de overheid geleden zou
kunnen worden opwegen tegen het belang dat gediend is bij openbaarma-
king. Als voorbeeld van een casus waarin het belang van openbaarmaking
zwaarder woog dan het mogelijk financieel nadeel is de paspoortzaak.
Minister Van den Broek achtte het onverstandig wanneer de Tweede
Kamer een onderzoek zou instellen naar de gang van zaken rond het
nieuwe paspoort. Hij vreesde dat op die manier voor de wederpartij een
dossier werd aangelegd voor een gerechtelijke procedure tegen de Staat.
Scheltema merkt over deze opstelling van Van den Broek het volgende
OP:

"Hieraan ligt kennelijk de gedachte ten grondslag dat de overheid
dan misschien wel onjuiste dingen mag doen, maar dat het dan in
ieder geval verkeerd zou zijn wanneer dat aan de tegenpartij
bekend zou worden"189,

Uit de hierboven besproken voorbeelden blijkt dat de onderhavige weige-
ringsgrond niet te extensief wordt uitgelegd en dat niet ieder financieel
nadeel voor de overheid reden kan zijn informatie te weigeren. Zo is
hierboven al gebleken dat verstoring van de vlotte voortgang der werk-
zaamheden geen reden mag zijn informatie te weigeren. Verder mag de
overheid niet door een weigering van openbaarmaking van mogelijk
bewijsmateriaal aan schadevergoeding trachten te ontkomen190.

Voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling
Deze uitzonderingsgrond heeft een vangnetfunctie. Er worden geen
belangen genoemd en evenmin wordt aangegeven om wier belangen het
moet gaan. Er wordt een beroep op gedaan, als het verstrekken van
informatie in strijd komt met andere belangen dan genoemd in de ove-
rige weigeringsgronden. Opneming van deze algemene uitzonderingsgrond

188 Zie vorige noot.
189 M. Scheltema, Rede van de voorzitter. Verslag van de algemene vergadering gehou-

den op 29 april 1988, GeschnIten van de Vereniging voor Ad,ninistratief Recht 101,
Alphen aan den Rijn 1989, p. 10.

190 Vergelijk in deze de hieronder geciteerde passage uit de memorie van toelichting bij
het voorstel van de nieuwe Wob.
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werd nodig geacht omdat niet alle gevallen waarin de Wob toepassing
zal vinden, te voorzien zijn.

Burgemeester en wethouders van Heiloo voerden naast het hierboven
besproken economische en financiele belang ook aan, dat openbaarmaking
van het rapport van het bouwcentrum 'Nieuw gemeentehuis Heiloo'
gegevens zou bevatten die derden zouden kunnen bevoordelen of benade-
len. Derden zouden ook bezwaar hebben tegen openbaarmaking. In het
rapport wordt slechts een vijftal mogelijke bouwplaatsen aangegeven,
terwijl nu om financitle redenen besloten was tot geheel andere uitgangs-
punten. Ook was niet onderzocht of derden nog steeds bezwaar maken
tegen openbaarmaking. De voorzitter is er daarom niet van overtuigd dat
openbaarmaking van het rapport leidt tot onevenredige bevoor- of bena-
deling van betrokken partijen of derden (VzAR 17 maart 1987, Beers
1987, pp. 14 en 16).

Gedeputeerde Staten van Zeeland hoefden geen informatie te ver-
schaffen over bedrijven die uit het werkgelegenheidsfonds subsidie
ontvangen. De openbaarmaking van de namen van bedrijven kan hun
ontwikkeling en groei tot financieel gezonde bedrijven in niet onbelang-
rijke mate bemoeilijken. Derden kunnen twijfels krijgen over solvabili-
teit, kwaliteit en continuReit van de bedrijven. Daardoor kunnen de
gesubsidieerde bedrijven in een nadeliger positie komen te verkeren. Het
belang dat met de verstrekking van informatie is gediend, weegt hier
niet tegen op (AR 10 november 1983, AB 1984, 63). Er is sprake van
onevenredige benadeling van die bedrijven bij openbaarmaking.

In zijn uitspraak van 18 maart 1987 oordeelde de voorzitter van de
Afdeling rechtspraak dat openbaarmaking van de principe-overeenkomst
tussen TNO en het Amerikaanse bedrijf HSD de bedrijfseconomische
belangen van beide partijen onevenredig zou schaden (KG 1987, 223).
Openbaarmaking van de rapporten waarin onder andere de commerciele
haalbaarheid van een centrale faciliteit voor proefdieren besproken wordt,
benadeelt het Amerikaanse bedrijf, HSD, onevenredig. Eventuele concur-
renten zouden bijzonder geinteresseerd zijn in deze gegevens. De passages
uit het rapport die gericht zijn op een algemene beleidsadvisering kunnen
wel openbaar gemaakt worden.

Verslagen van gesprekken tussen de Evangelische Broedergemeente
en de gemeente Zeist over plannen tot restauratie van een historisch
waardevol gebouwencomplex hoefden niet openbaar gemaakt te worden
(VzAR 24 februari 1989, KG 1989, 151).

"Wij achten het geenszins uitgesloten dat openbaarmaking van de
thans in geding zijnde uitlatingen het adequaat en prompt reageren
van de gemeente bij bemiddeling voor het verkrijgen van restaura-
tiesubsidies en het ondernemen van activiteiten tot behoud van
waardevolle gebouwen in de toekomst zou kunnen belemmeren. In
een dergelijke situatie heeft de gemeente er belang bij dat haar
gesprekspartner over zijn onderhandelingen met derden vdjuit
spreekt zonder dat hij behoeft te vrezen dat zijn uitlatingen tegen
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zijn wil in de openbaarheid kunnen worden gebracht en door derden
tegen hem kunnen worden gebruikt. Wij zijn derhalve reeds hierom
van oordeel dat openbaarmaking van deze uitlatingen zou kunnen
leiden tot een onevenredige benadeling van de gem. Zeist" (curs.
MK).

In dezelfde uitspraak is een beroep door de gemeente Zeist op het finan-
cieel belang bij het veilig stellen van de voorwaarden welke vervuld
moeten worden voor de toekenning van subsidie voor de restauratie van
bebouwing op het brouwerijterrein, niet gehonoreerd. Het belang van
openbaarmaking weegt zwaarder dan het financieel belang nu de subsidie
inmiddels is verleend.

De Minister van Verkeer en Waterstaat weigerde een kopie te ver-
strekken van een door een extern adviesbureau opgesteld taxatierapport
inzake zoutschade aan fruitbomen. Het rapport was opgesteld naar aan-
leiding van de aansprakelijkstelling van de Staat door de Nederlandse
organisatie van Fruittelers voor schade die zou zijn ontstaan ten gevolge
van strooiactiviteiten door Rijkswaterstaat in de winter 1985-1986. De
Afdeling overweegt in haar uitspraak naar aanleiding van het verzoek om
een kopie van het taxatierapport op grond van de Wob dat van oneven-
redige bevoor- of benadeling niet is gebleken, nu het rapport slechts
technische gegevens bevat en geen stellingname over de aansprakelijk-
heid (AR 23 maart 1989, NJB 1989, p. 472).

Een verzoek om inzage in een rapport van een sociaal rechercheur
kan niet worden afgewezen op de grond dat men in een procedure
verwikkeld is over het al dan niet terecht beaindigen van een uitkering.
Het argument dat verzoeker gewapend met de kennis van het rapport in
de procedure een sterkere positie in zal kunnen nemen en daarmee
onevenredig bevoordeeld wordt, snijdt geen hout. Dit kan anders zijn als
zich bijzondere omstandigheden voordoen, waarvan in casu niet is geble-
ken (VzAR 30 september, 1983,AB 1984, 117).

De Meij is van mening dat de weigeringsgrond onder i (het voorko-
men van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegen-
heid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden) door de Afdeling rechtspraak te extensief wordt geYnterpreteerd,
tegen de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever in. Als voorbeelden
waarvoor geheimhouding zou kunnen gelden, zijn genoemd examenopgaven
en vertrouwelijke prijsopgaven van een door de overheid georganiseerde
onderhandse inschrijving. Bovendien wordt tot de rechtspersonen die
onevenredig benadeeld zouden kunnen worden, thans ook het overheids-
lichaam zelf gerekend. De overheid moet dan de eigen onevenredige
benadeling gaan afwegen tegen het belang van openbaarheid en publici-
teit. De uitzonderingsgrond krijgt nu een open eindel91,

191 J.M. de Meij, Vrijheid van informatie in Nederland, in: Informatie en Informatiebe-
leid, 5 (1987) 2, pp. 35-45.
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In de memorie van toelichting bij het voorstel voor een nieuwe Wob
staat bevestigd dat in de belangenafweging bij toepassing van deze
uitzonderingsgrond ook de belangen van publiekrechtelijke lichamen mee
worden gewogen.

"De bepaling mag er echter niet toe leiden dat overheidsorganen
gegevens zouden mogen achterhouden omdat publikatie daarvan een
mogelijk ongunstig licht zou werpen op het door hen gevoerde
beleid of de kansen op aanvaarding van het door hen voorgenomen
beleid zou verkleinen. De belangen die hierbij in het geding zijn
wegen niet op tegen het met de WOB beoogde publieke belang van
het verstrekken van informatie" (TK 19 859, nr. 3, p. 37).
Ook als een partij bevoordeeld zou kunnen worden door openbaarma-

king of een andere partij waaronder de overheid benadeeld, wil dat nog
niet zeggen dat openbaarmaking achterwege dient te blijven. In de
uitzonderingsgrond onder i is immers niet voor niets sprake van oneven-

redige bevoordeling of benadeling. Of er sprake is van onevenredigheid
kan alleen in concreto worden vastgesteld. Van groot belang daarbij zijn
de hoge eisen die de Afdeling rechtspraak stelt aan de motivering van
een beroep op een van de uitzonderingsgronden.

3.3.4.2     De motivering van de afwijzing

Bij een weigering van het verzoek om informatie kan het overheidsor-
gaan niet volstaan met het noemen van een of meer weigeringsgronden.
Iedere afwijzing dient nader gemotiveerd te zijn (artikel 4, tweede lid,
Bob)192. Bij de motivering kan niet worden volstaan met de mededeling
dat het aanhangig zijn van een civiele procedure betekent dat verzoeker
door de informatie onevenredig bevoordeeld zou worden of de Staat
onevenredig benadeeld (AR 31 januari 1989, AB 1989, 277; VzAR 17
januari 1989, AB 1989, 276, m.nt. H.J. de Ru). Een nadere motivering is
vereist.

Voor de openbaarmaking van een principe-aanbod is het relevant of
de onderhandelingen inmiddels zijn afgebroken en of de overeenkomst
nog tot stand kan komen. Bij de afwijzing van een verzoek om open-
baarmaking van een aanbod dient deze omstandigheid expliciet overwogen
te worden, anders is de weigering niet voldoende gemotiveerd. Uit de
motivering van de weigering dient expliciet te blijken dat aan de weige-
ring tot openbaarmaking ook onder die omstandigheden een van de
uitzonderingsgronden ten grondslag ligt (AR 29 april 1986, AB 1988,
343).

Een gemeentebestuur mag inzage in een overeenkomst niet weigeren
met een algemene motivering dat openbaarmaking van deze (aanneem)-
overeenkomst de gemeente bij het sluiten van soortgelijke overeenkom-
sten in de toekomst in een nadeligere positie zal brengen. Bij de weige-

192 Zie over het motiveringsbeginsel, Comnientaar Awb, deel artikel 4.1.4.1, R.M. van Male.
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ring van een verzoek om openbaarheid dient iedere keer in concreto een
belangenafweging te worden verricht tussen het belang van openbaarma-
king en het belang van in dit geval voorkoming van een onevenredige
bevoordeling of benadeling van betrokkenen dan wel derden (VzAR 25
februari 1988, De Gemeentestem 6857 (1988), 7).

Gebrek in de motivering van een besluit tot weigering van informatie
is een door de Afdeling rechtspraak veel gebruikte vernietingsgrond
(artikel 8, eerste lid, sub d, Wet arob). Het overheidsorgaan heeft (nog)
niet voldoende duidelijk gemaakt waarom het belang van openbaarmaking
minder zwaar weegt dan het belang dat wordt genoemd als weigerings-
grond. Als het niet ondenkbaar is dat alsnog een sluitende motivering
wordt gegeven, kan de rechter het overheidsorgaan nog in de gelegen-
heid stellen de motivering aan te passen en alsnog openbaarmaking te
weigeren. Daarbij verdient het de aandacht dat de rechter op grond van
artikel 77, vierde lid, Wet op de Raad van State, kennis neemt van de
gevraagde en geweigerde informatie en mede aan de hand daarvan beoor-
deelt of een steekhoudende motivering aanwezig is (of zou kunnen zijn).

3.3.4.3   De actieve informatieplicht

Voor bepaalde vormen van privaatrechtelijk overheidsoptreden is een
actieve informatieplicht gewenst. Op de overheid rust -mede ingevolge
de Wob- een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot infor-
matieverschaffing. Dit betekent naar mijn mening dat voor de overheid
in vergelijking met particulieren een verscherping van de mededelings-
en informatieplichten geldt193, Verder zou de actieve informatieplicht
moeten gelden ten aanzien van voorwaarden waaronder men met de
overheid belangrijke overeenkomsten kan sluiten. Zo zal een gemeente
over de verkoop van grond beleidsregels dienen te publiceren,94. Verder
kan de overheid verplicht zijn bepaalde burgers over (voorgenomen)
privaatrechtelijk handelen te informeren. Die plicht kan worden aan-
genomen als overeenkomsten de rechtspositie van derden nadelig bein-
vloeden. Dit kan het geval zijn bij een overeenkomst over gebruik van
bestuursrechtelijke bevoegdheden, maar ook bij andere overeenkomsten,
zoals de verkoop door de Staat van vorderingsrechten op bedrijven die
steunverlening hadden ontvangen (vgl. de procedure van Appels BV tegen
de Staat: Pres. Rb 's-Gravenhage 23 juni 1987, AB 1988, 98 en Hof 's-
Gravenhage 3 maart 1988, KG 1988, 224). Afhankelijk van de grootte van
de kring der belanghebbenden kan gekozen worden voor een persoonlijke
mededeling of publikatie in een dagblad. Deze publikatieplicht kan niet
op grond van de Wob worden afgedwongen. Wel kan uiteraard een ieder
zelf op grond van de Wob de overheid om informatie vragen. Verder kan

193 Zie over mededelings- en informatieplichten, Vranken, a.w. 1989, waarin o.a. op p.
11 de positie van de overheid ter sprake komt.

194 Zie ook paragraaf 3.1, waar deze plicht is gegrond op het legaliteitsbeginsel.
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een beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel worden gedaan. Dat beginsel
vereist dat de overheid bij het nemen van een besluit alle betrokken
belangen afweegt. Het kan zijn dat men al die belangen alleen kan
opsporen via een inspraakprocedure. Op de overheid rust dan een onder-
zoeksplicht, die zij kan realiseren door actief informatie te verschaffen.
In haar uitspraak van 21 augustus 1984 achtte de Afdeling rechtspraak
de verlening van een vergunning tot aanleg van een loswal in strijd met
het zorgvuldigheidsbeginsel, omdat belanghebbenden hierover niet waren
gehoord (AB 1984, 542 m.nt. Van Wijmen). De rechter toetst in zo'n

geval niet rechtstreeks aan het democratiebeginsel en aan de Wob, maar
hij gaat wel via het zorgvuldigheidsbeginsel na of belanghebbenden
voldoende in de gelegenheid zijn geweest een besluit te beinvloeden. Het
zorgvuldigheidsbeginsel kan op deze manier het democratiebeginsel on-
dersteunen en "een democratische bestuursvoering" bevorderen. Vergelijk
in dit verband ook de afdelingen 3 en 4 jo. afdeling 1 van hoofdstuk 3
van het wetsvoorstel voor een Algemene wet bestuursrechtl95.

Bij publikatie van een voornemen tot privaatrechtelijk handelen dient
overeenkomstig de uitzonderingsgrond van artikel 4, onder h, Wob, het
belang van openbaarmaking te worden afgewogen tegen het belang van
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Zij die
vrezen dat hun persoonlijke levenssfeer geschaad zal worden door open-
baarmaking, kunnen uiteraard tegen zo'n besluit beroep instellen bij de
Afdeling rechtspraak of in spoedeisende gevallen bij haar voorzitter.
Daarnaast is uiteraard een actie tot vergoeding van de schade op grond
van een onrechtmatige daad mogelijk (AR 23 oktober 1984, Beers 1984,
pp. 54-58).

3.3.4.4    De Wob en het privaatreclitelijk overheidshandelen: slot

Een overheidsorgaan verschaft aan de burger op zijn verzoek alle infor-
matie betreffende bestuurlijke aangelegenheden. Daarbij is het niet
relevant of de overheid haar taak met bestuursrechtelijke of met pri-
vaatrechtelijke instrumenten uitvoert. Met het gebruik van het privaat-
recht als instrument verandert de overheid voor de toepassing van de
Wob niet van hoedanigheid. Van groot belang is voorts dat het motief
van de burger voor zijn verzoek om informatie niet relevant is voor de
toewijzing ervan. Zo maakt het niet uit of een burger uit zorgen over
het functioneren van de democratie, uit eigen belang of puur uit nieuws-
gierigheid informatie opvraagtl96. Ook het verwikkeld zijn in een proce-
dure met een burger kan voor de overheid geen argument zijn het
verzoek om informatie te weigeren. Ook dan zal bij een weigering een
op de weigeringsgronden gebaseerde motivering gegeven moeten worden.

195 Hierover: Commentaar Awb, deel artikel 3.1.1., M.H. Kobussen, m.n. pp. E 3.1.1.-29,30.
196 AA.L. Beers, Naar een nieuwe Wet openbaarheid van bestuur: beginselvastheid?, NJB

1989, p. 1259.
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Gedurende de procedure kunnen bepaalde procesrechtelijke regels met
betrekking tot de processtukken worden aangemerkt als bijzondere regels
die voorrang hebben boven de Wob.

Bij de weigering tot openbaarmaking dient in ieder afzonderlijk geval
gemotiveerd te worden waarom zich een bepaalde weigeringsgrond voor-
doet. Bij een beroep op een weigeringsgrond vermeld onder d tot en
met i dient een belangenafweging te worden verricht waarvan in de
motivering van de weigering moet blijken. Bij privaatrechtelijk handelen
zal waarschijnlijk vaker een beroep op de uitzonderingsgronden kunnen
worden gedaan, omdat daarbij vaak financiele belangen in het spel zijn.
Deze weigeringsgrond wordt echter niet extensief uitgelegd. Verder is
met name in de onderhandelingsfase voor de totstandkoming van een
overeenkomst vertrouwelijkheid voor beide partijen belangrijk. Open-
baarmaking kan dan pas plaatsvinden op een tijdstip dat er voor bein-
vloeding door burgers weinig ruimte meer is. De onderhandelingen zijn
dan afgebroken en er zal geen overeenkomst totstandkomen, of er is
overeenstemming bereikt en de overeenkomst is gesloten. Wanneer in het
laatste geval na openbaarmaking wijzigingen zouden worden aangebracht,
blijven die niet zonder rechtsgevolgen. Er is immers gebondenheid ont-
staan. Daarbij moet worden aangetekend dat, zoals bekend, ook al een
bepaalde mate van gebondenheid kan bestaan als nog geen overeenkomst
tot stand is gekomen (vgl. HR Plas-Valburg).

Het democratiebeginsel zou beter tot zijn recht komen wanneer de
uitzonderingsgronden in de Wet openbaarheid van bestuur restrictief
worden uitgelegd. Privaatrechtelijke bevoegdheden zouden dan als instru-
ment voor de overheid echter minder effectief kunnen blijken. Wanneer
een contractspartij tevoren weet dat alles wat bij onderhandelingen
gezegd wordt in de openbaarheid komt, kan dat het vinden van een
contractspartij of de onderhandelingen bemoeilijken. Dit blijkt trouwens
ook een van de redenen te zijn op grond waarvan openbaarmaking

geweigerd kan worden (VzAR 24 februari 1989, KG 1989, 151). Dit argu-
ment mag naar mijn mening niet te snel gehanteerd worden. Een ieder
dient zich te realiseren dat de overheid een bijzondere partij is, in die
zin dat het algemeen belang met zich meebrengt dat een grote mate
van openbaarheid wordt betracht. Het individueel belang moet dan voor
het algemeen belang wijken. Voor de beantwoording van de vraag wan-
neer dit het geval is, zijn moeilijk algemene regels te geven. De afwe-
ging zal in concreto aan de hand van de omstandigheden van het geval
dienen te geschieden. Een punt van overweging kan zijn of de democra-
tische bestuursvoering in dat geval (ook) op een andere manier wordt
gewaarborgd. Daarbij is het bij voorbeeld van belang in welke mate een
vertegenwoordigend orgaan preventieve en/of repressieve controle op het
bestuur kan uitoefenen. Verder dient de overheid terughoudend te zijn
met verstrekking van gegevens die de persoonlijke levenssfeer van
betrokkenen raken. In dat geval moeten immers twee zeer fundamentele
rechtsstaatbeginselen, het grondrecht op privacy en het democratiebegin-

165



Hoofdstuk 4

sel, tegen elkaar worden afgewogen. De overheid zal dan zwaarwegende
argumenten moeten hebben, wil een inbreuk op de privacy gerechtvaar-
digd zijn. Wanneer daarentegen een burger een beroep doet op openbaar-
heid in het belang van zijn rechtsbescherming en de uitoefening van zijn
grondrechten ligt het voor de hand dat de balans in het voordeel van de
openbaarheid uitvalt.

3.4 Conclusie

In deze paragraaf is geconcludeerd dat toepassing van het democratie-
beginsel in het privaatrecht geen problemen oplevert. Ook in het pri-
vaatrecht zijn elementen van het democratiebeginsel te herkennen.
Bevoegdheden tot privaatrechtelijk handelen berusten op provinciaal en
gemeentelijk niveau bij de democratisch gelegitimeerde organen en op
rijksniveau bij de minister wiens handelen door een democratisch gelegi-
timeerd orgaan gecontroleerd wordt.

Op de wijze van uitoefenen van bevoegdheden kunnen de democrati-
sche principes worden toegepast. In het verbintenissenrecht zou volgens
de literatuur het beginsel geen rol van betekenis spelen, omdat derden
door overeenkomsten in beginsel niet gebonden kunnen worden en dus
zouden zij bij realisering van het beginsel geen belang hebben. Uit de
positie van de overheid als hoedster van het algemeen belang vloeit
voort dat belangen van derden door overeenkomsten van de overheid
rechtstreeks of indirect geraakt kunnen worden. Op grond van het
zorgvuldigheidsbeginsel bestaat in die gevallen ook bij gebruik van
privaatrechtelijke bevoegdheden de verplichting de nodige kennis over de
af te wegen belangen te verzamelen. Indien de groep mogelijke belang-
hebbenden erg groot is, kan een uitgebreide voorbereidingsprocedure
volgens afdeling 3.4 Wetsvoorstel Algemene wet bestuursrecht de juiste
weg zijn voor het verkrijgen van de nodige informatie. Op deze wijze
kan de inspraak van betrokkenen ook bij privaatrechtelijk handelen
worden veiliggesteld. Als voorbeeld van overeenkomsten waarbij de
uitgebreide voorbereidingsprocedure niet mag ontbreken zijn de zoge-
naamde milieuconvenanten tussen de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (namens de Staat) en bedrijven197. Ter
aanvulling op de bestaande waarborgen zou naar analogie van de be-
staande registersl98, kunnen worden voorgesteld een register aan te

197 Vgl. hierover P.J. Klok, Co,ivenanten als instni,nent van milieubeleid, Universiteit
Twente, Enschede 1989.

198 Naast de in dit hoofdstuk genoemde, kan nog worden gewezen op het register van
gemeenschappelijke regelingen op grond van artikel 27 Wet gemeenschappelijke
regelingen. Uit een niet-gepubliceerd onderzoek van P.M. van Riel neergelegd in zijn
doctoraalscriptie (Katholieke Universiteit Brabant 1990), blijken deze registers niet
goed te functioneren. Het bleek zeer mocilijk informatie uit de registers te verkrij-
gen.
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leggen waarin alle overeenkomsten die het overheidslichaam aangaat,
worden vastgelegd. Wat betreft de openbaarheid van bestuur met privaat-
rechtelijke instrumenten in vergelijking met bestuursrechtelijke instru-
menten, kan geen democratisch deficit worden vastgesteld. Dit geldt
zowel ten aanzien van de actieve, als voor de passieve informatieplicht.

4 Grondrechten

4.1 I,ileiding

Grondrechten, ook wel vrijheidsrechten genoemd, zijn fundamentele
rechten van de burger tegen -in de eerste plaats- de overheid. Het
fundamentele karakter komt in alle omschrijvingen en theorie8n van
grondrechten tot uiting. De rechtsregels waarin de grondrechten zijn
vervat, omschrijft Olde Kalter als "rechtsregels die garanties geven voor

11199wezenlijke aspecten van de menselijke waardigheid . In de memorie
van toelichting bij de grondwetsherziening komt onder andere de vol-
gende uitgebreidere omschrijving van grondrechten voor: "Grondrechten
hebben tot doel bij te dragen aan de ontplooiing van elk individu naar
eigen geaardheid door hem in alle facetten van zijn persoonlijk leven te
beschermen, zoals zijn intimiteit, zijn uitingsmogelijkheden, zijn deel-
name aan het openbare leven. Zij vormen de grondbeginselen van een
menswaardige samenleving"200.

Grondrechten waarborgen de vrijheid van de burger ten opzichte van
de overheid. In de rechtsstaatsidee nemen grondrechten een belangrijke
plaats in, omdat zij doel en inhoud aan de rechtsstaat geven. Zij bevat-
ten de waarden die de overheid moet verwezenlijken door zich te ont-
houden van optreden of juist door op te treden. Grondrechten vormen
aldus mede de maten'Ne eisen van de rechtsstaat201. Zij zorgen ervoor
dat de rechtsstaatsidee niet tot een formalisme beperkt blijft.

Grondrechten realiseren de autonomie van de persoonlijkheid van de
mens in de samenleving. Uit dit karakter vloeit voort dat een beperking
van een grondrecht niet louter gerechtvaardigd kan worden door de
overweging dat de uitoefening van het grondrecht niet in overeenstem-
ming zou zijn met de in de gemeenschap levende waarden of met het
algemeen belang. In de erkenning van een recht als grondrecht zit een
tolerantie-element opgesloten, "zonder hetwelk geen wezenlijke erkenning
van de individuele persoonlijkheid mogelijk is"202. In deze verhoogde

199 ChJ.G. Olde Kalter, Overheidspersoneel en grondrechten, actuele vraagstukken, in:
TAR 1986, p. 262.

200 A/gehele grondwetsheniening, decl la, 's-Gravenhage 1979, p.  10.
201 Witteveen, a.w., p. 14.
202 J. van der  Hoeven, De plaats van de grondwet in het constitutionele recht. Aan-

gevulde heruitgave van het academisch proefschrift, Zwolle 1988, p. 195.
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tolerantie ten aanzien van de uitoefening van grondrechten is het onder-
scheid met andere rechten gelegen. Van der Hoeven stelt vast dat voor
handelingen die niet als een uitoefening van grondrechten kunnen gelden
het tolerantie-beginsel minder of geen kracht heeft:

"de eis van erkenning van het vrije recht tot handelen van de
enkeling heeft dan een sterk verminderde kracht"203.

Onder enkeling verstaat Van der Hoeven zowel de enkeling alleen han-
delend, als handelend in een zelfgekozen groep.

Grondrechten hebben alle een waarborgkarakter, maar door hun
verschillende juridische structuur hebben zij een onderscheiden wer-
king204 Grondrechten in de Grondwet kunnen in de eerste plaats zijn
gegoten in de vorm van een rechtsplicht voor de overheid. Zo is artikel
1 Grondwet geformuleerd als een tot de overheid gericht verbod om te
discrimineren. Artikel 22, eerste lid, bevat bij voorbeeld de opdracht
maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid zonder
dat aangegeven wordt in welke vorm dit dient te geschieden. Verder kan
de formulering van het grondrecht een aanwijzing bevatten van het
bevoegde orgaan dat de in hetzelfde artikel gewaarborgde vrijheid mag
beperken en/of de procedure voorschrijven voor een eventuele beperking
(competentie en procedurevoorschriften). Men vergelijke artikel 12
Grondwet waarin is bepaald dat het binnentreden van een woning tegen
de wil van de bewoner alleen geoorloofd is in gevallen bij of krachtens

wet bepaald door hen die daartoe bij of krachtens wet zijn aangewezen
volgens een in het tweede lid van artikel 12 Grondwet gegeven proce-
dure. Artikel 12 bepaalt dat, behoudens bij de wet gestelde uitzonderin-
gen, v66r het binnentreden een legitimatie moet worden getoond en het
doel van het binnentreden moet worden meegedeeld en dat in alle geval-
len achteraf een schriftelijk verslag van het binnentreden moet worden
verstrekt. Het grondrecht kan ook een juridisch verlof voor de burger
bevatten dat eventueel negatief uitgedrukt kan worden, zoals in artikel 7
Grondwet: Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers
gedachten of gevoelens te openbaren (..). Tot slot is de vorm van aan de
burger gegeven bevoegdheden mogelijk, zoals in de artikel 4 Grondwet,
dat aan alle Nederlanders gelijkelijk het recht geeft de leden van de
vertegenwoordigende organen te kiezen alsmede tot lid van deze organen
te worden gekozen behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzon-
deringen.

Uit de verschillende juridische structuur vloeit een verschil in jun'-
discize werking voort. Een recht kan een subjectief recht vestigen, zoals
bij voorbeeld artikel 7, eerste lid, Grondwet. Daarnaast kan de norm-
stellingsbevoegdheid beperkt worden. Zo volgt uit artikel 7 Grondwet,

203 Van der Hoeven, a.w. 1988, p. 195, noot 65.
204 A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt, Het raam van hoofdstuk 1 van de herziene Grond-

wet, in: F.C.L.M. Crijns e.a. (red.) Grondrechten. Commentaar op hoofdstuk 1 van de
herziene Grondwet aangeboden aan Mr, H.J.M. Jeukens, Zwolle 1982, p. 6.
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dat geen wetgeving kan worden vastgesteld waarin censuur mogelijk
wordt gemaakt. Een grondrecht kan ook een taak opdragen, waarvoor de
vaststelling van wetgeving is vereist, zoals artikel 20, tweede lid, Grond-
wet ("De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid"),
of voor de realisering waarvan andere middelen gekozen kunnen worden,
bij voorbeeld artikel 19, eerste lid, Grondwet ("Bevordering van voldoen-
de werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid").

Uit de memorie van toelichting bij de Grondwetsherziening blijkt,
dat de overheid in alle rechtsbetrekkingen de grondrechten dient te eer-
biedigen205. Dit betekent dat elke beperking van een grondrecht in elke
rechtsbetrekking tussen overheid en burger in overeenstemming dient te
zijn met de eisen die de Grondwet en Verdragen stellen. Ook in het
privaatrecht wordt voor de overheid een onverkorte werking van grond-
rechten aangenomen. Voor de andere elementen van de rechtsstaatsidee
wordt geen onverkorte werking aangenomen, in die zin dat de van
oorsprong publiekrechtelijke beginselen dezelfde werking in het privaat-
recht hebben als in het publiekrecht. Hieronder wordt overigens wel
onderscheid gemaakt tussen de werking van grondrechten in publiek-
rechtelijke en privaatrechtelijke verhoudingen, omdat de verschillen in
rechtsgevolgen van het handelen in strijd met grondrechten een bij-
zondere bespreking vragen.

4.2      Werking van grondrechten in bestuursrechtelijke verhoudingen

4.2.1   Algemene publiekrechtelijke verhoudingen

Ter realisering van grondrechten kan het enerzijds noodzakelijk zijn dat
de overheid optreedt. Zij dient dan handelingen te verrichten ter uitvoe-
ring van het grondrecht. Anderzijds kan realisering van een grondrecht
staatsonthouding eisen. Het grondrecht schept een staatsvrije sfeer waarin
de overheid niet mag treden. De indeling in klassieke en sociale grond-
rechten is aan de begrippen staatsonthouding en staatsoptreden opgehan-
gen. De artikelen 1 tot en met 18, eerste lid en onderdelen van artikel
23 Grondwet worden gekwalificeerd als klassieke en de overige artikelen
van hoofdstuk 1 Grondwet als sociale grondrechten. De laatste jaren
wordt het onderscheid in de literatuur gerelativeerd, omdat men onder
andere erkent dat de traditioneel als klassiek aangeduide grondrechten
ook "sociale" aspecten kennen. In bepaalde gevallen dient de overheid ter
realisering van een klassiek grondrecht op te treden. Zo wordt bij
voorbeeld algemeen aangenomen dat artikel 7 Grondwet niet alleen
overheidsonthouding impliceert, maar ook om overheidsoptreden vraagt
ter bescherming van de mogelijkheid via de drukpers en andere middelen
gedachten en gevoelens te openbaren. De overheid dient ervoor te zorgen

205  Opgenomen in: Algehele grondwetsheniming, a.w., p.  15.
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dat hier pluriformiteit gewaarborgd blijft206. Zo kan uit artikel 7 Grond-
wet voor een gemeente de plicht voortvloeien tot oprichting van publika-
tieborden om een retle mogelijkheid open te houden voor het plakken
van affiches (een zelfstandig middel tot verspreiding van gedachten en
gevoelens)207. Hirsch Ballin voert nog andere argumenten aan ter relati-
vering van het onderscheid tussen klassieke en sociale grondrechten208.
De werking van sociale grondrechten kan alleen maar goed begrepen
worden in hun samenhang met klassieke grondrechten. Gebeurt dit niet,
dan ontstaat de gedachte dat sociale grondrechten, een bedreiging vormen
voor de klassieke grondrechten209. Daarnaast weerlegt hij de opvatting
dat klassieke grondrechten in tegenstelling tot sociale grondrechten
altijd rechtstreeks kunnen worden toegepast. Er zijn zowel klassieke
grondrechten die niet geschikt zijn voor rechtstreekse toepassing, als
sociale grondrechten die onder omstandigheden wel direct kunnen worden
toegepast210. Hirsch Ballin maakt een onderscheid tussen functionele
grondrechten en de rechtsorde structurerende grondrechten. In de Grond-
wet zijn vooral de functionele grondrechten gepositiveerd211.

Grondrechten zijn geen absolute rechten. De inhoud en betekenis
staan niet onveranderlijk vast, noch prevaleren grondrechten altijd boven
andere rechten. De opmerking dat de uitoefening van grondrechten aan
beperkingen kan worden onderworpen is dan ook een open deur. Welke
precies de omvang van de grondrechtelijke waarborgen is, wordt pas
duidelijk bij een onderzoek naar de beperkingsmogelijkheden van grond-
rechten door de overheid. Slechts bij "beperkte beperkingsmogelijkheden"
blijft er iets van de grondrechtelijke waarborgen over. Uit het vervolg
zal blijken dat de beperkingsmogelijkheden inderdaad begrensd zijn.

Grondrechten werken in rechtsbetrekkingen tussen overheid en burger
onverkort, hetgeen betekent dat iedere beperking dient te zijn gebaseerd
op de beperkingsmogelijkheden die het grondrecht biedt. Kent een grond-
recht geen beperkingsclausule, dan is geen enkele beperking mogelijk. Dit
is het geval bij artikel 5 Grondwet, dat het recht van petitie waarborgt.
Bij aanwezigheid van een beperkingsclausule is voor de rechtmatige
beperking van een grondrecht verder nog een grondslag in de wet (in
formele zin) vereist212. De wetgever mag de bevoegdheid tot de vaststel-

206 E.M.H. Hirsch Ballin, De staatsrechtelijke grondslagen van het mediarecht, in: E.M.H.
Hirsch Ballin e.a. (red.), Massamedia en staatsrecht, Zwolle 1989, pp. 121-125.

207 HR 21 januari 1986, AB 1986, 572 (m.nt. EA. Alkema), NJ 1986,441 (m.nt. Th.W. van
Veen).

208 E.M.H. Hirsch Ballin, Werking en verwerkelijking van grondrechten, in: L. Heyde,
e.a. (red.), Begrensde Vrijheid (Scheltensbundel), Zwolle 1989, pp. 128-145.

209 A.w., p. 135.
210.A.w., pp. 139,140.
211.A.w., pp. 141 e.v.
212 Beperkingsmogelijkheden  van in Verdragen gegarandeerde grondrechten worden

hieronder in paragraaf 4.2.4 besproken.
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ling van beperkingen slechts overdragen aan lagere wetgevers indien de
Grondwet dit toestaat. Of dit het geval is, is afhankelijk van de for-
mulering in de Grondwet. Deze regels gelden zowel voor algemene beper-
kingen waarbij de beperking van een grondrecht als neveneffect van een
maatregel optreedt, als voor de bijzondere waarbij de beperking van het
grondrecht beoogd is. Bij de vaststelling van de regeling dient de wet-
gever de belangen die betrokken zijn bij eerbiediging van het grondrecht
af te wegen tegen de andere belangen. Daarbij dienen de voorwaarden
die het grondrecht aan de beperking stelt in acht te worden genomen.

Als voorwaarden kunnen bij het grondrecht doel-, competentie-, of
procedurevoorschriften zijn geformuleerd. Zo bepaalt artikel 6, tweede
lid, Grondwet, dat de wet buiten gebouwen en besloten plaatsen regels
kan stellen ter zake van uitoefening van het recht van een ieder zijn
godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden uitsluitend met /let doel
de bescherming van de gezondheid, de behartiging van verkeersbelangen,
de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Artikel 13 verklaart
slechts de rechter competent tot het geven van de opdracht tot het
schenden van het briefgeheim. Het huisrecht van een ieder kan volgens
artikel 12, tweede lid, Grondwet alleen geschonden worden volgens de
volgende procedure: voorafgaande legitimatie, mededeling van het doel
van het binnentreden en het verstrekken van een verslag aan de be-
woner achteraf. Behoudens het derde element kan de wetgever bepalen in
welke gevallen van de procedure afgeweken mag worden.

4.2.2   Bijzondere publiekrechtelijke verhoudingen

In de publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen overheid en burger
wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene en de bijzondere rechts-
betrekkingen. Onder bijzondere rechtsbetrekkingen wordt verstaan de
verhoudingen tussen de overheid en bijzondere groepen burgers, zoals
ambtenaren, gedetineerden en militairen. Zoals bekend werken grondrech-
ten in beide type rechtsbetrekkingen onverkort en er is dus ook voor
elke beperking een wettelijke grondslag noodzakelijk. Het is echter
duidelijk dat de bijzondere aard van deze rechtsbetrekkingen tot gevolg
heeft dat bij de beoordeling van de noodzakelijkheid van de beperking
van een grondrecht andere belangen een rol spelen dan bij de normale
rechtsbetrekking tussen overheid en burger. Zo bepaalt artikel 15, vierde
lid, Grondwet dat hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan
worden beperkt in de uitoefening van zijn grondrechten voor zover die
uitoefening zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt. Uit dit artikel
vloeit voort dat ook gedetineerden aanspraak kunnen maken op bescher-
ming van uitoefening van grondrechten en dat iedere beperking te moti-
veren moet zijn aan de hand van het doel van de vrijheidsontneming.

Door de aanvaarding van de volledige werking van grondrechten in
de verhouding tussen overheid en ambtenaar is een formeel wettelijke
grondslag noodzakelijk geworden voor de beperking van grondrechten van
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ambtenaren. Daartoe is de Ambtenarenwet 1929 gewijzigd, waarbij door
opneming van artikel 125a het recht op de vrijheid van meningsuiting,
het recht op vereniging (behoudens het recht op lidmaatschap van een
politieke vereniging die ingeschreven staat volgens de Kieswet of de Wet
Europese Verkiezingen en van een vakvereniging) en het recht op ver-
gadering en betoging kunnen worden beperkt "voor zover door de uit-
oefening van deze rechten de goede vervulling van de openbare dienst,
voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in rede-
lijkheid zou zijn verzekerd". Het derde lid van artikel 125a schrijft een
geheimhoudingsplicht voor ten aanzien van die informatie die de ambte-
naar in verband met zijn functie ter kennis is gekomen, "voor zover die
verplichting uit de aard der zaak volgt". Verder bepaalt artikel 125b dat
een ambtenaar recht heeft op vrijstelling van dienstverrichtingen op voor
hem geldende feestdagen in verband met zijn godsdienst of levensover-
tuiging, tenzij het dienstbelang dit onvermijdelijk maakt. Artikel 125c
regelt de verlofregeling voor ambtenaren die een functie in een publiek-
rechtelijk college vervullen. Artikel 125d maakt een onderzoek aan
lichaam of kleding mogelijk tijdens het verblijf op het werk in het belang
van de dienst. Voor de benoembaarheid in vertrouwensfuncties komen
slechts personen in aanmerking die zonder twijfel onder alle omstan-
digheden zijn plicht als ambtenaar "getrouwelijk zal volbrengen" (artikel
125e). Deze tamelijk vage normen zullen in de jurisprudentie nader
uitgekristalliseerd dienen te worden.

4.2.3    Redelijke uitleg van grondrechten

Bij de grondwetsherziening van 1983 is een strikt beperkingsstelsel voor
grondrechten ingevoerd. Dit impliceert een voorzienbaarheid van alle
mogelijke beperkingen op grondrechten, waarvoor de wetgever een
grondslag moet geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin
beperking van het grondrecht naar de letter van de wet onrechtmatig is,
maar beperking toch noodzakelijk wordt geacht. Een bekend voorbeeld
van zo'n situatie is de milieuactivist die zijn mening over de waterver-
ontreiniging wil uiten door het legen van een vat olie op het strand.
Olie kan slechts rechtmatig worden geloosd met een vergunning, terwijl
voor het openbaren van gedachten en gevoelens geen voorafgaand verlof
nodig is. Volgens de opvatting van de regering bij de grondwetsherzie-
ning brengt een redelijke uitleg van het grondrecht mee dat het zich
niet uitstrekt tot dit soort situaties. Zo is voor de oprichting van een
drukkerij volgens de Hinderwet een hinderwetvergunning nodig. Dit
betekent in feite dat ook voor het openbaren van gedachten en gevoe-
lens via de drukpers voorafgaand verlof gevraagd moet worden. Alleen
bij een restrictieve interpretatie van het grondrecht is de eis van een
vergunning als rechtmatig te bestempelen. In antwoord op vragen uit de
Kamer op de overeenstemming van de Woningwet en de Hinderwet met
artikel 7 Grondwet, stelde de regering dat hier sprake was van zo'n
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geringe inbreuk dat "ongrondwettigverklaring van deze wetten buiten de
"213grenzen der redelijkheid zou liggen . Uit de jurisprudentie is wel af

te leiden, dat een rechtstreekse vergunning voor de vestiging of voering
van een drukkerij in strijd zou worden geacht met artikel 7 Grond-
wet214

4.2.4 Verdragsrechten

Ingevolge artikel 93 Grondwet hebben bepalingen van verdragen en van
besluiten van volkenrechtelijke organisaties voor zover zij naar hun
inhoud een ieder kunnen verbinden, verbindende kracht nadat zij bekend
zijn gemaakt. Artikel 94 Grondwet bepaalt daarnaast dat deze bepalingen
voorrang hebben boven de nationale bepalingen: "Binnen het Koninkrijk
geldende voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing
niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen
en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties." In de literatuur
worden deze bepalingen self-executing genoemd.

In het algemeen wordt in het eerste lid van self-executing bepalin-
gen een recht (ruim) toegekend, waarop volgens de in het tweede lid
vermelde voorwaarden beperkingen kunnen worden aangebracht. De beper-
king moet in de eerste plaats bij wet zijn voorzien, hetgeen volgens het
arrest van de Hoge Raad van 25 juni 1963, NJ 1964, 239 (m.nt. B.V.A.
ROling) betekent dat een grondslag in een wet in materiele zin, in casu
een gemeentelijke verordening, voldoende is. Blijkens de uitspraak van de
AR 10 januari 1983, AB 1983, 306, m.nt. P.J. Boon, is een beperking al
rechtmatig indien zij is gegrond op een voor een ieder duidelijke en
toegankelijke regeling. Annotator Boon veronderstelt dat de Afdeling
hiermee de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de
mens volgt dat in zijn arrest van 26 april 1979, NJ 1980, 146, m.nt. E.A.
Alkema, bepaalde dat aan het vereiste "voorzien bij wet" is voldaan als
de regeling waarop de beperking rust voldoende kenbaar is en met zoveel
precisie is geformuleerd dat de justitiabele zijn gedrag erop kan afstem-
men. Verder staan veelal in het tweede lid een aantal doeleinden om-
schreven die met de beperking nagestreefd mogen worden. Zo dient een
beperking op artikel 10 E.V.R.M. (dat de vrijheid van meningsuiting
garandeert) "in een democratische samenleving nodig te zijn in het belang
van 's lands veiligheid, territoriale onschendbaarheid of openbare veilig-
heid, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van straf-
bare feiten, de bescherming van de gezondheid, of de goede zeden, de
bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de

213 Bijlage Handelingen 11, 1975-1976, 13 872, nr. 3, p. 22, ontleend aan P.W.C. Akker-

mans (red.), De Grondwet. Een artikelsgewijs commentaar, Zwolle 1987, p. 172.
214 M.C.  Burkens, Algenrene  kerstukken  van  grondrechten  naar  Nederlan(is  constitutio-

necl reclit. Handboeken staats- en bestuursrecht 2, Zwolle 1989, p. 134. Zie ook het
arrest van de Hoge Raad van 23 mei 1961, NJ 1961, 427 (m.nt. W.F. Prins).
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verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het
gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen."
Bijzondere aandacht verdient de clausule "in een democratische samenle-
ving nodig", omdat dit een toetsing aan het evenredigheidsbeginsel
mogelijk maakt. De beperking is pas gerechtvaardigd, indien er ter
bereiking van het nagestreefde doel in een democratische samenleving
geen middel is dat een minder vergaande beperking van het grondrecht
inhoudt. Men vergelijke bij voorbeeld de uitspraak van de Afdeling
rechtspraak Raad van State van 3 oktober 1979, AB 1980, 247 (m.nt. R.
Crince Le Roy) waarin de Afdeling "van oordeel is dat het in dit geval
door verweerders in geding geachte belang van de bescherming van de
openbare orde niet de noodzaak impliceert van een verbod dat zo ver
strekt dat daaronder ook altijd valt het aanbrengen van een antenne die
meer mogelijkheden biedt tot het ontvangen van signalen dan een ge-
meenschappelijke of centrale voorziening."

4.2.5 Tussenbalans

Geconcludeerd kan worden dat grondrechten belangrijke waarborgen zijn
voor de burger ten opzichte van de overheid. Alle beperkingen op grond-
rechten uit de Grondwet dienen te berusten op een besluit van de wet-
gever in formele zin. Voor beperkingen van grondrechten uit verdragen
geldt de regel dat die beperking van het recht voor de burger voorzien-
baar dient te zijn, hetgeen een grondslag in een regeling inhoudt.

4.3       Grondrechten in privaatreclitelijke verhoudingen met de overheid

Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot herziening
van de Grondwet heeft de overheid in iedere relatie met de burger de
grondrechten in acht te nemen. Het begrip horizontale werking van
grondrechten reserveert men voor de werking van grondrechten in relaties
tussen burgers onderling. De mate van werking van grondrechten in deze
rechtsbetrekkingen tussen burgers is afhankelijk van allerlei omstan-
digheden, zoals de aard van de rechtsverhouding, de aard van het in het
geding zijnde grondrecht en het gewicht van de belangen van partijen.
De aanvaarding van horizontale werking van grondrechten is niet zonder
kritiek gebleven; over de gebondenheid van de overheid aan grondrechten
in ook privaatrechtelijke verhoudingen is weinig reactie gekomen. Zo
stelt Burkens:

"Juist doch niettemin problematisch lijkt het door de regering
gekozen uitgangspunt, dat de overheid zowel in publiekrechtelijke
als in privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen tegenover de burger
gehouden is de grondrechten in acht te nemen. Juist, omdat de
overheid niet de mogelijkheid dient te bezitten zich van grond-
rechtelijke verplichtingen te ontdoen louter door het kiezen van
een privaatrechtelijke rechtsweg. Problematisch, omdat aldus de
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vraag, wat onder 'overheid' verstaan moet worden, op scherp
komt"215

Naar de mening van Burkens dienen hier onder overheid ook de rechts-
personen te worden begrepen die de overheid heeft opgericht om in het
algemeen belang werkzaam te zijn. Voor zover in de rechtspersoon ook
andere personen dan de overheid werkzaam zijn, geldt de ("verticale")
gebondenheid aan grondrechten uitsluitend als de overheid een mee-der-
heidsbelang dan wel bepalende invloed heeft. Deze rechtspersonen nemen
dan in het verkeer een andere positie in dan andere rechtspersonen die
ook de behartiging van het algemeen belang tot hun taak rekenen en net
als de overheid een (semi-)monopolistische positie kunnen bekleden. Op
dit vraagstuk en op de horizontale werking van grondrechten in enge
zin, wordt op deze plaats niet nader ingegaan.

Een ander probleem dat Burkens in dit verband aansnijdt, is de magere
grondslag van de binding aan grondrechten in privaatrechtelijke ver-
houdingen. De enige grondslag is te vinden in de parlementaire stukken
bij de grondwetsherziening, terwijl een uitdrukkelijke wettelijke basis te
verkiezen zou zijn. Burkens ziet als gevolg van de binding aan grondrech-
ten door de overheid in privaatrechtelijke verhoudingen een fundamentele
tweedeling in het privaatrecht ontstaan: enerzijds een commuun privaat-
recht en anderzijds een 'overheidsprivaatrecht', waarin binding aan
grondrechten bestaat. Of deze conclusie juist is, kan worden betwijfeld.
Ook organisaties die wat betreft taak op de overheid lijken, worden
immers in toenemende mate gebonden geacht aan grondrechten. Daarmee
is het commune privaatrecht toch minder commuun dan men op het eerste
gezicht zou vermoeden en is het de vraag of er wel sprake is van zo'n
scherpe tweedeling. Deze vraag wordt hier echter, zoals hier boven reeds
is vermeld, niet nader besproken216.

Wat betreft de wenselijkheid van een uitdrukkelijke wettelijke grond-
slag voor de binding aan grondrechten kan het volgende worden opge-
merkt. Burkens stelt dat in aansluiting op artikel 14, Boek 3, NBW een
wettelijke grondslag voor de gebondenheid aan grondrechten in privaat-
rechtelijke verhoudingen geschapen zou moeten worden. Dat artikel legt
vast, dat een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht
toekomt, niet mag worden uitgeoefend in strijd met publiekrechtelijke
regels en beginselen. Uit dit artikel kan men dus niet alleen afleiden dat
de overheid bij uitoefening van privaatrechtelijk bevoegdheden gebonden
is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar ook aan
grondrechten. Is het nu noodzakelijk deze gebondenheid tevens in de
Grondwet vast te leggen? De gebondenheid van de overheid aan grond-
rechten lijkt zo vanzelfsprekend, dat vastlegging in de Grondwet over-

215 Burkens, a.w. 1989, p. 172.
216 Vgl. hoofdstuk 2, paragraaf 7, waar de bijzondere positie van de overheid meie ten

opzichte van andere organisaties die een algemeen belang behartigen, aan de orde
wordt gesteld.
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bodig is. Om die reden is de gebondenheid van de overheid (bestuur,
wetgever en rechter) in publiekrechtelijke verhoudingen ook niet ex-
pliciet vastgelegd, zoals in het Duitse Grundgesetz in artikel 1, derde
lid, wel gedaan is217. Voor de gelding van andere belangrijke grondrech-
telijke leerstukken is evenmin expliciet een (grond)wettelijke grondslag
opgenomen. Zo is voor de verwerping van de leer der algemene beperkin-
gen ook geen expliciete wettelijke grondslag aan te wijzen.

Een belangrijke functie van grondrechten is de burger tegen de
overheid te beschermen. De overheid die privaatrechtelijk handelt, is
voor die burger nog steeds dezelfde overheid waartegen hij grondrech-
telijke bescherming behoeft. Privaatrechtelijke verhoudingen met de
overheid verschillen in dit opzicht niet van publiekrechtelijke verhou-
dingen. Hierboven is reeds uiteengezet, dat grondrechten fundamentele
waarborgen bevatten, waarborgen voor de menselijke ontplooiing. In de
grondrechten, zo is gesteld, zijn de grondbeginselen van de menselijke
(menswaardige) samenleving uitgewerkt. Voor de democratische en sociale
rechtsstaat geldt dit -voor zover het onderscheid nog gemaakt wordt 18.
voor zowel klassieke, als sociale grondrechten. Beide soorten rechten
hebben de functie bij te dragen tot de ontplooiing van de mens. Zo
vormt het recht op bijstand evenzeer een grondbeginsel en voorwaarde
van menselijke ontplooiing als het recht op vrijheid van meningsuiting.
Vanwege het fundamentele karakter van grondrechten is gekozen voor
een strikt beperkingssysteem, zodat optimale bescherming in de uitoefe-
ning van grondrechten wordt verschaft. Deze bescherming is terecht
uitgebreid tot ook privaatrechtelijke handelingen door de overheid.

Koekkoek is van mening dat de overheid niet in iedere privaatrech-
telijke rechtsbetrekking met de burger onverkort aan grondrechten
gebonden is. Hij acht een nader onderscheid in typen rechtsbetrekkingen
geboden. Slechts indien de overheid van het privaatrecht gebruik maakt
voor de uitoefening van de publiekrechtelijke taak, zou het publiekrech-
telijk element uit de rechtsbetrekking tot gevolg hebben dat gebonden-
heid aan grondrechten geYndiceerd is219 Zoals elders in deze studie-
onder meer in de inleiding van dit hoofdstuk- reeds is betoogd, brengt
de dienende functie van de overheid naar mijn mening met zich mee, dat
de overheid slechts ter behartiging van haar publieke taak mag handelen.
De overheid vindt haar bestaansrecht immers in die taak. Hieruit volgt
dat iedere rechtsbetrekking van de overheid in het teken van die publie-
ke taak moet staan en dat de overheid onder alle omstandigheden onver-
kort aan grondrechten gebonden blijft220

217 A.K. Koekkoek, De betekenis van grondrechten voor het privaatrecht, in: WPNR 5742
(1985),p. 385.

218 Vgl. hetgeenhierboven isgezegdoverhet onderscheid tussensocialeenklassiekegrondrechten.
219 A.K. Koekkoek, De betekenis van grondrechten voor het privaatrecht, in: liTNR 5743

(1985),p. 406.

220 Vgl. ook hoofdstuk 2, paragraaf 7, over de bijzondere positie van de overheid.
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4.3.1    Directe of indirecte werking van grondrechten

In zijn preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging over de civiel-
rechtelijke werking van grondrechten maakt Maris een onderscheid in
directe en indirecte werking van grondrechten in privaatrechtelijke
verhoudingen221. Zowel indirecte, als directe werking kunnen naar zijn
mening plaatsvinden via wetgeving en via uitleg. Bij directe werking door
wetgeving kent een privaatrechtelijke wet een recht toe, dat ook grond-
rechtelijk is verzekerd. Bij directe werking via uitleg regelt het grond-
recht rechtstreeks de rechtsverhouding. Bij indirecte werking door
wetgeving beschermt een andere dan privaatrechtelijke wet een grond-
rechtelijk recht. Op die wetgeving kan via de regeling van de onrecht-
matige daad een beroep worden gedaan. Bij indirecte werking door uitleg
geeft het grondrecht invulling aan open begrippen, zoals de openbare
orde, de goede zeden, de maatschappelijke zorgvuldigheid.

Opgemerkt dient te worden dat bij directe werking door wetgeving
en bij beide vormen van indirecte werking de rechtsbetrekking niet
(mede) bepaald wordt door de grondrechten zoals deze in de Grondwet of
verdragen zijn gepositiveerd. Bij directe werking door wetgeving is
realisering van de gepositiveerde grondrechten en/of de rechtsbeginselen
die aan deze grondrechten ten grondslag liggen, motief tot de vaststel-
ling van wetgeving geweest. De wetgever, ook de privaatrechtelijke
wetgever, dient daarbij de grondrechten inclusief beperkingsclausules in
acht te nemen. Door toetsing aan de grondrechten kan de rechtmatigheid
van de wetgeving worden bepaald. Bij de toepassing van die wetgeving
wordt de rechtsbetrekking uiteraard niet bepaald door het grondrecht.
Hoogstens speelt het grondrecht een rol bij de interpretatie van de
wetgeving. Er is in die gevallen naar mijn mening dan ook geen sprake
van werking van grondrechten.

Het is mogelijk dat bij indirecte werking via uitleg het grondrecht
"slechts" als rechtsbeginsel doorwerkt (of doorklinkt) bij de toepassing
van open privaatrechtelijke normen. Het gepositiveerde grondrecht zou
dan geen rol spelen. Men kan echter naar mijn mening ook stellen, dat
het grondrecht in de gevallen van indirecte werking door uitleg, recht-
streeks de rechtsbetrekking bepaalt. Schending van een grondrecht kan
onrechtmatigheid opleveren in de zin van artikel 162, Boek 6, NBW. Het
grondrecht bepaalt dan rechtstreeks de rechtsbetrekking, maar er is een
privaatrechtelijk begrip nodig om aan te geven wat het rechtsgevolg is
van de schending van het grondrecht. In een rechtsbetrekking van een
andere aard, bij voorbeeld in een contractuele relatie, kan schending van
een grondrecht weer een ander rechtsgevolg hebben. Kortom: het onder-
scheid tussen directe en indirecte werking van grondrechten via uitleg is

221 A.G. Maris, J.M. Polak, Dient de wet regelen te bevatten ten aanzien van de civiel-
rechtelijke werking van de grondrechten, en, zo ja, welke?, in: HNJF 1969, deel I,
eerste stuk, Zwolle 1969, p. 23.
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niet aan te geven. Voor het verbinden van rechtsgevolgen aan schending
van grondrechten kan men ook bij de door Maris omschreven directe
werking niet zonder privaatrechtelijke begrippen. Dit geldt overigens ook
voor de doorwerking van grondrechten in horizontale verhoudingen in de
"zware" (derde, vierde en vijfde) gradaties van Boesjes, zoals voorgesteld
in de memorie van toelichting bij de grondwetsherziening222.

4.3.2    Grondrecht of beginsel

Het lijkt zinvol onderscheid te maken tussen werking van het grondrecht
en werking van het beginsel dat aan het grondrecht ten grondslag ligt.
Het grondrecht zoals dat is gepositiveerd in Grondwet en verdragen
werkt naar mijn mening alleen in verhoudingen waarin het onverkort van
toepassing is. Dit zijn verhoudingen waarin alle beperkingen tot een
wettelijke grondslag herleidbaar moeten zijn. In alle andere gevallen is
er sprake van werking van het grondrecht als rechtsbeginsel. Dit leidt
ertoe dat er alleen sprake is van werking van grondrechten in de vijfde
gradatie van Boesjes (zie vorige noot). Uit de jurisprudentie zijn mij
geen voorbeelden bekend van werking van grondrechten in deze gradatie
in verhoudingen tussen burgers. Het grondrecht, gezien het bovenstaande
is het juister te spreken van het beginsel achter het grondrecht, speelt
in de jurisprudentie een rol als een belang of een zwaarwegend belang
dat de rechter zelf tegen de andere betrokken belangen dient af te
wegen. Als voorbeeld van jurisprudentie waarin de rechter deze belan-
genafweging verricht, kan het arrest van de Hoge Raad van 30 maart
1984 (AB 1984, 366, NJ 1985, 350) worden genoemd. Een werkgever heeft
er belang bij, dat de gang van zaken in zijn bedrijf niet ernstig ver-
stoord wordt. Een werknemer die een belangrijke godsdienstige feestdag
wil vieren heeft belang bij een vrije dag. Het feit dat die vrije dag
noodzakelijk is om een godsdienstig feest te vieren legt extra gewicht in
de schaal bij de afweging van de belangen van beide partijen. Wanneer
een werknemer tijdig onder opgaaf van redenen toestemming heeft

222 Horizontale werking van grondrechten zou zich in de volgende vijf gradaties kunnen
voordoen:
1. Als opdracht aan de wetgever om een belang of beginsel ook in verhoudingen

tussen burgers te verwezenlijken.
2. Als belangrijke waarde gericht tot wetgever en rechter, waar de rechter rekening

mee houdt bij de interpretatie van privaatrechtelijke regels of begrippen.
3. Als zelfstandig rechtsbelang dat de rechter bij de afweging van belangen mede in

aanmerking moet nemen.

4. Als rechtsbeginsel waar de rechter slechts op zwaarwegende gronden van mag
afwijken.

5. Als dwingende rechtsregel, waarvan slechts conform de beperkingsdausules van
mag worden afgeweken.

Algehele grondwetsheniening, decl la, pp. 15-16.
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gevraagd voor de snipperdag en bij een specifieke regeling van de ar-
beidsvoorwaarden niet anders is bepaald, kan van de werknemer in
redelijkheid niet worden verwacht dat hij op die dag op zijn werk
aanwezig is, tenzij de bedrijfsvoering ernstig verstoord zou worden door
de afwezigheid van de werknemer. Of de beperking van het grondrecht
van vrijheid van godsdienst geoorloofd is, kan slechts aan de hand van
de feitelijke omstandigheden worden vastgesteld. Het grondrecht zoals
geformuleerd in de Grondwet of verdragen wordt niet toegepast; de
vraag naar de wettelijke grondslag van de beperking wordt niet gesteld.

Zoals hierboven reeds is beschreven, is de ratio achter de binding
van de overheid aan beperkingsclausules dat niet de rechter zelfstandig,
maar de wetgever de belangenafweging in abstracto dient te verrichten.
Het is de taak van de wetgever te bepalen ten behoeve van welke belan-
gen het belang van een onbeperkte uitoefening van grondrechten dient te
wijken. Zo heeft de overheid bij voorbeeld voor de beperking van de
godsdienstvrijheid van haar werknemers een wettelijke grondslag nodig.
Deze grondslag kan gevonden worden in artikel 125b Ambtenarenwet
1929. Volgens dat artikel is "Een ambtenaar (..) niet gehouden tot
dienstverrichting op voor hem op grond van zijn godsdienst of levens-
overtuiging geldende feest- en rustdagen, tenzij het dienstbelang dit
onvermijdelijk maakt." Bij een conflict over de vraag of het dienstbelang
dienstverrichting onvermijdelijk maakt, zal de rechter zijn uiteindelijk
oordeel weliswaar op feitelijke omstandigheden baseren, maar de grond-
slag van die belangenafweging is een besluit van de wetgever.

De ratio van de strikte gebondenheid van de overheid aan de beper-
kingsclausules vloeit voort uit de rechtsstatelijke gebondenheid van de
overheid aan grondrechten en het principe dat voor inbreuken op die
grondrechten uiteindelijk een grondslag te vinden moet zijn in een wet,
vastgesteld door de volksvertegenwoordiging. In het voorafgaande is
reeds meermalen beklemtoond dat de overheid in de rechtsstaat een die-
nende functie heeft. Handelen van de overheid is slechts te rechtvaar-
digen voor zover die functie vervuld wordt. Daardoor spelen in verhou-
dingen tussen burgers onderling andere beginselen een rol of krijgen
dezelfde beginselen een andere invulling dan in verhoudingen met de
overheid. Iedere burger kan aanspraak maken op bescherming in de
uitoefening van grondrechten, zodat veelal ten opzichte van de bescher-
ming van het grondrecht van de een het grondrecht van de ander staat.
De overheid is geen drager van grondrechten, zodat het vraagstuk van
botsing van grondrechten zich niet voor kan doen. Verder spelen de
contractsvrijheid en het autonomiebeginsel voor de overheid een geheel
andere rol dan voor particulieren. De vrijheid van de overheid is immers
van een andere orde dan de vrijheid van particulieren223. Particulieren
worden aldus allen onder 66n noemer gebracht. Op die manier ontstaat

223 J. van der Hoeven, Bestuur en rechter, in: Opstellen van Mr I van der Hoeven,
Zwolle 1984, p. 310.
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een tegenstelling tussen particulieren en de overheid. Het is echter
mogelijk dat door een bijzondere verantwoordelijkheid ook particulieren
of particuliere organisaties meer gebonden zijn in hun vrijheid.

4.3.3    Rechtsgevolg van strijd met grondrechten volgens het NBW

Een rechtshandeling die in strijd is met een dwingende wetsbepaling is
nietig (artikel 40, tweede lid, Boek 3, NBW). Wanneer de wettelijke
bepaling slechts strekt tot bescherming van 66n der partijen bij een
meerzijdige rechtshandeling, leidt de strijdigheid slechts tot vernietig-
baarheid, tenzij uit de strekking van de wettelijke bepaling anders
voortvloeit. Onder wetsbepaling dient te worden verstaan een bepaling
van een wet in formele zin of een ingevolge die wet krachtens delegatie
tot stand gekomen regeling. Het tweede lid ziet op nietigheid van
rechtshandelingen indien de wettelijke bepaling het aangaan van de
rechtshandeling verbiedt. Indien het verbod is opgenomen in een andere
wettelijke bepaling (bij voorbeeld in een autonoom vastgestelde gemeen-
telijke verordening) of de rechtshandeling wegens inhoud of strekking
niet rechtmatig is, is het eerste lid van toepassing. Dat eerste lid be-
paalt dat een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is
met de openbare orde of de goede zeden nietig is224

Grondrechten hebben niet de strekking het aangaan van rechtshan-
delingen te verbieden; een met grondrechten strijdige rechtshandeling zal
dus nietig zijn op grond van het eerste lid van artikel 40, Boek 3, NBW.
Wanneer de rechtshandeling een verboden inhoud heeft, wil dit zeggen
dat men tot een prestatie verplicht wordt die in strijd is met een grond-
recht. Bij een verboden strekking kan de rechtshandeling alleen worden
uitgevoerd door overtreding van een grondrechtbepaling. In de memorie
van toelichting op artikel 40, Boek 3, NBW wordt de strekking van een
rechtshandeling omschreven als ook voor anderen te voorziene gevolgen
en kenbare motieven en de inhoud als hetgeen gevormd wordt door wat
partijen hebben verklaard225. Inhoud en strekking van een overeenkomst
zijn vaak moeilijk te scheiden. Is bij voorbeeld een beding in een over-
eenkomst tussen een gemeente en een vereniging over huur van een zaal
waarin de gemeente voorafgaande goedkeuring eist van de inhoud van
brochures die op de vergadering uitgedeeld worden, nietig wegens een
verboden strekking of wegens de inhoud? In beide gevallen is de over-
eenkomst of althans het beding in de overeenkomst nietig. Daarom zal
deze vraag hier niet verder uitgediept worden. Voor relativering van de
nietigheid zal in die gevallen geen ruimte zijn226,

224 J.H. Nieuwenhuis, annotatie onder HR 16 november 1984, AAe 34-4 (1985), pp. 214-219.

225 Zoals aangehaald bij Nieuwenhuis (1985) p. 217.
226 Hier lijkt geen ruimte voor relativering van de nietigheid, noch wegens het ontbreken

van strijd met het algemeen belang, noch wegens het ontbreken van strijd met de
goede trouw. Vgl. de bespreking van de dissertatie van Jac. Hijma, Nietigheid en
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Nietigheid van slechts een deel van de rechtshandeling hoeft nog
niet de nietigheid van de gehele rechtshandeling te veroorzaken. Volgens
artikel 41, Boek 3, NBW kan een deel van de nietige rechtshandeling in
stand blijven voor zover dat deel niet in een onverbrekelijk verband
staat met het nietige deel. Ter illustratie van deze problematiek kan de
volgende casus dienen. De overheid verleent bij overeenkomst subsidie
aan een bedrijf onder de voorwaarde dat een controlerend ambtenaar
toegang tot woning en bedrijf en inzage in de boeken krijgt, zonder dat
voor die voorwaarde in een wettelijke regeling een grondslag is gegeven.
Die voorwaarde is in strijd met artikel 10, eerste lid, Grondwet. De eis
van inzage in boeken en toegang tot woning en bedrijf vormt een in-
breuk op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Waarschijnlijk is
de voorwaarde van toegang tot de woning ook in strijd met artikel 12
Grondwet. De mogelijke tegenwerping dat de burger bij de aanvaarding
van de subsidie die eis heeft geaccepteerd en dat toegang tot de woning
daarom later niet meer "tegen zijn wil" kan zijn, klinkt niet erg geloof-
waardig. De vraag is dan of nietigheid van de voorwaarden nietigheid
van de hele overeenkomst tot gevolg heeft en dat dus de uitgekeerde
subsidie als onverschuldigd betaald terug gevorderd kan worden. Voor de
burger zal dit geen bevredigende uitslag zijn, mogelijk zal hij zich dan
nog liever een inbreuk op zijn grondrechten laten welgevallen. De over-
heid zal er niet gemakkelijk in slagen te bewijzen dat de voorwaarden
onlosmakelijk met de verstrekking van de subsidie zijn verbonden. Het
doel van de subsidieverstrekking kan toch niet de inzage in de boeken
en de toegang tot de woning zijn. Waarschijnlijker is dat de voorwaar-
den bedoeld zijn als instrumenten ter controle of de subsidie wel op de
gewenste wijze wordt aangewend. In dat geval zal er naar mijn mening
geen sprake zijn van een onverbrekelijk verband. Enigszins anders kan
het antwoord uitvallen op de vraag: zouden partijen ook zonder het
beding de overeenkomst hebben gesloten? Het kan zijn dat de overheid
zonder het beding geen controlemogelijkheden heeft over de besteding
van de subsidie en daarom de subsidieovereenkomst niet gesloten zou
hebben. Is dit dan een reden om de gehele overeenkomst nietig te ver-
klaren met voor de burger ongewenste gevolgen? Nieuwenhuis stelt in
zijn noot onder "het Buena Vista-arrest" dat er alleen gebondenheid
ontstaat als partijen die gebondenheid wensen en niet omdat de redelijk-
heid en billijkheid tot gebondenheid zouden moeten leiden. In het Buena
Vista-arrest ging het om een beding in een overeenkomst tot het ge-
deeltelijk "zwart" betalen van de koopprijs van onroerend goed. Alleen
als koper en verkoper zonder dat beding het goed gekocht c.q. verkocht
zouden hebben, blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Het
gaat volgens Nieuwenhuis niet aan het contractenrecht als middel tot -in
casu fiscale- heropvoeding te gebruiken. De kaarten liggen volgens

vemietigbaarheid van rechtshandelingen, Deventer 1988, door J.B.M. Vranken in: NJB
1990, pp. 485-489.
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Nieuwenhuis anders indien de ene partij niet wist en redelijkerwijs niet
kon weten dat het beding essentieel was.

Met deze conclusie van Nieuwenhuis kan ten aanzien van de overheid
niet worden ingestemd. Het gaat niet aan dat de overheid zou trachten
langs privaatrechtelijke weg door grondrechtelijke bepalingen verboden
prestaties te bedingen om zich vervolgens te beroepen op de nietigheid
van de gehele rechtshandeling vanwege de nietigheid van een beding. Het
autonomiebeginsel van de overheid dient in deze anders te worden ge-
kleurd dan bij "gewone" particulieren.

Naast artikel 41, Boek 3, NBW dient ook te worden gewezen op artikel
42, Boek 3, NBW, dat omzetting van een nietige rechtshandeling in een
geldige rechtshandeling mogelijk maakt. Voorwaarde voor toepassing van
de hier bedoelde conversie is, dat de strekking van de nietige rechtshan-
deling dient te beantwoorden aan een andere rechtshandeling die wel
geldig is. Over de eis dat partijen die geldige rechtshandeling zouden
hebben verricht als zij hadden geweten dat de andere rechtshandeling
nietig was (de zogenaamde hypothetische keuze), bestaat geen overeen-
stemming. Hijma betoogt dat het voor de conversie niet van belang is
"wat partijen gedaan zouden hebben, doch om het vertalen in rechtsge-
volgen van datgene wat daadwerkelijk is geschied„227

Het onrechtmatig inbreuk maken op grondrechten kan ook een on-
rechtmatige daad opleveren. Een onrechtmatige daad is immers het maken
van een inbreuk op een recht of handelen en nalaten in strijd met een
wettelijke plicht (behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigings-
grond). Schade ontstaan door een onrechtmatige daad die de pleger kan
worden toegerekend, dient te worden vergoed, aldus artikel 162, Boek 6,
NBW. Die schadevergoeding kan bestaan uit een bedrag in geld, maar ook
uit bij voorbeeld toestemming tot gebruik van overheidseigendom zonder
een grondrechtbeperkende voorwaarde.

4.3.4 Jurisprudentie

In het arrest van het Hof Leeuwarden van 23 maart 1983 (AB 1983, 336,
m 1984, 380, NJCM-bulletin 1983, nr. 3. pp. 234-242, m.nt. A. Kors)
gaat het om de vraag of de gemeente Harlingen bij de verkoop van
percelen bouwgrond een verbod tot het oprichten van antennes mag
opleggen. Volgens artikel 256 van de Bouwverordening van de gemeente
Harlingen is het verboden om een antenne aan te brengen buiten een
woning die is gelegen binnen een afstand van 20 meter van een Centraal
Antenne Inrichting (CAI) waarmee alle ter plaatse goed ontvangbare
omroep- en t.v.-signalen kunnen worden doorgegeven, en waarop die
woning kan worden aangesloten. De gemeente legt door middel van de

227 Hijma, a.w.  1988, p. 404, zie ook pp. 340 e.v. Zie ook Brunner die in zijn boek-
bespreking van de dissertatie van Hijma met deze visie instemt, in: 1+TNR 5941

(1989),p. 780.
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overeenkomst een verdergaand verbod op dan door middel van de Bouw-
verordening mogelijk zou zijn, omdat de woning van eiser buiten een
afstand van 20 meter van de CAI staat. Het contractueel antenneverbod
is in strijd met artikel 10, tweede lid, EVRM, omdat eiser door het
antenneverbod niet op een andere wijze tegen aanvaardbaar te achten
kosten radio- en t.v.-signalen van dezelfde kwaliteit kan ontvangen. De
beperking op de vrijheid van ontvangst van informatie gaat daardoor
verder dan in een democratische samenleving nodig is te achten. Het
verbod wordt wel geldig geacht voor zover het de oprichting van een
antenne van buitengewone afmetingen betreft. Het belang van eiser tot
het plaatsen van een antenne van buitengewone afmetingen waarmee
meer signalen zijn te ontvangen, legt alleen meer gewicht in de schaal
dan het algemene belang van de gemeente bij de bescherming van het
stedelijk schoon, indien eiser op bijzondere belangen zijnerzijds kan
wijzen.

De gemeente wordt in het arrest voor de beperking van het recht op
de ontvangst van informatie zoals dat in artikel 10 EVRM is gegaran-
deerd gebonden aan de doelcriteria van het tweede lid van artikel 10.
Aan de eis van voorzienbaarheid bij wet wordt niet getoetst. Het con-
tractbeding waarin het antenneverbod is opgenomen, wordt getoetst als

"ware het in een publiekrechtelijke regeling vastgelegd, in strijd
zou komen met een hogere regeling."

De regeling bij wettelijk voorschrift van beperkingen van grondrechten
is voor de rechtszekerheid van de burger echter van groot belang. Aan
deze eis moet naar mijn mening dan ook zeker worden voldaan, wil een
beperking van een grondrecht bij een privaatrechtelijke handeling recht-
matig zijn. Op gemeentelijk niveau zou de litigieuze beperking van artikel
10 EVRM opgenomen moeten zijn in een verordening of in ieder geval in
een voor ieder kenbare regeling. Deze eis vloeit voort uit de jurispruden-
tie over beperking van verdragsrechtelijke grondrechten228. De voor-
waarde in het contract kan dan op deze regeling gebaseerd worden.
J.C.E. Ackermans-Wijn stelt naar aanleiding van het besproken arrest,-
dat het Hof de kern van de zaak over het hoofd heeft gezien,

"namelijk dat een contractuele beperking helemaal niet kan, en
dat men dus aan een toetsing aan de publiekrechtelijke toetsings-
criteria niet toekomt. Het verwerpen van de mogelijkheden van
privaatrechtelijke beperking van grondrechten door de overheid
doet ook recht aan de rechtsstaatgedachte omdat in het door mij
voorgestane systeem de beperking altijd op een (publiekrechtelijke)
algemene regel berust, zodat willekeur wordt voorkomen"229o

Uit het in dit hoofdstuk behandelde vloeit voort dat naar mijn mening
beperking van grondrechten zowel door publiekrechtelijk als privaatrech-
telijk handelen aan dezelfde eisen moet voldoen. Beide typen beperkingen

228 Zie paragraaf 4.2.4 over Verdragsrechten.
229 J.C.E. Ackermans-Wijn, Contracten niet de overheid, Deventer 1989, p. 223.
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van verdragsrechten moeten dus inderdaad berusten op een algemene
regel; voor zover deze regeling een beperking van verdragsrechten
inhoudt, vloeit uit het verdrag niet voort deze regeling een algemeen
verbindend voorschrift is. Volgens het Verdrag volstaat een beleidsrege-
ling die zowel publiekrechtelijk, als privaatrechtelijk kan worden ge-
kwalificeerd afhankelijk van de grondslag van de bevoegdheid tot het
vaststellen van de regeling. Is dat een privaatrechtelijke bevoegdheid dan
kan de regeling als privaatrechtelijk worden gekwalificeerd. Ackermans-
Wijn constateert dat het tweede lid van artikel 10 EVRM niets zegt over
beperkingen bij overeenkomst230. Door eenzelfde toetsing te verrichten
als ging het om een publiekrechtelijk regeling zou het Hof Leeuwarden
van appels peren hebben gemaakt. Nu zijn zowel appels, als peren fruit
en misschien is dat de kern van het arrest. Het verdrag spreekt niet van
beperkingen bij contract, maar het spreekt evenmin van beperkingen bij
een concreet publiekrechtelijk besluit, zoals een beschikking. Dit maakt
(uiteraard) een beperking van grondrechten bij beschikking nog niet
onrechtmatig, mits die beperking berust op een wettelijk voorschrift.

In zijn arrest van 3 november 1989, AB 1990, 150 (m.nt. FHvdB),
oordeelt de Hoge Raad over de rechtmatigheid van de beperking van de
ontvangstvrijheid van informatie, zoals neergelegd in artikel 10 EVRM,
door een woningbouwvereniging. Ondanks het verbod op het plaatsen van
een antenne in het huurreglement ging een van de bewoners over tot
plaatsing van een antenne, waarna deze -na een sommatie- door de
woningbouwvereniging is verwijderd. De rechtmatigheid van deze verwij-
dering wordt beoordeeld aan de hand van een afweging van belangen.
Het belang van de woningbouwvereniging bij verwijdering en handhaving
van het verbod wordt afgewogen tegen het belang van de bewoners bij
een vrije informatiegaring. De doorwerking van grondrechten in ver-
houdingen tussen particulieren -de woningbouwvereniging hoort immers
niet tot de overheid- wordt beoordeeld aan de hand van een belangen-
afweging. Het belang bij een vrije uitoefening van de vrijheid die het
grondrecht garandeert, wordt afgewogen tegen het belang dat de weder-
partij heeft bij een handeling die een aantasting van dat recht vormt.
Wanneer de woningbouwvereniging niet een particuliere stichting, maar
een gemeentelijke dienst was geweest, had naar mijn mening ook gecon-
troleerd dienen te worden of de grondslag voor het verbod in het huur-
reglement voldoende is. Bepalend is of het reglement voldoet aan de
eis van een voor een ieder kenbare regeling. Daarnaast zou een expli-
ciete toetsing plaats dienen te vinden aan de criteria tot beperking van
het grondrecht in het tweede lid van artikel 10 EVRM.

Een andere uitspraak waarin (een besluit tot) privaatrechtelijk han-
delen is getoetst aan een grondrecht is het koninklijk besluit van 9
januari 1987, Stb.  11 (De Gemeentestem  1987, 6830, m.nt. Brederveld, AB
1987, 408, m.nt. B.J. v.d. Net). De Kroon vernietigt daarbij het besluit

230 Ackermans-Wijn, a.w. 1989, p. 87.
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van de gemeenteraad van Arnhem om geen opdrachten te verstrekken
aan bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij het geschikt maken van
de basis Woensdrecht voor de plaatsing van 48 kruisraketten, wegens
strijd met artikel 1 Grondwet. Het in artikel 1 Grondwet neergelegde
beginsel van gelijke behandeling houdt, aldus het koninklijk besluit, in
dat de overheid onder meer bij de aanbesteding van werken alleen
gerechtvaardigde en ter zaken dienende verschillen in acht dient te
nemen. Voor de uitvoering van werken is niet relevant of een bedrijf
deelneemt aan een project dat voortvloeit uit de besluitvorming in het
parlement, maar de gemeente Arnhem niet welgevallig is. In de toelich-

ting staan omstandigheden opgesomd op grond waarvan een overheidsin-
stantie wel onderscheid mag maken in soortgelijke situaties. Dat zijn de
kwaliteit van het te leveren produkt, de prijs, de kredietwaardigheid van
het bedrijf enz.

In zijn annotatie stelt Van der Net dat de Kroon hier door gebruik-
making van het spontaan vernietigingsrecht "op de uitersten van dunne

grenskoorden" balanceert. Hij vraagt zich af of hier aan de gemeente
niet wat meer ruimte voor eigen beleid gelaten had mogen worden. Van
der Net kan natuurlijk niet bedoelen dat aan gemeenten ruimte voor
beleid tot schending van artikel 1 Grondwet wordt gelaten. Het lijkt
verstandig artikel 1 Grondwet nader te analyseren alvorens het koninklijk
besluit te beoordelen.

In zijn bijdrage aan de bundel Gelijkheid en recht schetst Hirsch
Ballin de betekenis van artikel 1 Grondwet231. Artikel 1 Grondwet eist
in de eerste plaats dat ieder overheidsbesluit berust op een belangen-
afweging vanuit algemene gezichtspunten. Deze algemene gezichtspunten
komen tot uiting in algemene maatstaven, of wel in differentiatiecriteria
die gehanteerd worden bij het nemen van besluiten. Deze differentiatie-
criteria die objectief te rechtvaardigen moeten zijn, dient men aan het
gelijkheidsbeginsel toetsen. Het discriminatieverbod, en in het verlengde
daarvan het gelijkheidsbeginsel, verbiedt in beginsel het maken van
onderscheid op grond van criteria die persoonlijke eigenschappen be-
schermd door grondrechten betreffen. De overheid heeft ten aanzien van
deze criteria minder beoordelingsruimte dan bij het gebruik van andere
differentiatiecriteria.

Keren we terug naar de Arnhemse casus. Worden bedrijven door het
besluit van de gemeenteraad beperkt in de uitoefening van hun grond-
rechten? Wordt er onderscheid gemaakt op grond van een criterium dat
een door grondrechten beschermde eigenschap van het bedrijf betreft?
Naar mijn mening zou dit alleen het geval zijn, indien zij uit bij voor-
beeld een politieke overtuiging hun werk op Woensdrecht verrichten.
Wanneer de gemeente een woning weigert te verhuren, omdat betrokkene
zich een voorstander van de plaatsing van kruisraketten heeft getoond

231 E.M.H. Hirsch Ballin, Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele

norm, in: C.W.Maris (red.), Gelijkheid en recht, Deventer/Zwolle 1988.
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ligt de zaak anders. De verkrijging van woonruimte, voor de burger een
fundamentele voorziening, wordt dan rechtstreeks gekoppeld aan het
koesteren van een mening. In dat geval wordt er wel onderscheid ge-
maakt op grond van een eigenschap die de persoonlijke identiteit van
een persoon betreft en is het aangelegde differentiatiecriterium in begin-
sel onrechtmatig. Het door de gemeente Arnhem gebezigde differentia-
tiecriterium (bedrijven die wel en die niet "aan Woensdrecht" meebou-
wen) is daarmee nog niet rechtmatig bevonden. Het differentiatiecriteri-
um moet ook de aan het gelijkheidsbeginsel verbonden evenredigheids-
toets kunnen doorstaan. Daarbij wordt de vraag gesteld of het maken
van onderscheid op basis van het gekozen criterium wel een rechtens
aanvaardbaar middel is om het gestelde doel te bereiken. Aannemelijk is
dat de gemeenteraad door zijn besluit blijk wilde geven van verontwaar-
diging over het besluit van de rijksoverheid tot plaatsing van kruisraket-
ten en eventueel (dan met wat overmoed) de aanleg van de basis heeft
willen bemoeilijken. Dit tonen van verontwaardiging behoort echter niet
tot de gemeentelijke taak. Hieruit moet de conclusie worden getrokken
dat de boycot ook nooit een rechtens aanvaardbaar middel kan zijn232

Hierboven is aandacht besteed aan de betekenis van het gelijkheidsbe-
ginsel. De vele misverstanden die er over de werking van dit beginsel
bestaan, rechtvaardigen deze ruime aandacht. Zo stelt M.C. Bonder in
haar artikel "Onjuist overheidshandelen en privaatrecht" in De Neder-
landse Gemeente:

"Het zonder meer van toepassing verklaren op horizontale privaat-
rechtelijke verhoudingen geeft fricties en rechtsonzekerheid. Wat
zijn bij voorbeeld de consequenties als de gemeente enig stuk
grond wil verkopen? De plicht om dit altijd aan alle burgers aan
te bieden schept een onwerkbare situatie. Het kan ook een heel
wenselijk contract met een projectontwikkelaar in gevaar bren-
gen"233

Aangenomen kan worden dat Bonder hier doelt op het gelijkheidsbe-
ginsel (als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, maar voor de
werking van het gelijkheidsbeginsel maakt het in dit geval niet uit of
het grondrecht of het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur bedoeld
is). Uit het gelijkheidsbeginsel vloeit echter niet voort dat de burge-
meester bouwgrond aan iedere burger moet gaan aanbieden of dat een

232 Het besluit van de gemeenteraad zou ook op andere, misschien meer voor de hand
liggende, gronden vernietigd kunnen worden. Blijkens de overweging in het KB dat
het besluit tot plaatsing van kernraketten dat de gemeenteraad door zijn boycot wil
frustreren door het parlement genomen is, lijkt het treden in rijksbeleid door de
gemeente de werkelijke vernietigingsgrond voor de spontane vernietiging.

233 De Nederlandse Ge,neente, 1987, p. 757. Onder horizontale privaatrechtelijke ver-
houdingen verstaat mevrouw Bonder waarschijnlijk ook de privaatrechtelijke verhou-
ding tussen overheid en burger. Zij onderscheidt deze relatie van de verticale relatie
tussen overheid en de ondergeschikte burger.
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contract met een projectontwikkelaar tot de onmogelijkheden gaat be-
horen. Wel worden op grond van het artikel 1 Grondwet aan het besluit

tot verkoop van grond de hier boven omschreven eisen gesteld. Ook op
de themamiddag van JUVAT over bestuursrecht en NBW in 1988 was er
een misverstand over de toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Daar

ging het over de vraag of een jarige burgemeester die taartjes wil
trakteren (en deze uit de openbare kas bekostigt) aan het gelijkheidsbe-

ginsel gebonden is. De burgemeester is uiteraard aan artikel 1 Grondwet

gebonden, maar hij kan gerust zijn. Hij mag de beste bakker uitkiezen,
omdat hij immers de kwaliteit van de taartjes als differentiatiecriterium
mag hanteren bij zijn aankoop234

4.4 Conclusie

De overheid is in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verhoudingen in
gelijke mate aan de grondrechten uit de Grondwet en verdragen gebon-
den. In privaatrechtelijke verhoudingen kan en dient op dezelfde manier
en in dezelfde mate te worden getoetst of beperkingen op de uitoefening
van grondrechten wel in overeenstemming zijn met de beperkingsclausu-

les. Voor beperkingen van grondrechten uit de Grondwet betekent dit
een -specifieke- grondslag voor de privaatrechtelijke rechtshandeling in
de wet, voor beperkingen van verdragsrechten is een grondslag in een
voor een ieder kenbare regeling voldoende. Onrechtmatige beperking van
grondrechten levert een nietige of vernietigbare rechtshandeling of een
onrechtmatige daad op. De burger ondervindt bij privaatrechtelijk over-
heidshandelen dezelfde materiale grondrechtelijke bescherming als bij
publiekrechtelijk overheidshandelen.

5 Onafhankelijke rechtspraak

5.1 Inleiding

Bij de behandeling van de rechtsstatelijkheid van het privaatrechtelijk
overheidsoptreden hoort een beschouwing over de rechterlijke beoorde-
ling van dit optreden. Staat tegen privaatrechtelijk overheidsoptreden

beroep open op een rechter dat voldoet aan de eisen van de rechtsstaat?

Op het eerste gezicht kan deze vraag positief worden beantwoord. Zo'n

beroep betreft immers altijd de vaststelling van burgerlijke rechten en

verplichtingen in de zin van artikel 6 EVRM waarvoor een beroep op de
rechter openstaat. In paragraaf 2 wordt nader op de betekenis van artikel
6 EVRM ingegaan.

234 JA.F. Peters, M.H. Kobussen (red.), Besmunrecht en Nieuw B.W., Zwolle 1988, p. 96.
De burgemeester werd door M. Scheltema ten tonele gevocrd en E.M.H. Hirsch Ballin

gaf een reactie.
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Wanneer zowel de burgerlijkrechtelijke, als de administratiefrech-
telijke rechtsgang voldoet aan de eisen van artikel 6 EVRM, is nog geen
antwoord gegeven op de vraag of de burger bij privaatrechtelijk over-
heidshandelen in dezelfde mate rechterlijke bescherming verkrijgt. Het is
namelijk mogelijk dat aan de rechterlijke bescherming tegen overheids-
optreden andere eisen worden gesteld dan het burgerlijk procesrecht aan
bescherming biedt. Een aantal auteurs pleit voor verruiming van de
bevoegdheid van de algemene administratieve rechter tot ook rechtshan-
delingen naar burgerlijk , omdat zij voor de burger in de admi-recht235
nistratieve procedure voordelen zien boven de civiele procedure. Het
administratieve proces zou ten opzichte van het civiele proces bijzondere
eigenschappen bezitten die voor de rechterlijke beoordeling van over-
heidsoptreden niet of node gemist kunnen worden.

De Afdeling rechtspraak lijkt zelf van oordeel te zijn dat burgers
wat betreft rechtsbescherming slechter af zijn wanneer zij door de keuze
door het overheidsorgaan voor een privaatrechtelijke weg op rechtsbe-
scherming van de burgerlijke rechter zijn aangewezen. De Afdeling acht
de keuze voor de privaatrechtelijke weg in plaats van de publiekrech-
telijke, of juister gezegd de weigering de publiekrechtelijke weg te volgen
in strijd met het recht236. Ook de Hoge Raad hecht bijzondere waarde
aan de administratiefrechtelijke procedure blijkens zijn arrest van 26
januari 1990, AB 1990, 408 waarin wordt overwogen, dat de Wet veront-
reiniging oppervlaktewateren bij de vergunningverlening een stelsel van
rechtsbescherming heeft voorzien dat meer waarborgen biedt dan het
privaatrecht (onder 3.4). Het belang van rechtsbescherming door de
administratieve rechter is een van de belangen waarmee bij de keuze
voor een privaatrechtelijk of bestuursrechtelijk instrument rekening
wordt gehouden. Van de andere kant komt ook de situatie voor, dat de
burgerlijke rechter meent dat hij -eventueel naast de administratieve
rechter- meer of op een andere wijze rechtsbescherming kan verlenen
dan zijn administratiefrechtelijke collega. In die situatie doet de burger
op de burgerlijke rechter geen tevergeefs beroep. Vergelijk bij voorbeeld
het arrest van de Hoge Raad van 2 februari 1990 (AB 1990, 223), waarin
geoordeeld wordt over het geven van onjuiste inlichtingen over een
verhuiskostenvergoeding, terwijl de beschikking tot weigering van die
vergoeding niet bij de administratieve rechter was aangevochten. De
beschikking kan rechtsgeldig zijn, maar de burgerlijke rechter kan het
handelen voorafgaand aan de beschikking als onrechtmatig bestempelen,

235 Zie de opvattingen van P. de Haan in onder andere Tien jaar AROB: Hoe verder?
Verslag van het symposium gehouden op 26 september 1986, GeschnIten van de
Vereniging voor Adnzinistratief Recht XCVII, Alphen aan den Rijn 1987, pp. 30-31 en
DA. Lubach, Beleidsovereenkonisten, Zwolle 1982, pM 261-262.

236 Bij voorbeeld VzAR  27 mei  1982, AB 1983,62 m.nt. Van der Veen. Ook J.C.E. Acker-
mans-Wijn, Contracten met de overheid, Deventer 1989, pp. 70-71.
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waardoor voor de overheid een plicht tot vergoeding van de schade
ontstaat.

Een vergelijking tussen het administratieve en het burgerlijke proces
zal duidelijk moeten maken of, en zo ja welke de (essentitle) verschillen
tussen beide procesvormen zijn. Nu bestaat er noch 66n burgerlijk pro-
cesrecht, noch 66n bestuursprocesrecht. De burgerrechtelijke procedure is
onder te verdelen in een dagvaardingsprocedure en een verzoekschrif-
tprocedure. Deze laatste procedure is van oorsprong bedoeld voor proce-
dures waarbij "het rechterlijk ingrijpen niet is vereist voor de beslissing
van een geschil tussen partijen", "althans waarbij de beslissing van de
rechter niet zozeer aan de hand van rechtsregels, doch veeleer op grond
van overwegingen van doelmatigheid wordt gevonden"237 Later is de
verzoekschriftprocedure door de wetgever ook voorgeschreven voor
gedingen waarbij wel tegenstrijdige belangen betrokken zijn238. De

dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure hebben verschil-
lende kenmerken en de vraag kan worden gesteld welke van beide proce-
dures het geschiktst is voor de beoordeling van het privaatrechtelijk
overheidsoptreden. Van het bestuursprocesrecht is voor deze studie vooral
de procedure voor de Afdeling rechtspraak van belang, omdat de Afdeling
rechtspraak in de huidige verhoudingen kan worden gezien als de al-
gemene bestuursrechter. De bespreking van het bestuursprocesrecht zal
dan ook voornamelijk de procedure voor de Afdeling rechtspraak betref-
fen. Na een vergelijking tussen de civiele procedure en de Arob-procedure
kan worden beoordeeld of de huidige situatie (en de situatie na de
reorganisatie) waarin het privaatrechtelijk overheidsoptreden in een
civiele procedure wordt beoordeeld, voldoet.

In paragraaf 5.2 volgt een bespreking van de strekking van artikel 6
EVRM en de betekenis van het artikel voor het bestuursrecht en het
privaatrecht. Artikel 6 EVRM stelt zowel aan het bestuursproces, als aan
het burgerlijk proces belangrijke eisen. Van de betekenis die artikel 6
EVRM voor beide rechtsgebieden heeft, gaat een harmoniserende werking
uit. Aan het procesrecht van beide rechtsgebieden blijken dan ook in
belangrijke mate dezelfde beginselen ten grondslag te liggen. In para-
graaf 5.3 worden de beginselen nader beschreven en vergeleken. Onder-
zocht zal worden of de verschillen van principiele betekenis zijn of dat
slechts de uitwerking van dezelfde beginselen in het bestuursprocesrecht
anders is dan in het burgerlijk procesrecht. Geconcludeerd zal worden
dat de beginselen die aan beide rechtsgebieden ten grondslag liggen,
overeenstemmen. Vervolgens wordt dan op enkele punten een vergelijking
gemaakt tussen de civiele procedures en de rechtsgang bij de Afdeling

237 PA. Stein, Conipendium van het bu,xertijk procesrecht, achtste druk, Deventer 1990,

P. 9.

238 Stein, a.w.. Zie ook W. Hugenholtz, Hoofdhjnen van Nederlanch Butgertijk Proces-

reclit, veertiende druk bewerkt door W.H. Heemskerk, 's-Gravenhage 1986, p. 135
(nr. 117).
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rechtspraak (5.4). Deze paragraaf wordt afgesloten met een conclusie
(5.5).

5.2     Artikel 6 EVRM

5.2.1   Artikel 6 El/RM: een recht op een behoorlijk proces

Artikel 6 kent voor de vaststelling van burgerlijke rechten en verplich-
tingen en voor de bepaling van de gegrondheid van een ingestelde straf-
vervolging een recht op toegang tot een rechter toe. De betekenis van
artikel 6 als recht op toegang tot de rechter is vastgesteld in het arrest
van het EHRM 21 februari 1975 (NJ 1975, 462, Golder). Golder was een
gedetineerde die een civiele procedure wilde starten tegen een cipier,
maar daarin feitelijk gehinderd werd doordat hij geen contact met een
advocaat mocht opnemen239 Recht op toegang tot de rechter zou moeten
betekenen, dat er ook een recht op effectieve rechtsbescherming bestaat.
Dit betekent, dat in de rechtsgang ook geen feitelijke belemmeringen
aanwezig mogen zijn, zoals het ontbreken van betaalbare rechtsbijstand
in ingewikkelde zaken en hoge griffierechten240.

Aan de procedure zelf stelt artikel 6 vervolgens een aantal fundamen-
tele eisen die behoorlijke rechtspraak beogen te garanderen. De behan-
deling van het geschil dient eerlijk en openbaar te zijn. Het vereiste van
een eerlijk proces wordt veelal met het Engelse begrip van een fair
hearing aangeduid. Bij de uitleg hiervan wordt de nadruk gelegd op de
'equality of arms'. Zo mogen geen delen van het onderzoek worden
afgewikkeld waarbij de ene partij wel en de andere niet aanwezig is en
dienen beide partijen gelijkelijk toegang tot procesdossiers te hebben,
voor zover deze de rechterlijke beoordeling beTnvloeden241. Op de
openbare behandeling kan een uitzondering worden gemaakt wegens de in
artikel 6, eerste lid, opgesomde belangen. Het vonnis dient altijd in het
openbaar te worden gewezen. Verder dient de behandeling van het geschil
binnen een redelijke termijn te geschieden. Bij de bepaling van de
redelijke termijn worden ruime maatstaven aangelegd. Zo achtte de
Commissie in bepaalde gevallen termijnen van 7 en 10 jaar nog rede-
lijk242 Verder dient de behandeling te worden verricht door een onaf-

239 Vgl. hierover A.F.M. Brenninkmeijer, De toegang tot de rechter. Een onderzoek naar
de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat, Zwolle
1987, p. 121.

240 Brenninkmeijer, a.w. 1987, p. 50, EHRM 9 okt. 1979, Publ. CEDH, Sdries A, Vol. 32,
1980, Airey.

241 P. van Dijk, in: P. van Dijk, E.P. von Brucken Fock, E.M.H. Hirsch Ballin, E.J.
Dommering, Tot welke wijzigingen in het Nederlandse recht dienen de beginselen
van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het Europese Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aanleiding
te gevenl HNJV 1983, deel 1 (eerste en tweede stuk, preadviezen), Zwolle 1983. p. 97.

242 Van Dijk, a.w. 1983, p. 120.
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hankelijke en onpartijdige instantie die bij de wet is ingesteld. Een
orgaan dat zelf partij is in een conflict kan nooit als onafhankelijk en
onpartijdig worden bestempeld. Ook dient het rechterlijk orgaan zelf een
volledige beoordeling van feiten en recht te verrichten. De rechter kan
zich in de procedure beperken tot een rechtmatigheidscontrole243.

Zoals bekend heeft het EHRM in het Benthem-arrest geoordeeld dat
het Kroonberoep niet voldoet aan de eisen van artikel 6 EVRM, terwijl
bij de intrekking van een hinderwetvergunning een burgerlijk recht wordt
bepaald. De Kroon kan niet worden aangemerkt als een onpartijdige en
onafhankelijke rechter; de Kroon is een bestuursorgaan, omdat het besluit
uiteindelijk afkomstig is van een minister die verantwoording schuldig is

; aan het parlement. Bovendien zijn de ambtsberichten op grond waarvan
de uitspraak wordt vastgesteld, afkomstig van de inspecteur die ook het
beroep ingesteld heeft. Artikel 6 EVRM is geschonden, indien het konink-
lijk besluit niet vatbaar is voor toetsing door een onafhankelijke rech-
ter244

Het tweede lid van artikel 6 bevat de regel dat de verdachte gedu-
rende de gehele strafprocedure, dus totdat zijn schuld volgens de wet
bewezen is, voor onschuldig moet worden gehouden. Het derde lid kent
nog meer rechten toe aan een ieder die wegens een strafbaar feit wordt
vervolgd. Deze rechten zijn:

"a.  onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden,
op de hoogte te worden gesteld van aard en reden van de tegen
hem ingebrachte beschuldiging;

b.   te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten welke nodig zijn
voor de voorbereiding van zijn verdediging;

c.   zich zelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raads-
man naar zijn keuze, of indien hij niet over voldoende middelen
beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een
toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het
belang van de rechtspraak dit eist;

d.   de getuigen A charge te ondervragen of doen ondervragen en het
oproepen en de ondervraging van getuigen A dtcharge te doen
geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de
getuigen A charge;

e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal
welke ter zitting wordt gebezigd, niet verstaat of niet spreekt."

Deze rechten worden expliciet toegekend aan degenen die vanwege een
strafbaar feit worden vervolgd. Dit wil niet zeggen dat in andere proce-
dures geen beroep op deze rechten kan worden gedaan. Het EHRM legt
het begrip fair hearing zo uit dat een weigering van bij voorbeeld het

243 EHRM 28 mei 1985, Publ. C.E.D.H., Serie A, Vol. 93, Ashingdane, waarover G.J.
Wiarda in: N.S.J. Koeman, e.a (red.), Kroonberoep en artikel 6 ECRM: inleidingen en
discussieverslag van de studiedag op 17 december 1985, Deventer 1986, p. 14.

244 E.M.H. Hirsch Ballin in annotatie onder EHRM 23 oktober 1985, AB 1986,1.
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recht om -getuigen en deskundigen te horen een inbreuk vormt op dit
beginse1245. Rechten voortvloeiend uit artikel 6 EVRM mogen geen
theoretische of illusoire rechten zijn. Om deze reden zou onder omstan-
digheden via een beroep op een 'fair hearing' het recht op kosteloze
rechtsbijstand, ook kunnen toekomen aan hen die een geschil over een
burgerlijk recht aan de rechter willen voorleggen246.

5.2.2    Autonome uitleg van begrippen

Voor de justitiabele is het van groot belang te weten of de eisen die
artikel 6 stelt van toepassing zijn en dus of hij gewikkeld is in een
geschil over de vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen
en/of een strafvervolging tegen hem is ingesteld. Zoals bekend is bij de
uitleg van deze begrippen niet bepalend of de procedure in het nationale
recht als civielrechtelijk of als een strafproces gekwalificeerd wordt.
Ware dit anders dan zou iedere staat door middel van een kwalificatie
van een geschil als niet-burgerlijk of niet-strafrechtelijk, artikel 6 buiten
werking kunnen stellen. Het Europese Hof voor de Rechten van de mens
hanteert een autonome uitleg. Zo is artikel 6 EVRM niet alleen van
toepassing in civiele- of strafprocedures, maar ook bij voorbeeld op
administratieve geschilbeslechting en op tuchtrechtspraak, voor zover in
die procedures naar de opvatting van het EHRM burgerlijke rechten en
verplichtingen worden vastgesteld of een strafvervolging wordt ingesteld.
Ook kan een tuchtrechtelijke procedure het karakter krijgen van een
strafvervolging als een zware straf wordt opgelegd247, Anderzijds kan
een burgerlijk recht of een burgerlijke verplichting worden vastgesteld
indien de opgelegde straf bij voorbeeld een beperking van de beroeps-
uitoefening tot gevolg heeft248

5.2.3   Burgerlijke rechten en verplichtingen

Er is sprake van een geschil over een burgerlijk recht of een burgerlijke
plicht wanneer in dat geschil iemands privaatrechtelijke rechtspositie
(rechtstreeks) wordt bepaald. Dit is het geval indien het geschil het
eigendomsrecht en/of de bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten
beinvloedt. In het arrest van 16 juli 1971 (PubL CEDH, Strie 4 Vol 13,
Ringeisen) hing de geldigheid van een koopovereenkomst van grond af
van de goedkeuring van een administratief orgaan. De procedure met

245 B.W.N. de Waard,  Beginselen  van  behoorlijke  reclitspleging,  met  name  in  het  ad-
ministratiefprocesrecht, Zwolle 1987, p. 313.

246 E.M.H. Hirsch Ballin, in: a.w. 1983, deel 1, tweede stuk, Zwolle 1983. pp. 31, 144;
EHRM 9 oktober 1979, Publ. CEDH, S6rie A, Vol. 32 (1980).

247 EHRM 8 juni 1976, NJ 1978, 223, m.nt. D.H.M. Meuwissen
248 EHRM 23 juni 1981, NJ 1984 602, (Le Compte, Van Leuven en De Meyere); zie ook

Hirsch Ballin, a.w. 1983, PA 13,14 .
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betrekking tot het geschil over die goedkeuring is daarom volgens het
Hof bepalend voor de rechten en verplichtingen van een privaatrechtelijk
karakter. In het Konigarrest van 28 juni 1978, NJ 1980, 54) beoordeelt
het Hof een geschil over de rechtmatigheid van de intrekking en schor-
sing van de bevoegdheid tot uitoefening van het (vrije) beroep van arts
en tot exploitatie van een particuliere kliniek. Dit geschil is van burger-
lijke aard in de zin van het Verdrag, omdat het verbod de mogelijkheid
om privaatrechtelijke overeenkomsten met pati8nten te sluiten en het
gebruik van eigendom direct beinvloedt. (Vergelijk ook het hierboven
vermelde arrest Le Compte, Van Leuven en De Meyere.) Ook in een
geschil over een hinderwetvergunning worden burgerlijke rechten vastge-
steld. (In ieder geval heeft de burger een subjectief recht en is er een
geschil als een eenmaal verleende vergunning wordt ingetrokken.) De
vergunning is namelijk verknocht met de eigendom van het bedrijf
waarvoor de vergunning is aangevraagd en kan met het bedrijf mee
verkocht worden. Tussen de verlening van de vergunning en het geheel
van de bedrijfsactiviteiten bestaat een direct verband, omdat de vergun-
ning voorwaarde is voor de uitoefening van het bedrijf en nauw verband
houdt met de wijze waarop de eigenaar van zijn eigendom gebruik kan
maken, met de waarde van zijn eigendommen, met de waarde van zijn
onderneming, de goodwill en zijn relaties met zijn afnemers249.

5.2.4   De Tijdelijke wet Kroongescizillen (TwK)

Op 1 januari 1988 is de TwK inwerking getreden. De wet is bedoeld als
reparatiewetgeving ter oplossing van de strijdigheid van het kroonberoep
met artikel 6 EVRM. Zij moet gelden voor vijf jaren, in welke tijd aan
een definitieve voorziening wordt gewerkt. In beginsel dienen ingevolge
artikel 1, eerste lid, TwK alle geschillen die in enig wettelijk voorschrift
aan de beslissing van de Kroon zijn onderworpen, voortaan door de
Afdeling geschillen van bestuur te worden beslist. In de memorie van
toelichting staat vermeld dat men voor een ruime invalshoek heeft
gekozen, omdat "een rechtsstaat zich er niet voor zou behoeven te
schamen aan artikel 6 nog een ruimere toepassing te geven dan alleen
voor gevallen waarin vaststelling van burgerlijke rechten en verplich-
tingen aan de orde is . Men wilde niet het risico lopen dat Straats-„250

burg opnieuw geadieerd zou worden. Daarom wekt het des te meer
verbazing, dat in het tweede lid van artikel 1 TwK zulke ruime uitzon-
deringen op de hoofdregel zijn aangenomen. Voor bestuursgeschillen en
geschillen over besluiten van algemene strekking (b.a.s.) zoals bestem-
mingsplannen, blijft het Kroonberoep van toepassing. Ter motivering van
de uitzondering van b.a.s. is aangevoerd dat deze afkomstig zijn van
democratisch gelegitimeerde organen die bij uitstek geschikt zijn de

249 EHRM 23 oktober 1985, AB 1986, 1 (Benthem), m.nt. E.M.H. Hirsch Ballin.

250 TK 19 497, nr. 3, p. 3.
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belangen van de burgers af te wegen. Bovendien kunnen de uitvoerings-
beschikkingen genomen op basis van een b.a.s. wel door een rechter
worden getoetst. In elk juridisch tijdschrift is wel een kritische bespre-
king van het wetsvoorstel verschenen. Vooral op de uitzonderingen (vooral
op die van b.a.s.) is kritiek gekomen. Zo betoogt Stroink251 dat ook
democratisch totstandgekomen besluiten door de rechter getoetst moeten
kunnen worden. Bovendien wordt in bestemmingsplannen de bestemming
van de grond aangewezen en daarmee het eigendornsrecht beperkt. Bij de
toetsing van de uitvoeringsbeschikkingen gaat de rechter van de gel-
digheid van het bestemmingsplan uit. Door de handhaving van het Kroon-
beroep voor bestemmingsplannen is volgens Stroink de strijdigheid met
artikel 6 EVRM dan ook niet opgelost. Uit het feit dat bestuursgeschillen
nog steeds door een hoger bestuursorgaan moeten worden opgelost, blijkt
aldus Stroink dat de decentralisatie slechts met de mond beleden wordt.
Het argument van handhaving van eenheid van beleid spreekt hem niet
aan.

Ook Hirsch Ballin heeft ernstige kritiek geuit op het TwK-wetsvoor-
ste1252. De uitwerking van de grondgedachte dat het beroep op de Kroon
door rechtspraak vervangen moet worden, is naar zijn mening "op enige
punten ambivalent en inconsistent". Als een ernstig gebrek in het wets-
voorstel noemt hij de uitzondering voor besluiten van algemene strek-
king. Hirsch Ballin wijst op het Sporrong en LOnnroth-arrest (PubL CEDH,
Strie 4 Vol. 52, 1982). In dat arrest deed zich een met bestemmings-
plannen vergelijkbare situatie voor. Het ging daar om de vraag of bij de
afgifte van een vergunning tot onteigening van bepaalde gebieden door
de Zweedse regering aan de gemeente Stockholm burgerlijke rechten en
verplichtingen werden vastgesteld. In casu betrof het een vergunning
tot onteigening ('expropriation permit') van 164 eigendommen. Het EHRM
komt tot de conclusie dat met de afgifte van de vergunning ingegrepen
wordt in het eigendomsrecht van betrokkenen en er dus een rechtsgang
tegen moet open staan. Het EHRM maakt daarbij geen onderscheid tussen
een vergunning voor de onteigening van 66n perceel (een beschikking in
het Nederlandse bestuursrecht) of voor verschillende percelen (een b.a.s.).
Het is zeer waarschijnlijk dat het EHRM ook een geschil over een
bestemmingsplan onder de reikwijdte van artikel 6 EVRM zal brengen.
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan wordt immers rechtstreeks
ingegrepen in de rechtspositie van eigenaren en andere gerechtigden. Een
bestemmingsplan is niet slechts, zoals in het nader rapport bij het
wetsvoorstel-TwK staat vermeld, een flexibel beleidsinstrument met een
regelend karakter253

251 FA.M. Stroink, De Tijdelijke wet Kroongeschillen, Rege!Maat 1986, pp. 90 e.v.
252 E.M.H. Hirsch Ballin, De Afdeling voor de geschillen van bestuur als administratieve

rechter? Opmerkingen over de voorgestelde Tijdelijke wet Kroongeschillen, De
Genteentesten, 6816, 1, pp. 245 e.v. Zie ook het negatieve advies van de Raad van
State in deze TK 19 497, B, pp. 4-6.

253 TK 19 497 B, pp. 5-8, Hirsch Ballin, a.w.  1986, p. 248.
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Hirsch Ballin acht de uitzondering in de TwK van de bestuursgeschil-
len geoorloofd, voor zover artikel 6 EVRM geen rechten van overheids-
organen beschermt. Het kan echter wel zo zijn dat er bij de beslechting
van een bestuursgeschil, tevens sprake is van de vaststelling burgerlijke
rechten en verplichtingen in de zin van het EVRM254

5.2.5   Artikel 6 en bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen

Uit het bovenstaande is gebleken, dat ook bestuursrechtelijke rechts-
betrekkingen onder de werking van artikel 6 EVRM kunnen vallen. In
zijn preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging zet Hirsch Ballin
in een fundamentele bespreking over het recht op behoorlijke recht-
spraak en de rechtsstaatidee uiteen dat artikel 6 EVRM een symptoom is
van een algemeen beginsel van de rechtsstaat "dat beslechting van
geschillen over het bestaan en de inhoud van rechtsbetrekkingen" aan
een rechter dient te worden Opgedragen255. Hij pleitte er dan ook in
1983 al voor ten aanzien van alle administratiefrechtelijke geschillen de
rechtsbescherming aan de eisen van artikel 6 aan te passen. Ook de
regering wilde blijkens de toelichting op de Tijdelijke wet Kroongeschil-
len ook tegen besluiten van de overheid waarbij geen burgerlijke rechten
en verplichtingen worden vastgesteld beroep op een onafhankelijke rechter
mogelijk maken256, Volgens Scheltema is het, nu tegen vrijwel elk
overheidsoptreden rechterlijke bescherming mogelijk is, niet meer de
vraag in hoeverre de rechter overheidshandelen moet beoordelen, maar
welke rechter dat moet doen257 258. Naar de huidige opvattingen kan de
conclusie worden getrokken, dat ook bij bestuursrechtelijk handelen
beroep op een onafhankelijke rechter open moet staan259. Dit wil ove-

254 Hirsch Ballin, a.w. 1986, p. 248.
255 Hirsch Ballin, a.w. 1983, p. 16.
256 TK 19 497, nr. 3, p. 3.
257 M.S. Scheltema, De burgerlijke rechter lost het probleem van de administratieve

rechtspraak op, in: NJ 1913-1984 annotatoren kijken temg, beschouwingen van de

huidige annotatoren naar aanteiding van 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie, Zwolle

1988, p. 143.

258 Dat de angst voor een te grote rechterlijke bemocienis echter (nog) niet verdwenen

is, blijkt uit de negatieve reacties op artikel 3.1.1 van het Voorontwerp van de
Algemene wet bestuursrecht dat een aantal bepalingen van hoofdstuk 3 Awb ook op
algemeen verbindende voorschriften van toepassing verklaarde. Zie Commentaar Awb,
decl artikcl 3.1.1 Awb, (M.H. Kobussen).

259 Uit onderzoek blijkt dat ook ten aanzien van bestuursgeschillen de Kroon niet als
geschilbeslechtende instantie dient te worden aangewezen. Zie J.BJ.M. ten Berge,

A.F. Gaastra, H.T. Kernkamp, E. Poortinga, Bestuursgeschillen: Kroon of rechter?
Een onderzock naar geschillen tussen gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk,

Zwolle 1989. Vgl. ook Th.G. Drupsteen, K.J. Kraan, De beslechting van bestuursge-
schillen, VAR-reeks 104, Alphen aan den Rijn 1990.
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rigens niet zeggen dat in het Nederlandse recht ten opzichte van artikel
6 EVRM geen tekorten zijn aan te Wijzen260o

5.2.6  Tot slot

In het begin van deze eeuw is intensief gediscussieerd over de vraag of
tegen overheidsbesluiten beroep op een rechter moest worden openge-
steld. Zoals bekend, is er toen vooral onder de invloed van Struycken
geen algemene administratieve rechtspraak ingesteld261. Geschillen met
een financiele achtergrond konden wel door een administratieve rechter
beslecht worden. Voor het overige koos men voor de verlening van
rechtsbescherming door het bestuur zelf (administratief beroep) en niet
voor rechtsbescherming door een onafhankelijke rechter. Door de uitleg
van artikel 6 EVRM in de jurisprudentie van het EHRM bleek deze keus
niet meer in overeenstemming met het recht. Het administratief proces-
recht diende ingrijpend veranderd te worden. Deze veranderingen zijn
nog niet voltooid. Inmiddels lijkt men in het algemeen van mening te
zijn dat artikel 6 EVRM voor het gehele bestuursrecht van toepassing
zou moeten zijn262,

5.3       Beginselen van procesreclit

5.3.1    Beginselen van burgerlijk procesrecht

Onder beginselen wordt verstaan de fundamentele normen waaraan het
procesrecht moet voldoen, wil het aan zijn functie kunnen beantwoorden.
De functie van het proces is de verwezenlijking van aanspraken 63 die
gefundeerd zijn in het materiele recht. Deze aanspraken hoeven naar

260 Op deze tekorten wordt op deze plaats niet nader ingegaan. Zie hiervoor R.R.M. de
Moor (red.), Artikel 6 EVRM en de dagelijkse rechtspraktijk. (JUVAT-bundel 1990),
Zwolle 1990.

261 Vgl. hierover J.P. de Jong, Bestuursrecht van vreemde herkomst. Een onderzoek naar
de bronnen en grondslagen van een drietal centrale elementen van de Nederlandse
bestuursrechttheorie, Zwolle 1989, Hoofdstuk 4.3, m.n. pp. 215 e.v.

262 Wellicht moet voor bestuursgeschillen nog een uitzondering worden gemaakt.
263 Hieraan zou naar mijn mening moeten worden toegevoegd, dat die aanspraken zonder

de hulp van de rechter niet gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent in de meeste
gevallen dat over de aanspraken een geschil bestaat, maar het kan ook zijn dat de
rechter het bevoegde bestuursorgaan is om een bepaalde aanspraak 'geldend' te
maken. Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, In de zaak voorzien. Beschouwingen over de taak
van de administratieve rechter ingevolge art. 70 van de Beroepswet en art. 73 van
de Wet op de Raad van State, in: Blinde viekken in het sociaal recht. Bundel ter
gelegenheid van het afscheid van prof. mr. B.S. Frenkel als hoogleraar in het sociaal
recht en de sociale politiek aan de Katholieke Hogeschool Tilburg Deventer 1986, p.
177.
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mijn idee niet uitsluitend uit het privaatrecht voort te vloeien. De
vordering zal gebaseerd dienen te zijn op een burgerlijk recht, maar het
publiekrecht kan mede bepalend zijn bij de vaststelling van de rechtsbe-
trekking. Zonder de realisering van het beginsel in een concrete proces-

regel, zou het geding niet aan de eisen die eraan gesteld worden, kunnen
voldoen. De beginselen vormen de minimumvereisten voor het civiele
geding264

In verschillende handboeken worden nog steeds de zeven beginselen
genoemd, zoals Van Boneval Faure deze in 1871 formuleerde265. Dit zijn
de volgende beginselen: De openbaarheid; De lijdelijkheid van de rechter;
Het horen van beide partijen; Het onderzoek in twee instanties; Toezicht
op de rechtspraak door het rechtsmiddel van cassatie; Verplichte ver-
tegenwoordiging van de partijen; Niet-kosteloze rechtspraak. Stein vat
onder het beginsel van openbaarheid van de behandeling ook de motive-
ring van de beslissing266. In Hugenholtz-Heemskerk wordt het beginsel
dat de rechterlijke beslissing gemotiveerd moet zijn naast de andere
beginselen genoemd267. Ook wordt daar de onpartijdigheid van de rech-
ter als zelfstandig beginsel opgevoerd. Hugenholtz/Heemskerk maakt
echter een onderscheid tussen hoofdbeginselen van fundamentele aard en
hoofdbeginselen die mede de aard van het burgerlijk procesrecht bepalen,
maar niet onmisbaar zijn. Beginselen van het tweede type zijn de lij-
delijkheid van de rechter, het onderzoek en de beslissing in twee instan-
ties, toezicht op de rechtspraak door middel van cassatie en de verplich-
te procesvertegenwoordiging268.

Wesseling-van Gent onderscheidt vijf beginselen van behoorlijk pro-
cesrecht die ten dele dezelfde zijn als hierboven vermeld269. Zij onder-
scheidt het beginsel van "hoor en wederhoor, ook wel het gelijkheidsbe-
ginsel genoemd", van onpartijdigheid van de rechter, van openbaarheid
van behandeling en van de uitspraak, van de motivering van de beslissing
en van de beslissing binnen redelijke termijn. Deze beginselen zijn alle,
op het motiveringsbeginsel na, in artikel 6 EVRM geformuleerd. Zij
kunnen dan ook worden aangemerkt als algemene beginselen van behoor-

264 E.M. Wesseling-van Gent, Het civiele geding in de toekomst, Arnhem 1987, p. 107.

Enigszins anders B.W.N. de Waard, Beginselen van behoori#ke rechtsplegit,& met
name in ha ad,ninistratief procesrecht, Zwolle  1987, par. 2.5.3 en pp. 102 e.v. Zie
met name p. 105 waar hij de door mij onderschreven omschrijving van 'beginser

bekritiseert, omdat zij te veel op het doel toegeschreven is. Naar mijn mening kan

echter de kwaliteit niet los van de functie worden beoordeeld.
265 Zoals weergegeven door Wesseling-van Gent, a.w., p. 108.
266 Stein 1990, a.w., pp. 15 e.v.

267 Hugenholtz/Heemskerk, a.w. 1986, p. 8.
268 Hugenholtz/Heemskerk, a.w. 1986, p. 8. Volgens de omschrijving die hier van begin-

selen is gegeven, zouden "de beginselen van het tweede type" daarbuiten vallen.
269 Wesseling-van Gent, a.w., p. 110.
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lijke rechtspraakem. ook het motiveringsbeginsel geldt als een algemeen
procesrechtelijk beginsel. Volgens Van Dijk vloeit de motiveringseis voort
uit de strekking van artikel 6 EVRM, de waarborg van een fair hea-
ring2710 Partijen krijgen door de motivering inzicht in de gedachtengang
van de rechter en kunnen hun kansen inschatten bij de instelling van
een rechtsmiddel. De motivering vormt een waarborg voor deugdelijke
rechtspraak en het algemeen belang is er door gediend bij de rechtsvor-
ming en rechtsontwikkeling272. De rechter legt door de motivering
verantwoording af voor de inhoud van de beslissing273

5.3.1.1     Overige beginselen van burgerlijk procesrecht

Voor een vergelijking met het bestuursprocesrecht is het vooral interes-
sant te bezien of aan het burgerlijk procesrecht beginselen ten grondslag
liggen die voor dit procesrecht exclusief zijn. De beginselen die Wesse-
ling-van Gent onderkent, blijken alle algemene beginselen te zijn. In de
opsomming van de beginselen in de handboeken komt echter nog een
aantal beginselen voor die in het administratieve procesrecht niet zijn
uitgewerkt. Die beginselen zullen nader worden besproken274

In zijn preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging stelt Dom-
mering dat de lijdelijkheid van de rechter, de verplichte procesvertegen-
woordiging en de niet-kosteloze rechtspraak als beginsel strijdig met
artikel 6 EVRM zijn275. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat deze
beginselen in ieder geval niet meer als grondslagen van het burgerlijk
procesrecht zijn te beschouwen. Dit vermoeden lijkt in ieder geval wat
betreft de niet-kosteloosheid van de procedure en de verplichte proces-
vertegenwoordiging in de literatuur bevestigd te worden276 De kosten
van een procedure mogen in ieder geval een niet al te grote barridre
vormen voor de toegang tot de rechter, omdat anders strijd met artikel

270 Zie voor een behandeling van de uitwerking van deze beginselen in het burgerlijk
procesrecht de in de vorige noten aangehaalde literatuur.

271 Zie Wesseling-van Gent, a.w., p. 117, noot 58.
272 Hugenholtz/Heemskerk, a.w. 1986, pp. 10, 11.
273 Wesseling-van Gent, a.w., p. 118. Bij deze motiveringsplicht past niet de bevoegdheid

van de rechter om ongemotiveerd bewijsincidenten te weigeren Zie hierover J.B.M.
Vranken, Aansprakelijkheden en Bewijsrecht, in: M.J.G.C. Raaijmakers e.a. (red.),
Aansprakehjkheden, Deventer 1990, pp. 234, 235.

274 Vgl. hierover de rechtsvergelijkende opmerkingen gemaakt door Punt tijdens zijn
interventie op de jaarvergadering van de VAR op 19 december 1978 waar de pread-
viezen van A.G. Van Galen en H.ThJ.E. van Maarseveen, Beginselen van administra-
tief procesrecht zijn besproken. (Gesch,(ften van de Vereniging voor administratief
reclit LXXXIII, Alphen aan den Rijn 1981, p. 101.)

275 E.J. Dommering, Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in het Nederlandse civiele
recht, in: HNJV 1983, a.w., p. 233.

276  Wesseling-van  Gent, a.w.,  p.  123.
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6 EVRM ontstaat277. De verplichte procesvertegenwoordiging "vormt niet
een voorwaarde zonder welke het burgerlijk geding niet aan zijn doel
kan beantwoorden" en kan daarom niet als beginsel van het burgerlijk
proces worden aangeduid278. De verplichte procesvertegenwoordiging is
ook niet in het gehele civiele proces doorgevoerd. Zo is in de kantonge-
rechtprocedure (artikel 20 Rv) en voor de gedaagde in de kort geding-
procedure geen procesvertegenwoordiger (artikel 290 Rv) vereist. In een
schikkings- of inlichtingencomparitie en bij het verhoor op vraagpunten
kunnen partijen zelf ten overstaan van de rechter verklaringen afleg-
gen279 Wesseling-van Gent komt voor het gerecht van eerste aanleg,
waarin kantongerecht en rechtbank geYntegreerd zullen, zijn tot de
conclusie dat zowel voor de eis van een verplichte procesvertegenwoor-
diging, als voor de afschaffing ervan een theoretische onderbouwing is te
geven289 De ratio van de verplichte procesvertegenwoordiging is aan
partijen gelijkheid van kansen te bieden in het proces. Deze gelijkheid
kan echter ook op andere manieren worden gerealiseerd281, zoals door
een actieve houding van de rechter.

Ook de lijdelijkheid van de rechter kan niet meer als beginsel van
het burgerlijk procesrecht gelden282 In de verzoekschriftprocedures -die
in aantal flink zijn toegenomen- heeft de rechter geen lijde ke rol en
ook daarbuiten heeft hij steeds meer bevoegdheden gekregen 3. Om die
reden komt Haardt in 1970 al tot de conclusie, dat de balans "naar een
verminderde lijdelijkheid, of beter gezegd: een vermeerderde bedrijvig-
heid (is) doorgeslagen"284. Op de lijdelijkheid van de rechter als een
van de kenmerken van het civiele geding in tegenstelling tot het ad-
ministratieve geding wordt hieronder teruggekomen.

Het onderzoek in twee instanties en toezicht op de rechtspraak via
cassatie is geen eis die artikel 6 EVRM stelt. Wesseling-van Gent laat
beide 'beginselen' bij de bespreking van de minimumvereisten van de
civiele procedure buiten beschouwing, omdat ze geen regels bevatten die
de procedure zelf betreffen285. Haardt komt bij de bespreking van de

277 Zie R.R.M. de Moor, Burgerlijk (proces)recht in: R.R.M. de Moor (red.), Artikel 6
EVRM en de dagelijkse rechtspraktijk (JUVAT-bundel), Zwolle 1990, pp. 44,45 en de
daar aangehaalde literatuur en jurisprudentie.

278 Wesseling-van Gent, a.w., p. 123, die G.R. Rutgers, in: Ha beroep onder de loep,
Jonge Balie Congresbundel 1983, pp. 131-145, aanhaalt.

279 Hugenholtz/Heemskerk, a.w. 1986, pp. 156,174.

280  Wesseling-van Gent, a.w., p.  176.

281 Hugenholtz/Heemskerk, a.w. 1986, p. 7.
282 K Wiersma, Administratieve en burgerlijke procesgangen, in: Een goede procesorde.

Opstellen aangeboden aan Mr. W.L. Haardt, Deventer 1983, p. 135.
283 W.L. Haardt, Kentering in de opvattingen over de hoofdbeginselen van ons burgerlijk

procesrecht tussen 1870 en 1970, in: Honderd jaar rechts/even. De Nederlandse

Juristen-Vereniging 1870-1970, Zwolle 1970,9 142.
284 Haardt, a.w. 1970, p. 143.
285 Wesseling-van Gent, a.w. 1987, p. 122.
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beginselen van het burgerlijk procesrecht tot de conclusie dat tegen
geen van de beginselen "zo hard is 'aangeschopt' als tegen de beginselen
van rechtspraak in twee feitelijke instanties en toezicht op de recht-
spraak door het rechtsmiddel van cassatie. Maar dat tevens geen van die
beginselen zo onveranderlijk is toegepast en gehandhaafd"286. Haardt
beklemtoont dat hoger beroep en cassatie nuttig zijn en dat de nadelen,
de hoge kosten en de lange procesduur, moeten worden gerelativeerd.
Het aantal gevallen van hoger beroep en cassatie is laag en degenen die
"de kosten en de lange duur van een procedure van drie rechters schuwt
en het met zijn wederpartij daarover eens wordt, kan 6f in de arbitrage
vluchten" of een instantie overslaan. Of uit het bewezen nut van deze
onderdelen van het burgerlijk procesrecht blijkt dat we hier met begin-
selen te maken hebben, is niet duidelijk287. Uit de mogelijkheid van
herstel in hoger beroep van het niet-naleven van beginselen in de eerste
instantie zou kunnen blijken288, dat de regel van twee feitelijke instan-
ties voor de beslechting van burgerlijke rechten en verplichtingen niet is
terug te voeren op een beginsel. Overigens kent ook het administratief
procesrecht twee feitelijke instanties: van beslissingen van de raden van
beroep en de Ambtenarengerechten staat beroep open op de Centrale
Raad van Beroep. Verder is het de bedoeling in het nieuwe bestuurspro-
cesrecht nog in verdergaande mate te voorzien in de mogelijkheid van
twee feitelijke instanties. De administratieve kamers van de rechtbanken
zullen, volgens de plannen van de Minister van Justitie tot herziening
van de rechterlijke organisatie, in eerste aanleg de administratieve
rechtspraak verzorgen, terwijl de Centrale Raad van Beroep voor ambte-
narenzaken en sociale zekerheidszaken, en de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State voor de overige zaken als appelcolleges
zullen functioneren289.

286 Haardt, a.w. 1970, p. 146.
287 Hugenholtz/Heemskerk a.w. 1986, p. 8, vat de beide 'beginselen' op als hoofdken-

merken die niet volstrekt onmisbaar zijn. Vgl. ook De Waard, a.w. 1987, pp. 108,
109, die rechtspleging in twee instanties beschouwt als inrichtingseis, "eisen die aan
een procedure worden gesteld ter verhoging van de kwaliteit van de procedure, dat
wil zeggen gericht op zo objectief mogelijke beslissing, maar die niet het karakter
hebben van rechtsbeginsel (opgevat als rechtsnorm)". Vgl. hierover 00% P.H. Banda,
Administratief procesrecht, in vergelijke,id perspectief. Een rechtsvergelijkende studie
naar de invloed van de functie van het beroep op de rechter bij de regeling van het
administratieve procesrecht, Zwolle 1989, p. 169.

288 De Moor, a.w. 1990, p. 53.
289 Zie de openingstoespraak van de Minister van Justitie op het symposium "Herziening

rechterlijke organisatie" op 22 juni 1990 in Nijmegen, zoals gepubliceerd in de
Staatscourant van 28 juni 1990.
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5.3.2   Beginselen van bestuursprocesrecht

De Waard formuleert de volgende beginselen van bestuursprocesrecht:
1. Het decisiebeginsel dat het recht op een rechterlijke beslissing binnen

redelijke termijn bevat.
2. Het verdedigingsbeginsel dat omvat het recht op gelijkwaardigheid,

kwaliteit en kwantiteit van bevoegdheden (equality, quality and quan-
tity of arms), met name het recht op hoor en wederhoor.

3. Het onpartijdigheidsbeginsel om een zo objectief mogelijke beslissing
te garanderen.

4. Het motiveringsbeginsel om de beslissing op objectiviteit te controle-
ren290.

Deze beginselen komen gedeeltelijk overeen met de hierboven besproken
beginselen van burgerlijk procesrecht waarvan geconcludeerd is dat de
beginselen als beginselen van algemeen procesrecht kunnen worden
beschouwd. Een vergelijking van dit rijtje met de beginselen geformu-
leerd door andere Wesseling-van Gent leert, dat De Waard de openbaar-
heid van de procedure niet als beginsel aanmerkt. Op de openbaarheid
zijn categoriale uitzonderingen mogelijk, hetgeen volgens De Waard
betekent dat het niet als een beginsel doch slechts als inrichtingseis kan
worden aangemerkt. De ratio van de openbaarheid is, volgens De Waard,
de controleerbaarheid van de procedure inclusief de beslissing. Alleen
wanneer partijen dit belang zwaarder laten wegen dan hun belang bij
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en alleen dan vertrouwen in
de rechtspraak hebben, moet de openbaarheid de doorslag krijgen. Hier-
mee gaat hij voorbij aan het algemeen belang van de openbaarheid van
de procedure. De controleerbaarheid wordt volgens De Waard door middel
van de huidige wijze van openbaarheid nauwelijks bereikt. De openbaar-
heid is het meest gediend bij publikatie van het vonnis en de motive-
ring291. Voor de mogelijkheid van publikatie van het vonnis is echter
wel openbaarheid vereist. Om deze reden en omdat de openbaarheid
essentieel is niet alleen voor het vertrouwen van partijen bij het geschil,
maar ook voor het vertrouwen van een ieder in de rechtspraak, zou ik
de openbaarheid wel als minimumvereiste willen kwalificeren waarop
alleen een uitzondering mag worden gemaakt indien het belang van de
openbaarheid niet opweegt tegen het belang van privacy van de proces-

partijen.

5.3.2.1     Overige beginselen van bestuursprocesrecht

In de bestuursrechtelijke literatuur worden nog andere beginselen van
administratief procesrecht aangeduid. In hun preadvies voor de Vereni-
ging voor Administratief Recht onderscheiden Van Galen en Van Maarse-

290 De Waard, a.w. 1987, pp. 127, 128.
291 De Waard, a.w. 1987,pp, 110,111.
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veen de volgende tien beginselen van het administratieve proces die zij
vooral als tegenstelling tot het civiele proces geformuleerd hebben.

"1. Het inquisitoire beginsel
2. De ongelijkheidscompensatie
3. Het uniteitsbeginsel
4. Het beginsel van non-cumulatie
5. Het vermoeden van rechtmatigheid
6. Het vrij-bewijsbeginsel
7. Het beginsel van procesmondigheid
8. De kosteloosheid
9. Het openbaarheidsbeginsel

10. De mondelinge behandeling"292.
De auteurs wijzen er op, dat de beginselen niet voor het gehele terrein
opgaan. Hieruit zou kunnen blijken dat de door hen geformuleerde begin-
selen niet kunnen worden aangemerkt als beginselen in de betekenis die
er hierboven aan is gehecht, namelijk als minimumvereisten. Deze veron-
derstelling wordt bevestigd bij de bespreking van het non-cumulatiebe-
ginsel, waar de auteurs opmerken dat dit beginsel als 'karakteristiek' van
het administratieve procesrecht kan verdwijnen.

Tak en Ten Berge noemen naast een aantal van de hierboven geci-
teerde beginselen van administratief procesrecht nog het beginsel van
het geheim van de raadkamer, de deskundigheid van ambtsdragers, de
toegang voor een ieder die in zijn belangen is getroffen, de ambtshalve
toetsing door oordelende instantie, met de restrictie dat zij
"daarbij (..) niet (mag) treden buiten de grenzen van de beslissing of
handeling zoals die is genomen of gesteld"293
De eerste twee door Ten Berge en Tak genoemde beginselen dienen het
vertrouwen in de rechtspraak te vergroten. In het midden blijft echter
wat onder deskundigheid moet worden verstaan. Dient de rechter bij
voorbeeld juridische deskundigheid te bezitten of kennis over en begrip
van het openbaar bestuur294 

Welke van deze beginselen kunnen worden aangemerkt als minimum-
eisen van het bestuursprocesrecht? In alle besprekingen wordt uitgegaan
van een (fundamentele) ongelijkheid van partijen. Zo betogen Van Galen
en Van Maarseveen:

"Eigenlijk is het streven naar de ongelijkheidscompensatie de rode
lijn door het gehele administratieve procesrecht"295.

292 A.G. van Galen, H.ThJ.F. van Maarseveen, Beginselen van administratief procesrecht,
Geschriften van de Vereniging voor Administratief Recht 1XXX11, Alphen aan den
Rijn 1978, pp. 30, 31.

293 J.BJ.M. ten Berge, A.Q.C. Tak, Hoofdhjiten van het Nederlandse procesrecht, Stu-
diepockets staats- en bestuursrecht nr. 10, Zwolle 1987, pp. 34,35.

294 Vgl. over het belang van deskundigheid in de vorm van specialisatie, Banda, a.w.
1989, p. 170.

295 Van Galen, Van Maarseveen, a.w. 1981, p. 44.
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De ongelijkheid bestaat uit een ongelijkheid in deskundigheid en proces-
ervaring tussen de overheid en de burger. In het civiele recht wordt de
gelijkheid of beter gezegd de gelijkwaardigheid van partijen bevorderd
door onder meer de verplichte procesvertegenwoordiging. In het be-
stuursprocesrecht moet de actieve rechter onder meer voor compensatie
zorgen. De

bedr vigheid van
de rechter is echter ook in het bestuurs-

proces begrensd2  . De belangrijkste begrenzing van de bedrijvigheid van
de rechter wordt naar mijn mening gevormd door de eis van onpartijdig-
heid. De rechter mag niet de positie van een van de partijen kiezen,
ook niet van de zwakke partij. Daardoor kan hij ook nooit volledige
compensatie bieden voor de ongelijkheid tussen partijen297

Naast het 'beginsel' van de actieve rechter dienen ook de 'beginse-
len' van het vrije bewijs, de kosteloosheid en de uniteit ter compensatie
van de ongelijkheid. Zo bezien zijn de vier hier genoemde 'beginselen'
uitwerkingen van het beginsel van de gelijkheid van partijen. Dat begin-
sel kan worden aangemerkt als een minimumvereiste, omdat realisering
van dat beginsel een voorwaarde is voor een fair hearing. Uit het een-
heidsbeginsel vloeit de eis van een eenvoudige procedure voort. De
procedure moet voor leken inzichtelijk blijven. Dit heeft tot gevolg dat
er sprake is van een grove procesgang, die Van Galen en Van Maarse-
veen als een nadeel van het bestuursproces beschouwen. Betwijfeld kan
worden of de eenvoudige procedure alleen een voorwaarde voor het
bestuursprocesrecht is. Het gehele procesrecht dient immers zo eenvoudig
mogelijk te zijn. Zo eenvoudig mogelijk wil zeg en, dat de kwaliteit van
de procedure niet onder de eenvoud mag lijden 98 Onnodig formalisme
moet uiteraard worden vermeden. De niet-verplichte procesvertegenwoor-
diging hangt samen met het feit dat op andere wijze getracht is de
ongelijkheid tussen partijen te compenseren299.

Het beginsel van het vermoeden van de rechtmatigheid van overheids-
optreden wordt afgeleid uit het feit dat het beroep op de administratieve
rechter geen schorsende werking heeft. Verder wordt het beginsel in de
beantwoording van de interventie van Punt, afgezwakt tot "een soort

296 Van Galen, Van Maarseveen, a.w. 1981, p. 39.
297 Vgl. Van Galen, Van Maarseveen, a.w. 1981, p. 47, die om deze reden pleiten voor

(handhaving van) een systeem voor rechtsbijstand in het administratieve procesrecht.
298 Zie HJ. Snijders, Troubles en doubles in het burgerlijk procesrecht, Deventer 1985.

Vgl. in dit verband het streven naar de deformalisering van het burgerlijk proces-
recht. Hierover H.P. Funke, Behoort het burgerlijk procesrecht nader gedeformaliseerd
le   worden'!,   in:    Naar   behoren,    Doorwerking   van    maatschappelijke    behoorlijklieid    in

het recht en verschuiving in opvattingen onitrent juridisch behoren, Zwolle 1982, p
49. Een antwoord op de vraag of het burgerlijke proces nodeloos formalistisch of

ingewikkeld is, kan hier niet gegeven worden.
299 Vgl. de interventie van Bloembergen die beklemtoont dat ook in het civiele proces

dikwijls ongelijke partijen tegenover elkaar staan. In: Van Galen en Van Maarseveen,

a.w. 1981, p. 97.
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voorlopig, prejudicieel vermoeden". In zoverre kan naar
mi  mening ook

niet meer van een beginsel worden gesproken. Een te ver doorvoeren
van het vermoeden zou strijd opleveren met het beginsel van de onpar-
tijdigheid van de rechter waardoor geen sprake meer zou zijn van een
'fair hearing'.

Tot slot dient het beginsel van een mondelinge behandeling aan de
orde te komen. Van Galen en Van Maarseveen presenteren het beginsel
als noodzakelijke aanvuUing op de schriftelijke fase van het proces.
Hieruit kan men afleiden dat de mondelinge behandeling niet als mini-
mumeis kan gelden en vervangen kan worden door een vervolmaking van
de schriftelijke procedure. De conclusie dat de mondelinge behandeling
niet van doorslaggevend belang is voor de rechterlijke oordeelsvorming,
omdat deze meestal al afgerond is bij het begin van de mondelinge
behandeling, versterkt deze opvatting. Daarbij moet echter worden
opgemerkt, dat de mondelinge behandeling een belangrijke rol kan ver-
vullen bij de geschilbeslechting. Op een zitting kunnen gemakkelijker
misverstanden uit de weg worden geruimd. Daarnaast is de aanvaardbaar-
heid van de beslissing in de meeste gevallen groter wanneer men het
gevoel heeft ook werkelijk "gehoord" te zijn. De mondelinge behandeling
vormt een belangrijk onderdeel van de "fair hearing".

Geconcludeerd kan worden dat de in deze paragraaf behandelde
'beginselen' van bestuursprocesrecht in het algemeen niet als beginselen,
in de zin van minimumvereisten kunnen gelden. Vastgesteld is, dat de
'beginselen' uitwerkingen zijn van algemene beginselen van proces-
recht301. Aan de vergelijking van de uitwerking van de algemene begin-
selen zal in de volgende paragraaf aandacht worden besteed aangezien
deze vergelijking van belang is voor de keuze van de voor het privaat-
rechtelijk overheidsoptreden geschiktste procedure. Daarbij blijft in het
midden of de uitwerking van de beginselen in beide vormen van proces
zo specifiek met het bestuursrecht dan wel met het privaatrecht is
verbonden, dat zij niet ook voor de andere vorm van berechting bruik-
baar zou kunnen zijn302

300 Verder dan de onthouding van de schorsende werking van het beroep.
301 In dezelfde zin: Wiersma, a.w. 1983, p. 143.
302 M.PJ. Verburgh, tijdens de discussie op de eerste vergadering van de Nederlandse

Vereniging voor Procesrecht op 31 maart 1979 zoals blijkt uit het verslag van J. C.
Houtappel m. Burgerlijke  rechtspraak,  Arob-rechtspmak.  Een vergelijking, p. 43.

204



De rechtsstaatsbeginselen in de normering van het overheidshandelen

5.4  Nadere vergelijking tussen het proces bij de Afdeling rechtspraak
en de burgerlijke rechter303

5.4.1   Functie en doel

Doel van het burgerlijk proces is het betindigen van een onzekere en
betwiste rechtstoestand door een vonnis van de rechter dat partijen
bindt304 Stein verstaat onder burgerlijk procesrecht,
"dat deel van het recht dat de verwezenlijking van uit het privaatrecht
voortvloeiende rechtsaanspraken met overheidshulp regelt"305
De functie van het proces voor de administratieve rechter is

"het geven van een rechtsgang aan de burger tegen onrechtmatig
bestuur"306o
Hiernaast wordt genoemd de functie van de rechter als toezichthouder

op de rechtmatigheid van het bestuur in het algemeen. Door Banda
worden beide functies van het administratieve proces respectievelijk
aangeduid met recours subjectif, "waarborging van door het objectieve
recht beschermde individuele rechtsposities", en recours objectif, "waar-
borging van de naleving van de tot het objectieve recht behorende
rechtsnormen zelf'307 Banda toont aan, dat in het Nederlandse admini-
stratief procesrecht impliciet een keuze is gemaakt voor een recours
subjectif. Deze keuze is in het procesrecht niet consequent uitgewerkt308.

De functie die de administratieve procedure heeft voor de beharti-
ging van het algemeen belang wordt vaak gezien als een typisch kenmerk
van deze procedure in tegenstelling tot het civiele proces. Uit de studie
van Banda blijkt echter dat het bestuursproces ook in de eerste plaats
de functie van bescherming van de individuele rechtspositie heeft. Daar-
naast moet gewezen worden op het feit dat ook in het civiele proces
algemene belangen een rol spelen. Op diverse plaatsen in het Nieuw BW
krijgt de rechter de opdracht te beoordelen of een algemeen belang
aanwezig is of algemene belangen in zijn oordeelsvorming te betrek-

303 Gekozen is voor een vergelijking met de Afdeling rechtspraak als administratieve

rechter, omdat deze naar de huidige verhoudingen kan worden aangemerkt als de al-
gemene administratieve rechter.

304 Hugenholtz/Heemskerk, a.w. 1986, p. 1.
305 PA. Stein, Compendium van ha butgertijk procesrecht, achtste druk, Deventer 1990,

P. 1.

306 M. Scheltema, Beginselen van administratieve rechtspraak, in: RM 77:emis 1978, p. 260.
307 Banda, a.w. 1989, pp. 158, 159. Vgl. ook E.M.H. Hirsch Ballin, In de zaak voorzien,

in: a.w. 1986(a), p. 184.
308 Dit zal zijns inziens wel dienen te geschieden, omdat uit de keuze voor een recours

objectif dan wel een recours subjectif consequenties voortvloeien met name wat
betreft de toegang tot de rechter en de strekking van het beroep, die niet met
elkaar te verenigen zijn. Banda, a.w.,p.  159,9  167.
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ken309. Verder kunnen algemene belangen voor zover ze onder door
artikel 1401 BW beschermde belangen vallen, verdedigd worden voor de
burgerlijke rechter310o Daarnaast heeft de wetgever zogenaamde zelfstan-
dige acties toegekend mede ter behartiging van belangen die niet alleen
de eiser of verzoeker en de gedaagde of de gerekwestreerde betref-
fen311. Geconcludeerd kan worden dat het civiele proces en het be-
stuursproces wat betreft junctie niet fundamenteel verschillend zijn. Ret
bestuursproces is vooral een "recours subjectif'312, terwijl ook het
burgerlijk proces gebruikt kan worden ter behartiging van gemeenschaps-
belangen en in dat proces ook algemene belangen een rol spelen.

5.4.2    De toegang tot de rechter

"Er moet tegen overheidshandelen waardoor een burger direkt wordt
getroffen een administratieve rechtsweg openstaan, en die rechtsweg
moet ook daadwerkelijk begaanbaar zijn", aldus Scheltema in zijn artikel
Beginselen van administratieve rechtspraak313. Ook in het administratieve
proces is de kring van belanghebbenden die toegang hebben tot de rechter

niet On,3e 'erkt.
De ratio van de beperking van "IOingen van belangheb-

benden is gelegen in de vrees voor doorkruising van het overheidsbe-

leid315, doordat het bestuur besluiten die op een democratische wjize tot
stand zijn gekomen door het beroepsrecht niet goed kan uitvoeren310.

In sommige wetten is alleen een beroepsrecht toegekend aan degene
tot wie een besluit is gericht. Dit is in het algemeen het geval in het
sociale verzekeringsrecht, in het ambtenarenrecht en in het fiscale recht.
In andere wetten wordt het beroepsrecht toegekend aan belanghebbenden;
dit zijn allen die door het besluit of de handeling rechtstreeks in hun
belang worden getroffen. Een voorbeeld van deze ruime bevoegdheidstoe-
kenning is artikel 7, eerste lid, Wet Arob. In het midden blijft echter
wanneer er sprake is van een belang. In veel gevallen, betekent dit, dat
alleen de geadresseerde van het besluit belanghebbende is. In andere
gevallen, bij besluiten waarbij meer belanghebbenden betrokken zijn, is

309 A.S. Harlkamp, Compendium van het vermogensrecht volgens het Nieuwe Burgerlijke
Wetboek, vierde druk, Deventer 1990, pp. 20 en 21. Vgl. hierover ook Mon. Nieuw
BW A-7 (Dommering).

310  HR  17 juni 1986, AAe 35 (1986)  10, pp. 638 e.v. m.nt. van J.H. Nieuwenhuis.
311 P.J.J. van Buuren, K,ingen  van belanghebbenden,  in het bqzonder in procedures

tegen de overheid, Deventer 1978, p. 193.
312 Zie bij voorbeeld CRvB 3 april 1990, NJB 1991, p. 309 waar de Centrale Raad van

Beroep oordeelt over het recht op toegang tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
313 In: RM 71,emis 1978, p. 269.
314 Dit is de titel van het proefschrift van P.J.J. van Buuren, zie hierboven.
315 Scheltema, a.w. 1978, p. 270.
316 Scheltema, a.w. 1978, p. 268.
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de kring belanghebbenden weer ruimer. Dit zal veelal het geval zijn bij
besluiten op het gebied van het milieurecht.

In de jurisprudentie wordt het begrip belanghebbende niet erg ruim
uitgelegd317. De eisen die aan het belang worden gesteld zijn dat het om
een eigen, persoonlijk, rechtstreeks en objectief bepaalbaar belang moet
gaan318 Naast dit belang dient de appellant een belang bij het proces te
hebben. Deze eis komt overeen met de eis die ook het burgerlijk recht
kent in artikel 303, Boek 3, NBW: Zonder belang komt niemand een
rechtsvordering toe.

Tot het burgerlijk procesrecht heeft men toegang indien men de
schending van een burgerlijk recht of een schuldvordering kan aanvoeren
en mits geen administratieve rechter bevoegd is van het geschil kennis
te nemen, of nauwkeuriger gezegd: een vergelijkbare vordering kan
toewijzen. De vraag rijst nu of de toegang van de burger tot het bur-
gerlijk proces waar over privaatrechtelijk overheidsoptreden wordt
geoordeeld, beperkter is dan in het bestuursproces. Met name is van
belang of de positie van de derde-belanghebbende in het civiele proces
voldoende gewaarborgd is. Voor Lubach is de beter gewaarborgde rechts-

ingang van de derde in de administratieve procedure reden de admini-
stratieve rechter over overeenkomsten inzake publiekrechtelijke bevoegd-
heden te laten oordelen319. De derde zou dan bij deze overeenkomsten
over de publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening de bestaande admini-
stratiefrechtelijke rechtsgang kunnen volgen, voor zover hij rechtstreeks
belanghebbende is bij de overeenkomst (artikel 7, eerste lid, Wet Arob).
De ratio van de rechtsingang voor derden in het proces is, als ik Lubach
goed begrijp, gelegen in het feit dat het resultaat van de overeenkomst
over de bevoegdheden, namelijk een bepaald gebruik ervan, beter ge-
waarborgd wordt. De vraag die hier bespreking verdient, is of uit de eis
van de rechtsstatelijkheid die in deze studie aan het overheidsoptreden
wordt gesteld, voortvloeit dat de derde toegang krijgt tot de procedure
waarin het privaatrechtelijk overheidsoptreden wordt beoordeeld. Naar
mijn mening dient dit in het algemeen wel het geval te zijn, voor zover
het bestuur bij de totstandkoming van de privaatrechtelijke handeling
ook op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel de belangen van derden
diende te betrekken. De derde dient dan ook over een rechtsingang te
kunnen beschikken om een rechterlijk oordeel te verkrijgen over de
wijze waarop en met welke uitkomst dit is geschied.

Dan moet de vraag beantwoord worden of de toegang van de derde
tot de civiele procedure beperkter is dan tot de administratieve proce-

317 Banda, a.w. 1989, p. 118.
318 Ten Berge/Tak, a.w., Zwolle 1987, pp. 66-68.
319 DA. Lubach, Rechtsvorming ten aanzien van overeenkomsten in de Algemene wet

bestuursrecht, in: Rechtsvom,i,1& in de sociale rechtsstaat. Bundel opstellen aangebo-
den aan prof. mr. P. de Haan ter gelegenheid van zijn afscheid van de Technische

Universiteit Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam, Zwolle 1989, p. 47.
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dure. Met andere woorden: of onderscheid bestaat tussen het recht-
streekse belang van artikel 7 Wet Arob, eerste lid320 en de eis van het
subjectieve burgerlijke recht. Als met Van Wijmen wordt aangenomen dat
het begrip subjectief recht en belang elkaar dekken, dan is de toegang
tot de procedure niet verschillend321.

Tot slot moet gewezen worden op het feit dat de derde die een belang
heeft bij een procedure tussen overheid en direct-belanghebbende in het
civiele proces bovendien het recht op tussenkoming en voeging heeft
(artikel 285 Rv).

5.4.3     Beroepstermijnen en verjaringstermijnen

Om de rechtmatigheid van besluiten niet te lang in het onzekere te
laten, zijn in het administratieve procesrecht korte bezwaar- en beroeps-
termijnen opgenomen. Onzekerheid over de geldigheid is nadelig voor de
slagvaardigheid van het bestuur, maar ook voor

belan hebbenden is hetvan belang dat de onzekerheid niet te lang duurt3 2. Wel dient de
beroepstermijn zo lang te zijn dat iedere gerechtigde een redelijke
gelegenheid krijgt om in beroep te gaan. In het wetsvoorstel van de
Algemene wet bestuursrecht is een beroepstermijn van zes weken geYn-
troduceerd. Na die zes weken is het besluit rechtens onaantastbaar
geworden. In het civiele proces zijn de verjaringstermijnen aanzienlijk
langer. Artikel 306, Boek 3, NBW:

"Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering
na verloop van twintig jaren".

Het Nieuw BW bevat in de op artikel 306, Boek 3, NBW volgende ar-
tikelen voor een aantal vorderingen, zoals de onverschuldigde betaling,
de vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete, een
beperking van de verjaringstermijn tot vijf of drie jaren.

Het lijkt niet noodzakelijk voor het privaatrechtelijk overheidshan-
delen van de geldende verjaringstermijnen af te wijken. Bij ongewenste
onzekerheid over het bestaan van rechten en plichten kan immers de
rechter om een verklaring voor recht worden gevraagd. Een bij rechter-
lijke uitspraak gegeven verklaring voor recht is slechts binnen een
beperkte tijd (drie maanden, artikel 339 Rv.) aantastbaar in hoger be-
roep. Verder kent het administratieve recht de regel dat de vernietiging
van een besluit ook vernietiging van alle rechtsgevolgen mee. In het
moderne privaatrecht wordt een genuanceerdere benadering gekozen.
Nietigheden zijn op veel plaatsen omgezet in vernietigbaarheden en ook
de gevolgen van nietigheden en vernietigbaarheden zijn gerelativeerd.

320 Of dat een onderscheid bestaat met de invulling van het begrip belanghebbende in
artikel 1.2, eerste lid, van het wetsvoorstel Awb "degene wiens belang rechtstreeks

bij een besluit is betrokken".
321  P.C.E. van Wijmen, Rech4  belang en rechtsbeschenning, 's-Gravenhage 1981.

322 Banda, a.w. 1989, p. 121.
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Verder is ook teruggedrongen het aantal gevallen waarin terugwerkende
kracht aan een vordering wordt verleend323. Door deze benadering wordt
compensatie geboden voor de langere onzekerheid vanwege de langere
verjaringstermijnen.

5.4.4   De bevoegdheid van de rechter

In de eerste plaats is hier van belang welke uitspraken de rechter kan
doen. De administratieve rechter kan in het *emeen slechts de ver-
nietiging van het aangevallen besluit uitspreken3z4. De burgerlijke rech-
ter kan afhankelijk van de toewijsbaarheid van de vordering, meer
verschillende soorten beslissingen geven. Zo kan de burgerlijke rechter
na een vordering daartoe veroordelen tot schadevergoeding, tot herstel
in de oude toestand, een verbod geven voor de toekomst, een overeen-
komst geheel of gedeeltelijk ontbinden, of een verklaring voor recht
geven325. C)p de beperktheid van de bevoegdheid van de administratieve
rechter in deze is kritiek uitgeoefend326.

Verder dient hier de bedrijvige of lijdelijke positie van de rechter te
worden besproken. Hierboven is al aan de orde geweest dat de lijdelijke
rol van de rechter in het civiele proces nuancering behoeft. Ook in de
dagvaardingsprocedure kunnen tegenover de regels waaruit een zekere
lijdelijkheid van de rechter blijkt, regels worden  eplaatst waarin een
actieve opstelling van de rechter is vastgelegd32. Chorus noemt bij
voorbeeld de regel dat de rechter het tempo van het geding bepaalt en
de belangrijke bevoegdheden van de rechter als het ambtshalve aanvullen
van rechtsgronden, het vragen van inlichtingen en het stellen van vragen
bij een getuigenverhoor. De taak van de burgerlijke rechter wordt vol-
gens Chorus in het algemeen negatief weergegeven328. Steeds wordt
benadrukt wat de rechter niet mag doen, zonder dat gesteld wordt wat
hij wel moet doen. De taak en de plicht van de rechter is de handhaving
van de goede procesorde "de feiten vast te stellen, de rechtsregels aan
te voeren, deze toe te passen en te beslissen op alle onderdelen van eis
en verweer die in het geding zijn gebracht en er gebleven zijn"329. In
de verzoekschriftenprocedure heeft de rechter een grotere vrijheid.

323 Mon. Nieuw BWA-1 (Hartkamp), pp. 64-66.
324 Banda, a.w. 1989, pp. 126-129.

325 Banda a.w. 1989, p. 126.
326 Banda, a.w. 1989, pp. 129, 130; R.M. van Male, De administratieve rechter: geheel of

gedeeltelijk bevoegd?, in: Reoixanisatie van de rechterh)'ke macht, Verslag Staats-
rechtconferentie 1989, Lelystad 1990, pp. 82-86.

327 J.J.M. Chorus, De lijdelijkheid van de rechter. Historie van een begrip, Deventer

1987, p. 3.

328 Chorus, a.w. 1987, p. 4.
329 Chorus, t.a.p.
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Met Van Buuren kan worden ingestemd dat in procedures waar het
algemeen belang een rol speelt (hetgeen in procedures met de overheid
altijd het geval zal zijn) binnen zekere grenzen een actieve rechter de
voorkeur verdient330. Dit geldt zowel voor procedures zonder, maar
zeker voor die met de overheid als partij. De rechter zou in deze geval-
len in ieder geval niet afhankelijk moeten zijn van hetgeen partijen
aanvoeren. Van Buuren acht om deze reden de verzoekschriftprocedure
geschikter voor de zogenaamde zelfstandige acties waarbij het niet alleen
om een belang van de eisende partij gaat, maar om een algemene rechts-
plicht van de gedaagde331. Brenninkmeijer verdedigt de opvatting, dat
het ook in civiele gedingen in het algemeen, tot de taak van de over-
heidsrechter behoort de materiele waarheid vast te stellen , vanwege332

"het publieke belang dat gemoeid is met overheidsrechtspraak (en)
als zodanig meebrengt dat er sprake hoort te zijn van een eerlijk
proces tussen gelijkwaardige partijen, waarvan de uitkomst mate-
rieel in overeenstemming is met het in onze rechtsorde geldende
recht"333

Inderdaad behoort de processuele waarheid niet te verschillen van de
werkelijke waarheid. Vranken constateert, dat in het civiele proces de
discrepantie tussen beide waarheden steeds meer wordt teruggedrongen,
behalve wanneer de rechter om procestechnische redenen niet de moge-
lijkheid heeft de materiale waarheid vast te stellen334. Dit is het geval
wanneer bij voorbeeld feiten niet worden betwist of de juiste grieven
niet zijn aangevoerd. In andere gevallen heeft de rechter de mogelijkheid
op basis van artikel 19a Rv een inlichtingencomparitie te bevelen.

Geconcludeerd kan worden dat in het civiele procesrecht een ontwik-
keling is te zien naar een toenemende actieve rol voor de rechter, terwijl
deze ontwikkeling ook in de literatuur wordt ondersteund. De partijauto-
nomie in de civiele procedure is niet meer onaantastbaar. Ondanks deze
ontwikkeling en ondanks het feit dat ook aan de actieve rol van de
rechter in de administratieve procedure grenzen zijn gesteld, blijft tussen
de rol van de rechter in de civiele en in administratieve procedure een
verschil bestaan. De administratieve rechter mag immers zelf een onder-
zoek instellen.

330 Van Buuren, a.w. 1978, p. 196.
331 Van Buuren, t.a.p.
332 A.F.M. Brenninkmeijer, Met welk recht naar 2000? -opmerkingen over de juridische

relativiteit -, in: Met recht naar 2000, Raio-congresboek 1990, Lelystad 1990, p. 29.
333 Brenninkmeijer, a.w. 1990, p. 29.
334 J.B.M. Vranken, Aansprakelijkheden en Bewijsrecht, in: MJ.G.C. Raaijmakers e.a.

(red.), Aansprake kheden, Deventer  1990,  p.  229.
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5.4.5   Mededelingsplichten van partijen in de procedure

Nauw verbonden met de positie van de rechter in het geding, is de positie
van procespartijen. In hoeverre hebben zij de plicht de waarheid te
spreken en alle beschikbare informatie in het geding in te brengen?
Ook op dit punt blijken tussen de civiele en administratieve procedure
verschillen te bestaan. In de bezwaarschriftprocedure die aan het beroep
op de administratieve rechter vooraf gaat, dient het bestuursorgaan alle
op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage te leggen (artikel
6.3.9, tweede lid, Wetsvoorstel Algemene wet bestuursrecht). In het
administratieve proces worden ambtsberichten ingewonnen en zendt het
bestuursorgaan naast de ambtsberichten de op de zaak betrekking heb-
bende stukken in.

In het civiele proces is de mededelingsplicht ook niet onbekend. De
rechter kan aan een partij de opdracht geven, gegevens te verschaffen
die de wederpartij nodig heeft om zich van een bewijslast te bevrij-
den335 Verder kan ook van een partij verlangd worden dat hij meewerkt
aan een onderzoek, ook al werkt hij daardoor mee aan een bewijs tegen
zichzelf. Bij weigering van een dergelijk onderzoek kan de rechter "die
houding ....ten nadele van die partij (..) doen strekkerf'336. Ook tijdens
de procedure werkt de goede trouw en dienen partijen rekening te houden
met elkaars gerechtvaardigde belangen337.

Verder kunnen belanghebbenden zelf -eventueel met een beroe  op
de Wet openbaarheid van bestuur- de overheid om informatie vragen3   .

5.4.6    Te veel of te weinig formaliteiten?

Van Galen en Van Maarseveen hebben gepleit voor het minimaliseren van
formele partijverplichtingen en maximaliseren van rechterlijke vrijheid in
de administratieve procedure339. Een vormverzuim kan hersteld worden
(artikel 69, eerste lid, jo. tweede lid, Wet op de Raad van State). Vol-
doende is dat de appellant een geschrift indient waaruit blijkt dat hij
tegen een bepaalde beschikking beroep instelt340. In de civiele dagvaar-
dingsprocedure levert niet voldoen aan de formele eisen van de dagvaar-
ding nietigheid op. Deze nietigheid wordt echter pas uitgesproken als de
gedaagde in zijn verdediging geschaad blijkt, dus als hij niet verschijnt
op de dagvaarding. Daarnaast "snelt (de rechter) steeds vaker te hulp om

335 Vranken, a.w 1990, p. 231.

336 A. Hammerstein, Te goeder trouw procederen, TPR, nr. 4; HR  12 juni 1953, NJ 1954,
61 (Bloedproefarrest).

337 Hammerstein, a.w.
338  Zie de behandeling van de Wob in paragraaf 4.3.
339 Van Galen, Van Maarseveen, a.w. 1981.
340 EJ. Dommering, De arob-procedure vergeleken met de civiele procedure, in: Be-

swurswetenschappen 1979, p. 164.
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vormfouten te herstellen die naar de letter van de wet tot nietigheid
hadden moeten leiden". Verder is de verzoekschriftprocedure volgens
Dommering even informeel van aard als de Arob-procedures341.

Daarnaast moet worden aangetekend, dat ook de Arob-procedure
formaliteiten kent. Zo dient een verzoekschrift bij de Raad van State bij
niet-tijdige betaling van het griffierecht -dat is binnen dertig dagen na
een verzoek daartoe- niet-ontvankelijk te worden verklaard (voor de
Afdeling rechtspraak vloeit dit voort uit artikel 74 Wet op de Raad van
State)342

In het kader van formaliteiten in het proces moet nog worden gewe-
zen op de vrije bewijsleer van de administratieve procedure ten opzichte
van de wettelijke bewijsregeling in de civiele dagvaardingsprocedure en
de vrijere bewijsregeling in de verzoekschriftprocedure. De geheel vrije
bewijsregeling levert naar mijn mening belangrijke nadelen op. In de
civiele procedure formuleert de rechter een precieze bewijsopdracht aan
een van de partijen. De andere partij kan deze controleren en beide
kunnen overzien op basis van welke gegevens de rechter zijn oordeel zal
baseren343. In de Arob-procedure verkeren partijen in grote onzekerheid
over hetgeen zij moeten bewijzen. Het kan zijn dat de rechter hetgeen
partijen zeggen voor waar houdt of juist voor onwaar344. Zo schrijven
Van Maarseveen en Van Galen:

"De gevallen dat de rechter meent: deze partij staat te fantaseren,
laat maar, ik passeer straks in mijn uitspraak die onzin gewoon,
zijn legio"345.

Nu kan men zich afvragen of in zo'n geval nog sprake is van een fair
hearing, maar het voorbeeld tekent de onzekerheid waar partijen in de
procedure mee geconfronteerd worden. Van Galen en Van Maarseveen
vermelden de mogelijkheid die de rechter heeft om de meest gerede
partij de bewijslast op te leggen, als belangrijk voordeel van de rechter-
lijke vrijheid op het gebied van het bewijs. Aangetekend dient te worden
dat de rechter in de dagvaardingsprocedure ook de bevoegdheid heeft
naar de eisen van de redelijkheid en de billijkheid de bewijslast op te
dragen aan een ander dan degene die de te bewijzen feiten heeft gesteld

341 Dommering, a.w. 1979, p. 165.
342 Vgl. hierover F.HA.M. Thunnissen, in: Tien jaar wet AROB: Hoe verder7. Verslag

van het symposium gehouden op 26 september 1986, Geschriften Vereniging voor Ad-
ministratief Recht XCVII, Alphen aan den Rijn 1987, pp. 91 en 92, die zeer kritisch
is over de sanctie van niet-ontvankelijkheid bij niet-tijdige betaling zonder mogelijk-
heid van reparatie.

343 J.C. Houtappel, Nadere beschouwing, in: Bu,xerh)'ke rechtspraak  AROB-rechtspraak
Een vergelijking, 's-Gravenhage 1979, p. 51.

344 Van Galen, Van Maarseveen, a.w. 1981, p. 63.
345 Ident.
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(artikel 177 Rv)346. Tot slot moet in dit verband nogmaals worden
beklemtoond dat iedere procedure zo eenvoudig mogelijk dient te zijn
zonder dat de kwaliteit niet in gevaar komt.

5.4.7    Nadruk op de mondelinge of schriftelijke behandeling

In de administratieve procedure wordt de zaak voornamelijk mondeling
afgedaan. De civiele dagvaardingsprocedure is vooral een schriftelijke
procedure. Een voordeel van de schriftelijke procedure is dat de rechter
verhoudingsgewijs een groot aantal zaken kan afhandelen. De voorberei-
ding van de zaak wordt voor een belangrijke deel aan de raadslieden
overgelaten. Polak pleit om die reden voor een uitgebreidere schriftelijke
voorbereiding van de Arob-procedure. Het wordt ook bij de Afdeling
rechtspraak de gewoonte dat partijen hun pleitnotitie vooraf inleveren en
dat het pleidooi tijdens de mondelinge behandeling meer het karakter
krijgt van een repliek en dupliek347 Belangrijk voordeel van de monde-
linge procedure is het echter contact tussen rechter en partijen waar-
door het in de meeste gevallen gemakkelijker zal zijn de waarheid vast
te stellen. Zie ook paragraaf 5.3.2.1 waar is betoogd dat de mondelinge
behandeling een belangrijk onderdeel van de "fair hearing" vormt.

5.4.8   De kosten van de procedure

Een belangrijk verschil tussen de administratieve procedure en de civiele
procedure blijven de kosten; ook na de verhoging van het griffierecht.
De Arob-procedure is niet kosteloos, maar de kosten van de civiele
procedure zijn of kunnen in ieder geval veel hoger zijn. In de eerste
plaats kan gewezen worden op het feit dat de kosten die de bewijsvoe-
ring met zich meebrengt, voor rekening komt van degene die de bewijs-
last krijgt opgedragen. Deze kosten kunnen wellicht weer worden ver-
haald op de in het ongelijk gestelde partij, maar hieruit blijkt dat de
civiele procedure altijd een groot financieel risico betekent. De in het
ongelijk gestelde partij wordt op vordering van de wederpartij in het
algemeen in de kosten van het geding veroordeeld, ook als hij zelf op
grond van de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden 'koste-
loos348, procedeert. In dit verband dient ook nog een opmerking te
worden gemaakt over de verplichte procesvertegenwoordiging in het

346 Zie hetgeen hierboven is gezegd over de mogelijkheden van de omkering van de
bewijslast en de mogelijkheid die de rechter heeft om aan een partij de plicht op te
leggen om gegevens te leveren aan de wederpartij, zodat deze kan bewijzen hetgeen

hij heeft gesteld.
347  J.M.   Polak,   Inkiding,   in.   Burgerlijke   rechtspmak,   AROB-rechtspraak.   Een   vergelij-

king. Aangeboden ter gelegenheid van de eerste vergadering van de Nederlandse

Vereniging voor Procesrecht gehouden op 31 maart 1979, 's-Gravenhage 1979, p. 13.
348 Sinds 1 januari 1984 is ook bij 'kosteloos' procederen een eigen bijdrage verschuldigd.
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civiele proces, omdat deze aanzienlijke kosten tot gevolg heeft voor
degenen die de advocaat zelf dienen te betalen. Tussen deze kosten en
de drempels die daardoor voor de procedure worden opgeworpen en de
voordelen die de verplichte vertegenwoordiging met zich meebrengt349,
bestaat dezelfde spanning als tussen de eenvoud van de procedure en
haar kwaliteit. Wellicht kan als oplossing gelden de tussenweg die Wesse-
ling-van Gent voorstelt, namelijk voor eenvoudige zaken geen verplichte
procesvertegenwoordiging350. Het is de vraag of niet ook in het be-
stuursproces de kans van slagen groter is met de inschakeling van
deskundige rechtshulp. Voor leken (en misschien niet alleen voor hen) is
ook het bestuursrecht waarschijnlijk te ingewikkeld om de weg naar de
bevoegde rechter en om de juiste rechtsgronden te vinden351.

5.4.9  Overige kenmerken

Tot slot kunnen de geconcentreerde behandeling tijdens 66n zitting en
de behandeling in 66n instantie genoemd worden als kenmerken van het
huidige bestuursproces in de Wet op de Raad van State. De geconcen-
treerde behandeling maakt de procedure eenvoudig en sne1352, maar heeft
als nadeel dat in veel mindere mate dan in het civiele proces de moge-
lijkheid tot comparitie bestaat en tot correctie van de rechter en partij-
en353 Hoger beroep en cassatie kunnen zorgen voor een vertraging van
de procedure, maar beide instituties hebben zo'n belangrijke functie dat
dit nadeel op de koop toe moet worden genomen. Zoals bekend wordt
ook in het nieuwe bestuursprocesrecht voorzien in een procedure in twee
instanties. Ook is de mogelijkheid van schorsing door de rechtbank
opgenomen, zodat niet een geconcentreerde behandeling hoeft plaats te
vinden.

5.5 Conclusie

In de eerste plaats kan worden geconcludeerd dat naar de huidige opvat-
tingen wordt aangenomen dat artikel 6 EVRM in het algemeen ook
werking heeft voor bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen. Verder blijken
tussen de beginselen die aan het burgerlijke proces en het bestuurspro-

349 Genoemd zijn de deskundige behartiging van de belangen van partijen en de gelijk-
waardigheid van partijen die hierdoor wordt bereikt, de verlichting van de taak van
de rechter die in veel mindere mate met een 'zwakke' en 'sterke' partij heeft te
maken en daardoor beter de onpartijdige positie in kan nemen.

350 Wesseling-van Gent, a.w. 1987, hfdst. 3 en p. 176.
351 Alleen rechtssociologisch onderzoek zou deze veronderstelling gebaseerd op eigen

ervaringen, onder andere in het onderwijs, kunnen bevestigen.
352 De wachttijden bij de Raad van State blijken echter zo te zijn opgelopen, dat van

een snelle procedure niet meer gesproken kan worden.
353 Van Galen, Van Maarseveen, aw. 1981, p. 51.
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ces ten grondslag liggen, geen fundamentele verschillen te bestaan. Die
gemeenschappelijke beginselen die ook in artikel 6 EVRM zijn terug te
vinden, zijn in het bestuursproces en in het burgerlijke proces wel anders
uitgewerkt.

Samenvattend kunnen als voordelen van het bestuursproces worden
genoemd de lage kosten (onder andere door het ontbreken van de ver-
plichte procesvertegenwoordiging), de toegankelijkheid voor derde-belang-
hebbenden, de actieve rol van de rechter en tot op zekere hoogte de
eenvoud van de procedure. Bij de eenvoud van de procedure zijn, met
name wat betreft de vrije bewijsleer ook de nadelen genoemd. Verder is
opgemerkt dat een te actieve rol van de rechter ook een gevaar kan
betekenen voor de onpartijdigheid.

Als voordelen van de civiele procedure kunnen worden genoemd de
mogelijkheid van hoger beroep en cassatie354, de grotere rechtszekerheid
die de procesregels voor partijen hebben, de mogelijkheid tot correctie
tijdens de procedure en tot comparitie. In de verzoekschriftprocedure
blijkt de rol van de rechter minder lijdelijk en de procedure minder
formeel te zijn. Ter beoordeling van het privaatrechtelijke overheidsop-
treden zou de verzoekschriftprocedure naar mijn mening de voordelen
bieden van het civiele proces, terwijl de nadelen van een te lijdelijke
rechter en te formele procesregels ontbreken. Derden die "rechtstreeks
en onrechtmatig" in hun belang zijn getroffen, hebben de mogelijkheid in
het civiele proces -afhankelijk van de situatie- een vordering vanwege
een onrechtmatige daad in te stellen. Verder bestaat het recht op voe-
ging en tussenkomst in een civiele procedure.

De belangrijkste conclusie uit deze paragraaf moet echter zijn dat
tussen het bestuursprocesrecht en het civiele procesrecht geen funda-
mentele verschillen zijn aangetoond. In beide procedures zijn de begin-
selen verschillend uitgewerkt. De meeste kenmerken van de administra-
tieve en civiele procedure zijn niet exclusief voor het type proces. Zo
zou er naar mijn mening niet een belangrijk verschil in de toegankelijk-
heid van de procedure moeten bestaan. De particulier kan een even grote
behoefte aan de toegang tot de rechter hebben bij de beslechting van
het geschil dat hij heeft met een andere particulier als bij de beslech-
ting van zijn geschil met de overheid. Overigens kan met Brenninkmeijer
worden ingestemd, waar hij stelt dat het de taak van iedere overheids-
rechter is de waarheid en dan niet alleen de formele, maar ook de
materi8le waarheid vast te stellen. Aan de ongeschiktheid van het bur-
gerlijk procesrecht kan dan ook geen argument worden ontleend tegen
gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden door de overheid. Noch
dient een pleidooi te worden gehouden voor het brengen van het pri-
vaatrechtelijk overheidshandelen onder de competentie van de administra-
tieve rechter. Eerder kan een pleidooi worden gehouden voor het verbe-
tering van het civiele procesrecht. Wellicht vormen het totstandbrengen

354 Hierin wordt ook in het nieuwe procesrecht voorzien. TK 21 967, nr. 3.
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van het nieuwe bestuursprocesrecht en het onderbrengen van de admini-
stratieve rechtspraak bij de administratieve kamers van de rechtbanken
hiertoe een mooie aanleiding.
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HOOFDSTUK 5

VERTROUWEN OP EEN GEGEVEN WOORD
IN BESTUURSRECHT EN PRIVAATRECHTl

1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzoek gedaan naar overeenkomsten en ver-
schillen tussen bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke nakomingsre-

gelingen. In het Burgerlijk Wetboek is een algemene regeling over nako-
ming van overeenkomsten opgenomen2. De regeling is via de schakel-
bepaling van artikel 216, Boek 6, NBW van overeenkomstige toepassing

op andere meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen. In het
bestuursrecht ontbreekt een algemene regeling over nakoming van aan-
gegane verplichtingen. Tot zeker de jaren zestig3 ging men ervan uit dat
een bestuursorgaan een beschikking kon geven maar ook weer kon
terugnemen, waarbij men slechts gebonden was aan de wet. De beschik-
king als eenzijdige rechtshandeling hepaalde (en bepaalt?4) de rechtsposi-
tie van de burgerf Door de toegenomen betekenis van de algemene

1   Met dank aan Monique Bosch en Harm van Berkum, beiden in 1989-1990 werkzaam

bij de vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde bij de Katholieke
Universiteit Brabant, voor het vermmelen en kopieren van de verwerkte jurispruden-
tie. Het gedeelte van dit hoofdstuk over onvoorziene omstandigheden is in andere

vorm reeds gepubliceerd onder de titel "Vertrouwen op een gegeven woord, en
onvoorziene omstandigheden" in de Hirsch Ballin-bundel: Recht doen door wetgeving.

Opstellen over wetgevingsvraagstukken aangeboden aan mr. E.M.H. Hirsch Ballin,
Zwolle 1990 pp. 403-418).

2   Van de nakomingsregeling kan worden onderscheiden de regeling van de reele exe-

cutie waaronder wordt verstaan afdwinging van de prestatie waartoe de schuldenaar

(gedaagde) bij rechterlijk vonnis is veroordeeld (Asser/Hankamp I, Zwolle 1988, p.
583, nr. 640). Jongbloed hanteert een enigszins afwijkende definitie, zie A.W. Jong-

bloed, Retle executie in het privaatrecht. Beschouwingen over reele executie naar
geWend en wordend recht, Deventer 1987, p. 4.

3  De tijd waarin de algemene beginselen van behoorlijk bestuur tot ontwikkeling zijn

gekomen.
4  De laatste jaren wordt onderkend dat de rechtsbetrekking tussen het beschikking

gevend orgaan en de burger ook tweezijdige elementen bevat. Zie hiervoor de be-

schrijving van de Ontwikkelingen in privaatrecht en bestuursrecht in hoofdstuk 3.

5  J.P. de Jong, Besmursrecht van vreen:de herkonist. Een onderzoek naar de bronnen

en grondslagen van een drietal centrale elementen van de Nederlandse bestuurs-

rechtstheorie, Zwolle 1988, p. 141.
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beginselen van behoorlijk bestuur in het algemeen en het vertrouwensbe-
ginsel in het bijzonder, is de vrijheid van het bestuur beperkt. Zowel
voor privaatrechtelijk, als voor bestuursrechtelijk aangegane verplich-
tingen geldt nu dat het recht in beginsel gebondenheid eist. Het morele
beginsel 'belofte maakt schuld' is in het recht 'bekrachtigd'6. Rechtssub-
jecten moeten erop kunnen venrouwen dat aan gerechtvaardigde ver-
wachtingen wordt voldaan. Een van de elementairste geboden van de
rechtsorde is volgens Karl Larenz, het mogelijk maken van vertrouwen
en het beschermen van gerechtvaardigd vertrouwen7. Dit vertrouwen
wordt ontleend aan het recht, dat rechtsbetrekkingen fundeert. Dit recht
maakt niet altijd mogelijk dat men ook daadwerkelijk knjgt wat men
overeengekomen is of waar men recht op heeft. In het privaatrecht is
het recht op reele executie (pas) in het Nieuw BW vastgelegd. Re8le
executie is sinds het begin van deze eeuw alleen mogelijk op grond van
ongeschreven recht. Volgens het Burgerlijk Wetboek kan bij verzuim van
een verbintenis om te doen of niet te doen slechts schadevergoeding
worden getist. De bestuursrechter heeft in zeer beperkte mate de be-voegdheid "zelf in de zaak te voorzien"8. Bij niet-nakoming van de
uitspraak door het bestuursorgaan kan de belanghebbende in het alge-
meen opnieuw beroep instellen om te krijgen waar hij volgens de eerste
uitspraak recht op heeft, of meent te hebben (zie bij voorbeeld artikel
104 Wet op de Raad van State)9. De ambtenarenrechter kan het be-
stuursorgaan wegens het niet gevolg geven aan een rechterlijke uitspraak
slechts veroordelen tot schadevergoeding (artikel 104 Ambtenarenwet
1929).

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen gebondenheid
en nakoming in het bestuursrecht en in het privaatrecht. Bezien zal
worden of de wel gehoorde veronderstelling dat het privaatrecht een
striktere gebondenheid eist dan het bestuursrecht, juist is. Daarbij komt
tevens aan de orde de bijzondere positie van de overheid ten aanzien

6   J.H. Nieuwenhuis, Point of no return. Redactionele kanttekeningen, RM 77:emis-10,
1989, p. 467.

7 Deze uitspraak van Larenz vormt de openingszin van de inaugurele rede van E.M.H.
Hirsch Ballin, Vertrouwen op het recht, verschenen in een herziene tweede druk
onder de titel Ha grondrecht op vnjheid en de wet, Alphen aan den Rijn 1989.

8  E.M.H. Hirsch Ballin, In de zaak voorzien, in: A.M.T. Bots-Bots e.a. (red.), Blinde
Wekken b: ha sociaal recht, Deventer 1986, p. 186 en P.H. Banda, Adininistratief
procesrecht, in ve h)'kend perspectief. Een rechtsvergelijkende studie naar de
invloed van de functie van het beroep op de rechter bij de regeling van het admi-
nistratief procesrecht, Zwolle 1989, p. 128

9  Uiteindelijk kan ook de Arob-rechter 'slechts" schadevergoeding toekennen of via
een dwangsom het bestuur alsnog bewegen gevolg te geven aan de uitspraak. (J.BJ.M.
ten Berge, FA.M. Stroink, Arob    in vogelvhiclit, (vijfde druk) Alphen aan den Rijn
1989, p. 155.) Het opleggen van een dwangsom wordt gebracht onder een indirect
middel tot reele executie, Asser/Hankamp I, (achtste druk)  1988, p. 592.
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van de gebondenheid, de verplichting tot nakoming en de reele executie
in het privaatrecht. Deze punten zijn relevant voor de beantwoording
van de vraag of voor overeenkomsten aan de overheid een extra mogelijk-
heid tot niet-nakoming moet worden geboden. Deze opvatting wordt in
de literatuur wel verdedigdio. De beantwoording van de vraag is echter
ook direct relevant voor de beantwoording van de centrale vraag van
deze studie. Wanneer de privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke nako-
mingsregelingen belangrijke verschillen vertonen, kan dit consequenties
hebben voor de vervangbaarheid van bestuursrechtelijke bevoegdheden
door de overheid. In de eindconclusie wordt op dit punt uiteraard terug-
gekomen.

Een beschrijving van de gehele nakomingsregeling in het privaatrecht
zou het bestek van dit hoofdstuk te buiten gaan. Om die reden is geko-
zen voor een beknopte beschrijving van de vraag wanneer het volgens
privaatrechtelijke regels gerechtvaardigd is een aangegane verplichting
niet na te komen. Daarbij wordt in het oog gehouden wanneer bij niet-
nakoming schadevergoeding moet worden betaald.

Hierboven is gesteld dat een wettelijke bestuursrechtelijke regeling
over nakoming ontbreekt. Wel bevat een enkele bijzondere regeling voor-
schriften over intrekking van bestuursbesluiten. Nakoming en intrekking
van bestuursbesluiten worden verder overwegend beheerst door het
ongeschreven recht. De vergelijking tussen bestuursrechtelijke en pri-
vaatrechtelijke regels over nakoming zal bestaan uit een vergelijking
van voornamelijk ongeschreven bestuursrecht en geschreven, maar ook
ongeschreven privaatrecht.

V66r een beschrijving van "nakomingsregels" dient eerst te worden
vastgesteld wanneer in de beide rechtsgebieden een verplichting wordt
aangenomen. In het privaatrecht werd (in het algemeen) tot aan de
arresten van de Hoge Raad van 18 juni 1982 en 27 januari 1985 aan-
genomen dat buiten de wetll en de overeenkomst geen verbintenissen
zouden kunnen ontstaan12. In het genoemde arrest van 1982 is voor het
eerst door de Hoge Raad vastgesteld dat ook op grond van het onge-

10 J. Spier, Overeenkot,isten met de overheid, Deventer 1981, p. 153 en met een zeer
genuanceerde benadering in deze: DA. Lubach, Rechtsvorming ten aanzien van over-

eenkomsten in de Algemene Wet Bestuursrecht, in: Rechavonning in de sociale
rechtssmat, Deventer 1989, pp. 37-49.

11  In het arrest van de Hoge Raad van 30 januari 1959 (NJ 1959,548, Quint/Te Poel)
stelt de Hoge Raad reeds vast dat verbintenissen uit de wet ook uit het systeem van
de wet kunnen voortvloeien en niet alleen rechtstreeks op een wetsartikel behoeven

te berusten. Ook die "(...) oplossing moet worden aanvaard, die in het stelsel van de

wet past en aansluit bij w81 in de wet geregelde gevallen".
12 De arresten zijn onder andere respectievelijk gepubliceerd in NJ 1983, 723,

(Plas/Valburg) en in NJ 1985, 559, (Patelski/Sittard). Zie over dit laatste arrest

R.M. Schoonenberg, De privaatrechtelijke gevolgen van door de overheid gedane

toezeggingen, in: IVPNR 5765 (1985) , pp. 805-810.
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schreven recht en zonder overeenkomst (en de wet) zelfstandige ver-
plichtingen kunnen ontstaan. Voor de mate van gebondenheid blijkt degrondslag van de verplichting wel van belang. In de tweede paragraaf zal
kort worden geschetst op welke wijzen in privaatrecht en bestuursrecht
gebondenheid kan ontstaan, met andere woorden wanneer een ander
rechtssubject er in gerechtvaardigd vertrouwen van kan uitgaan dat eenbepaalde rechtsbetrekking is ontstaan. Vervolgens komen in twee afzon-
derlijke paragrafen nakoming in het privaatrecht (3) en in het bestuurs-
recht (4) aan de orde, met dien verstande dat, zoals aangekondigd, denadruk wordt gelegd op de vraag wanneer de overheid niet na hoeft te
komen. In paragraaf 4 zal op verschillende plaatsen een vergelijking vanhet besproken onderwerp met het privaatrecht plaatsvinden. In de laatste
paragraaf (5) wordt een conclusie getrokken.

2    Grondslag van gebondenheid naar privaatrecht en bestuursrecht:
overeenkomst, wet en ongeschreven rechL

2.1 Privaatrecht

Traditioneel werd in het privaatrecht pas gebondenheid erkend indien een
verbintenis voortvloeide uit een overeenkomst of uit (het systeem van)
de wet. Eerst indien aan de wettelijke eisen voor de totstandkoming van
een verbintenis was voldaan, kon het ontstaan van een rechtsbetrekkingworden aangenomen. Louter de mededeling van de ene partij jegens deander dat men een bepaalde verplichting op zich nam of aan de ander
meedeelde dat deze een bepaald recht jegens hem kon uitoefenen, bracht
geen binding teweeg.

In zijn arrest van 27 januari 1985 (NJ 1985, 559) erkent de Hoge
Raad voor het eerst dat een toezegging uit eigen hoofde kan binden en
dat het niet uitmaakt of er sprake is van een eenzijdige of wederkerige
toezegging. Of tegenover de toezegging een tegenprestatie staat, is dus
niet van belang. Een door de overheid gedane toezegging is, aldus de
Hoge Raad, tenminste in die zin bindend dat de overheid schadeplichtig
is als de toezegging niet wordt nagekomen. In het arrest van 1 juli 1985
(NJ 1986, 692 KRO/Frenkel) oordeelt de Hoge Raad, dat een toezegging
de vrijheid om rechten uit een overeenkomst uit te oefenen, beperkt. In
casu zou de KRO volgens de overeenkomst met filmmaker Frenkel de
vrijheid hebben een door deze gemaakte documentaire niet uit te zenden,
maar door (onder andere) de toezegging van het hoofd van de afdeling
informatieve programma's dat de documentaire zou worden uitgezonden,
was deze vrijheid in casu beperkt.

In de precontractuele fase kunnen op basis van het vertrouwensbegin-
sel verplichtingen ontstaan als onderhandelingen zich zover "vernauwd"
hebben, dat afbreken helemaal niet meer of niet zonder aanbieding van
(positieve dan wel negatieve) schadevergoeding geoorloofd is. In zijn
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bekende arrest van 18 juni 1982 gewezen tussen bouwonderneming Plas
en de gemeente Valburg (NJ 1983, 723) stelt de Hoge Raad, dat

"Niet uitgesloten is dat onderhandelingen over een overeenkomst in
een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken zelf van die
onderhandelingen onder de gegeven omstandigheden als in strijd
met de goede trouw moet worden geacht, omdat pp. over en weer
mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval uit de
onderhandelingen zou resulteren. In zo een situatie kAn er ook
plaats zijn voor een verplichting tot vergoeding van gederfde
winst."

Het geschil ging over de aanbesteding van de bouw van een zwembad
door de gemeente Valburg. Na langdurige onderhandelingen waarin aan-
nemer Plas veel kosten had gemaakt ter vervaardiging van een offerte,
deelde het college van burgemeester en wethouders aan Plas mee dat hij
voldeed aan de eisen die de gemeente voor de bouw van het zwembad
gesteld had en bovendien de laagste inschrijver was. Het plan van Plas
zou ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dat plan
werd echter niet aan de gemeenteraad voorgelegd, maar wel een plan van
een derde die nooit aan de onderhandelingen had deelgenomen. Uiteinde-
lijk koos de gemeenteraad voor dit plan, omdat het ruim fl 150.000,-
goedkoper was dan het plan van Plas. Het vermoeden bestond dat de
derde met behulp van de plannen van Plas een goedkopere offerte had
kunnen maken, maar dit (vermeende) feit is in de procedure niet be-
wezen. Plas vorderde zowel vergoeding van de positieve (gederfde winst),
als negatieve (gemaakte voorbereidingskosten) schade. In cassatie spitste
de vraag zich toe op de mogelijkheid van de vergoeding van de gederfde
winst. Het Hof was in hoger beroep namelijk uitgegaan van de rechtsre-
gel dat de schadevergoeding wegens schending van de goede trouw in de
precontractuele fase niet verder kon gaan dan vergoeding van die schade
"die de wederpartij niet

feleden
zou hebben, ware de precontractuele

verhouding niet ontstaan"1 .
De Hoge Raad doet een principiele uitspraak over schadevergoeding

bij afgebroken onderhandelingen14. Uit het arrest is af te leiden dat de
precontractuele verhouding in drie fasen is onder te verdelen al naar
gelang het stadium van de onderhandelingen. In de eerste fase is afbre-
ken van de onderhandelingen zonder plicht tot schadevergoeding moge-
lijk. In de tweede fase mag men de onderhandelingen ook afbreken, maar
niet zonder vergoeding van de door de wederpartij gemaakte kosten. In
de derde fase is men niet meer vrij de onderhandelingen af te breken.
Die fase ontstaat, als partijen "over en weer mochten vertrouwen dat
enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou resulteren"
(zie de hierboven geciteerde overweging uit het arrest). De grondslag
voor de verplichting voor vergoeding van de schade is niet (meer) de

13   Citaat uit het arrest van de Hoge Raad.
14   Vgl. over het arrest: Vranken, a.w. 1989(a), pp. 88 e.v.
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onrechtmatige daad of constructies als een stilzwijgende overeenkomst,
ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling, maar de goede
trouw. Door niet de onrechtmatige daad als grondslag voor verplichting
tot schadevergoeding aan te nemen, heeft de Hoge Raad de weg vrij
gemaakt voor vergoeding van ook de gederfde winst15. In zijn arrest van
23 oktober 1987 (NJ 1988, 1017) overweegt de Hoge Raad:
"Partijen zijn verplicht hun gedrag mede te doen bepalen door elkaars
gerechtvaardigde belangen en dat het Shell te allen tijde vrijstond de
onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaar-
digd venrouwen van VSH in het tot stand komen van de overeenkomst
of in verband met de andere ornstandigheden van het geval niet gerecht-
vaardigd -d.w.z. onaanvaardbaar- zou zijn." (curs. MK)
Ook na deze arresten blijft afbreken van onderhandelingen als nog geen
overeenkomst tot stand is gekomen, in beginsel rechtmatig16. Uit boven-
staande citaten van de Hoge Raad blijkt, dat dit anders wordt indien
afbreken niet gerechtvaardigd is. Dit is het geval als partijen van elkaar
mochten verwachten dat een overeenkomst gesloten zou worden17. Voor
het feit dat de onderhandelingen al het tweede of derde stadium bereikt
hebben en een schadevergoedingsplicht is ontstaan, dienen wel voldoende
bewijzen te worden aangevoerd. In zijn arrest van 16 juni 1989 (N/ 1989,
804) bepaalt de Hoge Raad dat als grondslag voor schadevergoeding na
afgebroken onderhandelingen wel gesteld en bewezen moet worden dat er
sprake is van onrechtmatigheid. Deze onrechtmatigheid kan niet louter
bestaan uit het niet-aanbieden van schadevergoeding18. Dit betekent dat
eerst vastgesteld moet worden dat het afbreken van de onderhandelingen
ongeoorloofd is, voordat de verplichting tot schadevergoeding ter sprake
kan komen.

In de tweede Nota van Wijziging bij de Invoeringswet van het NBW
is voorgesteld een bepaling op te nemen over rechten en plichten van
onderhandelende partijen. Volgens het inmiddels geschrapte artikel
6.5.2.8a zijn partijen

"verplicht hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen
te laten bepalen. Ieder van hen is vrij de onderhandelingen af te
breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen
van de wederpartij in het tot stand komen van een overeenkomst
of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaan-
vaardbaar zou zijn."

Met de opneming van de bepaling beoogde men de jurisprudentie over
afgebroken onderhandelingen vast te leggen. In de memorie van antwoord
legt de regering uit dat het stadium waarin de onderhandelingen zijn

15   Vranken, a.w. 1989(a), p. 95.

16  Vranken, a.w. 1989(a), pp. 93,94,111.
17 H.C.F. Schoordijk, Onderhandelingen te goeder trouw, Studiekring 'Prof. Mr. J.

Offerhaus', reeks Handelsrecht, no. 18, Deventer 1984, pp. 106 e.v.
18 J.B.M. Vranken, Recente rechtspraak, in: WPNR 5925 (1989), p. 449.
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komen te verkeren niet doorslaggevend behoeft te zijn voor het mogen
afbreken van de onderhandelingen. Daarbij wordt als voorbeeld genoemd
de situatie waarin de overheid onderhandelt. Op grond van het gelijk-
heidsbeginsel kan de overheid verplicht worden onderhandelingen aan te
gaan, waaruit voortvloeit dat deze niet direct weer mogen worden afge-
broken19. De bepaling is weer uit het wetsvoorstel verdwenen met het
bekende argument van de ruimte die men aan de rechtsontwikkeling wil
laten. Er zou nog onvoldoende zicht bestaan op de implicaties van de
bepaling. Van de andere kant treurt men niet om het verdwijnen van de
bepaling, omdat vertrouwensbescherming zich blijkens de rechtspraak niet
alleen in de precontractuele fase bij afgebroken onderhandelingen voor-
doet, maar ook bij andere rechtsfiguren zoals bij de hierboven besproken
toezeggingen. Ook bij de uitleg van overeenkomsten20 speelt de vertrou-
wensbescherming een rol.

Rechtssubjecten kunnen door gedragingen of feitelijke handelingen bij
een ander een bepaald vertrouwen wekken. Steeds is doorslaggevend wat
partijen over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben
mogen afteiden21. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op gerechtvaardigd
vertrouwen door verklaringen, maar ook gedragingen kunnen bij de
wederpartij zodanig vertrouwen wekken dat een bepaalde gebondenheid
ontstaat. Het Algemeen Ziekenfonds Midden-Brabant wilde hetgeen vol-
gens overeenkomst aan een apotheek betaald was, terugvorderen omdat
de overeenkomst achteraf in strijd bleek met het Verstrekkingenbesluit.
De rechter is echter van oordeel dat het ziekenfonds het recht op
terugvordering van het te veel betaalde, had verwerkt door de houding
die het gedurende vele jaren had ingenomen

"en het daardoor bij de apothekers gewekte vertrouwen"22.
Ook in het arrest van de Hoge Raad van 13 mei 1977 (NJ 1978, 154) is
sprake van rechtsverwerking. In dat arrest gaat het onder andere om de
vraag of het Ziekenfonds zich op onverschuldigde betaling van declara-
ties kon beroepen nu de overeenkomst die aan deze betaling ten grond-
slag lag, nietig bleek. Door de gedragingen van het Ziekenfonds is bij
Brilmij de gerechtvaardigde verwachting ontstaan dat de in rekening
gebrachte bedragen zouden worden vergoed. De Hoge Raad is van oordeel
dat handelen in strijd met deze verwachtingen in strijd kan komen met
de in het maatschappelijke verkeer vereiste zorgvuldigheid23. In het

19   TK 17 541, nr. 8, p. 64.
20   Vranken, a.w. 1989(a), Zwolle 1989, pp. 96 en 125.
21 Zie onder andere: Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en bestuursrecht, in:

a.w.1988(b), p. 36.
22 HR 5 november 1982, NJ 1984, 125; zie over dit arrest H.C.F. Schoordijk,

Bestuursrecht en privaatrecht, een inteme rechtsvergelijking, Deventer 1984, pp.
31, 32. en Vranken, a.w. 1989(a), p. 51.

23 Hierover Vranken, a.w. 1989(a), pp. 50, 51.
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besproken arrest was sprake van gedragingen van het Ziekenfonds. In
zijn arrest van 18 januari 1991 (Rvdw 1991, 34) spreekt de Hoge Raad
uitdrukkelijk uit dat het enkele verloop van tijd geen reden kan zijn om
verwerking aan te nemen van het recht om een vordering te innen.
Daarvoor dienen er bijkomende bijzondere omstandigheden aanwezig te
zijn. Bovendien heeft in casu de Staat het door de debiteur, de gemeente
Terneuzen, ingenomen standpunt steeds bestreden.

Pseudo-overeenkomsten en overeenkomsten
Rechtssubjecten kunnen verder afspraken maken waarbij zij niet beogen
een overeenkomst naar burgerlijk recht te sluiten. Zulke afspraken worden
wel convenanten genoemd, maar de begripsvorming is niet eenduidig.
Voorbeelden zijn de zogenaamde milieuconvenanten gesloten door de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en
het bedrijfsleven, zoals de zeepfabrikanten over fosfaat in de wasmiddelen
en de bier- en frisdrankenindustrie over cadmium in de kratten24. Onder
een convenant wordt ook wel een overeenkomst naar burgerlijk recht
verstaan. Hier wordt daarom voor de aanduiding van afspraken die geen
overeenkomsten naar burgerlijk recht zijn gekozen voor het begrip
"pseudo-overeenkomst". Gebondenheid aan deze pseudo-overeenkomsten
berust niet rechtstreeks op het geschreven burgerlijke recht (BW), maar
op het ongeschreven vertrouwensbeginsel.

Met de introduktie van het begrip "pseudo-overeenkomst" wordt
getracht helderheid te scheppen. Of de introduktie van dit verzamel-
begrip voor alle afspraken die niet een overeenkomst naar burgerlijk
recht zijn, in de praktijk voor meer helderheid zal zorgen, is zeer de
vraag. Partijen willen namelijk juist geen duidelijkheid scheppen over de
status van hun afspraken. De mate van gebondenheid wordt juist in het
midden gelaten. Soms lijkt het erop of men vooral de ander, en niet
zichzelf wil binden. Het bespreken van de juridische status vooraf zal
waarschijnlijk tevens achterwege blijven, omdat het relativeren van de
gebondenheid aan een te maken afspraak wantrouwen wekt. Ook lijkt het
begrip convenant te worden gebruikt wanneer geen duidelijkheid bestaat
over de geoorloofdheid van het sluiten van een overeenkomst, of wel
vanwege het onderwerp of wel vanwege twijfel over de bevoegdheid. Bij
kritiek kan men zich dan verschuilen achter de mist van het begrip. Als
voorbeeld voor dit soort overeenkomsten of pseudo-overeenkomsten zijn
afspraken gemaakt door een minister waarbij "toezeggingen" worden
gedaan over de vaststelling van wetgeving25. Ook de praktijk zal echter
bij een helder begrippenapparaat gebaat zijn. De rechtszekerheid van de
wederpartij en derden neemt toe wanneer duidelijk wordt gesteld of men
beoogt een overeenkomst te sluiten dan wel een pseudo-overeenkomst.

24   Zie ook hoofdstuk 1.
25  Zie bij voorbeeld de overeenkomst kenbaar uit TK 21 198, nr. 6, tussen het Verbond

van Verzekeraars en de Staat.
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Niet altijd zal duidelijk zijn of sprake is van een verbintenis uit een
overeenkomst of van een verbintenis op grond van het ongeschreven
recht, zoals bij pseudo-overeenkomsten en toezeggingen. Doorslaggevend
hierbij is de bedoeling van partijen, maar wanneer partijen het over die
bedoeling niet eens zijn, ontstaan problemen over de mate van binding
aan en uitleg van de afspraken. Voor de oplossing van die problemen kan
een analyse van de procedure van de totstandkoming van de verbintenis
een hulpmiddel zijn. Zo zal een overeenkomst worden aangenomen als
over de afspraken langdurig is onderhandeld en eerst concepten zijn
uitgewisseld die vervolgens zijn aangepast na onderling overleg26

Concluderend kan worden gesteld dat buiten wet en overeenkomst
gebondenheid kan ontstaan door verklaringen, handelingen of gedragin-
gen. Fundament van die gebondenheid is telkens het beginsel dat ge-
rechtvaardigd vertrouwen 7 bescherming verdient.

2.2 Bestuursrecht

In het bestuursrecht is de gebondenheid op grond van het ongeschreven
recht al langer geaccepteerd. Ook Scheltema wijst op de grote(re) rol die
het vertrouwensbeginsel speelt in het bestuursrecht. Als reden hiervoor
noemt hij, dat het vertrouwensbeginsel compensatie biedt voor de
rechtsonzekerheid die ontstaan is door de toenemende ruimte die de wet
aan het bestuur laat28.

Bestuursrechtelijk is voor de vraag naar gebondenheid van belang of
een overheidsorgaan door besluiten van algemene strekking dan wel
door concrete (rechts)handelingen verwachtingen heeft gewekt jegens de
burger. De burger kan er bij besluiten met een algemene strekking in
beginse129 niet van uitgaan dat deze altijd ongewijzigd zullen blijven

26 Arr. Rechtbank Zwolle 28 juli 1982, NJ 1984, 57.
27 Aan de discussie of nu de wil of de verklaring uiteindelijk de grondslag van de

gebondenheid is, kan hier voorbij worden gegaan vanwege de aanvaarding van het
vertrouwensbeginsel in het NBW. Op het ontbreken van een met de verklaring
overeenstemmende wil, kan geen beroep worden gedaan jegens degene die de verkla-

ring onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs heeft mogen opvatten als een
tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking (artikel 35, Boek 3, NBW).

28 M. Scheltema, Enkele gedachten over het vertrouwensbeginsel in het publiekrecht,
in: RM 71,emis 1984, p. 545.

29  In beginsel, want ook op deze regel bestaan uitzonderingen. Zo oordeelt de VzAR in
haar uitspraak van 12 maart 1990, AB 1991, 31, dat het nemen van een voorberei-
dingsbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan in strijd komt met het rechtsze-

kerheidsbeginsel nu het besluit is genomen om bouwplannen tegen te gaan waarover

uitgebreid vooroverleg met de gemeente heeft plaatsgevonden. Daarbij is van belang
dat de gemeente plotseling tot de vaststelling van het besluit is overgegaan ondanks

het vooroverleg en zonder dat bijzondere omstandigheden daartoe noopten en zonder
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voortbestaan. Twee voorbeelden uit de jurisprudentie kunnen dit illustre-
ren.

In de APV van de gemeente Rheden wordt een bepaling met slui-
tingsuren voor openbare inrichtingen opgenomen om overlast in de
nachtelijke uren tegen te gaan. Aan de houder van een automatiek die al
twintig jaren zonder verplicht sluitingsuur zijn bedrijf uitoefende en
juist in die nachtelijke uren zijn grootste omzet draaide, was bij wijze
van overgangsmaatregel een beperkte ontheffing verleend voor twee
jaren. De vergunninghouder had bezwaar tegen de beperking van de
ontheffing tot maar twee jaar en ging hiertegen in beroep. Het beroep
tegen de beperking aan de ontheffing kon niet slagen. Aan het feit dat
tot voor kort geen sluitingsuur gold, kon verzoeker "geen aanspraak
ontlenen op onverkorte handhaving van deze situatie"30.

Anders lagen de kaarten in de zaak beoordeeld door de Afdeling
rechtspraak op 18 november 198231. Volgens de bestemmingsplanvoor-
schriften was gebruik van gebouwde hallen voor detailhandel verboden.
De Afdeling oordeelt op het beroep tegen een weigering tot vrijstelling
van de bestemmingsplanvoorschriften dat de vrijstelling door het college
van burgemeester en wethouders niet rechtmatig geweigerd kon worden.
Tijdens de bouw van de hallen waarin detailhandel in volumineuze ar-
tikelen was gepland, was nog niet bekend dat deze handel op die plaats
verboden zou worden, terwijl voor de gemeente destijds al voorzienbaar
was dat deze handel het distributieapparaat zou gaan verstoren. Deze
laatste omstandigheid vormde de reden om deze handel te verbieden. De
gemeente stelde bovendien geen omstandigheden waaruit bleek dat de
aanvrager van de vrijstelling (BVG) had kunnen weten dat bij de ge-
meente gewijzigde planalogische inzichten leefden. Steeds (van de plan-
nen tot bouw tot en met de verwezenlijking) kon BVG de gerechtvaar-
digde verwachting koesteren dat de hallen voor detailhandel in volumi-
neuze goederen gebruikt mochten gaan worden. Van belang hierbij is
naar mijn mening dat de gemeente ingevolge een overeenkomst tussen
de gemeente en BVG steeds heeft geweten dat de hallen voor detailhan-
del in volumineuze artikelen bestemd waren.

Uiteraard dient ook de wijziging van beleid en wetgeving zorgvuldig
te geschieden. Het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel spelen ook
bij de wijziging van regelgeving een belangrijke rol. In het algemeen
dienen de burgers de gelegenheid te krijgen zich op hun gewijzigde
rechtspositie in te stellen. In bepaalde gevallen, zoals in het eerste
voorbeeld hierboven, zal een overgangsregeling getroffen moeten worden
of een ontheffing dienen te worden verleend. Ook is het mogelijk dat

dat verzoekster daarop bedacht hoefde te zijn.
30    VzAR 12 oktober 1977, AB  1978, 349.
31 A-31.4098 (1981) niet gepubliceerd, aangehaald in het arrest van het Hof 's-Herto-

genbosch van 2 juli 1985, zie hierover M. Kobussen, Gemeenten, let op uw saeck 2,
in: De Get,ieentestem 6833 (1987).
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een schadevergoedingsregeling voor hen die onevenredig zijn getroffen,
niet mag ontbreken32.

De overheid heeft in beginsel de bevoegdheid haar beleid te wijzi-
gen 3 en burgers kunnen er niet van uitgaan dat besluiten van algemene
strekking niet gewijzigd worden. Beleidswijzigingen dienen uiteraard wel
op behoorlijke wijze tot stand te komen34 en bekend gemaakt te wor-
den35. Een draagkrachtige motivering is in het algemeen voor een be-
leidswijzing niet vereist. Dat wordt in ieder geval anders wanneer door
bepaalde gedragingen naar aanleiding van of mededelingen over het beleid
een zodanig vertrouwen is gewekt dat wijziging niet is toegestaan36. OP
dat moment is er echter meer gebeurd dan de vaststelling van een
abstract besluit en is een (geconcretiseerde) rechtsbetrekking ontstaan
tussen overheid en de burger. Vergelijk bij voorbeeld de uitspraak van
de Afdeling rechtspraak van 8 februari 1990, AB 1990, 554, waarin wordt
geoordeeld over de aanschrijving tot verwijdering van een kajuitzeilboot
binnen 66n week na een jarenlang gedogen. De wijziging van het gedoog-
beleid kan in zijn algemeenheid zijn gerechtvaardigd, maar voor deze
wijziging van het beleid op een zeer korte termijn ten aanzien van de
persoon tegen wie jarenlang niet is opgetreden, kan niet met een al-
gemene motivering worden volstaan. Bij afweging van belangen bij de
besluitvorming over de wijziging van een bestemmingsplan dienen in
ieder geval de belangen van degenen aan wie toezeggingen zijn gedaan,
te worden betrokken. Zeker wanneer die toezeggingen zijn gedaan in het
kader van een vrij recent bestemmingsplan37.

32  Vgl. over deze problematiek HR 14 april 1989, AAe 38-6 (1989), PM 578-592, m.nt.
E.M.H. Hirsch Ballin. Zie ook HR 18 januari 1991, RvdW 1991, 35, waarin het uit-
vaardigen van de Regeling verbod voedsel- en slachtalvallen door de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zonder financiele compensatie aan de varkens-
mesters jegens hen een onrechtmatige daad oplevert.

33 Ongelijke behandeling (als neutraal begrip) in de tijd kan verdedigd worden met
een beroep op het feit dat inmiddels het beleid gewijzigd is. Dit kan niet pas in
cassatie geschieden. HR 15 juli 1988, NJ 1989, 714 m.nt. M. Scheltema.

34  HR 27 juni 1986, NJ 1987, 726 m.nt. M. Scheltema, waarin de HR de plotselinge en
zonder overleg totstandgekomen tariefswijziging onrechtmatig oordeelde, omdat
daaruit bleek dat de gemeente 's-Gravenhage zich de belangen van de tolken op
generlei wijze had aangetrokken. Mede door de vooraankondiging van de wijziging
van het beleid over het sluiten van overeenkomsten met psychologische hulpverleners
handelde de verzekeringsmaatschappij zorgvuldig (Arr. Rechtbank Haarlem 3 februari

1989, KG 1989, 145).
35  HR 15 juli 1988, NJ 1989, 714, zie de noot van Scheltema onder 3, waaruit blijkt dat

een beleidswijziging "rechtens relevant" dient te zijn voordat er een beroep op kan
worden gedaan.

36    HR 2 juni 1989, AB 1989, 375 m.nt. F.H. v.d. Burgh, NJ 1989, 716 m.nt. M. Scheltema.
37   VzAR 12 oktober 1989,AB 1990,325.
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Ook bij gebondenheid aan verwachtingen gewekt door informatie
moet onderscheid gemaakt worden tussen informatie die in het algemeen
aan burgers wordt gegeven en informatie die gericht wordt tot 66n
burger38. Vertrouwen gewekt op grond van informatie in de eerste zin
zal minder snel tot gebondenheid leiden dan persoonlijke informatie. Zo
acht de Hoge Raad in zijn arrest van 9 maart 1988 (AB 1988, 337, m.nt.
F.H.vd Burg, NJ 1989, 715, m.nt. M. Scheltema) de fiscus niet gebonden
aan de foutieve toelichting bij het aangiftebiljet inkomstenbelasting39.
De ratio van dit onderscheid is gelegen in het feit dat bij "individuele"
informatie rekening kan worden gehouden met bijzondere omstandigheden
van het geval. Pas bij een bewuste standpuntbepaling zoals bij een
toezegging aan een bepaalde persoon tot een handelwijze, kan de belas-
tingplichtige gerechtvaardigd vertrouwen dat de inspecteur een bepaalde
gedragslijn zal volgen. De Hoge Raad is van oordeel dat het jarenlang
volgen van een aangifte zonder wijziging, nog niet betekent dat de
inspecteur verplicht is ook in het onderhavige jaar de aangifte te volgen.

"(...) voor in rechte te beschermen vertrouwen (..) is meer vereist
dan de enkele omstandigheid dat de Inspecteur gedurende een
aantal jaren bij het regelen van de aanslag de aangifte op een
bepaald punt heeft gevolgd" (HR 13 december 1989, AB 1990, 184).

In de inleiding is vermeld dat in het bestuursrecht een ontwikkeling
heeft plaatsgevonden waarbij de overheid in toenemende mate aan bij
de burger gewekt vertrouwen gebonden wordt geacht. In de eerste plaats
kan het bestuur uiteraard verwachtingen wekken door gebruik te maken
van een wettelijke bevoegdheid. Scheltema betoogt in zijn noot onder
het arrest van de Hoge Raad van 9 maart 1988 (NJ 1989) dat de be-
scherming van het vertrouwen verder het sterkst behoort te zijn bij
definitieve beslissingen in de vorm van een beschikking. Deze stelling
lijkt in haar algemeenheid juist, omdat dit bij uitstek de wijze is waarop
het bestuur bindende besluiten neemt40. Gebondenheid ontstaat echter
niet meer alleen bij uitoefening van wettelijke publiekrechtelijke be-

38  In dezelfde zin: Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., pp. 107,111.
39  Hetgeen naar mijn mening nog geen vrijbrief geeft aan de overheid om onzorgvuldig

informatie te verschaffen. Indien aangetoond kan worden dat het geven van onjuiste
informatie een onrechtmatige daad oplevert en dus aan de eisen van artikel 162,
Boek 6, NBW is voldaan, kan de eis van 'handelen conform de informatie' misschien

niet, maar wel een andere vorm van schadevergoeding worden toegewezen. Vgl. Hof
Amsterdam 22 maart 1984, NJ 1985, 297 (onjuiste inlichtingen medewerkers GAK) en
HR 30 januari 1987, AB 1988, 42 (Blaricum/Roozen). In beide gevallen betrof het
individuele" informatie. Zie ook HR 2 februari 1990, AB 1990, 223 m.nt. G.P. Kleijn
(Bolsius) over de gevolgen van het geven van onjuiste informatie over een verhuis-

kostenvergoeding door GAK-ambtenaren.
40  In dezelfde zin: Rapport van de commissie inzake algemene bepalingen van adminis-

tratief recht, Algemene bepalingen van administratief recht, vijfde druk, Alphen aan
den Rijn 1984, p. 191.
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voegdheden41. Dit wil bij voorbeeld zeggen dat er niet alleen gebonden-
heid ontstaat als een vergunning wordt afgegeven, maar dat het bestuur
ook gebonden kan zijn als over de vergunningverlening op een andere
wijze verwachtingen zijn gewekt, zoals door de publikatie van beleids-
regels42, het doen van mededelingen43, het doen van toezeggingen, door
het doen van uitbetalingen44 of door het sluiten van een overeenkomst.
Soms zal niet duidelijk zijn of een toezegging is gedaan of vrij algemeen
informatie is gegeven. Voor de beantwoording van de vraag of de over-
heid door middel van een toezegging rechtens relevante verwachtingen
heeft gewekt, is van belang of de toezegging voldoende concreet was.
Wanneer tijdens een sollicitatiegesprek mededeling wordt gedaan van de
salarisontwikkeling bij een normaal verlopend carridrepatroon betekent
dit niet een toezegging dat de sollicitant inderdaad in de toekomst
volgens de tijdens het sollicitatiegesprek geldende salarisschalen uitbe-
taald zal krijgen. Dit heeft tot gevolg dat men niet met een beroep op
de mededeling uitbetaling in een hogere schaal kan verlangen als de
eindschalen van bepaalde functies verlaagd worden45. Wanneer echter
tijdens een informatieavond over gevolgen van een verplaatsing van een
opleidingscentrum aan personeel uitdrukkelijke mededeling wordt gedaan
over benoeming in de organisatie van de opleiding, is deze mededeling-
die overigens ook in het verslag van de avond was vastgelegd- aan te
merken als

41 M. Scheltema, De rechtsverwerking in het administratieve recht, Geschriften van de
MAR LXXIV, Groningen 1975, pp. 11-12.

42  Zie bij voorbeeld Nationale ombudsman 27 maart 1990, AB 1990, 309, waarin het
oordeel wordt uitgesproken dat de fiscus het opstellen en publiceren van beleidsregels
in zekere zin heeft gebonden. De burger die aan de in de regels opgenomen eisen
voldoet, moet zich op de toepassing ervan (kwijtschel(ling) kunnen beroepen. De
fiscus kan zich echter niet op de gebondenheid aan deze beleidsregels beroepen.

43 VzAR 27 maart 1990, AB 1991, 17, waarin de voorzitter oordeelt dat verzoekster
geheel te goeder trouw uit de mededelingen van ambtenaren van de verschillende
afdelingen van het gemeentehuis de indruk heeft kunnen krijgen dat zij met het
treffen van voorzieningen mocht beginnen. Dan is het (waarschijnlijk) niet mogelijk
voor de gemeente om zich op een (niet rechtstreeks toepasselijke) regel te beroepen

die bepaalt dat voor de definitieve subsidie-aanvraag niet met de werkzaamheden

mag worden begonnen.
44 CRvB 9 mei 1990, AB 1990, 506, waarin door het doen van uitkeringen zodanig

vertrouwen is gewekt dat betrokkene als werknemer en verzekerde werd beschouwd.
"Uit een zodanig vertrouwen kan onder omstandigheden gehoudenheid van gedaagde
(bedrijfsvereniging, MK) voortvloeien tot het doen van (verdere) uitkeringen van
ziekengeld, in weerwil van de vaststaande afwezigheid van werknemerschap in de zin
der wet".

45   CRvB 16 oktober 1989, 7>LR 1990, 2.
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"een rechtens relevante toezegging (..) waardoor te honoreren
verwachtingen worden gewekt"46.

Zo zijn er al verschillende manieren ter sprake gekomen waarop verwach-
tingen worden gewekt. Naast de al genoemde wijzen kan het bestuur ook
verwachtingen wekken door het gedogen van een illegale situatie of
anderszins stilzitten. Dit gedogen kan zowel actief als passief geschieden.
Van passief gedogen is sprake als het bestuur bekend is met de illegale
situatie, maar niet optreedt zonder dat daarvan uitdrukkelijk aan de
belanghebbende mededeling wordt gedaan. Wordt zo een mededeling wel
gedaan, dan spreekt men van actief gedogen en kan die mededeling
worden beschouwd als een toezegging dat geen bestuursdwang zal worden
toegepast47. Het is ook mogelijk dat het bestuur over het gedogen met
de burger een overeenkomst sluit. Bij actief gedogen zal eerder gebon-
denheid aan door het gedogen gewekte verwachtingen ontstaan dan bij
passief gedogen. Bij passief gedogen is het vertrouwen dat het bestuur
niet zal optreden weer eerder gerechtvaardigd dan in geval het bestuur
niet op de hoogte is van een illegale situatie. Of in een bepaald geval
verwachtingen zijn gewekt waaraan het bestuur gebonden is, hangt sterk
af van de omstandigheden. Er kan sprake zijn van gedogen waarbij toch
herhaaldelijk de mededeling wordt gedaan dat de illegale situatie niet
gehandhaafd zal blijven. In zo een geval kan ook na negen jaar nog
bestuursdwang worden toegepast' 8 en kan van "een geslaagd beroep op
het vertrouwensbeginsel vanzelfsprekend geen sprake zijn"49 Wanneer
een gemeentebestuur dertig jaar blijft stilzitten en dan tot afbraak van
een illegaal gebouwd huis sommeert, kan wel een geslaagd beroep op
vertrouwensbeginsel worden gedaan50.

Van de aard van de gedraging hangt mede af, of sprake is van zoda-
nig gewekt vertrouwen dat voor de overheid gebondenheid is ontstaan,
met andere woorden wanneer er rechtens relevante verwachtingen zijn
gewekt. Verder is van belang of de handelingen of gedragingen zijn
verricht door een daartoe bevoegd orgaan. Als duidelijk is dat de ver-
wachtingen zijn gewekt door een onbevoegde, wordt geen bescherming
verleend. Als de onbevoegdheid niet duidelijk is, ligt dit anders. Verder
is van belang of honorering van het vertrouwen in strijd komt met een

46 Ambtenarengerecht Roermond 9 juli 1987, TAR 1987,220. De mededeling zoals vervat
in het gemaakte verslag, wordt voor de juiste gehouden.

47 P.JJ. van Buuren, F.C.MA. Michiels, Bestuursdwang, Studiepockets staats- en be-
stuursrecht nr. 13, Zwolle 1989, pp. 88 e.v. Zie ook de oratie van Van Buuren, Gedo-
gend Besturen, Deventer 1988.

48 Van Buuren, Michiels, a.w. 1989, pp. 86, 87. Vgl. ook AR 5 september 1989, AB
1990, 491, waarin de bewoner van een woonschip reeds bij de koop ervan op de
hoogte was dat het schip op een illegale plaats lag en dat hij geen aanspraak kon
maken op een ligplaats.

49 Zie vorige noot.
50   Scheltema, a.w. 1975, p. 37.
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wettelijk voorschrift51. Een nadere behandeling volgt in paragraaf 4 van
dit hoofdstuk.

3         Nakoming in het privaatrecht

3.1 Inleiding

"Pacta sunt servanda", overeenkomsten moeten worden nagekomen. In
beginsel kunnen partijen zich niet eenzijdig aan de rechtsgevolgen van
de overeenkomst onttrekken, tenzij in de overeenkomst anders is over-
eengekomen52. Het is mogelijk in de overeenkomst een ontbindende
voorwaarde op te nemen bij vervulling waarvan de overeenkomst wordt
ontbonden (artikel 24, Boek 6, NBW jo. artikel 38, Boek 3, NBW).

In de wet is een aantal ontbindingsgronden opgenomen. In de eerste
plaats heeft de schuldeiser de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden
indien de schuldenaar in de nakoming van een wederkerige overeenkomst
tekort schiet, tenzij de tekortkoming de ontbinding en haar gevolgen
niet rechtvaardigt (artikel 265, Boek 6, NBW53) Verder zijn buiten de
wederkerige overeenkomst ook de regeling van de onvoorziene omstan-
digheden in artikel 258, Boek 6, NBW en enkele andere bepalingen be-
langrijke wettelijke ontbindingsgronden. Daarnaast kan de schuldenaar
bij verzuim van de schuldeiser bij de rechter vorderen, dat hij van de
verbintenis zal zijn bevrijd. De rechter kan de vordering onder voor-
waarden toekennen (artikel 60, Boek 6, NBW). Naast deze algemene
regelingen zijn bij de bijzondere overeenkomsten speciale ontbindings-
gronden opgenomen54.

51 M.E. de Sterke, Opgewekte verwachtingen, in: De Gemeenteste,n 6880 (1989), pp.
261-267 en Rapport van de commissie inzake algemene bepalingen van administratief
recht, a.w. 1984, p. 199.

52 In bankkringen is het blijkens de conclusie van Advocaat-Generaal Mok niet on-
gebruikelijk in de vorm van een mededeling de overeenkomst eenzijdig te wijzigen.
De HR straft deze handelwijze aft HR 27 april 1984, NJ 1984, 679.

53 Het tweede lid van artikel 265, Boek 6, NBW vermeldt nog als voorwaarde voor
ontbinding: verzuim van de schuldenaar of blijvende of tijdelijke onmogelijkheid

van nakoming.
54 A.S. Hartkamp, Compendium van het vennogensrecht volgens het nieuwe Bu,gerlijk

If*tboek, Vierde druk, Deventer 1990, nrs. 388 e.v. Aan de schadevergoedingsregeling
bij niet-nakoming wordt in de tekst geen nadere aandacht besteed. Volstaan wordt
met de volgende aantekening. Bij wanprestatie (toerekenbare niet-nakoming) en
verzuim of blijvende onmogelijkheid van nakoming kan de schuldenaar worden vcr-
plicht schadevergoeding te betalen. Afdeling 9, Boek 6, NBW geeft de voorwaarden
voor het ontstaan van dit recht bij niet-nakoming, terwijl het schadevergoedings-

recht zelf in afdeling 10, Boek 6, NBW is geregeld. Op schadevergoeding na ontbin-
ding is artikel 277, Boek 6, NBW jo. afdeling 10, Boek 6, NBW van toepassing. Bij
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Op deze plaats zal alleen aandacht worden besteed aan onvoorziene
omstandigheden als ontbindingsgrond en de redelijkheid en billijkheid
bij nakoming van een overeenkomst. Vooral bij deze twee leerstukken
kan de bijzondere positie van de overheid doorwerken in het toepasselij-
ke recht. Dat wil overigens niet zeggen dat bij de beoordeling van de
vraag of een niet-nakoming ontbinding van de overeenkomst rechtvaar-
digt, geen rekening met een bijzondere positie van partijen wordt gehou-
den. Uit de jurisprudentie blijkt dat zowel de aard van de overeenkomst,
als de maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van partijen
bij die beoordeling van belang zijn. Zo is volgens de Hoge Raad overtre-
ding van een in de huurovereenkomst opgenomen huisdierenverbod geen
grond die ontbinding van de overeenkomst en ontruiming van de woning
rechtvaardigt indien de betreffende woningbouwvereniging het huisdieren-
verbod naar willekeur handhaaft55.

In deze paragraaf zal achtereenvolgens het leerstuk onvoorziene
omstandigheden (3.2) en de rol van het leerstuk bij gebondenheid aan
toezeggingen en pseudo-overeenkomsten (3.3) worden besproken. Daarna
komt de redelijkheid en billijkheid bij nakoming (3.4) aan de orde.
Vervolgens wordt expliciet aandacht besteed aan de bijzondere positie
van de overheid (3.5). Daarbij komt tevens de vraag aan de orde of
veroordeling tot gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden mogelijk is
(3.5.2) en wat de invloed van toezicht van hogere overheden op de
geldigheid van overeenkomsten is (3.5.1). In paragraaf 3.6 volgt de
conclusie.

3.2     Onvoorziene omstandigheden

In het (nieuwe) privaatrecht is in artikel 258, Boek 6 NBW de regel
vastgelegd dat de gebondenheid uit overeenkomst onder invloed van
onvoorziene omstandigheden onder voorwaarden door de rechter ongedaan
kan worden gemaakt. Voor andere rechtshandelingen dan overeenkomsten
geldt de bepaling door middel van de schakelbepaling, artikel 216, Boek
6, NBW, of naar analogie.

Artikel 258, Boek 6, NBW is naast de regeling van ontbinding bij
niet-nakoming van wederkerige overeenkomsten een belangrijke wette-
lijke ontbindingsgrond. Voor zover hier van belang luidt artikel 258,
Boek 6, NBW als volgt.

"-1. De rechter kan op verlangen van een der partijen de gevolgen
van een overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk
ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van

niet toerekenbare niet-nakoming heeft de schuldeiser recht op vergoeding van de
schade voor ten hoogste het bedrag dat de schuldenaar aan voorded geniet vanwege
de niet behoorlijke nakoming. De regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking
zijn dan van toepassing (artikel 78, Boek 6, NBW).

55    HR  10 juni 1988, NJ 1988, 873.
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dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan terug-
werkende kracht worden verleend.
-2. Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor
zover de omstandigheden krachtens de aard van de overeenkomst
of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen
van degene die zich erop beroept.
-3-.."
Indien de feitelijke omstandigheden na het sluiten van het contract

zodanig veranderen dat nakoming uitermate bezwaarlijk is voor de debi-
teur, kan deze om afwijking van de overeenkomst verzoeken wegens
onvoorziene omstandigheden. De debiteur verkeert dan niet in de on-
mogelijkheid om na te komen, maar hij wenst vanwege de onvoorziene
omstandigheden niet meer na te komen. Abas noemt de volgende voor-
waarden die voor een beroep op onvoorziene omstandigheden vervuld
dienen te zijn.

"1. de omstandigheid moet later, dus na de contractsluiting, zijn
ingetreden (..).
2. het intreden van die omstandigheid moet ten tijde van de
contractsluiting redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn geweest.
3. de later ingetreden omstandigheid moet de overeenkomst be-
zwaarlijk maken (..).
4. de desbetreffende omstandigheid moet niet te wijten zijn aan de
schuld van degene die zich te zijner ontlasting op die omstan-
digheid beroept.
5. de desbetreffende omstandigheid moet niet voor risico komen
van degene die zich op die omstandigheid beroept.
6. degene die zich op die omstandigheid beroept dient zelf niet in
verzuim te zijn" 56.
Een beroep van kernenergieopposanten op wijziging van omstandighe-

den vanwege het feit dat een gedeelte van de geleverde stroom van een
kernenergiecentrale afkomstig is, moest stranden omdat aan de eerste
voorwaarde niet was voldaan. Opposanten voerden aan dat bij hen in
toenemende mate bezwaren waren gerezen tegen kernenergie. Bij het
sluiten van de overeenkomst participeerde het elektriciteitsbedrijf van de
provincie Friesland echter reeds in een samenwerkingsovereenkomst met
de kerncentrale van Dodewaard en op dat moment werd in brede kring,
ook bij de oppposanten in kwestie, het bezwaar tegen kernenergie reeds
onderkend. Aldus konden die bezwaren volgens het Hof geen grond
opleveren voor een beroep op gewijzigde omstandigheden57. Ook in de

56 P. Abas, Rebus sic stantibus. Een onderzoek naar de toepassing van de clausula

rebus sic stantibus in de rechtspraak van enige Europese landen, Deventer 1989, pp.
214,215.

57 Hof Leeuwarden 22 februari 1984, NJ 1985, 27.
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memorie van toelichting bij artikel 258, Boek 6, NBW wordt benadrukt
dat de omstandigheden die tot wijziging van de overeenkomst nopen,
moeten zijn opgetreden nA de contractsluiting, omdat anders een beroep
op dwaling moet worden gedaan58.

De vijfde voorwaarde vinden we terug in het tweede lid van artikel
258, Boek 6, NBW. Abas noemt als voorbeelden van omstandigheden die
in de regel tot "de eigen sfeer" van de debiteur behoren en voor zijn
eigen risico komen: een verkeerde becijfering van de calculatie, een te
hoog inschatten van eigen ondernemerskwaliteiten, de verwachting een
bepaalde subsidie of vergunning wel te zullen krijgen59. In de uitspraak
van de Zwolse Rechtbank van 28 juli 1982 (NJ 1984, 57) is een beroep
op onvoorziene omstandigheden door de Staat afgewezen, omdat de
omstandigheden die zich voordeden voor eigen risico kwamen. In casu
ging het over de bouw van een weg volgens een met de provincie over-
eengekomen tijdsplanning. Bij de uitvoering was echter een aantal pro-
blemen gerezen en er was overleg gevoerd met gemeenten en grondeige-
naren, hetgeen vertragend werkte. De provincie zag in deze problemen
geen overmacht. De rechtbank deelt deze visie. De omstandigheden hadden
ieder voor zich wellicht niet kunnen worden voorzien, maar bij de
uitvoering van een werk van deze omvang doet zich altijd een aantal
van deze problemen voor. Verder is de wens van de Staat overleg te
voeren met belanghebbenden "een respectabel en zelfs juist" beleid, dat
echter binnen de risicosfeer van de Staat zelf ligt "en niet op de Pro-
vincie afgewenteld kan worden".

Aan de derde voorwaarde worden zware eisen gesteld, omdat met
name deze voorwaarde de inbreuk op het beginsel van pacta sunt servan-
da dient te rechtvaardigen. Hiervoor is doorslaggevend of de nieuwe
prestatie door de wijziging van de omstandigheden een wezenlijk andere
is geworden dan de oorspronkelijke60. Dit wordt beoordeeld aan de hand
van de maatschappelijke betekenis van het contract en de vraag of de

58 C.J. van Zeben, J.W. du Pon, m.m.v. M.M. Olthof, Parlententaire geschiedenis van
ha Nieuwe Bu,gert#k Wetboek, Boek 6, Algemeen gedeelte van het verbintenissen-
recht, Deventer 1981, p. 969. Waar overigens ook wordt gesteld dat tussen dwaling
en onvoorziene omstandigheden een grensgebied ligt, zoals in de situatie waarin een
relevante misrekening heeft plaats gehad in omstandigheden van heden of verleden,
"die juist daarom van belang waren, omdat voor de rechtsverhouding gewichtige
feiten in de toekomst ervan afhankelijk waren". Ook Schoordijk benadrukt de samen-
hang van de leerstukken: "Het kan niet genoeg gezegd worden, al deze leerstukken
zijn uitlegvraagstukken, waarin de factoren, die het ene leerstuk beheersen, ook bij
het andere spelen". H.C.F. Schoordijk, Rebus sic stantibus (II), (n.a.v. het gelijkna-
mige boek van prof. mr. P. Abas, Kluwer Deventer 1989), in: HTNR 5923 (1989), p.
416. Op p. 392 in decl I van zijn artikel spreekt Schoordijk van twee loten aan
dezelfde stam. Vergelijk ook paragraaf 4.4 van dit hoofdstuk.

59   Abas, a.w., p. 219.
60   Abas, a.w., p. 223.
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prestatie in het licht van de economische betekenis van de tegenprestatie
een andere is geworden61.

"...de nieuwe prestatie is wezenlijk anders wanneer zij degene die
haar moet leveren een dermate groot nadeel bezorgt, dat de
tegenprestatie in de verste verte geen gelijkwaardige meer is"62o

De vraag of wijziging van het overheidsbeleid al dan niet uit financiale
overwegingen een onvoorziene omstandigheid kan zijn, wordt hieronder
bij de bespreking van de bijzondere positie van de overheid besproken.

In artikel 258, Boek 6, NBW wordt in tegenstelling tot de conclusies
van Abas niet gesproken van onvoorzienbare, maar van niet vooniene
omstandigheden waarmee wordt bedoeld niet in de overeenkomst verdis-
conteerde omstandigheden. Volgens Abas is het niet relevant of partijen
omstandigheden hebben voorzien, maar of zij ze redelijkerwijs hebben
kunnen voorzien. Als dat het geval is, staat volgens hem geen beroep op
onvoorziene omstandigheden meer open. Naar zijn mening (die hij staaft
met jurisprudentie uit verschillende landen) sluit verdiscontering van
omstandigheden een beroep op onvoorzien(bar)e omstandigheden niet uit.
In de eerste plaats is het volgens hem voor de rechter niet mogelijk uit
te maken of de omstandigheden zijn verdisconteerd of niet63. Als in het
contract geen expliciete verwijzing naar deze omstandigheden is opgeno-
men moet de rechter vaststellen of de omstandigheden toch (stilzwijgend)
voorzien waren. Daarvoor gaat de rechter dan na of van partijen redelij-
kerwijs verwacht kon worden dat zij dergelijke omstandigheden over-
wogen hebben. Het criterium zal daarvoor dan toch weer de voorzien-
baarheid zijn. Verder kan naar zijn mening nakoming van de overeen-
komst ook door een wijziging van verdisconteerde omstandigheden der-
mate bezwaarlijk worden dat een beroep op gewijzigde omstandigheden
gerechtvaardigd is.

In het algemeen acht men wijziging van de overeenkomst bij realise-
ring van verdisconteerde omstandigheden niet wenselijk, omdat daarmee
de verbindende kracht van de overeenkomst te zeer zou worden aange-
tast 4 en de contractuele gebondenheid als grondgedachte zou worden
losgelaten65. Naar mijn mening zou in het tweede geval van wijziging
van verdisconteerde omstandigheden ook nooit voldaan kunnen worden
aan de eis die Abas stelt, namelijk die van onvoorzienbare omstandighe-
den. Uit het feit dat voorzien is in een situatie van gewijzigde omstan-
digheden of omstandigheden in de overeenkomst zijn verdisconteerd,
blijkt toch al dat de omstandigheden voorzienbaar waren. Dan zou naar
de opvatting van Abas toch ook geen bevrijding van de contractsband

61   Abas, a.w., p. 224.

62   Abas, a.w., p. 225.
63 P. Abas, Onvooniene oinstandigheden. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van

artikel 6.5.3.11 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Alphen aan den Rijn 1978, p. 14.
64  kiser/Ha,lkamp II, achtste druk 1989, p. 305.

65   Contractenrecht, hfst. IV C (W.L. Valk), p. 607.
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mogelijk zijn, omdat niet aan de tweede voorwaarde "van redelijkerwijs
niet voorzienbaar" is voldaan. Zo is naar mijn mening de weigering van
een subsidie in ieder geval geen onvoorziene omstandigheid bij een
contract tussen een gemeenteraad en een aannemer tot de bouw van een
gemeentelijke sportzaal, wanneer in de overeenkomst de bepaling is
opgenomen dat de weigering van subsidie van een nationale sportfedera-
tie tot wijziging van de overeenkomst moet leiden. Dit blijft zo, ook
wanneer beide partijen of een van hen de weigering van de subsidie
eigenlijk voor onmogelijk hield(en).

Het eerste punt van kritiek van Abas komt erop neer dat het voor
de rechter niet veel uitmaakt of hij moet toetsen of voorziene of voor-
zienbare omstandigheden in het spel zijn. Hartkamp onderschrijft dat
het onder omstandigheden voor de rechter moeilijk zal zijn de juiste
uitleg van de overeenkomst op te sporen. Hij benadrukt echter het belang
van een juiste uitleg van de overeenkomst bij de toetsing aan hetgeen
de redelijkheid en billijkheid eist, omdat anders te veel los van het
overeengekomene wordt beoordeeld wat de redelijkheid en billijkheid
eist. Schoordijk zou het begrip onvoorzien in de artikel 258, Boek 6,
NBW willen vervangen door de zinsnede 'waarin niet is voorzien'66.

Of omstandigheden van die aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van het contract tot onbillijkheid zou leiden, hangt volgens Schoordijk
sterk samen met de aard van de overeenkomst en de in het verkeer
geldende opvattingen. Een onvoorziene omstandigheid heeft een andere
invloed op een contract tussen zakenlieden dan op een contract tussen
(gewezen) familieleden67. De woorden van de overeenkomst zijn (net als
die van de wet) nooit duidelijk en dienen altijd uitgelegd te worden. Ook
als zich een omstandigheid voordoet die partijen niet hebben voorzien.
De leemte die het contract op dat onderdeel dan vertoont, dient te
worden aangevuld voortbouwend op hetgeen partijen wel zijn overeen-
gekomen68.

Concluderend kan worden gesteld dat indien aan bepaalde voorwaar-
den is voldaan (zie de hierboven geciteerde voorwaarden van Abas met
vervanging van de tweede voorwaarde door 'niet-verdisconteerde omstan-
digheid') de rechter een overeenkomst kan wijzigen, of geheel of gedeel-
telijk wijzigen of ontbinden eventueel met terugwerkende kracht. Belang-
rijk is dat aan deze ontbinding of wijziging voorwaarden kunnen worden
verbonden, zoals de betaling van (gedeeltelijke) schadevergoeding (artikel

66 H.C.F. Schoordijk, Rebus sic stantibus (I), n.a.v. het gelijknamige boek van prof. mr.
P. Abas, Kluwer Deventer 1989, in: 1+PNR 5923 (1989), p. 415; zieook I+PNR 5922 (1989).

67   Schoordijk a.w. 1989, p. 394 en p. 416.
68 Schoordijk a.w. 1989, pp. 394, 395. Daarbij is niet beslissend wat partijen afgespro-

ken zouden hebben wanneer zij wel in de betreffende omstandigheid hadden voor-
zien. Zij hebben, volgens Schoordijk in navolging van Bregstein, door te contracte-
ren "een reeks rechtsnormen ingeschakeld, voor zover zij deze niet inderdaad hebben

uitgeschakcld (t.a.P.).
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260, Boek 6, NBW). Uit de jurisprudentie blijkt verder dat van de be-
voegdheid op grond van artikel 258, Boek 6, NBW een terughoudend
gebruik dient te worden gemaakt. In zijn arrest van 27 april 1984 beves-
tigt de Hoge Raad het arrest van het Hof waarin wordt afgewezen een
beroep van de Nederlandse Volksbank NV (NVB) op een nadere provisie-
regeling die een belangrijke wijzigin  van

een eerdere bij overeenkomst
vastgelegde provisieregeling inhield(i . De reden voor deze afwijzing was
het feit dat niet van een onvoorziene omstandigheid kon worden gespro-
ken die van dien aard was, dat naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid een ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst niet kon
worden verwacht. De Hoge Raad overweegt dan:

"Door aan te nemen dat de door NVB naar voren gebrachte om-
standigheden niet de conclusie wettigen dat dit geval zich voor-
deed, heeft het Hof geenszins blijk gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting. In het licht van de gedingstukken en van de
terughoudendheid die de rechter ten aanzien de aanvaarding van
een beroep op onvoorziene omstandigheden dient te betrachten, in
het bijzonder indien dit beroep strekt tot een belangrijke ingreep
als waarvan het Hof hier is uitgegaan, is 's Hofs verwerping van
dit beroep voorts niet onvoldoende gemotiveerd" (curs. MK).

Hartkamp leidt uit dit arrest af, dat een afwijzing van een beroep op
onvoorziene omstandigheden slechts summier gemotiveerd hoeft te zijn,
terwiil aan de motivering van een toewijzing zware eisen worden ge-
steld '0. Conclusie     van dit alles     is,     dat    'pacta sum servanda"     de
hoofdregel blijft.

Op andere meerzijdige rechtshandelingen dan overeenkomsten kan
artikel 258, Boek 6, NBW van toepassing zijn door de schakelbepaling
van artikel 216, Boek 6 NBW. Voor eenzijdige rechtshandelingen kan een
analogische toepassing gelden.

Voor bepaalde rechtsbetrekkingen kan een toegespitste "impr6vision-
regeling" worden gegeven. Dit is bij voorbeeld gebeurd in artikel 97,
Boek 5, NBW waarin voor de wijziging van een erfpachtovereenkomst de
verplichting is opgenomen de beperkt gerechtigden in het geding op te
roepen. Ook dient aannemelijk te zijn dat de onvoorziene omstandigheden
van dien aard zijn dat ten opzichte van lien naar de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid instandhouding van de akte van vestiging van
het erfpachtrecht niet kan worden gevergd. Daarnaast dient voor een
beroep op onvoorziene omstandigheden na de akte van vestiging van
erfpacht een periode van vijfentwintig jaren te zijn verstreken. Via
artikel 104, Boek 5, NBW, een schakelbepaling, is artikel 97, Boek 5, van
overeenkomstige toepassing op het zelfstandige recht van opstal.

69    NJ 1984, 679; Asser-Hankanip II, (achtste druk)  1989, p. 313.
70  Asser/Hankanip II, (achtste druk) 1989, p. 306.
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3.3  Afwijking van toezeggingen en pseudo-overeenkomsten en onvoor-
ziene omstandigheden

Uit de jurisprudentie blijkt dat men in het algemeen eerder van toezeg-
gingen en pseudo-overeenkomsten kan afwijken dan van overeenkomsten.
Met name voor de bepaling van de mate van gebondenheid kunnen de
wettelijke bepalingen over overeenkomsten niet altijd analoog of over-
eenkomstig worden toegepast71. In zijn arrest van 7 juli 1982 (NJ 1983,
35) oordeelt de Hoge Raad over de gebondenheid van Enka aan een
toezegging aan de centrale ondernemingsraad dat de spinnerij in Breda
behouden zou kunnen blijven, indien men zou instemmen met de sluiting
van de afdeling textureren. Later werd de spinnerij wegens de slechte
financiale positie van het bedrijf alsnog gesloten. Het Hof acht dit besluit
tot sluiting van de spinnerij onrechtmatig, omdat niet is gebleken van
omstandigheden van ernstige aard die sluiting zouden rechtvaardigen, nu
de slechte financi8le positie van het bedrijf ten tijde van de toezegging
reeds voorzienbaar was. De Hoge Raad vernietigt de beschikking van het
Hof. Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de niet-nakoming
van de toezegging gaat de Hoge Raad na of het besluit tot sluiting in
redelijkheid genomen had kunnen worden.

"In een geval als het onderhavige -anden dan bO' de beantwoor-
ding van de vraag onder welke omstandigheden van een overeen-
komst naar burgerlijk recht mag worden afgeweken- gaat het
immers niet om de toepassing van een nauwkeurig omschreven
criterium maar om een aanduiding van het gewicht dat aan de
gedane toezegging moet worden toegekend bij de afweging van
belangen waarop art. 27 lid 4 Wet op de ondernemingsraden het
oog heeft."

De toezegging vormt in casu een factor die tegen andere belangen moet
worden afgewogen.

Vranken deelt toezeggingen in drie categorieen in'72. De eerste cate-
gode toezeggingen levert nauwelijks gebondenheid op. Men kan van de
toezegging af door mededeling aan de wederpartij. Zo'n toezegging is te
vinden in het arrest van de Hoge Raad van 13 februari 1981 (NJ 1981,
456). Het college van burgemeester en wethouders van Heesch zegde toe
een concept-overeenkomst tot ruil van grond aan de raad voor te leggen.
Zonder mededeling wordt de toezegging niet nagekomen. Het ontbreken
van deze mededeling, zodat betrokkenen geen passende maatregelen meer
konden nemen, maakt de niet-nakoming volgens de Hoge Raad onrecht-
matig. Bij de tweede categorie is de toezegging een van de afwegings-
factoren voor de vraag of afwijking van de toezegging wel gerechtvaar-

71  Vranken, a.w. 1989(a), p. 120. Ten aanzien van andere leerstukken zoals wilsgebreken,
uitleg, voorbehouden en mogelijkheden nakoming af te dwingen is volgens Vranken
wei overeenkomstige toepassing mogelijk.

72   Vranken a.w. 1989(a), pp. 120, 121.
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digd is. Een voorbeeld van een dergelijke toezegging vormt het hierboven
besproken arrest gewezen tussen Enka en de vakbonden. Afwijking van
toezeggingen van de derde categorie is alleen mogelijk bij onvoorziene
ornstandigheden. De gebondenheid aan deze toezeggingen is even sterk
als die aan overeenkomsten. De mate van gebondenheid kan worden
bepaald aan de hand van verschillende criteria, zoals de inhoud van de
toezegging, de bewoordingen ervan waarin en de wijze waarop ze is
gedaan. Bepalend daarbij is weer wat partijen over en weer hadden mogen
begrijpen en verwachten, gemeten naar hun deskundigheid, wederzijdse
positie enz73

Het kader waarin de toezegging is gedaan, kan tevens medebepalend
zijn voor de uitleg die eraan gegeven moet worden74. Zo kan een toe-
zegging zijn gedaan in een precontractuele fase of tijdens de uitvoering
van een overeenkomst. Een voorbeeld van een toezegging in het kader
van de uitvoering van een overeenkomst is de toezegging van de KRO
jegens filmmaker Frenkel behandeld in dit hoofdstuk in de paragraaf
grondslag van gebondenheid. Deze toezegging vormt een voorbeeld van de
derde categorie. De door korpschef en burgemeester aan Patelski gedane
toezegging over aanstelling in vaste dienst als ambtenaar van de gemeen-
tepolitie is

"tenminste in die zin bindend, dat de overheid, zo zij niet tot
aanstelling overgaat, in beginsel verplicht is tot schadevergoe-
ding"75

Uit het citaat blijkt dat ook in dit arrest een sterke gebondenheid aan
de toezegging wordt aangenomen, analoog aan de gebondenheid aan een
overeenkomst.

Dit is ook het geval in het arrest van de Hoge Raad van 9 juni 1989
(AB 1989, 412). Daar acht de Hoge Raad het niet nakomen van een
toezegging aan gewezen kort-verbandvrijwilligers over dubbeltelling van
de jaren doorgebracht in Nederlands Indie voor toekenning van het
pensioen, onrechtmatig. De toezegging was gedaan in de vorm van een
garantieverklaring en mede door middel van deze toezegging heeft de
staat de mensen bewogen in dienst te treden voor uitzending naar Neder-
lands Indi8 en in dienst te blijven na de soevereiniteitsoverdracht. Daarbij
is de toezegging nog herhaald. Dat de pensioenwet niet in een dubbeltel-
ling van de in Indi8 doorgebrachte jaren voorziet, is volgens de Hoge
Raad geen argument om de toezegging niet na te komen. De aanvulling
op het pensioen kan immers geschieden uit overige niet daartoe geoor-
merkte algemene middelen. Gelet op de omstandigheden waaronder de
toezegging is gedaan en gezien het verdere optreden van de staat, levert
het niet-nakomen van de toezegging een onrechtmatige daad op.

73   Vranken, a.w. 1989(a), p. 121.
74   Vranken, a.w. 1989(a), pp. 119 e.v.
75  HR 27 januari 1985, NJ 1985, 559, m.nt. PA. Stein. Zie over dit arrest R.M. Schoo-

nenberg, WPNR 5765 (1985), p. 805-810.
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Over nakoming van "een convenant" tussen Campina en de vakbonden
doet de Hoge Raad een uitspraak waaruit zou kunnen blijken dat gebon-
denheid aan pseudo-overeenkomsten van een andere orde is dan gebon-
denheid aan overeenkomsten'76. Hier blijft echter onduidelijk of sprake is
van een pseudo-overeenkomst of een gewone overeenkomst naar burger-
lijk recht. Er wordt gesproken van een convenant zonder dat echt
duidelijk wordt wat daaronder moet worden verstaan. De Hoge Raad
spreekt in zijn arrest van het feit dat partijen geen "starre en onwrik-
bare overeenkomst" hebben beoogd. Mag hieruit worden afgeleid dat geen
overeenkomst naar burgerlijk recht is gesloten waardoor de gebondenheid
anders moet worden beoordeeld of wordt door deze woorden de strekking
van de overeenkomst uitgelegd? Dit laatste zou betekenen dat het con-
venant in casu een overeenkomst is met een wat vage "dynamische"
inhoud waarbij men geen strikte binding beoogt.

Volgens het "convenant" gaan de vakbonden akkoord met de sluiting
van een aantal vestigingsplaatsen indien Campina de overblijvende werk-
gelegenheid zou garanderen gedurende een bepaalde tijd. Binnen de
afgesproken termijn wil Campina toch overgaan tot sluiting van een
distributiecentrum in Zuid-Limburg, omdat na invoering van de superhef-
fing de melkstroom sterk verminderd is. De invoering van de superhef-
fing is volgens de rechtbank een niet in het convenant verdisconteerde
omstandigheid en kan worden beschouwd als zo ingrijpend dat tot her-
ziening van de eerder gemaakte afspraken moet worden gekomen. Het
middel dat inhoudt dat de rechtbank bij de beoordeling van de onvoor-
ziene omstandigheid niet voldoende terughoudendheid in acht heeft
genomen, wordt mede in het licht van de aard van het convenant ver-
worpen. Over de aard van het convenant wordt, zoals hierboven reeds is
gesteld, door de Hoge Raad overwogen dat partijen immers niet hebben
beoogd een "starre en onwrikbare overeenkomst" te sluiten, maar dat zij
hebben gekozen "voor een dynamische benadering, waarbij de looptijd
van de diverse fasen vooralsnog werd opengelaten". Indien het convenant
als een pseudo-overeenkomst moet worden beschouwd, bevestigt dit arrest
dat hier aan niet-nakoming wegens onvoorziene ornstandigheden en de
terughoudende rol van de rechter minder zware eisen worden gesteld. Is
in dit arrest sprake van een gewone overeenkomst, dan kan men in
ieder geval toch de conclusie trekken dat de aard van de overeenkomst
de rol van de rechter ten aanzien van de beoordeling van de onvoorziene
omstandigheden beinvloedt.

Uit het arrest van de Hoge Raad van 27 juni 1987 (AU 1987, 726)
over de eenzijdige verlaging van de tarieven voor tolken door de ge-
meente 's-Gravenhage blijkt dat ook vertrouwen gewekt door het regel-
matig sluiten van overeenkomsten, bescherming verdient. De gemeente
pleegde een vergoeding overeenkomstig de vergoeding die zij zelf kreeg
van de Rijksoverheid op basis van de ministeriele voorschriften77. De

76    HR  10 juli 1989, NJ  1989, 786.
77   Beschikking van de Minister van Justitie van 11 december 1981, Stcn. 1981, 246,
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verlaging van de rijksvergoeding berekende zij rechtstreeks door in haar
eigen vergoeding aan de tolken78. De Hoge Raad is van oordeel, dat
verlaging van de tarieven bij nog te sluiten overeenkomsten niet mag
plaatsvinden dan na overleg met de tolken of de vereniging die de
belangen van de tolken behartigt. Door het rauwelijks verlagen van de
tarieven handelt de gemeente onzorgvuldig en daardoor geeft zij er geen
blijk van zich de belangen van de wederpartij aan te trekken. Het in
dit arrest toegepaste zorgvuldigheidsbeginsel in een niet-contractuele
relatie lijkt veel op de vereiste zorgvuldlfheid in de contractuele relatie
bij de opzegging van duurovereenkomsten 9.

3.4      Nakoming en de redelijkheid en billijklieid

3.4.1 Inleiding

De grondslag van de wettelijke ontbindingsregelingen wegens niet-nako-
ming of onvoorziene omstandigheden is gelegen in de billijkheid. De
wetgever heeft het niet billijk geacht partijen onder de in de betref-
fende artikelen omschreven omstandigheden aan de overeenkomst gebon-
den te houden. Bij beide leerstukken wordt een stilzwijgende ontbindende
voorwaarde aanwezig geachtso. In het verbintenissenrecht is op meer
plaatsen een expliciete verwijzing naar de billijkheid opgenomen. Zo
geeft artikel 94, Boek 6, NBW de rechter de bevoegdheid een overeen-
gekomen boete te matigen indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist81

Naast de hierboven besproken wettelijke ontbindingsgronden blijkt de
eis tot nakoming van een overeenkomst ook rechtstreeks op grond van
strijdigheid van deze eis met de redelijkheid en billijkheid te kunnen
worden afgewezen. Anderzijds kan de redelijkheid en billijkheid ook
grond zijn voor de mogelijkheid van opzegging van een overeenkomst.
Dit blijkt vooral het geval te zijn bij overeenkomsten die voor onbe-
paalde tijd zijn aangegaan, de zogenaamde duurovereenkomsten. Hieron-
der wordt aan de werking van redelijkheid en billijkheid in beide opzich-
ten aandacht geschonken.

78  Of de gemeentelijke tarieven voor de tolken zijn neergelegd in een regeling, is mij
niet bekend.

79  In dezelfde zin: J.B.M. Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en bestuursrecht,
in:   Besmunrecht   en   Nieuw   B. Hi. a.w. 1988(b),   pp.   33   en   34.   Zie de paragraaf  over
opzegging van duurovereenkomsten (3.4.3).

80 Asser/Hankamp II (1989), nr. 341, waar wordt vermeld dat ook aan het leerstuk
van de dwaling deze stilzwijgende ontbindende voorwaarde ten grondslag ligt.

81   HR 27 april 1984, NJ 1984, 679.
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3.4.2 Redelijklieid en billijkheid ter afwering van een vordering tot
nakoming

Een vordering tot nakoming kan in strijd komen met de redelijkheid en
billijkheid. Zo oordeelt de Hoge Raad een vordering van een man tot
nakoming van een overeenkomst gesloten met zijn ex-echtgenote in
strijd met de goede trouw (HR 16 januari 1981, NJ 1981, 312, Katwijkse
boedelverdeling). De echtelijke woning die de vrouw samen met hun
kinderen bleef bewonen, was aan de vrouw toegewezen met uitkering
van fl 35.000 wegens overbedeling aan de man. De vrouw bleek daarna
financieel niet in staat de overeenkomst na te komen, omdat zij geen
kredieten kreeg. De bijzondere relatie tussen ex-echtgenoten, en het feit
dat het "hier gaat om de door de vrouw met de drie minderjarige kinde-
ren bewoonde echtelijke woning" zijn mede van betekenis geweest voor
de vraag of de vordering tot nakoming naar de eisen van de redelijkheid
en billijkheid kan worden toegewezen. Verder zou de gemeente de vrouw
niet behulpzaam zijn bij het vinden van nieuwe woonruimte voor de
vrouw en haar drie kinderen als zij de woning vrijwillig zou verlaten.
Daarnaast kon de man scheiding en deling van de boedel bewerkstelligen
door de weg van artikel 1122 BW te begaan. Schoordijk wijst op het feit
dat de omstandigheid dat de vrouw geen financiering kon krijgen een
voor haar onverwachte omstandigheid was en dat door die omstandigheid
en door het feit dat de man "financieel aan zijn trekken kon komen"
door verkoop van de woning overeenkomstig artikel 1122 BW, de goede
trouw met zich meebracht dat de man de vrouw niet aan de overeen-
komst houdt82.

In het arrest van de Hoge Raad van 12 juni 1987 (NJ 1988, 150,
Kriek/Smit) speelt de goede trouw (of naar Nieuw B.W. de redelijkheid
en billijkheid) een rol bij de uitvoering van een overeenkomst tussen

(gewezen) echtgenoten. Met de verkoop van de eerste echtelijke woning
in eigendom van de vrouw, was een tweede (en later een derde) woning
gekocht die echter op naam van de man kwam te staan. De woningen
waren sterk in waarde vermeerderd. Het huwelijk was gesloten onder
uitsluiting van iedere gemeenschap. De Hoge Raad oordeelt dat de man
bij de boedelscheiding in beginsel slechts verplicht was aan de vrouw het
bedrag te vergoeden van haar inbreng. Vervolgens merkt de Hoge Raad
dan op:

"Uitzonderingen op grond van de eisen van de goede trouw zijn
evenwel niet geheel uitgesloten".

In casu wordt dan een verband gelegd met het voordoen van onvoorziene
omstandigheden,

"zoals de ontwikkeling op de Nederlandse onroerend goed-markt
waarbij een zo aanzienlijke waardevermeerdering van die (echte-
lijke, MK) woning heeft plaatsgevonden dat bij gebreke van enige

82 H.C.F. Schoordijk, Rebus sic stantibus (II, slot) in: HTNR 5923 (1989), p. 416.
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correctie (...) het evenwicht tussen de (prestaties van partijen,
MK) "geheel zou zijn verbroken".

De hier aangelegde maatstaf van evenwicht tussen prestaties van partijen
en de verdere overwegingen van de Hoge Raad doen sterk denken aan de
criteria van artikel 258, Boek 6, NBW. De argumentatie is hier echter
rechtstreeks op de goede trouw gebaseerd.

Bij deze bespreking is duidelijk geworden dat een sterke samenhang
bestaat tussen het leerstuk van de redelijkheid en de billijkheid en de
onvoorziene omstandigheden. In beide arresten deed zich een onvoorziene
omstandigheid voor op grond waarvan de vordering tot nakoming in
strijd met de goede trouw werd bevonden. Toch blijft het van belang of
een vordering tot nakoming wordt afgewezen op grond van strijd met de
redelijkheid en billijkheid (artikel 2, tweede lid, Boek 6, NBW) of op
grond van de impr6vision (artikel 258, Boek 6, NBW), omdat artikel 258,
Boek 6, NBW de rechter de bevoegdheid geeft de overeenkomst te ont-
binden. Bij een afwijzing van de vordering tot nakoming wegens strijd
met de redelijkheid en billijkheid verandert er niets in de overeenkomst
en blijft voor de schuldenaar een plicht tot nakoming bestaan. De rech-
ter stelt slechts vast, dat nakoming op het bepaalde moment niet kan
worden gevorderd. De terughoudendheid die de rechter ten aanzien van
afwijzing van een vordering tot nakoming wegens onvoorziene omstan-
digheden betracht, kan uit de verderstrekkende gevolgen van die uit-
spraak worden verklaard83.

3.4.3    Redelijkheid en billijkheid en opzegging van  (duur)overeenkomsten

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen zogenaamde duurovereen-
komsten, overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd, en overeenkom-
sten aangegaan voor een bepaalde tijd of ter bereiking van een bepaald
resultaat84. In het algemeen wordt ten aanzien van duurovereenkomsten
onder omstandigheden een bevoegdheid tot opzegging aangenomen85. Ten
aanzien van een aantal bijzondere overeenkomsten is deze bevoegdheid
wettelijk geregeld. Dit is bij voorbeeld het geval bij huur- en arbeids-
overeenkomsten. Deze opzeggingsbevoegdheid kan ook gebaseerd zijn op
de overeenkomst zelf86, op de uitleg van de overeenkomst (de stilzwij-

83 Vergelijk paragraaf 3.3.
84  Asser/Hankanip II, achtste druk 1989, p. 282.
85 Asser/Hankan,p II, achtste druk 1989, p. 281. Abas lijkt geen onderscheid te maken

tussen duur- en andere overeenkomsten, zij het dat bij duurovereenkomsten eerder

sprake zal zijn van onvoorziene omstandigheden. Zie hierboven: P. Abas, Rebus sic
stantibus. Een onderzoek naar de toepassing van de clausula rebus sic stantibus in
de rechtspraak van enige Europese landen, Deventer 1989.

86 Vgl. Nationale ombudsman 6 april 1988, AB 1988,469, waarin een oordeel wordt
uitgesproken over opzegging van een overeenkomst (ook privaatrechtelijke vergunning
genoemd) tot gebruik van een terrein van de Rijksoverheid als parkeerterrein. De
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gende bedoeling van partijen) of op de redelijkheid en billijkheid. Over
de opzegbaarheid van duurovereenkomsten blijkt verschil van mening te
bestaan. Strijbos verdedigt de opvatting dat duurovereenkomsten in
beginsel opzegbaar Zijn 7. Partijen zijn aan duurovereenkomsten gebon-
den voor zolang hun wil op die gebondenheid gericht blijft. De gegeven
toestemming houdt na het ontbreken van de wil tot gebondenheid geen
verdere gebondenheid in. De basis van de bevoegdheid tot

 zegging vande overeenkomst vindt Strijbos in het autonomiebeginsel . Daarnaast
neemt hij aan de hand van het vereiste van bepaalbaarheid van de inhoud
van de overeenkomst aan, dat hiervoor noodzakelijk is dat ook de tijds-
duur van het overeengekomene bepaalbaar moet zijn. Ook De Vries gaat
in zijn dissertatie uit van een opzegbaarheid. Hij spreekt niet van een
duurovereenkomst, maar van een duurverbintenis die uit de overeenkomst
voortvloeit, omdat de duur niet een kenmerk hoeft te zijn van alle uit
de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen89.

In zijn noot onder het arrest van de Hoge Raad van 16 december
1977 (NJ 1978, 156) gaat Bloembergen uit van in beginsel onopzegbaar-
heid. Hij ziet in de jurisprudentie van de Hoge Raad een lijn waarbij
afhankelijk van de aard van de overeenkomst in zeer beperkte mate de
mogelijkheid van opzegbaarheid bestaat. De aard van de overeenkomst in
deze wordt mede bepaald door het belang dat een van de partijen heeft
bij het voortduren van de overeenkomst. In casu ging het om de opzeg-
ging van een medewerkersovereenkomst door het ziekenfonds ten koste
van een apotheekhoudend huisarts. Door de medewerkersovereenkomst
wordt de arts toegelaten tot de fondspraktijk, hetgeen betekent dat het
voortduren van de overeenkomst voor hem van wezenlijk belang is. Uit
de goede trouw kan echter toch voortvloeien dat de overeenkomst voor
beeindiging vatbaar is,

"met name in geval van -niet in de overeenkomst verdisconteerde-
ornstandigheden van zo ernstige aard dat de arts naar de maat-

staven van redelijkheid en billijkheid die in de voormelde goede
trouw liggen opgesloten, geen onbeperkte instandhouding van de
overeenkomst door het ziekenfonds mag verwachten",

overeenkomst was gesloten tussen een burger en de Dienst der Domeinen, vanwege
de Minister van Financien en bevatte een beding volgens welk de Staat te allen
tijde en op ieder gewenst de vergunning kon opzeggen. De opzegging (en het aanbod
tot schadevergoeding) door de Dienst der Domeinen worden door de Nationale om-
budsman behoorlijk geoordeeld.

87 J.F.M. Strijbos, Opzegging van duurovereenkonisten, Deventer 1985, paragraaf 2.4 en
pp. 80 en 81.

88  Door uit te gaan van de juridische wil, de geobjectiveerde, rationele wil, lijkt Strij-
bos het autonomiebeginsel te relativeren. Duidelijk wordt dit echter niet, omdat niet
helemaal helder is wat hij onder "juridische wil" verstaat.

89   G.P. de Vries, Opzegging van obligatoire overeenkonisten, Zwolle 1990.
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mits geen andere minder ingrijpende oplossing voor handen is en een
redelijke termijn in acht wordt genomen90. Ter rechtvaardiging van de
opzegging wordt dus verwezen naar niet in de overeenkomst verdiscon-
teerde omstandigheden. Hartkamp verklaart de extra terughoudendheid die
blijkt uit de verwijzing naar onvoorziene omstandigheden, door te wijzen
op het feit dat het ging om een wettelijk verplichte medewerkersover-
eenkomst van het ziekenfonds met een arts91 Zoals gezegd, past het
arrest volgens Bloembergen in de overige jurisprudentie en wordt de
duurovereenkomst altijd alleen met grote terughoudendheid opzegbaar
geoordeeld.

Beide visies blijken wat betreft de mogelijkheid tot opzegging minder
ver uiteen te liggen, dan men zou verwachten. Het uitgangspunt verschilt
-bij de een is de overeenkomst "opzegbaar, mits", en bij de ander "onop-
zegbaar, tenzij"- maar in het eindpunt lijkt een grote mate van over-
eenstemming te zitten. Aan de opzegging is in ieder geval een aantal
voorwaarden verbonden. Wanneer opzegging van een duurovereenkomst
ingrijpend is, mag deze niet zonder geldige reden en een waarschuwing
vooraf geschieden (zoals bij opzegging van het depositaire contract
waarbij een detaillist het recht krijgt produkten van een bepaald merk
te verkopen: Rechtbank 's-Gravenhage 1 september 1987, KG 1988, 293).
Opzegging zonder geldige reden kan willekeurig en daarmee onrechtmatig
zijn. Een overeenkomst van een huiseigenaar en de gemeente Tilburg
over afname van warmte via de wijkverwarming kon worden opgezegd,
omdat het risico van uitval van de verwarming door de storingsgevoelig-
heid van de installatie groot was en uitval van de verwarming grote
kosten voor de gebruikers meebracht. De vrees van de gemeente voor
precedentwerking was volgens het Hof's-Hertogenbosch ongegrond92.

Verder wordt -zoals hierboven bij de bespreking van het arrest van
de Hoge Raad inzake de medewerkersovereenkomst met het ziekenfonds
bleek- de opzeggingsbevoegdheid beYnvloedt door de aard van de over-
eenkomst en/of de omstandigheden van het geval93. Dit was ook het
geval in de zaak berecht door het Hof Amsterdam op 26 januari 1989
(KG 1989, 118). Het betrof in casu een beroep - ongeveer twee jaar na
het sluiten van de overeenkomst - op een opzeggingsbeding in de dealer-
overeenkomst met De Jong door Peugeot Talbot Nederland (PTN). Uit de
opgenomen opzeggingstermijn van een jaar bleek volgens het Hof dat de
overeenkomst naar zijn aard bedoeld was lange tijd effect te hebben. De

90 Vergelijk het materitle zorgvuldigheidsbeginsel, hierover Van Wijk/Konijnenbelt,
a. w., pp. 119-122.

91 Asser/Hartkamp, achtste druk 1989, p. 283.
92 Hof 's-Hertogenbosch, 5 september 1988, NJ 1989,250. De Vries stelt, dat voor de

op gging van overeenkomsten waaruit duurverbintenissen voortvloeien alleen een
geldige reden hoeft te worden aangevoerd als de op te zeggen partij 'beschermens-

waardige woon- of arbeidsbelangen" kan aanvoeren (De Vries, a.w.).
93 Hof Amsterdam, 27 maart 1986, KG  1989,  121.
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Jong had op aandringen van PTN aanmerkelijke investeringen gedaan die
nog niet substantieel waren afgeschreven, terwijl PTN geen enkele
serieuze motivering kon geven voor de opzegging en na de opzegging
ook geen serieuze pogingen heeft gedaan de onderhandelingen voort te
zetten. De mededelingen van FIN dat men elkaar niet lag en dat De
Jong als dealer niet zou voldoen konden niet worden geadstrueerd. FIN
kon niet te goeder trouw een beroep doen op de beeindigingsartikel uit
de dealerovereenkomst.

Tot slot wordt nogmaals beklemtoond, dat de opzegtermijn van belang
is. Aan de wederpartij moet een redelijke termijn worden gegund om
zich aan de nieuwe situatie aan te passen. De lengte van een redelijke
termijn hangt af van het aantal jaren dat de overeenkomst van kracht is
geweest en de ingrijpendheid van de opzegging. De wederpartij moet
voldoende tijd krijgen om zich op de gevolgen van de opzegging te
kunnen instellen door bij voorbeeld personeel te ontslaan94.

Concluderend kan gesteld worden, dat voor de opzegging van een
(duur)overeenkomst een geldige reden moet worden aangevoerd. Partijen
dienen zich de belangen van de ander aan te trekken. Hieruit volgt dat
het belang bij die opzegging van degene die wil opzeggen, moet worden
afgewogen tegen het nadeel dat de ander daardoor lijdt. Dit nadeel dient
zo veel mogelijk verkleind te worden door de ander de gelegenheid te
bieden zich op de nieuwe situatie in te stellen of door de te lijden
schade voor zijn rekening te nemen. De zorgvuldigheidseisen waaraan
voldaan moet zijn, wil de opzegging van de overeenkomst gerechtvaar-
digd zijn, lijken -zoals uit het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken-
erg veel op de eisen die gesteld worden aan de rechtmatige intrekking
van een beschikking.

3.5       Een bijzondere positie voor de overlieid bij nakoming

De overheid is gebonden aan overeenkomsten die zij aangaat. Dit blijkt
zowel uit de literatuur, als uit de jurisprudentie95. Dit betekent dat de
hierboven geschetste regels ook op overeenkomsten met overheden van
toepassing zijn. Hieruit mag men echter niet concluderen, dat met de
bijzondere positie van de overheid geen rekening wordt gehouden. Bij de
vraag of een overeenkomst nagekomen dan wel ontbonden of gewijzigd
kan worden, vindt telkens een belangenafweging plaats. Hierbij kan de
bijzondere positie van de overheid met haar gebondenheid aan het al-
gemene belang doorslaggevend zijn. Dat dit algemene belang van een
andere orde kan zijn dan een algemeen belang behartigd door "een
particulier" blijkt uit het arrest van het Hof Amsterdam van 17 januari

94   Rb. Utrecht 19 december 1985, KG 1989, 121.
95  Zie voor een kort overzicht: Kobussen, a.w. 1987, pp. 170 en 171. Zie ook T. Hartlief

en R.P.J.L. Tjittes, Overeenkomsten met de overheid en onvoorziene omstandigheden,
Bouwrecht 1989, pp. 889-893.
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1980 (NJ 1981, 242). De Bijenkorf (KBB) eiste aanpassing van haar over-
eenkomst met een beroep op het door haar behartigde algemene werk-
gelegenheidsbelang. Het Hof wijst er op dat de Bijenkorf altijd in de
eerste plaats de belangen van de aandeelhouders en werknemers behar-
tigt. Hieronder wordt ingegaan op de wijze waarop met de bijzondere
positie van de overheid bij nakoming van overeenkomsten rekening kan
worden gehouden. Er worden drie "bijzonderheden" behandeld die zich bij
nakoming van overeenkomsten door de overheid kunnen voordoen, te
weten het toezicht van hogere bestuursorganen en de veroordeling tot
nakoming van overeenkomsten over publiekrechtelijke bevoegdheden.
Naast deze specifieke bijzonderheden wordt besproken in hoeverre de
algemene gronden redelijkheid, billijkheid en onvoorziene omstandigheden
nog tot een bijzondere toepassing voor de overheid leiden.

3.5.1   Toezicht door hogere bestuursorganen

Ten aanzien van privaatrechtelijk overheidshandelen bestaat in dezelfde
mate als bij publiekrechtelijk handelen de mogelijkheid van toezicht door
de hogere bestuursorganen. Volgens artikel 268, tweede lid, Voorontwerp
herziene Gemeentewet leidt vernietiging van het besluit tot aangaan van
een overeenkomst ertoe dat de overeenkomst niet meer kan worden
uitgevoerd. De nakoming wordt dan onm felijk, maar er zou wel een
verplichting tot schadevergoeding ontstaan . In het wetsvoorstel van de
nieuwe Gemeentewet is een dergelijke bepaling niet meer opgenomen. Wel
stelt artikel 265 wetsvoorstel nieuwe Gemeentewet97 dat een eventuele
schorsing en of vernietiging uitgesproken moet worden binnen drie
maanden nadat het besluit tot verrichten van een privaatrechtelijke
rechtshandeling is genomen. De ratio van deze bepaling is de rechtsze-
kerheid van zowel de contracterende overheid, als haar wederpartij98.

Uit de jurisprudentie blijkt dat de Kroon bij vernietiging wel reke-
ning houdt met de aanwezigheid van een overeenkomst. Zo oordeelt de
Kroon in beroep tegen de weigering van de goedkeuring van een be-
stemmingsplanwijziging ter nakoming van een contractuele verplichting,
waardoor de bouw van een woning in een bosrijk landgoed mogelijk
wordt, dat slechts in geval van zwaarwegende planologische belangen
voorbij mag worden gegaan aan de overeenkomst tussen de gemeente en
appellante, een individuele burger99. In casu onthielden gedeputeerde
staten hun goedkeuring aan de wijziging wegens strijd met het provinci-
ale streekplan. De Afdeling voor de geschillen van bestuur vernietigt in

96 A/gemene bepatingen van ad,„inistratief recht, Rapport van de commissie inzake

algemene bepalingen van administratief recht, vijfde geheel herziene druk, Alphen
aan den Rijn 1984, p. 304.

97   TK 19 403.
98 Vgl. artikel 230 huidige gemeentewet.
99  KB 25 maart 1988, nr. 22, AB 1988, 459, m.nt. A.W. Klaassen.
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haar uitspraak van 29 augustus 1989 (AB 1990, 24) de goedkeuring van
een bestemmingsplan door gedeputeerde staten van Gelderland. De ge-
meente Zevenaar stelde een bestemmingsplan vast waarbij geen rekening
was gehouden met een overeenkomst over de bestemming van de grond
zonder motivering waarom het nu vastgestelde bestemmingsplan noodza-
kelijk was. De vaststelling van het bestemmingsplan vond plaats om een
aanzienlijke schadeclaim af te weren. De Afdeling vernietigt het besluit
tot goedkeuring wegens strijd met de wet, omdat de bevoegdheid tot het
vaststellen van een bestemmingsplan voor een ander doel werd gebruikt
dan waarvoor zij is toegekend (namelijk het regelen van een verantwoord
gebruik van de grond en de opstallen) en wegens strijd met het beginsel
dat een besluit zorgvuldig dient te worden voorbereid en gedragen moet
kunnen worden door de aan het besluit ten grondslag gelegde motivering.

3.5.2   Veroordeling tot gebruik publiekreclitelijke bevoegdheden?

In beginsel kan de burgerlijke rechter de overheid veroordelen tot
nakoming van de overeenkomst ook wanneer deze overeenkomst verplicht
tot gebruik van de publiekrechtelijke bevoegdheden. Hierbij dienen de
grenzen die de (bestuurs)wet en het ongeschreven (bestuurs)recht aan
het gebruik van deze bevoegdheden stellen in acht te worden genomen.
Veroordeling tot nakoming van de overeenkomst (tot gebruik van een
bevoegdheid) in strijd met het recht is immers in beginsel niet mogelijk.
Er is dan sprake van juridische onmogelijkheid tot nakoming. De over-
eenkomst is in zo een geval nietig wegens strijd van de inhoud of
strekking met de goede zeden of openbare orde als beide partijen wisten
dat nakoming van de overeenkomst tot schending van het recht zou
leiden. Als dat niet het geval is, kan de overheid toch niet nakomen,
maar dan komt ze toerekenbaar niet na en is ze schadeplichtigloo. In
uitzonderingsgevallen kan het bestuur veroordeeld worden tot een han-
delen in strijd met (de letter van) een wettelijk voorschrift (contra
legem). De formule in de jurisprudentie101 is dan, dat een strikte toepas-
sing van de wet in die mate in strijd kan komen met een of meer al-
gemene beginselen van behoorlijk bestuur dat die toepassing achterwege
behoort te blijven. Na een bespreking van de jurisprudentie komt Ko-
nijnenbelt tot de conclusie dat alleen wordt geoordeeld dat in strijd
met de wet gehandeld moet worden, als door handelen in overeenstemming
met de wet een materieel beginsel van behoorlijk bestuur (gelijkheidsbe-
ginsel, vertrouwensbeginsel) wordt geschonden en door dat handelen de
belangen van derden niet worden geschaad. Op de contra legem-jurispru-

100 HR 11 mei 1951, NJ 1952, 128 en artike140, Boek 3, NBW.
101 Het blijft echter moeilijk op dit terrein van "de" jurisprudentie te spreken, omdat

de verschillende rechters een eigen opvatting over de mate van aanvaardbaarheid
van contra-legem hebben. Zie hierover Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., pp. 131-146.
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dentie wordt in de paragrafen over nakoming in het bestuursrecht terug-

gekomen.
Vergelijkbaar met de veroordeling tot gebruik van publiekrechtelijke

bevoegdheden is de uitspraak van de rechter in geval het bestuur in

plaats van een bestuursrechtelijke bevoegdheid gebruik maakt van een
privaatrechtelijke bevoegdheid, terwijl gebruik van de bestuursrechtelijke

bevoegdheid de burger in een gunstigere positie zou hebben gebracht. De
Afdeling rechtspraak stelt in zo een geval dat gebruik van de publiek-
rechtelijke bevoegdheid niet achterwege had mogen blijven102. Ook de

Hoge Raad acht het gebruik van een privaatrechtelijke bevoegdheid niet
toegestaan wanneer daardoor de  ubliekrechtelijke regeling op onaan-
vaardbare wijze wordt doorkruist„03. De rechter veroordeelt in deze
gevallen niet echt tot gebruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid,

maar doet niet meer dan stellen dat ter bereiking van het door het
bestuur gewenste resultaat de begane privaatrechtelijke weg niet open-
staat.

Van de veroordeling tot nakoming moet onderscheiden worden de
mogelijkheid van de reele executie van een vordering104. Onder re8le
executie wordt verstaan de mogelijkheid om buiten de schuldenaar om de
prestatie te krijgen waartoe de gedaagde bij rechterlijk vonnis is ver-
oordeeld105. Reele executie is niet in dezelfde gevallen mogelijk als een
vordering tot nakoming. Nakoming kan gevorderd worden los van de
vraag of de tenuitvoerlegging van het vonnis ook mogelijk is door

dwangmiddelen106. In het algemeen zal geen nakoming gevorderd kunnen
worden als de nakoming zelf onmogelijk is. Als de schuldeiser echter
ondanks de onmogelijkheid van nakoming door de schuldenaar zelf nako-

ming kan afdwingen, ligt dit anders. Jongbloed noemt een voorbeeld van
morele onmogelijkheid van nakoming, waarbij dit het geval isl07. Een
Duitser vordert van een in Nederland woonachtige Brit betaling van in
Nederland geleverde goederen. Handelen met de vijand, de casus speelde
in de Eerste Wereldoorlog, is volgens de Britse wet verboden. De over-
eenkomst kan alleen worden nagekomen door overtreding van een Brits

wettelijk voorschrift. Naar Nederlands recht is hier geen sprake van
juridische onmogelijkheid, maar van morele onmogelijkheid tot nakoming.

De Duitser zou dan ondanks deze onmogelijkheid een veroordeling tot

102 Zie onder andere VzAR 27 mei 1982, AB  1983, 62.
103  HR 26 januari 1990, AB  1990, 408.
104 A.W. Jongbloed, Retle erecutie in het privaatrecht. Beschouwingen over reele exe-

cutie naar geldend en wordend recht, Deventer 1987, p. 6.

105 Asser/Hattkanip I, achtste druk 1988, p. 583. Jongbloed hanteert een andere definitie

waardoor de vordering van een geldsom buiten de reele executic valt. Zie Jongbloed,

a.w., p. 4.
106 Asser/Hankamp I, achtste druk 1988, p. 582.

107 Jongbloed, a.w., pp. 6,7.
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nakoming kunnen krijgen, omdat hij buiten de schuldenaar om, namelijk
via beslag voldoening van de schuld kan krijgen.

Artikel 296, Boek 3, NBW maakt een veroordeling tot nakoming
mogelijk, "tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een
rechtshandeling anders volgt". Doet zich bij een overeenkomst tussen
overheid en burger over het gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden
geen omstandigheid voor op grond waarvan de overheid de overeenkomst
kan laten ontbinden of toch niet na hoeft te komen, omdat dat in strijd
met de redelijkheid en billijkheid zou komen, kan een veroordeling tot
nakoming worden gegeven. Dit wil overigens naar mijn mening nog niet
altijd zeggen dat het gewenste resultaat van de overeenkomst, namelijk
het gebruik van de publiekrechtelijke bevoegdheid, vatbaar is voor reele
executie. Het is de vraag in hoeverre de prestatie zonder medewerking
van de schuldenaar, het bestuur, verkregen kan worden. Artikel 300,
Boek 3, NBW maakt het mogelijk in geval iemand gehouden is jegens de
ander een rechtshandeling te verrichten, dat de uitspraak van de rechter
in de plaats treedt van een akte van degene die tot de handeling is
gehouden of dat een vertegenwoordiger wordt aangewezen die de hande-
ling zal verrichten. Deze bevoegdheid van de rechter is discretionair. Bij
gebruik van deze bevoegdheid zal hij de betrokken belangen dienen af te
wegen, ook de algemene belangen van het bestuur die bij de publiekrech-
telijke bevoegdheid zijn betrokken. Wanneer deze belangen zwaarwe-
gend(er) zijn, zal in veel gevallen al geen veroordeling tot nakoming
mogelijk zijn geweest en is er geen gehoudenheid ontstaan, maar ook
wanneer dat wel het geval is, zal de rechter opnieuw alle belangen dienen
af te wegen. Daarnaast kan, volgens artikel 300 NBW, de aard van de
rechtshandeling aan de toewijzing van de vordering in de weg staan. Dit
lijkt ten aanzien van publiekrechtelijke rechtshandelingen het geval te
zijnl08. Naar mijn mening kunnen in het algemeen slechts de wettelijke
bevoegde organen deze handelingen verrichten. Dit zou in ieder geval
gelden voor de handelingen die geschorst en vernietigd kunnen worden
en de handelingen die onderworpen zijn aan goedkeuring van een hogere
overheid. Verder pleit tegen de bevoegdheid van de rechter in deze, dat
alleen de bestuursorganen zelf politiek ter verantwoording kunnen worden
geroepen voor de uitoefening van de bevoegdheid. Tot slot kan de rechter
bij zijn veroordeling tot nakoming op vordering van de schuldeiser een
dwangsom opleggen, hetgeen voor het bestuur "een krachtige aansporing"
zal zijn "om, van twee kwaden het minste kiezend, aan de veroordeling
te voldoen"109.

108 Vergelijk H. Stein, die stelt dat artikel 300, Bock 3, nooit dienst kan doen om
toekomstige contractanten te dwingen onderhandelingen voort te zetten. Artikel 300
kan een wilsverklaring vervangen,  maar niet de wilsvorming; Mon. Nicuw BW A-13
(Stein), pp. 88-89.

109 Asser/Hartkamp I, achtste druk 1988, p. 584.
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3.5.3   Redelijkheid, billijkheid en onvoorziene omstandigheden

Wat betreft de rol van de redelijkheid en billijkheid kan worden opge-
merkt dat deze begrippen voor de overheid een "bijzondere" invulling
kunnen krijgen. Zo zou naar mijn mening een vordering tot nakoming
door de wederpartij van de overheid kunnen worden afgeweerd met een
beroep op de redelijkheid en billijkheid als de overheid wegens zwaar-
wegende algemene belangen110 de overeenkomst niet na kan komen. Een
zwaarwegend belang heeft de overheid wanneer door nakoming van de
overeenkomst onherstelbare schade aan een algemeen belang wordt
aangericht. Vaak zal dan ook een beroep op onvoorziene omstandigheden
mogelijk zijn.

Overigens behoudt de crediteur ook in de hierboven bedoelde gevallen
zijn recht op schadevergoeding. Van groot belang is hierbij dat de
overheid zeer zorgvuldig blijft handelen. De wederpartij dient tijdig te
worden ingelicht en men dient te overleggen over mogelijkheden om de
schade zo beperkt mogelijk te houden. Doet de overheid dit niet, dan
bestaat het gevaar dat zij haar recht op niet-nakoming verspeelt of ten
minste de maximale schadevergoeding dient te betalen. Dat deze schade

aanzienlijk kan zijn, blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 10
augustus 1988 (NJ 1989, 157)111.

Verder kan worden bezien of zich voor de overheid bijzondere on-
voorziene omstandigheden kunnen voordoen die een beroep op artikel
258, Boek 6, NBW mogelijk maken. Het is bij voorbeeld de vraag of de
overheid gewijzigde beleidsinzichten kan brengen onder omstandigheden
die niet zijn voorzien en nakoming van een overeenkomst zo bezwaarlijk
maken dat van de overheid deze naar de maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet kan worden gevraagd. Uit het arrest van het Hof 's-
Hertogenbosch van 13 maart 1990, KG 1990, 145, blijkt dat de wens van
het Samenwerkingsverband Vuilverwerking Zuidelijk Zuid-Limburg zich
aan het provinciaal beleid te conformeren niet geheel op de contract-
partner mag worden afgewenteld. De bezwaren uit milieuoogpunt tegen de
in het contract voorziene gebruik van de vuilstortplaats staat, volgens
het Hof, niet aan nakoming van de financiele contractuele verplichtingen
in de weg.

110 Vgl. artikel 168, Bock 6, NBW, dat bepaalt dat de rechter een vordering tot een
verbod van een onrechtmatige gedraging kan afwijzen, omdat de gedraging wegens

zwaarwegende maatschappelijke belangen moet worden geduld. Het artikel vormt de
tegenhanger van artikel 258, Boek 6, NBW (ontbinding of wijziging van de over-
eenkomst wegens onvoorziene omstandigheden), voor de (on)rechtmatige daad.

111 Zie over het in het arrest van de Hoge Raad bevestigde arrest van het Hof 's-
Hertogenbosch van 8 juli 1986: Kobussen, a.w. 1987, pp. 169-175 en JA.M. van

Heijningen, J.H.M. van Erp, Beleidsgarantie-overeenkomst en onvoorziene omstan-

digheden, Bouwrecht 1987, pp. 405-416.
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Een andere vraag die in verband met opzegging van overeenkomsten
door de overheid ook in de jurisprudentie aan de orde is geweest, is of
de noodzaak voor de overheid tot bezuiniging over te gaan ook onder
onvoorziene omstandigheden kan worden gerekend. De president van de
rechtbank 's-Gravenhage acht het in zijn uitspraak van 10 november
1987 (KG 1987, 512) onder omstandigheden mogelijk, dat de noodzaak
tot bezuinigingen een beroep op onvoorziene omstandigheden rechtvaar-
digt. Hij voegt daar echter aan toe dat daarvoor wel overleg nodig is
over de verstrekkende gevolgen van in casu de intrekking van de subsi-
die. Zo kan financiele nood ontbinding van een overeenkomst (ook het
afbreken van onderhandelingen) rechtvaardigen, maar zoals iedere partijzal ook de overheid zich de belangen van de wederpartij dienen aan te
trekken. Zo zal aan de wederpartij schade moeten worden vergoed. De
overheid kan haar risico op aansprakelijkheid beperken door in een zeer
vroegtijdig stadium mededeling te doen van en te informeren over een
mogelijke wijziging in beleidsinzichten112. Door zorgvuldig handelen kan
de schade worden beperkt.

In 1983 verkoopt N. aan de gemeente 's-Gravenhage grond. Bij die
overeenkomst krijgt N. optie op een perceel in eigendom van de gemeen-te. Kort na de verkoop verklaart N. de grond van de gemeente te willen
kopen. De afwikkeling van de verkoop laat op zich wachten, omdat de
aan te kopen grond vervuild blijkt te zijn. Uiteindelijk verklaart N. in
1986 de grond te willen afnemen, terwijl over de inhoud van de trans-
portakte volledige overeenstemming bestaat. Uit het vonnis blijkt, dat de
gemeenteraad nu een nieuw besluit tot verkoop en eigendomsoverdracht
van de grond moet nemen, hetgeen geweigerd wordt omdat over de
bestemming van te verkopen grond nieuwe plannen zijn gemaakt. De
vraag is nu of de gemeenteraad tot nakoming van de overeenkomst van
1983 kan worden gedwongen. De president van de Rechtbank 's-Graven-
hage is van oordeel dat dit mogelijk is, omdat het hier een uitvoerings-
handeling betreft waarop gewijzigde beleidsinzichten geen invloed meer
kunnen uitoefenen en gezien het dringende (fiscale) belang van N. bij delevering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vrijheid van publiek-
rechtelijk handelen en privaatrechtelijk handelen. Het lijkt alsof de
president van mening is dat deze vrijheid bij publiekrechtelijk handelen
groter is en er dan meer ruimte bestaat om aan gewijzigde beleidsin-
zichten uitvoering te geven. Hieronder zal blijken dat deze vrijheid bij
bestuursrechtelijk handelen ook beperkt is. In dit geval heeft de gemeen-
te, volgens de president, niet meer de vrijheid ten aanzien het betref-
fende perceel grond een ander beleid te voeren en dient zij mee te
werken aan de levering van de grond. Niet helemaal duidelijk is, wat de
draagwijdte van de overweging is dat de gewijzigde beleidsinzichten nogin geen enkel opzicht in een bestemmingsplan zijn geformaliseerd. De
vraag of de gemeente zich op onvoorziene omstandigheden kan beroepen,

112 Vranken, a.w., pp. 106,107.
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is niet expliciet aan de orde geweest. Verder is niet duidelijk of het
aanbod van N. om de grond onmiddellijk na 1 januari weer terug te
verkopen aan de gemeente doorslaggevend is geweest.

De Hoge Raad heeft zich in zijn arrest van 23 juni 1989113  in het
geschil tussen Centraal Gasbedrijf Nederland en de gemeente Nieuwegein
over de nakoming van een gemeenschappelijke regeling, gebogen over de
vraag of de overheid zich bij gewijzigde beleidsinzichten kan beroepen
op onvoorziene omstandigheden. De Hoge Raad overweegt dat de vorde-
ring tot nakoming moet worden afgewezen en de wederpartij genoegen
moet nemen met schadevergoeding als voldoende rechtvaardiging bestaat

voor afwijking van de overeenkomst bij gewijzigde beleidsinzichten. De
gemeente Nieuwegein kan dan niet aan de overeenkomst worden gehou-
den. Omstandigheden hierbij van belang zijn

"de aard van de overeenkomst, de aard van de overheidstaak op de
uitoefening waarvan het overheidslichaam zich beroept, en, wan-
neer het om een beleidswijziging gaat, om de aard en het gewicht
van de maatschappelijke belangen die met de beleidswijziging zijn
gediend."

Vastgesteld moet worden in hoeverre deze omstandigheden zich voordoen.
Niet kan worden volstaan met een marginale toetsing door uitsluitend
beantwoording van de vraag of de gemeente in redelijkheid heeft kunnen

menen dat, of slechts te controleren of er redenen kunnen zijn voor de

beleidswijziging. De omstandigheid dat de aard van de overeenkomst
publiekrechtelijk is of dat het hier gaat om een zaak die de huishouding
van de gemeente betreft, of dat de overeenkomst gebruikt is ter uitvoe-
ring van de publiekrechtelijke taak rechtvaardigt zo'n beperkte toetsing
niet.

Hoe moeilijk het is in het algemeen iets te zeggen over de omstan-
digheden die een beroep op afwijking rechtvaardigen blijkt uit de voor-
beelden die Hartlief en Tjittes in hun bespreking van het onderhavige
arrest noemen114. De overheid zou eerder van een overeenkomst over de
vervaardiging van fraudebestendige paspoorten af kunnen, dan van een
overeenkomst over de bestemming van grond. Naar mijn mening valt
hierover in zijn algemeenheid niets te zeggen. Het maatschappelijk belang
dat is gemoeid met de bestemming van grond, kan minstens even groot
zijn als het maatschappelijk belang van een fraudebestendig paspoort.
Steeds zal moeten worden nagegaan welke schade het gevolg zal zijn van
nakoming van de overeenkomst. Het belang van de overheid bij het
voorkomen van deze schade moet dan worden afgewogen tegen het belang
dat de wederpartij heeft bij nakoming.

113 RvdW 1989, 176; Bouwrecht 1989, nr. 12. Zie de bespreking van het arrest door T.
Hartlief en R.PJ.L. Tjittes, Overeenkomsten met de overheid en onvoorziene omstan-

digheden, Bouwrecht 1989, pp. 889-893.

114 Tjittes en Hartlief, a.w., pp. 891-892.
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3.6 Conclusie

Het hierboven besproken arrest bevestigt de opvatting dat de bijzondere
positie van de overheid niet zo ver gaat dat zij zich bij wijziging van
beleid altijd kan onttrekken aan nakoming van een overeenkomst. Gebon-
denheid aan de overeenkomst lijkt voorop te staan. Artikel 258, Boek 6,
NBW geldt ook voor de overheid onverkort. Bij de beoordeling of tot
nakoming kan worden veroordeeld, wordt wel rekening gehouden met de
bijzondere positie van de overheid in die zin dat onder andere de aard
van de overheidstaak en de (algemene) belangen die met de beleidswijzi-
ging zijn gediend bij de beoordeling worden betrokken. Deze omstan-
digheden kunnen voor de overheid een beroep op onvoorziene omstandig-
heden rechtvaardigen. Verder is opvallend dat de positie van de overheid
niet leidt tot een marginale toetsing van de vereisten voor afwijking van
de overeenkomst. Hiermee lijken de Landsmeerarresten achterhaald, die
in het algemeen worden aangehaald als schoolvoorbeelden voor de margi-
nale toetsing door de burgerlijke rechter van de verplichting tot nako-
ming van overeenkomsten.

4        Nakoming in het bestuursrecht

4.1 Inkiding

In de inleiding van dit hoofdstuk is betoogd dat de wijze waarop ver-
wachtingen worden gewekt, relevant is voor de gegrondheid van het
vertrouwen dat conform de verwachtingen gehandeld wordt. Baseert men
zijn verwachtingen louter op besluiten met een algemene strekking -dus
niet gericht tot een bepaalbare groep van personen- dan worden deze
verwachtingen minder snel als rechtens relevant aangemerkt.

Op deze plaats wordt verder alleen de gebondenheid door concrete
handelingen behandeld. Bij die behandeling van nakoming in het be-
stuursrecht wordt onderscheid gemaakt naar gebondenheid aan verwach-
tingen gewekt door (niet) handelen of toezeggingen (4.2) en naar gebon-
denheid aan beschikkingen (4.3). Bij de behandeling van de gebondenheid
aan beschikkingen wordt achtereenvolgens de vraag besproken wanneer
een bevoegdheid tot intrekking van een beschikking bestaat (4.3.1) en de
wijze waarop van die bevoegdheid gebruik mag worden gemaakt (4.3.2).
In paragraaf 4.4 wordt besproken in hoeverre dwaling van de overheid,
al of niet door "verwijtbaar" toedoen van de burger ontstaan, de gebon-
denheid aan beschikkingen beYnvloedt. Reden voor intrekking kan ook
zijn strijdigheid van de beschikking met een besluit van algemene strek-
king (4.5). Tot slot komt aan de orde of onvoorziene omstandigheden
voor de overheid een geldige reden kunnen opleveren voor de intrekking
(4.6). De paragraaf wordt afgesloten met een conclusie (4.7).
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4.2       Gewekt vertrouwen door feitelijk handelen en toezeggingen

4.2.1   Feitelijk (niet)handelen

Het bestuur kan onder omstandigheden een bevoegdheid verwerken door
niet te handelen. Dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn, blijkt onder
andere uit de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling rechtspraak
waarin is geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders
ook twintig jaar na verlening van een bouwvergunning de bevoegdheid
tot intrekking niet heeft verlorenl15o Daarbij speelde waarschijnlijk

echter nog een rol dat de vergunninghouder pas van het bestaan van de
vergunning hoorde, toen hij een (nieuwe) vergunning aanvroeg. In dat
geval bestond er dus eigenlijk geen vertrouwen van de kant van de
vergunninghouder, laat staan gerechtvaardigd vertrouwen. In dit geval is
er eigenlijk sprake van rechtsverwerking van de zijde van de burger.
Hij heeft afstand gedaan van de bescherming die het recht hem gaf door
desinteresse. In het arrest van de Hoge Raad van 11 maart 1988116 is

rechtsverwerking van de zijde van het bestuur aangenomen. De gemeen-
te Breda deelde in augustus 1979 aan W. mee dat de aan zijn ex-echtge-
note verleende bijstand, op hem zou worden verhaald. Vervolgens ontving
hij twaalf acceptgirokaarten waarmee hij maandelijks het verschuldigde
bedrag moest voldoen. Daarna hoorde hij gedurende bijna zes jaar niets
van de gemeente, totdat hem op 5 februari 1985 werd meegedeeld dat hij
niet aan zijn onderhoudsplicht had voldaan en dat de achterstand
fl.22.836 bedroeg. De volgende passage uit het arrest van de Hoge Raad
is vooral van belang:

"Het volstrekte stilzwijgen van de gemeente blijkt het gevolg van
interne problemen op de betreffende afdeling. Naarmate er echter
meer tijd verstreek, is W. er steeds meer op gaan vertrouwen dat
er op hem geen (volledig) verhaal meer zou worden gehaald en is
hij daar zijn bestedingspatroon op gaan aanpassen. De Hoge Raad
is van oordeel dat de gemeente gegeven deze omstandigheden in
redelijkheid niet heeft kunnen besluiten de kosten van de v66r 4
februari 1985 verleende bijstand te verhalen."

In dit geval is het de gemeente die door het tonen van desinteresse
afstand heeft gedaan van het recht op tel-ugvordering over de voorgaan-

de jaren. Voor de toekomst kan de bijstand weer wel warden verhaald.
Wanneer een belanghebbende een hinderwetvergunning voor een

varkensmesterij heeft en in overleg met en met goedkeuring van het
gemeentebestuur de stal elders op zijn perceel plaatst en daarna opnieuw
een hinderwetvergunning aanvraagt, mag hij

"er in redelijkheid op vertrouwen dat hem die vergunning ook zou
worden verleend"117.

115  VzAR 23 juni 1988, KG 1988, 327.

116 NJ 1988, 611, m.nt. J.B.M. Vranken.
117 KB 9 februari 1988, nr. 13, Bouwrecht 1988, p. 688.
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Door het meedenken over een geschikte(re) plaats voor de varkensstal is
het vertrouwen gewekt, dat ook een nieuwe vergunning zou worden
verleendl18

Uit het systeem van de Ziekenfondswet vloeit voort dat ziekenfondsen
uitgaven pas achteraf aan de Ziekenfondsraad kunnen declareren en
verantwoorden. De Ziekenfondsraad laat uitgaven die hij onverantwoord
vindt buiten beschouwing. Daarbij dient echter wel aan verwachtingen
die in het verleden door het beleid van de raad zijn gewekt, te worden
voldaan. Dit betekent dat kosten die in het verleden wel zijn vergoed,
niet ineens zonder waarschuwing buiten beschouwing kunnen worden
gelatenl19

In paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk is gebleken, dat het niet mogelijk
is in alle gevallen op een vaste gedragslijn te vertrouwen. Ook al accep-
teert de inspecteur jarenlang bepaalde aftrekposten bij een belastingaan-
gifte, dan betekent dat nog niet dat hij ook voor de toekomst dezelfde
gedragslijn dient te volgenl-20. Gebleken is dat een bewuste standpuntbe-
paling door het bestuursorgaan een voorwaarde is voor gebondenheid. De
uitspraak van de Afdeling geschillen van bestuur is goed te passen in de
lijn van deze jurisprudentie. De ziekenfondsen houden bij de vergoedingen
die zij zelf uitkeren uiteraard rekening met het beleid van de Zieken-
fondsraad. Wanneer de Ziekenfondsraad uitgaven vergoedt, mogen de
ziekenfondsen ervan uitgaan dat de gedane uitgaven "bewust" verantwoord
zijn geacht en kunnen zij onder gelijk blijvende omstandigheden in het
nieuwe jaar doorgaan met de vergoedingen. Wanneer het beleid van de
Ziekenfondsraad ten aanzien van "het verantwoord achten van de uit-
gaven" wijzigt, dient hiervan vooraf mededeling te worden gedaan aan de
ziekenfondsen, zodat zij hun beleid daar weer op kunnen afstemmen. Een
wijziging van beleid heeft voor de ziekenfondsen belangrijke gevolgen.
Indien de wijziging van de gedragslijn van de inspecteur belangrijke
gevolgen heeft voor een belastingplichtige, kan dit volgens de Hoge
Raad121 gevolgen hebben voor de bevoegdheid van de inspecteur. Verder
kunnen zich, blijkens het arrest van de Hoge Raad, ook andere omstan-
digheden voordoen, waardoor de inspecteur aan zijn vaste gedragslijn
gebonden wordt geacht. Dit kan bij voorbeeld het geval zijn wanneer uit
correspondentie, uit een tegemoetkoming aan een bezwaar betreffende
dezelfde zich onveranderd voordoende aangelegenheid, uit gevoerde

118 Vgl. ook VzAR 29 mei 1990, KG 1990, 310, waarin onder andere een convenant aan
het besluit tot vervroeging van het tijdstip waarop vliegtuigen mogen opstijgen, in
de weg stond, terwijl de betrokken bestuursorganen geen partij waren bij het con-
venant en dus volgens de voorzitter formeel niet aan het convenant waren gebonden.
Defensie hechtte blijkens een schrijven weI aan het bestaan van het convenant en
kon daarom niet in strijd met het convenant de toestemming verlenen.

119 AGvB 31 mei 1989, AB 1989, 544.
120 HR 13 december 1989, AB 1990,184.

121 Zie het hierboven genoemde arrest van 13 december 1989.
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besprekingen of uit een uitdrukkelijk en gemotiveerd standpunt van de
belastingplichtige bij een eerdere aangifte, de indruk is ontstaan dat de
inspecteur "bewust" een standpunt heeft ingenomen.

4.2.2 Toezeggingen

Is aan een afgewezen asielzoeker de toezegging gedaan dat hij niet
volgens een bepaalde methode het land zal worden uitgezet, vormt
uitzetting volgens die methode een onrechtmatige daad door de staat
jegens die asielzoeker122. Opneming van openbare werken in een be-
stemmingsplan, kan niet leiden tot gerechtvaardigd vertrouwen dat die
werken ook zullen worden uitgevoerd. De overheid is daartoe immers niet
verplicht. Voor het niet uitvoeren van deze werken, bestaat dan ook
geen verplichting tot schadevergoeding. Uit het koninklijk besluit van 15
juli 1980 (nr. 135, AB 1981, 113) blijkt dat dit anders kan zijn als over
die uitvoering een toezegging is gedaan.

Als jegens een burger gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat niet
van een bepaalde bevoegdheid gebruik zal worden gemaakt, is het toch
gebruiken van die bevoegdheid onrechtmatig. De FIT zegde toe het in
gebruik hebben van een niet door de FIT geleverde en goedgekeurde
bedrijfstelefooninstallatie te gedogen, zolang bij een storingsonderzoek
niet zou worden geconstateerd dat een storing te wijten is aan het slecht
functioneren van de installatie. Hoewel de FIT in beginsel volgens de
wet de bevoegdheid heeft zo'n installatie van het telefoonnet los te
koppelen, mag van deze bevoegdheid geen gebruik worden gemaakt in
strijd met die toezegging, maar alleen indien aan de gestelde voorwaarde
niet is voldaan en de bedrijfstelefooninstallatie een storing veroor-
zaakt123

Bij een -jaarlijks te verlenen- vergunning om mechanisch naar kok-
kels te vissen werd de mededeling gevoegd, dat de verlening van de
vergunning in het komende jaar afhankelijk werd gesteld van de resul-
taten van een gestart onderzoek naar de "recruitment" in de getijden-
zone124. In 1989, het volgende jaar, werd de nieuwe vergunningaanvraag
geweigerd, terwijl de onderzoeksresultaten nog niet bekend waren. De
vraag rees of verzoeker zich op het vertrouwensbeginsel kon beroepen
nu de vergunning naar tijdsduur beperkt was. De voorzitter oordeelt dat
terecht een beroep op het vertrouwensbeginsel is gedaan.
"Dit geldt met name wanneer de vergunning een seizoenmatige, telkenja-
re in beginsel terugkerende activiteit betreft."
Verzoeker mocht de toelichting bij de in 1988 verleende vergunning
opvatten als een toezegging dat het beleid bij vergunnningverlening niet
gewijzigd zou worden, indien de uitslag van het onderzoek daartoe niet

122 HR 13 december 1985, NJ 1987, 171.
123 Hof's-Hertogenbosch 4 oktober 1988, NJ 1989, 295.
124 VzAR 3 augustus 1989, KG 1989, 371.
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zou nopen. De weigering door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij was gebaseerd op het grote aantal aanvragen. Dit is volgens
de voorzitter geen reden om degenen die vorig jaar al over een vergun-
ning beschikten en al tot een bepaalde bedrijfsactiviteit waren toegelaten
een vergunning te weigeren. Het beroep op het vertrouwensbeginsel is
gegrond.

De provincie Noord Holland zegde op 29 juli 1969 aan de Kerkvoog-
dij Hervormde Gemeente te Haarlem toe aan de kosten van de restauratie
van de St. Bavokerk te Haarlem te zullen bijdragen. Later, in 1976, zag
zij zich genoodzaakt haar subsidiebeleid te wijzigen, omdat het aantal
aanvragen groter werd, de kosten stegen en het beschikbare budget niet
was verhoogd. De nieuwe uitgangspunten werden vastgelegd in een Nota
monumentenbeleid. Op basis van deze Nota besluit zij de subsidiebijdrage
voor de restauratie van de St. Bavokerk in te trekken net voor de
daadwerkelijke start van de restauratie. De Afdeling rechtspraak stelt in
haar uitspraak vast, dat de Kerkvoogdij zonder de tussentijdse beleids-
wijziging zou hebben mogen verwachten dat de provincie aan de res-
tauratiekosten zou bijdragen. Daarna bespreekt de Afdeling de vraag of
de beleidswijziging de intrekking van de subsidie kan rechtvaardigen. Op
het beginsel dat beleid gewijzigd kan worden dient een uitzondering te
worden gemaakt wanneer

"onder de vigeur van het vroegere beleid een concrete toezegging
is gedaan. Het beginsel der rechtszekerheid brengt met zich mee
dat de belanghebbende er in het bijzonder dan op mag rekenen dat
een gedane toezegging gestand wordt gedaan indien het betreft de
medewerking aan een project dat een lange termijn van uitvoering
vergt en de toezegging niet onder de voorwaarde dat het beleid
ongewijzigd blijft, is gedaan. Slechts niet voorzienbare, zwaar-
wegende wijzigingen in de omstandigheden zouden dan voor een
terugkomen op de gedane toezegging een rechtvaardiging kunnen
opleveren."

Of deze wijzigingen voldoende zwaarwegend zijn hangt af van de belan-
gen die door de intrekking worden geschaad. In dit geval zijn de belan-
gen van de Kerkvoogdij zeer gewichtig, omdat door de intrekking de
dringend noodzakelijke restauratie onzeker was geworden. Naast het
rechtszekerheidsbeginsel acht de Afdeling ook het zorgvuldigheidsbeginsel
geschonden, omdat de provincie zich de gevolgen van de intrekking voor
de Kerkvoogdij in het geheel niet had aangetrokken; ze had de voogdij
niet gehoord en de intrekking was en passant meegedeeld. Tot slot is het
de Afdeling gebleken dat het voor restauratiesubsidies bestemde budget
nog wel ruimte voor honorering van de toezegging bood. Het besluit tot
intrekking van de subsidie wordt vernietigd.

Uit deze uitspraak blijkt dat een toezegging de overheid in dezelfde
mate kan binden als een overeenkomst naar burgerlijk recht. De gronden
die afwijking van de toezegging volgens de Afdeling zouden rechtvaar-
digen lijken, zoals hierboven is gebleken, erg veel op de criteria die in
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het privaatrecht worden gebruikt om een beroep op onvoorziene omstan-
digheden te beoordelen.

In haar uitspraak van 12 juni 1980 (AB 1981, 28) acht de Afdeling
rechtspraak intrekking van een toezegging tot materiale steun voor de
organisatie van de Olympische Spelen voor gehandicapten, de Paralym-
pics, gerechtvaardigd. In de uitspraak is niet expliciet nagegaan of zich
onvoorziene omstandigheden hadden voorgedaan, maar deze zijn wel
aanwijsbaar. Tegen subsidiaring van de Spelen was een groeiend verzet
gerezen, omdat ook een Zuidafrikaans team zou deelnemen. In de Tweede
Kamer was een motie aangenomen waarin werd aangedrongen op intrek-
king van de toezegging tot subsidiering. De voorzitter van de Afdeling
rechtspraak acht intrekking van de toezegging gerechtvaardigd, omdat de
regerin  de morele plicht heeft een motie van de Tweede Kamer uit te
voeren*25. De Afdeling rechtspraak acht intrekking van de toezeggi 
gerechtvaardigd op gronden ontleend aan de inhoud van de motiel
Gevolg van handhaving van de toezegging zou zijn, dat de Spelen zouden
gaan plaatsvinden

"onder een voortdurende en groeiende tegenwerking van vele zijden
met mogelijk fnuikende gevolgen voor de Spelen zelf'.
Een garantieverklaring voor uitkering van pensioenen aan te werven

personeelsleden, in casu kort-verband-vrijwilligers voor uitzending naar
Indonesi8, bindt de overheid aan nakoming. Van belang hierbij zijn de
omstandigheden waaronder de toezeggingen zijn gedaan (met de toezeg-
gingen zijn mensen in dienst "gelokt") en het verdere optreden van de
overheid (degenen die eerder naar Nederland terug wilden keren, zijn
bedreigd met het vooruitzicht dat zij hun extra vergoedingen zouden
mislopen)127.

Wanneer twee wethouders de toezegging doen een woning voor een
bepaald bedrag te verkopen, dan moet die toezegging zo worden opgevat
dat zij een zorgvuldigheidsplicht hebben, te bevorderen dat de gemeente-
raad het besluit tot verkoop tegen het afgesproken bedrag zal nemen.
Noch wethouders, noch burgemeester en wethouders, zijn bevoegd tot
verkoop van onroerend goed over te gaan. Deze bevoegdheid komt im-
mers krachtens artikel 171 gemeentewet toe aan de gemeenteraad. Aan
de zorgvuldigheidsplicht is voldaan, wanneer de wethouders aanvankelijk
hebben gehandeld en gestemd conform de toezegging. Wanneer zij

"eerst nadat het besluit desondanks in andere zin was uitgevallen,
in een volgende vergadering voor de handhaving van dit eenmaal
genomen besluit hebben gestemd, zal -behoudens bijzondere om-

125 VzAR 3 januari 1980, AB 1980, 353.
126  Zie de annotatie van J.E. Goldschmidt in AB  1981,  28.
127 HR 9 juni 1989, TAR 1989, 186. De toezegging kon worden nagekomen door pen-

sioenwetgeving, hetgeen niet is geschied, maar daarnaast ook door een aanvulling op
het pensioen door betaling uit niet speciaal daarvoor gereserveerde algemene mid-
delen. Zie over het arrest Mariette Kobussen, TAR 1990, pp. 652-655.
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standigheden waarvan het middel niet rept -geen aansprakelijkheid
van de gemeente op niet-nakoming van de toezegging worden
gegrond"128.
Hierboven is reeds ter sprake gebracht dat de bevoegdheid van dege-

ne die vertrouwen opwekt van groot belang is voor beantwoording van
de vraag of sprake is van rechtens relevante verwachtingen. Onbevoegd-
heid kan echter niet altijd worden tegengeworpen. Zo oordeelt de Afde-
ling rechtspraak in haar uitspraak van 27 november 1981 (AB 1982, 139,
Landbouwloods Oude Tonge) dat een toezegging van de burgemeester
over de mogelijkheid van het gebruik van een schuur voor detailhandel
het college van burgemeester en wethouders bindt. Wellicht speelde
daarbij een rol dat op basis van de toezegging inmiddels investeringen
waren gedaan.

Dat een toezegging van de burgemeester het college niet altijd bindt,
blijkt uit de beschikking van de voorzitter van de Afdeling rechtspraak
van 20 oktober 1988 (AB 1989, 389). De burgemeester deelde (enige malen)
op verzoek van belanghebbende mede dat het plaatsen van een los balkon-
hek toelaatbaar was. Later bleek het losse balkonhek een bouwwerk te
zijn waarvoor een bouwvergunning nodig was die echter nooit afgegeven
kon worden, omdat de bouw van het hek strijdt met het bestemmings-
plan. Het college is niet aan de toezegging van de burgemeester gebonden,
omdat de burgemeester niet de indruk had gewekt het standpunt van het
bevoegde orgaan weer te geven.

Dwaling bij het doen van toezeggingen geeft het bestuur niet zonder
meer de bevoegdheid een gedane toezegging in te trekken. Een toezeg-
ging van het hoofd van de plaatselijke politie te gedogen dat Y. veilig-
heidswerk verricht zonder zijn vereiste toestemming totdat de Minister
van Justitie heeft beslist over toelating tot de particuliere beveiligings-
organisatie van het bedrijf waar Y. werkt, kan niet worden ingetrokken
wanneer het besluit van de minister langer dan verwacht op zich laat
wachten. De voorzitter van de Afdeling rechtspraak acht deze intrekking
onrechtmatig, omdat het terugkomen op de toezegging niet gerechtvaar-
digd kan worden door de foute inschatting van de commissaris van de
beslistermijn van de minister en ook niet van nieuwe omstandigheden is
gebleken129.

Geconcludeerd kan worden, dat in de jurisprudentie gebondenheid
aan rechtens relevante toezeggingen wordt aangenomen, tenzij niet
voorzienbare zwaarwegende omstandigheden tot ahwijking nopen. Voor de
burger lijkt het probleem echter te zijn verschoven naar de vraag wan-
neer er sprake is van een rechtens relevante toezegging. Bij de beoor-
deling daarvan, is het in het algemeen van belang of de toezegging is
gedaan door het bevoegde orgaan. Het zorgvuldigheidsbeginsel eist voor
de gevallen waarin afwijking van de rechtens relevante toezegging is

128 HR 1 mei 1987, NJ 1988,949.
129  VzAR 10 juli 1986, KG 1986, 383.
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gerechtvaardigd, dat de nadelige gevolgen worden verzacht of ondervan-
gen130

Toezegging door de burger
Tot slot moet worden opgemerkt dat ook de burger aan een door hem
gedane toezegging gebonden kan worden geacht. Zo oordeelt de Centrale
Raad van Beroep in zijn uitspraak van 17 mei 1984 (TAR 1984, 152) dat
de ambtenaar in beginsel

"gehouden is tot nakoming van een toezegging of akkoordverkla-
ring welke hij vrijwillig en zonder dwaling jegens een administra-
tief orgaan heeft gedaan of afgelegd, tenzij het onderwerp van die
toezegging of akkoordverklaring op zodanige wijze in strijd met
enig algemeen verbindend voorschrift of anderszins zodanig on-
houdbaar of ontoelaatbaar is, dat het administratief orgaan niet
van de ambtenaar had mogen vergen daarmede in te stemmen."

Wanneer een akkoord plaatsvindt in het kader van de voorbereiding van
een besluit dat in strijd is met de regeling waarop dat besluit steunt, zal
de akkoordverklaring niet aan een inhoudelijke toets van dat besluit in
de weg staan131,

Als grondslag voor de gebondenheid van de ambtenaar wordt het
rechtszekerheidsbeginsel aangemerkt. Dit beginsel vormt dus ook in het
bestuursrecht zowel voor het bestuur, als voor de burger grondslag voor
gebondenheid. Scheltema stelt als nadere eis voor gebondenheid van de
burger aan eigen voorafgaand handelen, dat de overheid in vertrouwen
op de gedraging van de burger zelf iets heeft gedaan wat zij zonder die
gedraging niet zou hebben gedaan. De burger mag niet zonder die extra
eis tot een prestatie verplicht worden waartoe hij zonder zijn ver-
trouwenopwekkende gedraging niet verplicht zou kunnen worden132o
Scheltema merkt dus de dispositie-eis aan als voorwaarde voor gebonden-
heid van de burger.

Toezegging of informatie
Van de toezegging kan worden onderscheiden de situatie waarin het
bestuur aan de burger informatie heeft gegeven over zijn rechtspositie.
Later kan blijken dat de informatie niet in overeenstemming is met de
wettelijke regeling. Voor de gebondenheid aan handelen conform de
informatie is dan van belang of de informatie in het algemeen wordt
verstrekt, bij voorbeeld als toelichting op een belastingformulier133, of

130 AR 12 juni 1980, AB 1980, 28 (Paralympics).
131 CRvB 22 maart 1990, AB 1990, 477, m.nt. Hennekens.

132 Scheltema,aw. 1975,9 52.
133 HR 9 maart 1988, NJ 1989, 715. Het arrest handelt over gebondenheid van de fiscus

aan een onjuiste toelichting bij een aangiftebiljet. In casu dient volgens de Hoge
Raad een juiste toepassing van de wet voorrang te krijgen boven honorering van het
vertrouwensbeginsel.
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toegespitst op de positie van de burger. De gebondenheid aan informatie
in de tweede vorm is uit haar aard groter. Dit onderscheid, of beter
gezegd de gradatie in gebondenheid, hangt samen met het onderscheid
tussen gebondenheid aan besluiten van algemene strekking en besluiten
met een concrete strekking™o

Toezegging contra-legem
Bij de beoordeling van de plicht tot nakoming is het van belang of de
wettelijke regeling aan nakoming van de toezegging in de weg staat.
Scheltema vermeldt als een van de rechtvaardigingsgronden voor wat hij
in navolging van advocaat-generaal Mok aanduidt als het tweede graads-
vertrouwensbeginsel (bescherming van gewekt vertrouwen ondanks strijd
met de wet) de ingewikkeldheid van regelgeving135. Voor de burger is
vaak op grond van de wettelijke voorschriften niet meer uit te maken
wat zijn rechtspositie is. Voor zijn rechtszekerheid is hij dan aangewe-
zen op informatie van het bestuur dat de wet moet toepassen. Blijkt de
informatie niet te kloppen dan is het tegenwerpen van de wet in strijd
met de rechtszekerheidsbeginsel. Fouten gemaakt door de overheidsor-
ganisatie behoren niet op de burger te worden

af wenteld.
Dit wordt

anders als de belangen van derden in het geding zijnl   .
Hoofdregel blijft dat de wet moet worden toegepast. Slechts in bij-

zondere gevallen dient van een strikte toepassing van de wet te worden
afgeweken. Daarvoor dient sprake te zijn van een bevoegd gedane bin-
dende toezegging door de verstrekking van "uitdrukkelijke, ondubbelzin-
nige en ongeclausuleerde" inlichtingen die voor de belanghebbende ge-
dragsbepalend zijn geweest137.

4.3     Gebondenheid aan bescizikkingen

4.3.1   Wanneer bestaat de bevoegdheid tot intrekking?138

De bevoegdheid tot intrekking van een beschikking kan expliciet toege-
kend zijn in de wettelijke regeling die ook het afgeven van de beschik-

134 Zie paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk.
135 M. Scheltema, Enkele gedachten over het vertrouwensbeginsel in het publickrecht,

RM 77,emis 1984, p. 546.
136 Scheltema, a.w. 1984, p. 548.
137 CRvB 6 december 1989,AB 1990, 372, m.nt. WASD.
138 Het begrip intrekking is hier gebruikt als neutraal begrip in die zin, dat hiermee

niet bedoeld wordt dat het besluit met terugwerkende kracht wordt teruggenomen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen intrekking met terugwerkende kracht en
intrekking voor de toekomst.
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king regelt139. Die wettelijke regeling kan dan ook de voorwaarden
bevatten waaraan de intrekking moet voldoen. Zo bevatten (vele) sociale
verzekeringswetten termijnen waarbinnen de bevoegdheid tot intrekking
van een beschikking mogelijk is140. In het belastingrecht geldt een
termijn van vijf jaar. Artikel 16, derde lid, van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen, bepaalt dat de bevoegdheid een navorderingsaanslag vast
te stellen, vervalt door verloop van vijf jaren na het tijdstip waarop de
belastingschuld is voldaan. In het sociaal verzekeringsrecht wordt bij
termijnen waarbinnen een uitkering kan worden teruggevorderd een
termijn van twee jaar genoemd, tenzij de burger had moeten begrijpen
dat de verleende uitkering onjuist was. Wanneer een onjuist bedrag is
uitgekeerd door toedoen van de uitkeringsgerechtigde, geldt een termijn
van vijf jaar141. C)p de invloed van verwijtbaarheid van de burger op de
totstandkoming van de onjuiste beschikking wordt hieronder teruggeko-
men.

Verder wordt in beginsel een bevoegdheid tot intrekking van beschik-
kingen aangenomen, indien de burger niet op grond van een wettelijke
regeling aanspraak kan maken op de overheidsprestatie142. In dat geval
betreft de intrekking een vnje bevoegdheid van het overheidsorgaan.
Deze situatie doet zich (tot nu toe143) veelal voor bij de subsidierende
overheid. Uiteraard is de overheid bij de uitoefening van deze vrije
bevoegdheden gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
en kan het vertrouwensbeginsel aan intrekking in de weg staan.

Ook buiten de hierboven genoemde gevallen wordt wel een bevoegd-
heid tot intrekking aangenomen. Zo kan de beschikking -ook weer in

139 Vgl. echter VzAGvB 11 november 1988, RegelMaat 1989, pp. 110-111, m.nt. J. Teunis-
sen, waarin op grond van het ontbreken van een regeling tot intrekking van een
muziekvergunning in de Verordening Geluidhinder wordt aangenomen dat daartoe
geen bevoegdheid bestaat. De annotator geeft als mogelijke verklaring voor deze
uitspraak die zelf niet nader gemotiveerd is, dat de voorzitter op grond van een a-
contrario redenering tot zijn oordeel is gekomen. In de Wet geluidhinder is voor
andere gevallen weI voorzien in de regeling van intrekking van de vergunning. Verder
kan de intrekking worden beschouwd als een sanctie voor het opleggen waarvan,
wel een wettelijke grondslag noodzakelijk is.

140 J.H. van Kreveld, Juridische ontwikkeling van subsidieverhoudingen, in: E.M.H. Hirsch
Ballin, J.H. van Kreveld, Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen, Geschriften van de
MAR, Alphen aan den Rijn 1988, p. 219.

141 Artikel 36 nieuwe Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566), artikel 24 AOW, artikel 35 AWW.
142 Bij voorbeeld AGvB 31 oktober 1989 (AB 1990, 26). Zie voor een bespreking van

deze uitspraak en voor andere voorbeelden uit de jurisprudentie over deze categorie
intrekkingen de paragraaf over de wijze van uitoefening van de intrekkingsbevoegdheid.

143 De aanvulling 'tot nu toe' is opgenomen vanwege het streven ook aan subsiditring
een wettelijke basis te verschaffen. Of dit streven ertoe zal leiden dat subsidiering
werkelijk volgens wettelijke normen zal worden toegekend, is de vraag. Zie hiervoor
hoofdstuk 4, paragraaf 1, over het legaliteitsbeginsel.
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beginsel, namelijk begrensd door de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur- worden ingetrokken als zij strijdig is met de wettelijke rege-

ling. Op intrekking wegens strijd met een algemeen verbindend voor-
schrift of een ander besluit van algemene strekking wordt hieronder in
paragraaf 4.5 ingegaan. Verder kan intrekking van de beschikking ge-
rechtvaardigd worden door dwaling. Van der Vlies noemt als hoofdregel
in haar noot onder de uitspraak van de Afdeling geschillen van bestuur
van 1 juni 1988 (AB 1990,53) dat

"intrekking van een begunstigende beschikking mogelijk is indien
de voor harer verkrijging verstrekte gegevens zodanig onjuist of
onvolledig blijken dat op de aanvrage een andere beslissing zou
zijn genomen als bij de beoordeling ervan de juiste gegevens
bekend zouden zijn geweest".

Intrekking buiten de wet van een op basis van een wettelijke bevoegd-
heid gegeven beschikking dient de overheid te motiveren met een zwaar-
wegend belang, zeker wanneer de intrekking van de beschikking in-
grijpend is voor de burger. Zo is intrekking van de schorsende werking
van een herzieningsverzoek op grond van de vreemdelingenwetgeving niet
toegestaan. Het risico dat op basis van onjuiste of onvolledige gegevens
een schorsende werking wordt verleend, is niet zwaarwegend genoeg om
buiten de wet om een intrekkingsbevoegdheid aan te nemen144.

In de literatuur wordt in het algemeen de opvatting verdedigd dat
wijziging van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking ten voordele van
de burger altijd mogelijk is. Wijziging zou in dat geval immers niet in
strijd komen met het vertrouwensbeginsel. Van Kreveld zet voor wat
betreft de wijziging van subsidieverhoudingen terecht vraagtekens bij
deze opvatting. Versoepeling van de subsidievoorwaarden kan immers
weer nadelig zijn voor anderen145. Ook in andere gevallen kan wijziging
ten voordele van de direct belanghebbende nadelige gevolgen hebben
voor derden. In die gevallen dienen de belangen van die derden betrok-
ken te worden bij de besluitvorming rond de wijziging of intrekking van
de beschikking.

Aan welke voorwaarden bij intrekking buiten de wet ingevolge dwa-
ling moet worden voldaan, komt in paragraaf 4.4 aan de orde. Eerst
wordt ingegaan op algemene eisen die aan de uitoefening van de intrek-
kingsbevoegdheid gesteld kunnen worden.

4.3.2    Eisen gesteld aan de uitoefening van de bevoegdheid tot intrekking

Gedeeltelijk zijn de eisen waaraan voldaan moet worden bij intrekking
van de beschikking dezelfde als die gesteld worden aan het geven van de
beschikking. Zo zal in beide gevallen hetzelfde orgaan bevoegd zijn, mits
daarvoor geen afwijkende wettelijke regeling geldt. Verder kunnen de

144 Rb. 's-Gravenhage 18 januari 1989, KG  1989, 79.
145 Van Kreveld, a.w.  1988, p. 227.
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gronden voor toekenning en intrekking samenhangen. In zijn arrest van
16 december 1977 (NJ 1978, 156) geeft de Hoge Raad deze samenhang
aan. Artikel 47, eerste lid, van de Ziekenfondswet, bevat de voorwaarden
tot het aangaan van de medewerkersovereenkomst van artsen met zieken-
fondsen. Deze voorwaarden zijn, volgens de Hoge Raad, in zoverre van
belang voor de opzegbaarheid van de overeenkomst, dat de omstandighe-
den op grond waarvan tot opzegging wordt overgegaan op zijn minst zo
"ernstige bezwaren" moeten opleveren dat zij tevens het ziekenfonds
bevoegd zouden hebben gemaakt het aangaan van de overeenkomst te
weigeren146. Wanneer dit anders zou zijn, zou de arts na de opzegging
immers direkt een nieuwe medewerkersovereenkomst kunnen eisen.

De gronden voor intrekking hoeven niet altijd dezelfde te zijn als de
gronden voor toekenning. Dit is met name niet het geval indien de
toekenning van de vergunning een gebonden bevoegdheid is waarvoor de
voorwaarden op moment van de afgifte van de vergunning dienen te zijn
gerealiseerd. Of op een later tijdstip nog aan die voorwaarden wordt
voldaan, hoeft dan niet meer relevant te zijn. Dit is het geval bij een
bouwvergunning147. Over de bouwvergunning en over het onderscheid
tussen gebonden en niet-gebonden bevoegdheden volgt hieronder meer.

Van Kreveld noemt als voorbeelden van voor intrekking en toekenning
van subsidies gelijkluidende eisen, de zorgvuldige voorbereiding, inrich-
ting en bekendmaking van de beschikking. De eis van een deugdelijke
motivering en het horen van betrokkenen zou bij intrekking stringenter
moeten worden toegepast148.

De bevoegdheid tot intrekking kan een discretionaire of verplichte
bevoegdheid zijn. Bij gebonden bevoegdheden geeft de wet uitputtend aan
onder welke voorwaarden de beschikking moet worden ingetrokken.
Konijnenbelt noemt als voorbeelden de drank- en horecavergunning149.
De Drank- en horecawet somt in artikel 31 de gronden voor intrekking
van de vergunning op, terwijl artikel 33 omstandigheden opsomt waaron-
der een vergunning vervalt. Konijnenbelt merkt op dat alle intrekkings-
gronden een 'verwijt' aan de vergunninghouder inhouden, omdat hij kan
voorkomen dat de in de intrekkingsgronden genoemde omstandigheden
zich voordoen150. Verwijtbaarheid ten opzichte van de vergunninghouder
is echter geen voorwaarde voor de mogelijkheid tot intrekking. Tussen
verwijtbaarheid en omstandigheden die grond voor intrekking kunnen
opleveren wordt geen principieel onderscheid gernaaktl51

146 Zie ook de noot van Bloembergen onder dit arrest en paragraaf 3.4.3 over opzegging
van duurovereenkomsten, waar dit arrest ook ter sprake kwam.

147 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w.,  pp. 260,  261.
148 Van Kreveld, a.w. (1988), p. 214.
149 Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 260, vgl. ook p. 342.
150 Zie Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 260.
151 Zoals ook Konijnenbelt op pagina 342 van zijn handboek vaststelt.

265



Hoofdstuk 5

De verlening van een bouwvergunning wordt aangemerkt als een
gebonden bevoegdheid, omdat de vergunning verleend moet worden indien
is voldaan aan de in artikel 48 Woningwet genoemde eisen en moet
worden geweigerd indien daaraan niet is voldaan. De intrekking van de
bouwvergunning daarentegen is een niet-gebonden bevoegdheid. Artikel
52 Woningwet laat aan burgemeester en wethouders de vrijheid de ver-
gunning in te trekken indien deze onder onjuiste of onvolledige opgave
is verleend, indien binnen een in de bouwverordening genoemde termijn
geen aanvang met de werkzaamheden is gemaakt of indien de werkzaam-
heden langer dan een bij de bouwverordening te bepalen termijn zijn
gestaakt. Het artikel spreekt van 'kunnen' intrekken, waarmee de wet-
gever aan het bestuursorgaan beleidsvrijheid heeft willen toekennen152.

Zowel gebonden, als minder -of niet- gebonden bevoegdheden dienen
in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
te worden uitgeoefend. Bij minder gebonden bevoegdheden spelen deze
beginselen uit hun aard echter een grotere rol. De wettelijke regeling
waarop de bevoegdheid rust, biedt bij de minder gebonden bevoegdheden
immers minder aanknopingspunten voor toetsing van een rechtmatig
gebruik en daarmee meer ruimte voor toetsing aan algemene beginselen
van behoorlijk bestuur. Bij gebonden bevoegdheden heeft de wetgever
reeds een belangenafweging verricht waarop het bestuur zich in het
algemeen bij toepassing van de wet kan beroepen. In die gevallen zal
artikel 3.2.3, eerste lid, van de voorgestelde Algemene wet bestuursrecht
van toepassing zijn en vloeit uit het wettelijk voorschrift een beperking
voort aan de belangen die afgewogen dienen te worden. Zo overweegt de
Afdeling rechtspraak in haar uitspraak van 23 september 1977 (Bouw-
recht 1978, p. 47) uitdrukkelijk dat intrekking van een bouwvergunning
op een van de gronden genoemd in artikel 52, eerste lid, Woningwet,
een bevoegdheid van burgemeester en wethouders is, doch geen verplich-
ting. Daarop voortbouwend wordt betoogd dat bij de hantering van die
bevoegdheid de belangen van de vergunninghouder dienen te worden
betrokken153. Ook de Afdeling voor de geschillen van bestuur beklem-

152 Duk spreekt hier van beleidsvrijheid, Konijnenbelt van een discretionaire bevoegd-
heid in enge zin. Gedoeld wordt op de gevallen waarin het bestuursorgaan slechts de
bevoegdheid, maar niet een verplichting tot het verrichten van een handeling heeft.
Daarnaast kan het wettelijk voorschrift aan het bestuursorgaan beoordelingsvrijheid
(Duk) of een discretionaire bevoegdheid in oneigenlijke zin (Konijnenbelt) toekennen
indien het wettelijk voorschrift bepaalde condities noemt waaraan moet zijn voldaan
wil een bevoegdheid bestaan, maar het aan het oordeel van het bestuursorgaan
overlaat of die condities vervuld zijn. Ook kan het wettelijk voorschrift vage normen
bevatten, waardoor de bestuursbevoegdheid niet geheel gebonden is. Van Wijk/Konij-
nenbelt, a.w., pp. 244 243.

153 Uit deze uitspraak blijkt tevens dat in het belang van de rechtszekerheid van de
vergunninghouder nict snel nietigheid van rechtswege moet worden aangenomen, ook
al kleven aan een vergunning zeer ernstige gebreken. Bijzonderheid in dit geval is
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toont in zijn uitspraak van 31 oktober 1989 (AB 1990, 26) de plicht tot
afweging van belangen bij gebruik van een discretionaire bevoegdheid.
Gedeputeerde staten van Drenthe gingen er ten onrechte vanuit dat
artikel 12 van de Wet ambulancevervoer verplicht tot intrekking van een
vergunning tot ambulancevervoer indien de standplaats niet meer in het
spreidingsplan Ambulancevervoer is opgenomen. De Afdeling betoogt dat
intrekking pas mag plaatsvinden na zorgvuldige afweging van alle betrok-
ken belangen, omdat artikel 12 spreekt van gevallen waarin de vergun-
ning 'kan' worden ingetrokken154.

Bij (meer) gebonden bevoegdheden kan zich -eerder dan bij minder
gebonden bevoegdheden- de vraag voordoen of op grond van algemene
beginselen van behoorlijk bestuur de wet buiten toepassing moet blijven.
Deze vraag betreft het leerstuk van de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur contra legem en doet zich vooral voor in een situatie waar
toepassing van de wettelijke regeling in strijd komt met het ver-
trouwensbeginsel, in die gevallen dus waar het bestuur vertrouwen heeft
gewekt in strijd met de wettelijke regeling. Het leerstuk wordt, zoals
reeds in het slot van paragraaf 4.2.2 is vermeld, ook aangeduid als
'tweede graads-vertrouwensbeginsel'155. Er wordt in paragraaf 4.5 nader
op ingegaan.

4.3.3 Intrekking van een beschikking en de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur

In het hierboven beschreven onderscheid tussen gebonden en minder
gebonden bevoegdheden is reeds gebleken dat het beginsel gecodificeerd
in afdeling 3.2 van de voorgestelde Algemene wet bestuursrecht over
zorgvuldigheid en belangenafweging, een belangrijke rol speelt bij de
toetsing van een rechtmatig gebruik van de bevoegdheid tot intrekking.
In ieder geval is dit het geval bij toetsing van het gebruik van een niet-
gebonden bevoegdheid tot intrekking.

Het gemeentebestuur van Amsterdam had in beginsel de bevoegdheid
de subsidi8ring van de Stichting Shaffy Theater te beeindigen. De ge-
meente beschikte over een grote mate van beleidsvrijheid wegens het
ontbreken van een aanspraak van het Shaffy theater op subsidie. De
zorgvuldigheid eist daarbij wel, volgens de voorzitter van de Afdeling
rechtspraak, dat de be8indiging wordt gemotiveerd en dat in geval van

bovendien dat de vergunning door de Kroon geschorst is geweest, terwijl deze
schorsing inmiddels was opgeheven.

154 Vergelijk ook KB 22 september 1988, AB 1988, 597, waarin de Kroon het besluit van
gedeputeerde staten van Noord Holland tot intrekking van een vergunning tot am-
bulancevervoer vernietigt, omdat voor de intrekking geen goede reden is te geven.

Noch de wet, noch richtlijnen verplichten ertoe, terwijl ook de doelmatigheid er
niet mee is gediend.

155 Scheltema, a.w. 1984, p. 539.
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een langdurige subsidierelatie met de zwaarwegende belangen van de
ander rekening wordt gehouden. Dit betekende in casu dat het tijdstip
waarop de beeindiging van de subsidie een aanvang kon nemen, werd
uitgesteld zodat Shaffy voor andere financieringsbronnen kon zorgen en
het theaterseizoen kon worden afgemaakt156.

De beleidsvrijheid tot vermindering of beeindiging van subsidie wordt
ook in de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling rechtspraak van
22 september 1989 (AB 1989,409) tot uitgangspunt genomen, omdat een
wettelijke regeling op het betreffende gebied (arbeidsbemiddeling in het
betaald voetbal) ontbreekt. Er deden zich echter, volgens de voorzitter,
omstandigheden voor die deze beleidsvrijheid beperkten. Zo was overleg
over alternatieve financieringsbronnen gaande. Belanghebbende lijdt door
de subsidieafbouw direct een ernstig en onevenredig nadeel. Bij de
vermindering van de subsidie mag ook niet worden vooruitgelopen op een
voorstel van wet dat pas bij de Tweede Kamer is ingediend.

De overheid heeft niet alleen een zorgplicht ten opzichte van de
instelling die subsidie ontvangt, maar ook ten opzichte van het personeel
dat een gesubsidieerde instelling in dienst heeft. De subsidie kan niet
rechtmatig worden beeindigd als geen behoorlijke afvloeiingsregeling is
getroffen157* Gedeputeerde staten van Limburg kenden met terugwer-
kende kracht de subsidie die eerst aan de Stichting Besturenoverleg
Muziekscholen was toegekend aan gemeenten toe. De Stichting was
hierdoor niet meer in staat de financiele verplichtingen jegens de bij
haar in dienst zijnde muziekconsulenten na te komen. Het lag weliswaar
in de bedoeling van gedeputeerde staten dat deze verplichtingen zou
worden overgenomen, maar er was geen enkele (overgangs)regeling
gecre8erd voor het geval problemen zouden ontstaan in de nakoming van
de financiffle verplichtingen jegens de consulenten. Het besluit tot betin-
diging van de subsidie kon om deze reden de toets met het zorgvuldig-
heidsbeginsel niet doorstaanl58.

Uit deze uitspraken blijkt, dat de zorgvuldigheid eist dat het voor-
nemen tot intrekking tijdig wordt bekend gemaakt, zodat belanghebben-
den zich op de nieuwe situatie kunnen instellen. Onder omstandigheden
mogen overgangs- en afbouwregelingen niet ontbreken159. In dit verband
is, vooral bij intrekking van beschikkingen die toekenning van een
financi8le vergoeding inhouden, het onderscheid tussen intrekking ex
tunc en ex nunc van groot belang. Intrekking met terugwerkende kracht
is uit haar aard ingrijpender voor betrokkenen. De overheid zal daarom

156 VzAR 22 mei 1989, KG 1989, 291.
157 Hof's-Gravenhage 15 november 1984, NJ 1987, 165.
158  VzAR 23 juni 1988, AB  1989, 371.
159 Zie ook de jurisprudentie bij Van Kreveld, a.w. 1988, p. 232 en CRvB 4 juli 1990,

AB 1991,44 waarin een ouderdomspensioen niet zonder inachtneming van een
redelijke termijn mocht geschieden, nu bij de toekenning van het pensioen niet is
aangegeven dat het pensioen bij het overlijden van de echtgenoot zou worden betindigd.
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op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel
in het algemeen wel zwaarwegende belangen aan dienen te voeren, wil
intrekking met terugwerkende kracht gerechtvaardigd zijn160. Dit wordt
echter anders, als intrekking met terugwerkende kracht nia in strijd
komt met het rechtszekerheidsbeginsel. De grondslag van de beperking
aan de terugvorderingsbevoegdheid van de overheid is immers het rechts-
zekerheidsbeginsel.

Indien betrokkenen met terugvordering rekening hadden moeten
houden, verzet het rechtszekerheidsbeginsel zich niet tegen intrekking ex
tunc. Zo oordeelt de Afdeling voor de geschillen van bestuur in haar
uitspraak van 1 juni 1988 (AB 1990,53) terugvordering van verleende
subsidie rechtmatig, omdat bij een normale oplettendheid het stichtings-
bestuur (de ontvanger van de subsidie) redelijkerwijze had moeten be-
grijpen dat een dubbele vergoeding had plaatsgevonden. In casu noemt de
Afdeling voor de geschillen nog als relevante omstandigheid dat het ging
het om een aanzienlijk bedrag (fl 78.274,36) dat ten gunste van het
eigen vermogen van de stichting is gebracht. Van der Vlies gaat in haar
annotatie onder deze uitspraak in verband met de rechtszekerheid in op
het belang van de termijn waarbinnen de intrekking plaatsvindt. Door te
lang stil te blijven zitten kan het bestuursorgaan de bevoegdheid tot
intrekking verwerken. Van der Vlies wijst daarbij op de termijnen ge-
noemd in de sociale verzekeringswetgeving en in artikel 309, Boek 3,
NBW. Dit laatste artikel bepaalt dat een rechtsvordering uit onverschul-
digde betaling verjaart vijf jaar nadat de schuldeiser zowel met het
bestaan van zijn vordering als met de persoon van de ontvanger bekend
is geworden en in ieder geval twintig jaar na het ontstaan van de
vordering. Verloop van tijd beYnvloedde de in de uitspraak van de voor-
zitter van de Afdeling rechtspraak van 27 juni 1983 (AB 1984, 39) beoor-
deelde intrekking van een subsidie ex tunc. De vordering was geruime
tijd na afloop van de subsidieperiode ingesteld. De voorzitter is van
oordeel dat terugvordering om die reden en gezien de aard van het
gedrag van de appellant te ingrijpend was. De uitoefening van de terug-

vorderin bevoegdheid kwam in casu
in strijd met het evenredigheids-

beginsel 61. De nadelige gevolgen van het besluit waren onevenredig in
verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Het gedrag van de burger beYnvloedt dus mede de bevoegdheid van
de overheid tot intrekking ex tunc over te gaan. Het rechtszekerheidsbe-
ginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel staan in de regel niet aan terug-
vordering in de weg, indien aan de burger (ernstige) verwijten gemaakt
kunnen worden. Dit is in het algemeen het geval wanneer opzettelijk
foutieve gegevens worden verstrekt162. Zo is volgens artikel 30 Algemene

160 Vgl. CBB 8 september 1989, AB 1990, 413, waar de rechtszekerheid aan de wettelijke
bevoegdheid tot terugvordering van restituties in de weg stond.

161 Zie artikel 3.2.3, tweede lid, Wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht.
162  VzCBB 20 juli 1989,AB  1990, 88, m.nt. Ph. Eijlander.
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Bijstandswet de persoon ten behoeve van wie bijstand wordt aangevraagd,
verplicht alle inlichtingen te verstrekken die in verband met de verlening
van bijstand van belang zijn. Indien betrokkene tweemaal niet reageert
op een bij aangetekende post verzonden verzoek om inlichtingen, heeft
de gemeente het recht om de bijstandsuitkering met terugwerkende kracht
stop te zetten163. Opzettelijk overtreden van een subsidievoorwaarde
rechtvaardigt intrekking ex tunc van de subsidie164o

Concluderend kan gesteld worden dat een bevoegdheid tot intrekking
van een beschikking zorgvuldig dient te worden uitgeoefend. Bij niet-
gebonden bevoegdheden dient een afweging van aUe bij de intrekking
betrokken belangen plaats te vinden. Bij gebonden bevoegdheden vloeit
uit de aard van het wettelijk voorschrift voort dat een beperking aan de
af te wegen belangen moet worden aangebracht. De belangenafweging is
dan, inzoverre gebondenheid bestaat, reeds in het wettelijk voorschrift
vervat (artikel 3.2.1, eerste lid, Wetsvoorstel Algemene wet bestuurs-
recht). Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel kan voor een rechtma-
tige intrekking een overgangsperiode vereist zijn of in ieder geval slechts
intrekking ex nunc zijn geoorloofd. In dit verband speelt ook het rechts-
zekerheidsbeginsel een belangrijke rol. Dit beginsel kan aan intrekking,
met name aan intrekking ex tunc, in de weg staan. Dit is echter alleen
het geval indien betrokkene(n) gerechtvaardigd vertrouwde(n) op een
rechtspositie. Naast de genoemde beginselen is ook het evenredigheids-
beginsel van belang. In ieder geval dienen de bij de intrekking (ex nunc
of ex tunc) gediende doelen in een evenredige verhouding te staan tot
de nadelige gevolgen van de intrekking (artikel 3.2.3, tweede lid, Wets-
voorstel Algemene wet bestuursrecht). De hier behandelde beginselen
komen in het vervolg van dit hoofdstuk nog terug. Zij bepalen namelijk
mede de vraag of en op welke wijze intrekking wegens dwaling of wegens
strijd met een besluit van algemene strekking is geoorloofd.

4.3.4   Vergelijking met het privaatrecht

In paragraaf 3 is behandeld wanneer volgens het privaatrecht een be-
voegdheid tot niet-nakoming bestaat. Wanneer het recht rond de opzeg-
ging van overeenkomsten vergeleken wordt met het recht rond intrekking
van beschikkingen, blijken er in het algemeen opvallende overeenkomsten
te bestaan. Hierboven is al gewezen op de samenhang in beide gevallen
tussen enerzijds de voorwaarden waaronder een overeenkomst wordt
aangegaan en een beschikking wordt genomen en anderzijds de bevoegd-
heid tot opzegging en intrekking (paragraaf 4.3.2). Centraal in de norme-
ring van zowel de bevoegdheid tot intrekking, als de bevoegdheid tot

163 AGvB 9 januari 1989, AB 1989, 541.
164 VzAR 2 mei 1979, tB/S, nr 67.
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opzegging staan het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbegin-
se1165,

In verschillende bestuursrechtelijke regelingen zijn voorschriften
over de intrekking van beschikkingen opgenomen. Ook in die gevallen
blijven het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel een rol
spelen, maar in de eerste plaats kan in de wettelijke regeling worden
afgelezen wanneer en onder welke voorwaarden de bevoegdheid tot
intrekking kan worden uitgeoefend. Ook in een overeenkomst kan een
regeling over beeindiging van de overeenkomst zijn opgenomen.

In de mogelijkheid tot intrekking van een beschikking "met terug-
werkende kracht" en de ontbinding van een overeenkomst met terug-
werkende kracht zijn overeenkomsten te herkennen. Aan de intrekking,
opzegging of ontbinding kan in het algemeen slechts terugwerkende
kracht worden verleend, wanneer aan de belanghebbende een verwijt valt
te maken. In die gevallen kan belanghebbende geen aanspraak maken op
bescherming van zijn belang door het ongeschreven recht. De verlening
van terugwerkende kracht kan dan zijn bedoeld als sanctie. Het even-
redigheidsbeginsel is daarbij een belangrijke toetsingsmaatstaf. Zo is
ontbinding van een overeenkomst met terugwerkende kracht bij een
geringe wanprestatie niet toegestaanl66.

Een voorbeeld uit de jurisprudentie kan de bedoelde regel illustreren.
De Stichting Ontwikkeling en Sanering voor het Midden- en Kleinbedrijf
sloot met L een bedrijfsbeeindigingsovereenkomst. Hiertoe diende L.
zijn bedrijfsmiddelen af te stoten waarvoor hij gedurende 24 maanden
een waardevaste uitkering van fl 1190,80 zou krijgen. In het contract
was een bepaling opgenomen op grond waarvan het contract beeindigd
kon worden indien L. zich zonder advies van het Centraal Instituut
Midden- en Kleinbedrijf opnieuw met een bedrijf zou vestigen. Bij een
controle bleek dat L. niet alle bedrijfsmiddelen had opgeruimd en in een
andere ruimte weer opnieuw zijn (poeliers)bedrijf uitoefende. De Stich-
ting eiste ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie en
terugvordering van de reeds betaalde termijnen. Het Hof Amsterdam acht
de wanprestatie van L. niet zo ernstig -hij had slechts enkele "moeilijk
te verwijderen en ter reparatie ontvangen, defecte, resp. onbruikbare"
bedrijfsmiddelen gehouden- dat de Stichting ontbinding kon eisen van
het contract. Het contract kon weI op grond van de bepaling die herves-
tiging verbiedt, worden beifindigd167.

165 Vergelijk ook artikel 13, Boek 3, NBW, dat bepaalt dat een bevoegdheid onder meer
wordt misbruikt, wanneer men haar uitoefent uitsluitend met het doel een ander te
schaden, of met een ander dod dan waarvoor zij is verleend of wanneer men in
redelijkheid niet tot uitoefening van de bevoegdheid had kunnen komen gezien de
onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor
wordt geschaad.

166 Naar Nieuw BW heeft de ontbinding in het algemeen geen terugwerkende kracht, zie
artikel 269, Boek 6, NBW.

167 HofAmsterdam 7 mei 1981, NJ 1982, 328.
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4.4       Intrekking wegens dwaling

Het bestuursrecht heeft zoals bekend niet een met het privaatrecht
vergelijkbare dwalingsregeling. Wel staat in diverse wettelijke voorschrif-
ten dat een beschikking kan worden ingetrokken indien onjuiste gegevens
zijn verstrekt en het bestuursorgaan indien het over de juiste gegevens
had beschikt, een ander besluit had genomen. Deze regel wordt blijkens
de jurisprudentie ook op basis van ongeschreven recht aangenomen en168

is vergelijkbaar met de dwalingsregeling in artikel 228, Boek 6, NBW (zie
hieronder bij dwalingsregeling in het privaatrecht). In dat artikel wordt
nog de eis gesteld dat de wederpartij van de dwalende diende te weten
dat de informatie essentieel was voor de dwalende. Deze eis lijkt ook in
het bestuursrecht te moeten worden gesteld, omdat anders strijd met de
rechtszekerheid zou ontstaan.

De bevoegdheid tot intrekking wegens dwaling dient uiteraard binnen
de grenzen van geschreven en ongeschreven recht te worden uitgeoefend.
Zo beperkt artikel 16 van de Beschikking individuele huursubsidie de
termijn waarbinnen een beschikking genomen op grond van onjuiste
gegevens ingetrokken of gewijzigd kan worden tot vijf jaren ongeacht de
ornstandigheid waaronder de juiste gegevens niet in acht zijn genomen.
Intrekking en wijziging van de beschikking en terugvordering van ver-
strekte subsidie is buiten de in de wettelijke regeling opgenomen termijn
niet toegestaan, ook al heeft betrokkene zelf niet de juiste gegevens
aangereiktl69.

Wanneer een gemeente subsidie toezegt voor de verbetering van een
woning en daarbij dwaalt over de mogelijkheid zelf van het ministerie
subsidie te krijgen, kan het nadeel niet zonder meer op de burger wor-
den afgewenteld door ook hem de subsidie te onthouden. De dwaling
komt dan voor risico van de gemeente zelf, omdat intrekking in strijd
komt met het beginsel dat gerechtvaardigde verwachtingen moeten wor-
den gehonoreerd170. In de in de vorige noot aangehaalde uitspraak ging
het om de vraag of bij de overgang in eigendom van een woning naar
een ex-echtgenoot ook sprake is van eigendomsovergang in de betekenis
van de subsidievoorwaarden. Ondanks tegengestelde berichten draagt het
Rijk niet in de subsidie bij als de woning in eigendom overgaat. In casu
komt de woning in het eigendom van de ex-echtgenote van de voormalige
eigenaar en wordt geen subsidie uitbetaald. De gemeente heeft echter
zelf herhaalde malen zowel schriftelijk, als mondeling voor en na de
eigendomsoverdracht aan de respectievelijke eigenaars toegezegd dat de
subsidie zal worden uitgekeerd. Inmiddels zijn ook de verbeteringen
aangebracht. Intrekking van de subsidie door de gemeente komt dan in

168 Rb 's-Gravenhage 18 januari 1989, KG 1989, 79; m.nt. I.C. van der Vlies onder AGvB
1 juni 1988, AB 1990, 53.

169  AGvB 24 oktober  1989, AB  1990, 55.
170  AR 21 juni  1984, AB  1985,  171.
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strijd met het beginsel dat gerechtvaardigde verwachtingen moeten worden
gehonoreerd.

Een soortgelijk geval doet zich voor in de uitspraak van de Afdeling
rechtspraak van 24 mei 1982171. De gemeente trok de subsdietoezegging
(die opgevat moet worden als een besluit tot toekenning van de subsidie)
in, omdat niet voldaan was aan de voorwaarde die het ministerie stelt
voor subsidiering aan de gemeente. De minister verstrekte slechts sub-
sidie voor de bouw van een bergruimte waar die ontbreekt. In casu
bestond er reeds een bergruimte die is vervangen door een nieuwe. V66r
de toekenning van de subsidie was echter een ambtenaar bij appellant op
bezoek geweest, zodat de gemeente met de situatie ter plaatse bekend
moest zijn. Bij appellant waren aldus gerechtvaardigde verwachtingen
gewekt dat de subsidie zou worden uitgekeerd. Tussen de verlening van
de subsidie en de intrekking lag bovendien zo'n lange periode dat appel-
lant van daadwerkelijke uitbetaling mocht uitgaan. Nu hij bij de uitvoe-
ring van de bouwplannen rekening mocht houden met daadwerkelijke
uitbetaling, kwam de intrekking van de subsidie in strijd met het begin-
sel van rechtszekerheid.

In haar uitspraak van 28 mei 1984 (AB 1984, 435) komt de Afdeling
rechtspraak eveneens tot de conclusie dat de weigering van een ver-
wachte Rijksbijdrage voor de gemeente in dit geval geen reden kan zijn
de toegekende subsidie in te trekken. De reden is ook hier dat ten
aanzien van de appellant gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt
door herhaalde toezeggingen, terwijl de verbeteringswerkzaamheden reeds
waren uitgevoerd.

In al deze uitspraken was er sprake van een vergissing van de over-
heid waarvan de gevolgen niet op de belanghebbende wederpartij konden
worden afgewenteld. In al die gevallen zou de overheid ook niet hebben
voldaan aan de eisen die artikel 228, Boek 6, NBW stelt aan een beroep
op dwaling. De 'wederpartij' heeft immers geen enkele invloed op de
dwaling kunnen uitoefenen172.

Een voorbeeld van een geval waarin intrekking van een beschikking
wegens een vergissing door de overheid niet in strijd is bevonden met
het rechtszekerheidsbeginsel vormt de uitspraak van de Afdeling recht-
spraak van 29 februari 1988 (AB 1989, 445). Appellant nam door een
administratieve fout deel aan een loting voor het vervoer van suiker-
bieten, terwijl hij niet voldeed aan de eisen voor deelname die ter inzage
waren gelegd en in de vakpers waren gepubliceerd. Reeds de ochtend
volgend op de middag van de loting werd hem meegedeeld dat er een
vergissing was gemaakt, terwijl ook de voor het vervoer gemaakte kosten
werden vergoed. De gewekte verwachtingen zijn, volgens de Afdeling
rechtspraak, "niet van zodanige aard en duurzaamheid geweest dat appel-

171 Bouwrecht 1983, p. 60.
172 Zie de volgende paragraaf.
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lam een rechtens te honoreren aanspraak op deelname aan de campagne
heeft".

4.4.1   Dwaling naar het privaatrecht

Bij de bespreking van dwaling is verschillende keren verwezen naar het
privaatrecht. Om een nadere vergelijking mogelijk te maken wordt hier
zeer kort nader op de regeling ingegaan. Overeenkomsten aangegaan
onder invloed van dwaling zijn, indien aan de eisen van artikel 228,
Boek 6, NBW is voldaan, vernietigbaar. Artikel 228, Boek 6, NBW luidt
als volgt:

- 1. Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed
van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn
gesloten, is vernietigbaar:
a. indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de weder-
partij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder
deze inlichting zou worden gesloten;
b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de
dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te
lichten;
c. indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van
dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan,
tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van zaken niet had
behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten
van de overeenkomst zou worden afgehouden.
- 2. De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die
een uitsluitend toekomstige on:,standigheid betreft of die in ver-
band met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer gel-
dende opvattingen of omstandigheden van het geval voor rekening
van de dwalende behoort te blijven.
Een beroep op dwaling kan uitsluitend worden gedaan met een beroep

op omstandigheden die zich v66r het sluiten van de overeenkomst hebben
voorgedaan. De bevoegdheid om in rechte op de vernietigbaarheid een
beroep te doen, verjaart een jaar nadat de dwaling is ontdekt (artikel
52, onder c, Boek 3, NBW). Indien de gevolgen van een rechtshandeling
bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt, kan de rechter aan een
vernietiging geheel of gedeeltelijk haar werking ontzeggen (artikel 53,
tweede lid, Boek 3, NBW). Daarbij kan hij wel aan de partij die het
nadeel lijdt een vergoeding toewijzen. Om een einde te maken aan
eventuele onzekerheid kan aan degene die de vernietiging van een
rechtshandeling tot stand kan brengen, het verzoek worden gericht binnen
een redelijke termijn de keuze worden gegeven tussen bevestiging van de
vernietigbare rechtshandeling of vernietiging (artikel 55, tweede lid, Boek
3, NBW). Artikel 230, Boek 6, NBW bepaalt bovendien dat de bevoegdheid
tot vernietiging vervalt wanneer de wederpartij aan degene die vernieti-
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ging kan inroepen, voorstelt het nadeel dat deze door instandhouding van
de overeenkomst lijdt, op afdoende wijze op te heffen.

De vernietigingsbevoegdheid van een overeenkomst op grond van
dwaling wordt gerechtvaardigd doordat de wil, die op grond van artikel
33, Boek 3, NBW een essentieel vereiste voor de totstandkoming van een
rechtshandeling is, zich heeft gevormd onder een onjuiste voorstelling
van zaken. Er is voldaan aan het vereiste van een wil en een daarmee
overeenstemmende verklaring en ook van wilsovereenstemming, maar er is
in geval van dwaling sprake van een wilsgebrek. Indien wil en verklaring
niet overeenstemmen, is niet voldaan aan een van de totstandkomings-
vereisten van de rechtshandeling en de rechtshandeling is daarom in
beginsel nietig. In die gevallen spreekt men van een oneigenlijke dwa-
ling173

4.4.2   Dwaling in bestuursrecht en privaatrecht vergeleken

Uit de behandeling hierboven blijkt, dat de dwaling in het bestuursrecht
wordt beschouwd als een mogelijke grond voor intrekking van een
beschikking. In het bestuursrecht hoort de dwaling thuis bij een bespre-
king van gebondenheid en nakoming van verplichtingen, terwijl in het
privaatrecht de dwaling wordt behandeld bij de totstandkomingsvereisten.

Wat betreft tegemoetkoming aan gewekt vertrouwen op grond van
het ongeschreven recht ligt het voor de hand, dat de vragen rond de
geldigheid van de rechtshandeling zich oplossen in vragen rond nako-
ming. Er zijn immers geen formele geldigheidsvereisten. Ook bij
beschikkingen tasten gebreken in beginsel de formele rechtskracht niet
aan. Een beschikking wordt gegeven door het bestuur en kan -onder
voorwaarden die in dit hoofdstuk aan de orde komen- door dat bestuur
worden ingetrokken of door de administratieve rechter op verzoek van
belanghebbenden binnen een bepaalde termijn worden vernietigd. In het
algemeen wordt aangenomen dat beschikkingen niet van rechtswege nietig
zijn174. Bij de vraag of de beschikking nietig is, dient een belangenaf-
weging plaats te vinden, waarbij de gevolgen van nietigheid moeten

173 Asser-Hartkamp II, a.w. (achtste druk) 1989, p. 154.

174 Algemene  bepatingen  van administratief recht, Rapport  van de commissie inzake

algemene bepalingen van administratief recht, vijfde geheel herziene druk, Alphen
aan den Rijn 1984, pp. 206-209. Zie ook CRvB 1 juni 1989, AB 1989,436, TAR 1989,
150, waarin ambtenaren ondanks een onbevoegd genomen aanstellingsbesluit op grond

van de rechtszekerheid -partijen hadden zich jarenlang naar de situatie gedragen-
ook rechtens als ambtenaren werden erkend en Vz. AR 23 juni 1988, Bouwrecht

1978, p. 47 over een bouwvergunning waaraan ernstige gebreken kleefden. Vgl ook:
1.G. Steenbeek, Rechtshandeling en rechtsgevolg in het staats- en administratief
recht, Assen 1958.
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worden afgewogen tegen de gevolgen bij geldigheid175. Deze belangenaf-
weging kan blijkbaar in de meeste gevallen het beste in concreto door
bestuur en rechter geschieden. Nu moet worden opgemerkt dat ook bij de
beoordeling van de geldigheid van privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen
een belangenafweging in concreto plaatsvindt. Absolute nietigheden komen
in het Nieuw BW bijna niet voor. Bovendien kan in concreto worden
beoordeeld of niet een van de bepalingen van toepassing is die de nietig-
heid 'beperken', zoals de artikelen 35 en 36, Boek 3, NBW. Bij toetsing
van bevoegdheden tot vernietigbaarheid van een rechtshandeling, dient
bij een beroep op artikel 53, Boek 3, NBW, in ieder geval een belangenaf-
weging in concreto plaats te vinden.

Het verschil in behandeling van de dwaling in privaatrecht en be-
stuursrecht is hier verklaard door het verschil in uitgangspunt ten
aanzien van de geldigheid bij gebreken in het bestuursrecht en het
privaatrecht. Naast dit onderscheid is er nog een verschil tussen privaat-
recht en bestuursrecht dat ook bij dwaling aan het licht komt en door
Van Kreveld in zijn preadvies voor de Vereniging voor Administratief
Recht is geformuleerd176. Als bij honorering van een beroep op dwaling
de privaatrechtelijke overeenkomst wordt vernietigd, zijn alle prestaties
in het kader van de overeenkomst zonder rechtsgrond verricht en kun-
nen deze worden teruggevorderd. Bij intrekking van een beschikking
wegens dwaling zou dit anders zijn. De overheid zou bij intrekking van
een subsidiebeschikking niet verplicht zijn de prestaties te vergoeden die
de burger als voorwaarden aan de subsidiebeschikking heeft verricht.
Reden voor dit onderscheid is volgens Van Kreveld, dat de subsidieont-
vanger deze prestaties primair voor zichzelf heeft verricht. In veel
gevallen zal dit wellicht zo zijn. Dogmatisch is deze situatie te verklaren
vanuit het rechtskarakter van de beschikking als eenzijdige rechtshande-
ling. De rechtsbetrekking tussen overheid en burger ontstaat op het
moment dat de overheid het besluit heeft genomen en eventuele toezeg-
gingen van de burger ter vervulling van een subsidievoorwaarde zijn
geen onderdeel van die bestuursrechtelijke rechtbetrekking. Hierdoor
heeft het bestuursorgaan ook niet het recht nakoming van de subsidie-
voorwaarden te eisen en kan het bij niet-nakoming slechts de verleende
subsidie terugvorderen.

In de praktijk zal het resultaat van vernietiging (of intrekking) wegens
dwaling in het privaatrecht en in het bestuursrecht echter niet ver
uiteenlopen. In het privaatrecht kan aan de vernietiging haar werking
geheel of gedeeltelijk worden ontzegd (artikel 53, Boek 3, NBW), waardoor
geen terugvordering mogelijk is. Anderzijds kan het vertrouwensbeginsel
in bestuursrechtelijke betrekkingen aan terugvordering in de weg staan,

175 P. de Haan, Th. G. Drupsteen, R. Fernhout, Besmunrecht in de sociale rechtsstaat,
decl 2, (derde druk) 1986, p. 65.

176 Van Kreveld, a.w. (1988), p. 220.
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hetgeen zeker wanneer de subsidieontvanger reeds heeft 'gedisponeerd'
veelal het geval zal zijn.

4.5 Intrekking wegens strijd met een wettelijke regeling of ander
besluit van algemene strekking

Een beschikking gegeven in strijd met de wet kan (en moet wellicht) in
beginsel worden ingetrokken. Toepassing van de regeling is in het belang
van "de algemene rechtszekerheid, de gelijkheid van behandeling en een
doeltreffend beleid"177. Het vertrouwensbeginsel kan aan intrekking van
de beschikking in de weg staan. Dit is bij voorbeeld het geval als over
uitleg of toepassing van regeling gerechtvaardigde verwachtingen zijn
gewekt. Dit kan alleen het geval zijn, indien de belanghebbende 'niet
beter had moeten weten'178

Wanneer een visvergunning in strijd met de wettelijke regeling is
verleend, omdat verzoeker aan een van de hem bekende voorwaarden
niet voldoet, kan deze vergunning worden ingetrokken. De voorwaarde
kan bij voorbeeld blijken uit de wettelijke regeling en het aanvraagfor-
mulier179

Op de overheid rust de plicht de voorwaarden waaronder de subsidie
wordt toegekend duidelijk aan te geven en te zorgen dat haar wederpar-
tij niet in dwaling komt te verkeren. De "burger" moet weten waar hij
aan toe is. Als jaar op jaar subsidie wordt toegekend zonder dat wordt
aangegeven dat rente-inkomsten op de subsidie in mindering worden
gebracht, kan niet plotseling een verrekening plaatsvinden. De Afdeling
rechtspraak gaat bij de beoordeling van de gerechtvaardigheid van de
verrekening na, of de appellante in redelijkheid hiermee rekening diende
te houden. Aangezien daarvoor in casu geen omstandigheden waren
gesteld, is het besluit tot verrekening in strijd met het beginsel der
rechtszekerheid genomen. Gerechtvaardigd vertrouwen over een wijze
van (niet) toepassing van voorwaarden voor subsidieverlening dient te
worden gehonoreerd180. Dit wordt pas anders wanneer zich bijzondere

omstandigheden voordoen.
In beginsel heeft een bedrijfsvereniging de bevoegdheid terug te

komen op een besluit tot uitkering indien achteraf blijkt dat dit besluit
strijdt met de wet. In uitzonderlijke gevallen -bij voorbeeld bij een
lange uitkeringsperiode en bijkomende omstandigheden- gaat dit recht
teniet. Verder dient de uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid aan
nadere eisen te voldoen. Het zorgvuldigheidsbeginsel eist dat een gedegen

177 Van Kreveld, a.w. (1988), p. 216.
178 Vgl. hetgeen Scheltema over het tweede-graads-vertrouwensbeginsel heeft gezegd in:

a.w. 1984, pp. 545-549, dat aan het slot van paragraaf 4.2.2 van dit hoofdstuk aan

de orde is geweest.
179  VzAR 5 januari 1989, AB 1989, 357.

180 VzCBB 28 september 1989,AB 1990, 62.
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onderzoek wordt gepleegd waarbij de client is gehoord en voorgelicht.
Van het uitkeringsorgaan mag worden verwacht dat het bedrag in 66n
keer juist wordt vastgesteld. Ook moet aan de betrokkene ingevolge het
rechtszekerheidsbeginsel de gelegenheid worden geboden zich op de
inkomensachteruitgang in te stellen. De wijziging mag slechts gevolgen
hebben voor de toekomst, tenzij de vergissing te wijten is aan opzet van
de client181. Volgens annotator W.k Sinninghe Damst6 worden aan
intrekking van een beslissing ten voordele van de belanghebbende minder
zware eisen gesteld, mits daarbij geen verkregen rechten van derden
worden geschonden en de wettelijke regeling intrekking niet uitdrukke-
lijk verbiedt.

Over de vraag wanneer sprake is van strijd met de wet en een be-
voegdheid tot intrekking aanwezig is, kan verschil van mening bestaan.
Onder omstandigheden kan een ruime uitleg van de wet noodzakelijk
zijn. Zo was beeindiging van de uitkering uit het fonds van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), volgens de president van de Recht-
bank Amsterdam, onrechtmatig omdat een ruime uitleg van de wet niet
tot be8indiging van de uitkering verplicht182. Deze ruime uitleg is vol-
gens de president van de Amsterdamse rechtbank geboden vanwege de
grote belangen van degenen die op de uitkering zijn aangewezen zeker
nu de Regeling (op basis van de wet) in die zin zal worden gewijzigd dat
belanghebbenden in ieder geval recht op een uitkering krachtens de
AWBZ zal gaan hebben.

4.5.1    Afwijking van de regel in het privaatrecht183: eenvergelijking

Het bestuursrecht kent in tegenstelling tot het privaatrecht veel
bijzondere bevoegdheden geregeld in algemeen verbindende voorschriften.
In het privaatrecht wordt in beginsel in het Burgerlijk Wetboek een
algemene bevoegdheid toegekend. De wettelijke regeling waarop de
bestuursrechtelijke bevoegdheid berust, bevat in de regel nadere aanwij-zingen over het gebruik van de bevoegdheid. Zo zal de bevoegdheid ter
realisering van een bepaald doel zijn toegekend aan een bepaald orgaan.
Bij de totstandkoming van de wettelijke regeling heeft de regelgever
reeds een belangenafweging verricht. Bij een meer gebonden bestuursbe-
voegdheid bestaat er minder ruimte voor een eigen afweging van belan-
gen door het bestuur dan bij een vrijere bevoegdheid. De wettelijke
regeling speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de verplichting

181  CRvB  10 mei  1989, AB  1989, 377.
182 Rb. Amsterdam 10 augustus 1989, KG 1989, 324.
183 Men kan zich de vraag stellen of "contra legem" wel bestaat en of in gevallen die

hier contra legem genoemd worden niet sprake is van uitleg van de overeenkomst en
wet aan de hand van de concrete situatie.
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tot "nakoming" van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking184. Zo kan
het zijn dat men de  ewekte verwachtingen alleen kan nakomen door
afwijking van de wet105. Dan is het de vraag hoe de afweging van het
vertrouwensbeginsel tegen het rechtszekerheidsbeginsel dat gediend wordt
door handhaving van de wet, uitvalt.

Een dergelijke afweging is ook in het privaatrecht niet onbekend. Op
grond van redelijkheid en billijkheid kan een wettelijke bepaling in een
concreet geval buiten toepassing moeten blijven (of kan volgens de leer
van de normatieve uitleg de billijkheid een bepaalde uitleg van de wet
voorschrijven)186. Hartkamp noemt een aantal criteria waaraan afwijking
van de wet op grond van de redelijkheid en billijkheid kan worden
getoetst. Zo is van belang of de regel van dwingend of regelend recht
is. Aan afwijking van dwingende wetsbepalingen worden zware eisen
gesteld. De aard van het door de wet te beschermen belang speelt een
belangrijke rol. Dit kunnen bijzondere, maar ook algemene belangen
zijn. Verder kan "de mate waarin de regel juist voor de desbetreffende
rechtsbetrekking is geschreven c.q. daarvoor passend recht oplevert"
doorslaggevend zijn187 Afwijking van bepalingen met een algemeen
karakter is eerder geoorloofd dan afwijking van bijzondere bepalingen.

Verder kan de billijkheid aan de overeenkomst derogeren (of kan de
billijkheid een bepaalde uitleg van de overeenkomst voorschrijven 188.
Een tussen partijen krachtens overeenkomst geldende regel is niet van
toepassing "voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn" (artikel 248,
tweede lid, Boek 6, NBW)189 Artikel 248, tweede lid, Boek 6, NBW, is
vergelijkbaar met een hardheidsclausule in een bestuursrechtelijke rege-
linglgo. Beide geven een afwijkingsbevoegdheid in geval toepassing van
de wet of een regel uit een overeenkomst een onrechtvaardigheid zou
doen ontstaan. Voorbeelden van jurisprudentie waarin op grond van rede-
lijkheid en billijkheid van een overeenkomst kon worden afgeweken, zijn
besproken in paragraaf 3.4. Een nadere vergelijking van toepassing van
een hardheisclausule in het bestuursrecht en de derogerende werking van

184 Afwijking van de wet voor zover het de bevoegdheid van een bestuursorgaan betreft
en het doel van de toekenning van de bevoegdheid lijkt mij niet mogelijk.

185 Op de vraag in hoeverre de verschillende administratieve afwijking van de wet
toestaan dan weI voorschrijven, ga ik hier niet nader in. Zie hierover Van Wijk/Ko-
nijnenbelt, a.w., pA 131-146.

186 Vgl. H.C.F. Schoordijk, Leijten en de gerechtigheidsidee, NJB 1990, pp. 456-458. Zie
ook Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., pA 131-132.

187 Asser Hartkamp II, a.w. (1989), nr. 316, p. 288.
188 Vergelijk de vorige noot.
189 Vergelijk ook artikel 2, Boek 6, NBW.
190 Vgl. over hardheidsdausules P.J.J. Zoontjens, Hardheidsclausules in wetgeving in:

Recht doen door wetgeving. Opstellen over wetgevingsvraagstukken aangeboden aan
mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle 1990, pp 431-443.

279



Hoofdstuk 5

de redelijkheid en billijkheid bij overeenkomsten levert het volgende op.
In beide gevallen doet zich een zekere spanning voor tussen de eis van
rechtszekerheid en de gerechtigheid in het concrete geval en dient
rekening te worden gehouden met de belangen van derden. Bij de toe-
passing van een hardheidsclausule in rechtsverhoudingen met de overheid
komt daar nog bij, dat ook de rechtsgelijkheid waar de overheid aan
gebonden is in het gedrang kan komen. Daartegenover staat weer dat in
een enkel geval juist vanwege de rechtsgelijkheid van de wettelijke
regeling moet worden afgeweken. Dit was bij voorbeeld het geval in het
arrest van 15 juli 1988191 waarin de Hoge Raad oordeelt dat op grond
van het gelijkheidsbeginsel een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2
van de Deltaschadewet diende te worden uitgekeerd ondanks het feit dat
op grond van de wettelijke bepaling geen recht op uitkering bestond.

Concluderend kan worden gesteld dat het spanningsveld tussen toe-
passing van de wet en de gerechtigheid in het concrete geval niet alleen
in het bestuursrecht een probleem oplevert, hoewel het probleem zich in
het bestuursrecht vaker voor zal doen door de in het algemeen gedetail-
leerdere wettelijke regeling van de bevoegdheid in het bestuursrecht.

4.6    Onvoorziene omstandigheden

Uit de bespreking van de bestuursrechtelijke jurisprudentie blijkt dat een
sterke mate van gebondenheid aan toezeggingen wordt aangenomen.
Afwijking van rechtens relevante toezeggingen lijkt slechts mogelijk als
de overheid wordt geconfronteerd met "niet voorzienbare zwaarwegende
omstandigheden"192. In die gevallen eist bovendien de zorgvuldigheid dat
de nadelige gevolgen voor de ander worden verzacht of ondervangen.
Illustratief voor deze problematiek is de uitspraak van de Afdeling recht-
spraak waarin de rechtmatigheid wordt beoordeeld van de intrekking van
de subsidie voor de restauratie van de St. Bavo te Haarlem193. Uit deze
uitspraak blijkt dat een toezegging de overheid in dezelfde mate kan
binden als een overeenkomst naar burgerlijk recht. De gronden die
afwijking van de toezegging volgens de Afdeling zouden rechtvaardigen
lijken, zoals hierboven is gebleken, erg veel op de criteria die in het
privaatrecht gebruikt worden om een beroep op onvoorziene omstandig-
heden te beoordelen. Wanneer gebondenheid aan toezeggingen al zo sterk
blijkt te zijn, lijkt het voor de hand te liggen dat gebondenheid aan
beschikkingen nog sterker is. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. In
de jurisprudentie over intrekking van beschikkingen is mij geen uitspraak
bekend waarin gebondenheid wordt aangenomen, tenzij zich niet voor-
zienbare zwaarwegende omstandigheden voordoen. Onvoorziene omstan-
digheden kunnen, hoewel dat niet expliciet uit de jurisprudentie blijkt,

191 NJ 1989, 647.
192 AR  12 juni 1980,AB  1980, 28 (Paralympics).
193  AR 23 oktober  1979, AB  1980,  198.
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een rechtvaardigingsgrond vormen voor intrekking van een beschikking.
Uiteraard zullen onvoorziene omstandigheden zich eerder voordoen en zal
een beroep erop eerder worden aanvaard bij beschikkingen met 'een
lange looptijd'. Ook bij beschikkingen die regelmatig voor een beperkte
duur worden afgegeven, kunnen onvoorziene omstandigheden een rol
spelen ter rechtvaardiging van afwijking van gewekt vertrouwen dat door
het beleid van de voorgaande jaren is gewekt. Een beroep op onvoor-
ziene omstandigheden zal wel sneller worden gehonoreerd, omdat door
het feit dat bij voorbeeld de vergunning iedere keer opnieuw moet worden
(aangevraagd en) afgegeven het vertrouwensbeginsel een minder sterke
rol speelt.

Van Kreveld noemt de volgende voorbeelden van mogelijke onvoor-
ziene omstandigheden in subsidieverhoudingen. De subsidieontvanger heeft
door sterk verbeterde omstandigheden geen subsidie meer nodig of door
sterk verslechterende omstandigheden is de subsidie zinloos geworden.
Verder kan aan de gesubsidieerde activiteiten geen behoefte meer be-
staan194. Ook de noodzaak tot bezuinigingen kan ertoe bijdragen dat een
rechtsbetrekking gewijzigd kan worden ondanks gerechtvaardigd ver-
trouwen van de burgerl95 Wanneer de subsidie voor een reeks van jaren
wordt toegekend, is in het algemeen de wijziging van de financiele positie
van belanghebbende voorzienbaarl96. Dit wordt, volgens de Afdeling
rechtspraak, slechts anders als er sprake is van een zeer ingrijpende
wijziging van de financiale positie van de gesubsidieerde in positieve zin.
De verslechterende financiele positie van de gemeente is daarentegen,
volgens de Afdeling rechtspraak, in casu wel voorzienbaar ten tijde van
de ongeclausuleerde toekenning van de subsidie. Alleen als de gemeente
in een financi8le overmachtsituatie is komen te verkeren, kan er aanlei-
ding bestaan terug te komen op de ongecausuleerde toekenning.

Onvoorziene omstandigheden zijn bij toezeggingen genoemd als moge-
lijke rechtvaardigingsgrond voor niet-nakomingl97. Aan de intrekking van
beschikkingen lijken minder strenge eisen te worden gesteld. De sterkere
gebondenheid aan toezeggingen kan verklaard worden door de omstan-
digheid dat niet iedere toezegging als rechtens relevant wordt aange-
merkt. Is dit wel het geval dan ontstaat ook een sterke gebondenheid.

194 Van Kreveld, a.w., pp. 230, 231.
195  AR 25 maart  1985, AB 600.

196 AR 30 juni 1987, 3.225, R03.85.7526, R.K. Sportvereniging "Saestum"/Raad der ge-
meente Zeist (RvS/R.3.374/87).

197 Hoewel het ook de vraag blijft of uit een enkele uitspraak wel dc conclusie mag
worden getrokken dat in het algemeen van rechtens relevante toezeggingen pas mag
worden afgeweken bij onvoorziene omstandigheden.
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4.6.1 Onvoorziene omstandigheden: een vergelijking tussen bestuurs-
recht en privaatrecht

Het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden neemt in het privaat-
recht een belangrijkere plaats in dan in het bestuursrecht. In het pri-
vaatrecht vormen onvoorziene omstandigheden -mits is voldaan aan de
eisen van artikel 258, Boek 6, NBW- een belangrijke grond voor de
rechter om de overeenkomst te wijzigen. Ook bij afwijking van het
overeengekomene -rechtstreeks- op grond van redelijkheid en billijkheid
bleken onvoorziene ornstandigheden aanwezig te zijn die aan de vorde-
ring tot nakoming in de weg stondenl98

In het bestuursrecht moet een onderscheid worden gemaakt tussen
meer en minder gebonden bevoegdheden. Ook de bevoegdheid tot intrek-
king kan gebonden zijn, in die zin dat het wettelijk voorschrift bepaalt
onder welke voorwaarden de beschikking mag worden ingetrokken. Voor
zover een beschikking is gegeven op grond van een discretionaire, min-
der gebonden bevoegdheid, bestaat in beginsel het recht tot intrekking
van de beschikking. De gebondenheid is dan voornamelijk gebaseerd op
het ongeschreven recht. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de
intrekking van een beschikking is de afweging tussen de belangen bij
niet-nakoming en die bij nakoming uitgangspunt zonder dat de wetgever
aan het belang van niet-intrekking of nakoming een extra gewicht heeft
toegekend, zoals wel uit het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk voortvloeit.
Bij de afweging van het belang bij intrekking en het belang bij nakom-
ing vormen onvoorziene omstandigheden een factor die intrekking kan
rechtvaardigen.

4.7 Conclusie199

Voor zover uit de wet niet het tegendeel voortvloeit, blijkt de overheid
in beginsel de bevoegdheid te hebben een beschikking in te trekken. De
rechtmatigheid van de intrekking wordt bepaald aan de hand van een
belangenafweging in concreto, tenzij de wettelijke regeling een gebonden
bevoegdheid tot intrekking van de beschikking heeft toegekend. Uit de
jurisprudentie blijkt dat in het algemeen het (algemene) belang dat de
overheid heeft bij wijziging afgewogen wordt tegen het belang van de
burger bij ongewijzigde voortzetting. Dit laatste belang krijgt meer
gewicht als de burger schade lijdt bij wijziging200. Dit kan betekenen

198 Vgl. de in paragraaf 3.4.2 en de aldaar aangehaalde visie van Schoordijk.
199 De conclusie kan kort zijn, omdat iedere subparagraaf is afgesloten met een tussen-

conclusie.
200 Deze schade wordt in de literatuur als dispositievereiste genoemd bij de voorwaarden

voor   honorering   van het vertrouwensbeginsel.   Zie Van Wijk/Konijnenbelt,   a.w.,   p.
104. Uit de jurisprudentie blijkt dat "dispositie' niet als noodzakelijke voorwaarde
geldt. Zie M.E. de Sterke. Opgewekte verwachtingen, De Gemeentesten: 6880 (1989),
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dat de belangen van de overheid niet opwegen tegen die van de burger
of dat de schade van de burger vergoed moet worden201. Ook andere
algemene beginselen van behoorlijk bestuur dan het beginsel van een
zorgvuldige belangenafweging zijn bij de beoordeling van de rechtmatig-
heid van de wijziging van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking van
belang. Genoemd kunnen worden het vertrouwensbeginsel, het rechtsze-
kerheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.

De achtergrond van de -in beginsel- bestaande bevoegdheid van het
bestuur tot intrekking van de gegeven beschikking over te gaan, is
gelegen in het eenzijdige karakter van de bestuursrechtelijke bevoegdhe-
den. Om rechtsgevolg te sorteren hoeft geen overeenstemming met de
ander (burger of ander bestuursorgaan) te worden verkregen. Het bestuur
krijgt met de bestuursbevoegdheid ook zelf de verantwoordelijkheid het
resultaat te bereiken dat de wetgever met de toedeling van de bevoegd-
heid voor ogen stond. Wanneer het bestuur van oordeel is, dat de be-
schikking ter bereiking van dat doel weer teruggenomen moet worden,
moet het -in beginsel- ook de vrijheid hebben dat te doen. Naar de
huidige opvattingen bestaat deze bevoegdheid tot intrekking slechts "in
beginser. Oorspronkelijk -tot in het begin van deze eeuw- bestond de
opvatting dat de wetgever de bestuursbevoegdheid ter behartiging van de
publieke taak toekende en het bestuur over de uitoefening van die
bevoegdheid aan de wetgever verantwoording diende af te leggen. Door
de ontwikkeling van de administratieve rechtspraak en van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur is naast de gebondenheid van het
bestuur aan de wet ook een gebondenheid aan het ongeschreven recht
erkend. Ook het ongeschreven recht stelt beperkingen aan de vrijheid
van het bestuur. Hierdoor is ook de bevoegdheid van het bestuur tot
intrekking van beschikkingen beperkt.

5 Eindconclusie

Gebondenheid in privaatrecht en bestuursrecht vergeleken
Tussen gebondenheid aan overeenkomsten naar het Burgerlijk Wetboek en
gebondenheid aan beschikkingen bestaat een verschil. Het Burgerlijk
Wetboek gaat uit van gebondenheid en het bestuursrecht gaat uit van de
mogelijkheid dat het bestuursorgaan een beschikking kan intrekken. In
het bestuursrecht blijkt door de werking van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, met name door het vertrouwensbeginsel, de vrijheid
van de overheid tot intrekking van beschikkingen een vrijheid sterk
gebonden te zijn, terwijl in het privaatrecht op grond van redelijkheid
en billijkheid zowel door de wetgever met name in artikel 258, Boek 6,

p. 266.

201 De zorgvuldigheid die ook de burger ten opzichte van de overheid in acht heeft te
nemen, eist wei van de burger dat hij de schade beperkt.
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NBW, als door de rechter openingen zijn gemaakt om verplichtingen ter
zijde te kunnen stellen. Zo komt het dat zowel bij de vraag of van een
overeenkomst mag worden afgeweken, als bij de vraag of een beschik-
king mag worden ingetrokkeg het belang dat de ene partij heeft bij
nakoming moet worden afgewogen tegen het belang dat de wederpartij
heeft bij niet-nakoming. Hierbij verdient het de aandacht dat de rechts-
zekerheid bij nakoming is gediend. Handhaving van de rechtszekerheid,
zodat men kan blijven vertrouwen op een gegeven woord, is een zaak
van groot (algemeen) belang. Onder omstandigheden kan nakoming in
strijd komen met andere belangen. Dat kan een (ander) algemeen belang
behartigd door de overheid zijn of een bijzonder belang. Het kan zijn
dat de belangen bij niet-nakoming zo gewichtig zijn dat afwijking is
gerechtvaardigd. Ook wanneer afwijking gerechtvaardigd is, hebben
rechtssubjecten de plicht zich mede te laten leiden door de belangen van
de ander. Dit betekent dat zeer zorgvuldig gehandeld moet worden.

Ook op grond van ongeschreven privaatrecht kan gebondenheid ont-
staan. Onder omstandigheden is het onrechtmatig, gewekte verwachtingen
niet na te komen. Daar geldt echter een ander uitgangspunt dan bij
gebondenheid aan overeenkomsten. In beginsel ontstaat geen gebonden-
heid, tenzij de wederpartij gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat een
bepaalde rechtsbetrekking ontstond. Voor deze verplichtingen geldt
hetzelfde uitgangspunt als in het algemeen in het bestuursrecht. Op het
eerste gezicht lijkt het privaatrecht voor afwijking van toezeggingen
meer ruimte te laten dan het bestuursrecht. In de bestuursrechtelijke
jurisprudentie wordt echter pas van een rechtens relevante toezegging
gesproken als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In de privaatrech-
telijke jurisprudentie wordt gesproken van een toezegging, waarbij
vervolgens wordt nagegaan of er rechtsgevolgen aan zijn verbonden. De
vaststelling van de toezegging is een feitelijke vaststelling. Waar het
daarna omgaat, is de vraag of, en zo ja welke rechtsgevolgen aan de
toezegging worden verbonden. In het bestuursproces stelt de rechter
onafhankelijk van de stellingen van partijen vast of uit de omstandighe-
den een rechtens relevante toezegging is af te leiden.

Overeenstemming tussen privaatreclit en bestuursreclit
De conclusie dat in het privaatrecht en bestuursrecht de mate van
gebondenheid uiteindelijk sterk overeenstemt, is van belang voor de
beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van privaatrechtelijke
bevoegdheden. Er is wel beweerd dat de overheid zich niet privaatrech-
telijk kan verbinden, omdat deze gebondenheid strijdig zou zijn met de
bijzondere positie van de overheid. Haar bijzondere verantwoordelijkhe-
den zouden zich niet verdragen met een gebondenheid aan bij voorbeeld
een gegeven woord, omdat zij altijd de handen vrij moet houden om toch
weer anders dan zoals was overeengekomen te handelen. De overheid
moet handelen ter behartiging van het algemeen belang, zoals haar dat
op dat moment goeddunkt. Uit het onderzoek in dit hoofdstuk is echter
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gebleken, dat de privaatrechtelijke en de bestuursrechtelijke gebonden-
heid niet ver uiteenlopen. Toepassing van de bestuursrechtelijke normen
kan voor de overheid dezelfde gebondenheid opleveren, als toepassing
van de privaatrechtelijke normen. Geconcludeerd kan daarom worden, dat
de privaatrechtelijke nakomingsregeling niet in de weg staat aan gebruik
van privaatrechtelijke bevoegdheden door de overheid.

Een verschil
In dit hoofdstuk is opnieuw een verschil aan het licht getreden dat niet
direct met de gebondenheid in privaatrecht en bestuursrecht te maken
heeft (zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 2). De regeling van een bestuurs-
rechtelijke bevoegdheid blijkt een ander karakter te kunnen hebben dan
in het algemeen de regeling van een bevoegdheid in het privaatrecht. In
het voorgaande is het verschil tussen discretionaire en gebonden bevoegd-
heden of meer en minder gebonden bevoegdheden diverse malen ter sprake
gekomen. Indien in de bestuursrechtelijke regeling voorschriften over de
uitoefening van die bevoegdheden zijn opgenomen, heeft dit consequen-
ties voor de vervangbaarheid van deze bevoegdheden door privaatrechte-
lijke bevoegdheden. In het volgende hoofdstuk wordt op dit punt nader
ingegaan.
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CONCLUSIE

1           De balans

1.1        De hoofdstukken 1 en 2

In hoofdstuk 2 is gesteld dat veel andere schrijvers ervan lijken uit te
gaan, dat het bestuursrecht het alleenrecht op de rechtsstatelijke waar-
borgen bezitl. Daaraan wordt dan de conclusie verbonden dat in ver-
houdingen met de overheid waar deze waarborgen niet kunnen worden
gemist, het privaatrecht niet mag worden gebruikt. Anderen, zoals Tak2,
betogen dat gebondenheid van de overheid aan de behartiging van het
algemeen belang altijd moet leiden (en heeft geleid) tot een eigen "pri-
vaatrecht" voor de overheid. De overheid kan in die visie slechts gebruik
maken van het recht dat speciaal voor haar is gemaakt en op haar
toegesneden normen bevat.

De overheid bekleedt, in dat opzicht stem ik in met de visie van
Tak, een bijzondere positie in het recht. Zij heeft een aantal bijzondere
taken en verantwoordelijkheden. Ter realisering van die verantwoorde-
lijkheden en taken heeft zij bijzondere bevoegdheden toebedeeld gekre-
gen, die zij soms kAn en soms moet gebruiken. Tegenover de bijzondere
bevoegdheden voor de overheid staan de bijzondere waarborgen voor de
burger. Deze waarborgen die vooral in de beginselen der democratische
en sociale rechtsstaat zijn neergelegd, dienen ook in het privaatrech-
telijk beoordelingskader te kunnen worden opgenomen. Het vertrekpunt

1  Zie bij voorbeeld HJ. Simon, Tweewegenleer, Privaatrechtelijke bevoegdheden van
publiekrechtelijke belangen, Publiek Domein 1988, nr. 5, p. 150 waar hij stelt "Daar-
bij kan reeds in abstracto blijken dat aspecten van het algemeen belang in het
geding zijn die het gebruik van privaatrecht uitsluiten. Hierbij kan gedacht worden
aan de aard van het belang in kwestie, het legaliteitsbeginsel, bepaalde grondrechten
en bepaalde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In het Windmillarrest heeft
de Hoge Raad hieraan toegevoegd dat het gebruik van een privaatrechtelijke bevoegd-

heid de publickrechtelijke regeling niet op onaanvaardbare wijze mag doorkruisen".
Van een soortgelijke benadering getuigt J.C.E. Ackermans-Wijn in haar dissertatie
"Contracten met de overheid-. Een onderzoek naar de contractsvrijheid van publiek-
rechtelijke rechtspersonen en het toepasselijke materiele recht, Deventer 1989, p. 87
waar zij het Hof Leeuwarden verwijt "van appels peren te maken".

2      Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.6.
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in deze studie was niet dat de waarborgen exclusief moeten zijn voor
het bestuursrecht.

Niet helemaal duidelijk is, welke opvatting in de jurisprudentie wordt
gekozen. Enerzijds wordt uitgegaan van een in beginsel bestaande be-
voegdheid tot privaatrechtelijk handelen en wordt per geval vastgesteld
of een alternatieve publiekrechtelijke bevoegdheid bestaat3. Wanneer een
dergelijke alternatieve publiekrechtelijke bevoegdheid bestaat, is gebruik
van een privaatrechtelijke bevoegdheid "verdacht". De Hoge Raad stelt
vast dat uit de mogelijkheid langs publiekrechtelijke weg een vergelijk-
baar resultaat te behalen, een aanwijzing kan worden geput dat geen
privaatrechtelijke bevoegdheid mag worden gebruikt. Een aanwijzing in
tegengestelde zin, kan het ontbreken van publiekrechtelijke rechtsbe-
scherming opleveren4. Zou bij voorbeeld geen administratiefrechtelijke
spoedvoorziening bestaan, dan z.ou hieruit kunnen worden afgeleid dat de
privaatrechtelijke weg toch begaanbaar is. Of uit deze jurisprudentie van
de Hoge Raad en uit vergelijkbare jurisprudentie van de Afdeling recht-
spraak de conclusie moet worden getrokken, dat volgens de rechter het
bestuursrecht per definitie meer waarborgen bevat, is de vraag. Hieronder
kom ik daarop terug.

Uit de in hoofdstuk 2 beschreven gedeeltelijk historische opvattingen
over de verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht blijkt dat een
principieel onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht niet kan
worden gemaakt. In het algemeen wordt erkend dat beide rechtsgebieden
tot het recht behoren en dat beide deel uitmaken van een en dezelfde
rechtsorde. In het begin van deze eeuw is de verhouding tussen beide
rechtsgebieden geschetst als het gemene (privaat)recht tegenover het
bijzondere recht voor de overheid. Die gemene-rechtsleer is bestreden.

Door degenen die de gemene-rechtsleer verwerpen, wordt de nadruk
gelegd op de mogelijkheid dat de overheid door gebruik te maken van
privaatrechtelijke vormen het publiekrecht tracht te ontduiken en aldus
het privaatrecht misbruikt. Door gebruik van het privaatrecht kon de
overheid aan de burger verdergaande verplichtingen opleggen, terwijl de
burger dikwijls niet over de vrijheid beschikte het aangaan van de
overeenkomst te weigeren. Zij stelden dat het bestuursrecht vanwege de
erin opgenomen waarborgen voor de burger, in beginsel van toepassing is
op rechtsbetrekkingen met de overheid. In sommige gevallen kunnen de
bestuursrechtelijke regels en beginselen worden "gemengd" met privaat-
recht. Deze opvatting staat dan ook bekend onder de naam "gemengde-
rechtsleer"5.

3      Anders Tak en Van Maanen, zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.6.
4   HR 9 juli 1990, AB 1990, 547, onder 3.3, "een met voldoende waarborgen omklede

rechtsgang" staat open, ook in spoedeisende gevallen.
5  Vgl. DA. Lubach, Bestuursrecht en (nieuw) burgerlijk recht, Geschriften van de

VAR, Alphen aan de Rijn 1986, pp. 13 e.v.
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1.2       Eigen positie ten aanzien van de leren

Een van de kernpunten in de gemene-rechtsleer is de aanvaarding van de
gebondenheid van de overheid aan het recht, hetgeen de kern van
rechtsstaatsgedachte vormt. In die zin betekende de aanvaarding van de
gemene-rechtsleer een verbetering van de rechtsbescherming van de
burger tegen de overheid. Zo is volgens deze leer ook de overheid die
een onrechtmatige daad pleegt, aansprakelijk voor de schade veroorzaakt
door die daad. De overheid die een aankoop verricht, is ook verplicht de
koopprijs te betalen. Wanneer de schade niet wordt vergoed of de koop-
prijs niet wordt betaald, kan de burger via de rechter betaling afdwingen.
Dit lijkt in deze tijd zeer vanzelfsprekend, maar uit de historische
beschouwing blijkt dat dit zeker niet altijd het geval is geweest. Ook
aanhangers van de gemene-rechtsleer gaan uit van een "eigen aard" van
de overheid. Vanwege die eigen aard is er voor de overheid ook bijzonder
recht dat aan het (al)gemene recht kan derogeren. F.G. Scheltema ziet
zelfs een mogelijke ontwikkeling naar een sluitend stelsel van objectief
recht voor de overheid, waardoor het (al)gemene recht niet meer op
betrekkingen met de overheid van toepassing zou zijn. Het gemene recht,
het privaatrecht, is echter van toepassing, behalve wanneer expliciet uit
het bijzondere recht blijkt dat het bestuursrecht van toepassing is. De
afwijking van het privaatrecht moet uitdrukkelijk uit de bestuursrech-
telijke wet blijken. Pas wanneer dat het geval is, treedt volgens de
gemene-rechtsleer het privaatrecht terug.

Critici van deze gemene-rechtsleer die aan hun eigen leer geen naam
hebben gegeven, verwerpen de opvatting dat het privaatrecht alleen
terugtreedt of -juister gezegd- ruimte maakt voor publiekrecht, wanneer
dit met zo veel woorden uit de wet blijkt. De keuzevrijheid tussen

privaatrecht en bestuursrecht door de overheid wordt niet alleen beperkt
door de wet, maar ook door recht uit andere rechtsbronnen. Vastgesteld
wordt ook dat de bestuursrechtelijke regels en beginselen (moeten)
doorwerken in het privaatrecht. Deze visie betekent een doorbraak.
Doorwerking van het bestuursrecht in het privaatrecht betekent dat bij
de toetsing van privaatrechtelijk overheidshandelen ook rekening wordt
gehouden met de eigen aard van de overheid, ook wanneer de wetgever
niet uitdrukkelijk heeft bepaald dat vanwege die eigen aard een van het
(al)gemene recht afwijkend regel van toepassing is.

Latere bestrijders van de gemene-rechtsleer storen zich aan de ge-
bruikte begrippen gemeen en bijzonder. Het bestuursrecht is voor de
overheid niet het afwijkende recht, zo betogen zij. Het bestuursrecht is
het op de overheid toegesneden recht en het gemene recht voor de
overheid. Misschien kan de overheid daarnaast wel van het privaatrecht
gebruik maken, maar dat maakt dat recht nog niet tot het gemene recht
voor de overheid. Daarbij kan het volgende worden aangetekend. Vanuit
de gehele rechtsorde gezien is het privaatrecht niet gebonden aan be-
paalde type rechtsbetrekkingen. Het is niet, zoals het bestuursrecht
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gebonden aan een bepaald rechtssubject, maar kan op alle rechtssubjec-
ten van toepassing zijn. Bestuursrechtelijke verhoudingen zijn in zoverre
bijzonder, dat de overheid altijd minstens een van de partijen is. In die
zin is naar mijn mening goed te leven met het begrip gemene-rechtsleer.

De gemengde-rechtsleer gaat uit van een gemengde toepassing van
privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke normen in 66n rechtsbetrekking.
Een rechtsbetrekking kan in die leer tegelijkertijd worden bepaald door
privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke normen. Een rechtsbetrekking
wordt als bestuursrechtelijk gekwalificeerd indien in meerderheid be-
stuursrechtelijke normen van toepassing zijn en als privaatrechtelijk
indien in meerderheid privaatrechtelijke normen gelden. De kwalificatie
is van belang, omdat de bevoegdheid van de rechter hiervoor van belang
is. De gemengde-rechtsleer is bekritiseerd, omdat in die leer de rechts-
schepping wordt verplaatst van de wetgever naar de rechter. De rechter
moet uitmaken welke normen van toepassing zijn en er zou weinig
houvast over de bepaling van de rechtsbetrekking in concreto zijn.

Hierop kan het volgende worden gezegd. In de huidige verhoudingen
wordt de bevoegdheid van de rechter niet bepaald door de kwalificatie
van de rechtsbetrekking, alhoewel er uiteraard wel samenhang is tussen
kwalificatie en toepasselijk recht. De administratieve rechter is -volgens
het nieuwe bestuursprocesrecht opgenomen in hoofdstuk 8 van het wets-
voorstel voor een Algemene wet bestuursrecht- bevoegd "besluiten" te
beoordelen. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursor-
gaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. De burgerlijke
rechter neemt kennis van alle burgerrechtelijke geschillen. De categorie         Iburgerlijkrechtelijke geschillen is een open categorie. De burgerlijke
rechter is daarmee geworden tot de algemene rechter. Vorderingen bij de
burgerlijke rechter zijn ontvankelijk voor zover niet een andere rechter
bevoegd is tot oordelen. Naast de gesloten deelrechtsorde van de admi-
nistratieve rechter moet de deelrechtsorde van de burgerlijke rechter
wel open zijn, omdat anders een leemte zou ontstaan in de rechtsbe-
scherming door de rechter6. Voor de toepassing van het materiale recht
moet het -ook volgens de gemengde-rechtsleer- geen verschil maken
welke rechter bevoegd is tot oordelen. De burgerlijke rechter betrekt bij
zijn toetsing immers ook normen afkomstig uit de bestuursrechtelijke
deelrechtsorde. Daarom schiet de gemengde-rechtsleer op dit punt haar
doel voorbij en wordt onnodig meer onzekerheid dan nodig geschapen
over de competentieverdeling.

Past -zoals in de gemengde-rechtsleer wordt betoogd- de burgerlijke
rechter bestuursrechtelijke regels toe op burgerlijkrechtelijke geschillen
en de administratieve rechter privaatrechtelijke regels bij de beoordeling
van besluiten? Op het eerste gezicht lijkt dat het geval te zijn. Nadere
beschouwing leert echter dat de normen worden vertaald in normen uit

6   Vgl. de bijdrage van E.M.H. Hirsch Ballin in de in hoofdstuk 2, paragraaf 4.5, be-
sproken JUVAT-bundel Bestuursrecht en Nieuw B.W.
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de deelrechtsorde van de oordelende rechter alvorens aan schending van
de normen een rechtsgevolg kan worden verbonden. Wanneer de burger-
lijke rechter vaststelt, dat een overeenkomst strijdig is met een be-
stuursrechtelijke regel dan beslist hij aan de hand van het overeenkom-
stenrecht of de overeenkomst nietig dan wel vernietigbaar is. Wanneer
de administratieve rechter bij zijn oordeel over de rechtmatigheid van
een besluit een privaatrechtelijke regel betrekt dan wordt die regel
vertaald in een bestuursrechtelijke regel alvorens het rechtsgevolg wordt
vastgesteld. De privaatrechtelijke normen worden gekleurd door bestuurs-
rechtelijke normen, zoals ook open bestuursrechtelijke normen ingevuld
kunnen worden door privaatrechtelijke normen. In die zin kan beter
worden gesproken van de leer van het gekleurde  recht.  'in de paragrafen
2 en 3 van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de eigen visie op de
verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht.

1.3 Hoofdstuk 3

Na de conclusie dat geen principieel onderscheid tussen bestuursrecht
en privaatrecht bestaat, zijn de ontwikkelingen in het bestuursrecht en
het privaatrecht geschetst. Gebleken is dat de rechtsgebieden verder
naar elkaar toegroeien. Er is niet slechts sprake van een magische lijn

 

of een osmose tussen beide rechtsgebieden, maar van "een open verbin-
ding tussen twee communicerende vaten"7. Anders gezegd: "de magische
grens tussen privaat- en publiekrecht is meer magie dan grens"8.

De gebondenheid in het bestuursrecht blijkt niet meer uitsluitend te
bestaan uit een gebondenheid aan wettelijke voorschriften. De algemene
beginselen van behoorlijk bestuur bepalen mede de rechtsbetrekking
tussen bestuur en burger. Het moderne privaatrecht blijkt niet het recht
van "de vrije jongens" te zijn. De belangen van de privaatrechtelijke
wederpartij mogen niet worden veronachtzaamd. Ook in de beschrijving
van het privaatrecht in de andere hoofdstukken komt dit telkens weer
naar voren. Bij de vergelijking tussen bestuursrecht en privaatrecht, met
name in hoofdstuk 5 waar de grondslag en de nakoming van verplichtin-
gen zijn beschreven, blijkt dat zich in beide rechtsgebieden met elkaar
overeenstemmende ontwikkelingen voordoen.

1.4 Hoofdstuk 4

In hoofdstuk 4 is onderzocht of in het privaatrechtelijk beoordelings-
kader een plaats is ingeruimd of kan worden ingeruimd voor een toetsing
aan het legaliteitsbeginsel, het democratiebeginsel, het beginsel dat aan

7 Bloembergen, Lubach, a.w. 1988
8  Stelling 9 bij het proefschrift van CA. Groenendijk, Bundeh ng van belangen bq de

buigerlijke rechter, Nijmegen 1981.
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de burger ten opzichte van de overheid onvervreemdbare (grond)rechten
toekomen en het beginsel van de onafhankelijke rechtspraak.

Het legaliteitsbeginsel
Het legaliteitsbeginsel strekt zich niet uit tot alle bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingen, maar beperkt zich tot het vrijheidsbeperkend over-
heidsoptreden. Een uitbreiding van het formele legaliteitsbeginsel -de eis
van een specifiek wettelijke grondslag naast een algemene grondslag die
als uitvloeisel van de privaatrechtelijke bevoegdheid in het Burgerlijk
Wetboek kan worden gevonden- tot het gehele privaatrechtelijk over-
heidsoptreden wordt niet voorgestaan. Het lijkt immers onmogelijk tot
een zinvolle normering van alle privaatrechtelijke bevoegdheden te
komen9. Daarbij verdient het de aandacht dat het legaliteitsbeginsel ook
in het bestuursrecht is uitgehold. Indien aan het gehele privaatrechtelij-
ke overheidsoptreden de legaliteitseis wordt gesteld, zou men een eis
stellen die ook in het bestuursrecht niet is gerealiseerd. Voor het pri-
vaatrecht valt in plaats van een rigide legaliteitseis meer heil te verwach-
ten van de remedie die ook in het bestuursrecht tegen uitholling van het
beginsel gebruikt wordt, namelijk de toetsing aan het ongeschreven recht.
De rechter dient dan bij toetsing van de uitoefening van privaatrechtelijk
bevoegdheden dezelfde maatstaven aan te leggen als bij die van bestuurs-
rechtelijke bevoegdheden. Op die manier wordt het bestuur gebonden aan
de essentie van het legaliteitsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel. Voor
het aannemen van deze gebondenheid kan steun worden gevonden in het
geldende recht.

Het democratiebeginsel
Toepassing van het democratiebeginsel in het privaatrecht levert geen
problemen op. Ook in het privaatrecht zijn elementen van het democra-
tiebeginsel te herkennen. Bevoegdheden tot privaatrechtelijk handelen
berusten op provinciaal en gemeentelijk niveau bij de democratisch
gelegitimeerde organen en op rijksniveau bij de minister wiens handelen
door een democratisch gelegitimeerd orgaan gecontroleerd wordt.

Op de wijze waarop bevoegdheden worden uitgeoefend kunnen de
democratische principes worden toegepast. In het verbintenissenrecht zou
het beginsel geen rol van betekenis spelen, omdat derden door overeen-
komsten toch niet kunnen worden gebonden. Uit de positie van de
overheid als hoedster van het algemeen belang vloeit voort dat belangen
van derden door overeenkomsten van de overheid rechtstreeks of indirect
kunnen worden geraakt. Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel bestaat
in die gevallen voor het bestuursorgaan ook bij gebruik van privaatrech-

9  Alleen voor die terreinen waar een zinvolle normering mogelijk is, dient deze te
worden nagestreefd. Welke terreinen zich hiervoor lenen, vergt nader onderzoek.
Als voorbeeld kan de gronduitgifte worden genoemd, nu het mogelijk blijkt gronduit-
giftevoorwaarden te harmoniseren.
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telijke bevoegdheden de verplichting de nodige kennis over de af te
wegen belangen te verzamelenlo. Wanneer de groep mogelijk belangheb-
benden erg groot is, kan een uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens
afdeling 3.4 jo. artikel 3.1.1 van het Wetsvoorstel Algemene wet be-
stuursrecht de juiste weg zijn voor het verkrijgen van de nodige infor-
matie. Op deze wijze kan de inspraak van betrokkenen ook bij privaat-
rechtelijk handelen worden veiliggesteld. Als voorbeeld van overeenkom-
sten waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure niet mag ontbreken,
zijn genoemd de zogenaamde milieuconvenanten tussen de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (namens de Staat) en
bedrijven. Ter aanvulling op de bestaande waarborgen zou naar analogie
van de bestaande registers kunnen worden voorgesteld een register aan
te leggen waar alle overeenkomsten die het overheidslichaam aangaat,
worden vastgelegd. Wat betreft de openbaarheid van bestuur met privaat-
rechtelijke instrumenten in vergelijking met bestuursrechtelijke instru-
menten is geen democratisch tekort vastgesteld. Dit geldt zowel ten
aanzien van de actieve, als voor de passieve informatieplicht.

Grondrechten
De overheid is in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verhoudingen in
gelijke mate aan de grondrechten uit de Grondwet en verdragen gebon-
den. In privaatrechtelijke verhoudingen kan en dient op dezelfde manier

van grondrechten wel in overeenstemming zijn met de beperkingsclausu-
en in dezelfde mate te worden getoetst of beperkingen op de uitoefening

les. Voor beperkingen van grondrechten uit de Grondwet betekent dit
een -specifieke- grondslag voor de privaatrechtelijke rechtshandeling in
de wet of in een krachtens de wet vastgestelde regeling, voor beperkin-
gen van verdragsrechten is, vanuit het oogpunt van het verdrag, een
grondslag in een voor een ieder kenbare bevoegdelijk vastgestelde rege-
ling voldoende. Onrechtmatige beperking van grondrechten levert een
nietige of vernietigbare rechtshandeling of een onrechtmatige daad op.
De burger ondervindt bij privaatrechtelijk overheidshandelen dezelfde
materiifle grondrechtelijke bescherming als bij publiekrechtelijk over-
heidshandelen.

Onafhankelijke rechtspraak
Onder invloed van artikel 6 EVRM is ook voor de vaststelling van be-
stuursrechtelijke rechtsbetrekkingen een recht op toegang tot een onaf-
hankelijke rechter erkend. Verder blijken ook de eisen van artikel 6
EVRM zowel voor het bestuursproces, als voor het burgerlijk proces te
gelden. Er is voorts geen fundamenteel verschil ontdekt tussen de begin-

10  En andersom dient bij de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden rekening
te worden gehouden met de belangen betrokken bij een (pseudo-) overeenkomst,
zelfs was het bestuursorgaan daarbij zelf geen partij. Zie Vz AR 29 mei 1990, KG
1990,310.
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selen van het bestuursproces en de beginselen van het burgerlijke pro-
ces. De beginselen blijken wel anders te zijn uitgewerkt.

Als voordelen van het bestuursproces zijn genoemd de lage kosten
(onder andere door het ontbreken van de verplichte procesvertegenwoor-
diging), de toegankelijkheid voor derde-belanghebbenden, de actieve rol
van de rechter en tot op zekere hoogte de eenvoud van de procedure.
Bij de eenvoud van de procedure zijn, met name wat betreft de vrije
bewijsleer, ook nadelen genoemd. Verder is opgemerkt dat een te actieve
rol van de rechter ook een gevaar kan betekenen voor de onpartijdig-
heid. Tot het civiele proces hebben derden toegang die "rechtstreeks en
onrechtmatig" in hun belang zijn getroffen. Zij kunnen daartoe een
vordering wegens onrechtmatige daad in stellen. Daarnaast bestaat het
recht op voeging en tussenkomst in de civiele procedure.

De burgerlijke rechter is blijkens recente jurisprudentie in het alge-
meen niet ongeschikt voor de beoordeling van overheidsoptreden en de
toepassing van bestuursrecht. Als voordelen van de civiele procedure
kunnen worden genoemd de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie,
de grotere rechtszekerheid die de procesregels voor partijen hebben, de
mogelijkheid tot correctie tijdens de procedure en tot comparitie. Overi-
gens wordt in het nieuwe bestuursprocesrecht rechtspraak in twee feite-
lijke instanties tot uitgangspunt gekozenil. Ook wordt de invoering van
cassatie in administratieve zaken overwogenlg

In de verzoekschriftprocedure blijkt de rol van de rechter minder
lijdelijk en de procedure minder formeel te zijn. De verzoekschriftproce-
dure biedt de huidige voordelen van het civiele proces, terwijl de nade-
len van een te lijdelijke rechter en te formele procesregels ontbreken.
De verzoekschriftprocedure is voor de beoordeling van privaatrechtelijk
overheidshandelen te verkiezen boven de dagvaardingprocedure. Alle
argumenten die daarvoor kunnen worden aangevoerd, gelden echter ook
voor civiele procedures zonder de overheid. Zo is ingestemd met de
opvatting van Brenninkmeijer dat het de taak van iedere overheidsrech-
ter is, de materi8le waarheid vast te stellen. Voor zover het procesrecht
aan de uitvoering van die taak in de weg staat, dient het te worden
gewijzigd.

Doorwerking van beginselen
Door de openheid van het privaatrecht werken de beginselen van de
democratische en sociale rechtsstaat door in het privaatrecht. Bij de
bespreking van de bijzondere positie van de overheid in de jurisprudentie
in hoofdstuk 2, paragraaf 7, bleek reeds dat bij de toepassing van de
privaatrechtelijke normen rekening kon worden gehouden met de bij-
zondere positie van de overheid. Zo betrekt de burgerlijke rechter bij
de toetsing van het privaatrechtelijk overheidshandelen tevens de al-

11    7K 21 967, nr. 3, p. 3.
12    TK 21 967, nr. 3, p. 6.
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gemene beginselen van behoorlijk bestuur. De doorwerking van de be-
stuursrechtelijke beginselen in het privaatrecht heeft ertoe geleid, dat
niet door "een vlucht in het privaatrecht" bestuursrechtelijke waarborgen
worden ontdoken. Misbruik van privaatrecht door de overheid wordt door
een toe te juichen "rechterlijk activisme" tegengegaan.

1.5   Tussenconclusie: Een taak voor de rechter; ook een taak voor de
wagever?

De toetsing aan de rechtsstaatsbeginselen overziend, kan niet worden
gesproken van een rechtsstatelijk tekort in de toetsing van het privaat-
rechtelijke overheidsoptreden. Het kan als een taak voor de rechter
worden beschouwd bij de toetsing van privaatrechtelijk overheidshandelen
die beginselen te betrekken. Zo zal ook privaatrechtelijk overheidsoptre-
den dat een beperking aan de uitoefening van grondrechten inhoudt of
anderszins vrijheidsbeperkend is, een wettelijke grondslag dienen te
hebben. Anders dient dit optreden onrechtmatig te worden bevonden.

Ligt er nu nog een taak voor de wetgever om de rechtsstatelijke
toetsingsmaatstaven in de wet vast te leggen? Bij de beantwoording van
deze vraag dient in het oog te worden gehouden, dat de rechtsstatelijke
waarborgen ook in het bestuursrecht worden erkend zonder uitdrukkelij-
ke wettelijke bepaling. Geconcludeerd wordt om die reden, dat codificatie
van die beginselen voor het privaatrechtelijk overheidsoptreden niet
noodzakelijk is. Mocht de bestuursrechtelijke wetgever overgaan tot
codificatie van de beginselen, dan zal de codificatie ook voor het pri-
vaatrechtelijk overheidshandelen dienen plaats te vinden.

Zo kan het worden toegejuicht dat bij de codificatie van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur in het wetsvoorstel voor een Algemene
wet bestuursrecht een schakelbepaling is opgenomen voor de toepassing
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur op andere handelingen
dan besluiten voor zover de aard van de handeling zich daartegen niet
verzet (artikel 3.1.1 Awb). Bij elke regeling van besluiten in de Algemene
wet bestuursrecht zal steeds de vraag moeten worden gesteld of een
van-overeenkomstige-toepassing-verklaring op andere handelingen dan
besluiten wenselijk zal zijn. Uit de beschouwingen in de paragraaf over
het legaliteitsbeginsel en het privaatrechtelijk overheidshandelen blijkt
bij voorbeeld dat de regeling van de beleidsregels13 ook betrokken dient
te worden op het privaatrechtelijke handelen van de overheid. Beleidsre-
gels kunnen en dienen ten aanzien van de uitoefening van privaatrech-
telijke bevoegdheden dezelfde diensten bewijzen als bij de uitoefening
van discretionaire bestuursrechtelijke bevoegdheden.

13 Blijkens de memorie van toelichting wordt voorgesteld deze regeling in titel 4.4
van de Awb op te nemen (TK 21 221, nr. 3, 9  14).
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1.6      Hoofdstuk 5. Vergelijking materieel recht

De vergelijking tussen de nakoming in het privaatrecht en in het be-
stuursrecht heeft het volgende beeld opgeleverd. Het privaatrecht kent
in beginsel een gebondenheid aan aangegane verplichtingen, terwijl in
het bestuursrecht in het algemeen wordt uitgegaan van de intrekbaarheid
van beschikkingen. Door ontwikkelingen in wetgeving en ongeschreven
recht dienen echter zowel de intrekbaarheid van beschikkingen, als de
plicht tot nakoming van overeenkornsten te worden gerelativeerd. In het
bestuursrecht blijkt door de werking van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, met name door het vertrouwensbeginsel, de vrijheid
van de overheid tot intrekking van beschikkingen een vrijheid in sterke
gebondenheid te zijn, terwijl in het privaatrecht op grond van redelijk-
heid en billijkheid zowel door de wetgever, met name in artikel 258,
Boek 6, NBW, als door de rechter openingen zijn gemaakt om onder
verplichtingen uit te komen. Zo komt het dat zowel bij de vraag of van
een overeenkomst mag worden afgeweken, als bij de vraag of een be-
schikking mag worden ingetrokken het belang dat de ene partij heeft
bij nakoming moet worden afgewogen tegen het belang dat de wederpar-
tij heeft bij niet-nakoming.

Handhaving van de rechtszekerheid, zodat men kan blijven vertrouwen
op een gegeven woord, is een zaak van groot (algemeen) belang. Om die
reden dient niet te snel tot de mogelijkheid van afwijking van de over-
eenkomst te worden besloten. Onder omstandigheden kan nakoming in
strijd komen met andere belangen. Dat kan een (ander) door de overheid
behartigd algemeen belang zijn of een bijzonder belang. Het kan zijn dat
de belangen bij niet-nakoming zo gewichtig zijn dat afwijking gerecht-
vaardigd is. Ook wanneer afwijking gerechtvaardigd is, hebben rechtssub-
jecten de plicht zich mede te laten leiden door de belangen van de ander.
Dit betekent dat zeer zorgvuldig gehandeld moet worden.

Ook op grond van ongeschreven privaatrecht kan gebondenheid ont-
staan. Onder omstandigheden is het onrechtmatig, gewekte verwachtingen
niet te honoreren. Daar geldt echter een ander uitgangspunt dan bij
gebondenheid aan overeenkomsten. In beginsel ontstaat geen gebonden-
heid, tenzij de wederpartij gerechtvaardigd mocht vertrouwen dat een
bepaalde rechtsbetrekking ontstond. Voor deze verplichtingen geldt
hetzelfde uitgangspunt als in het algemeen in het bestuursrecht.

Een ander verschil  kwam  aan het  licht
Hierboven is vooral aandacht besteed aan de discretionaire bestuurs-
rechtelijke bevoegdheden, de bevoegdheden waarbij aan het bestuursor-
gaan een ruime mate van vrijheid tot handelen wordt gelaten. Uit de
bespreking van het recht tot intrekking van een beschikking verdient
nog een aantal andere punten dan hierboven besproken zijn, de aandacht.
Bij de bestudering van de nakomingsregelingen is gebleken, dat in het
bestuursrecht verschillende wettelijke regelingen bepalingen over de

296



V

Conclusie

intrekbaarheid bevatten. De wetgever heeft in die gevallen een afweging
verricht van de bij de intrekking betrokken belangen en die afweging
neergelegd in de wettelijke regeling. Het bestuur en de rechter verrich-
ten de eigen afweging van belangen binnen het kader dat de wetgever
heeft aangegeven. Hoe nauwkeuriger dat kader is aangegeven, hoe minder
ruimte voor een eigen afweging overblijft. Slechts in een enkel uitzonde-
ringsgeval bestaat de plicht voor het bestuursorgaan van de wettelijke
regeling af te wijken indien toepassing van de regeling in ernstige mate
in strijd zou komen met gerechtvaardigd vertrouwen van de belangheb-
bende (contra legem).

De gebondenheid aan de wettelijk regeling bleek ook, waar op grond
van de strijdigheid met een wettelijke regeling de beschikking kon worden
ingetrokken. In het belang van de rechtszekerheid dienen wettelijke
regelingen te worden nageleefd. Dit wordt pas anders als betrokkenen in
redelijkheid geen rekening hadden behoeven te houden met de intrekking
met terugwerkende kracht. Voor zover intrekking voor de toekomst
mogelijk is, is deze in geval van strijd met de wettelijke regeling veelal
wel toegestaan. De wettelijke regeling van de bevoegdheid tot intrekking
van een beschikking beperkt ook de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Zo is bij voorbeeld ter sprake gekomen de intrekking van een beschikking
wegens het opzettelijk verstrekken van foutieve informatie na afloop van
de termijn waarbinnen volgens de wettelijke regeling de beschikking kon
worden ingetrokken. In dat geval is de intrekking onrechtmatig geacht.

2 Eigen positie: In hoeverre en onder welke voorwaarden kan het
privaatrecht rempla ant kan zijn voor het bestuursrecht?

Een privaatrechtelijke bevoegdheid kan in beginsel door de overheid
worden gebruikt. Het privaatrecht is een multifunctioneel recht dat ook
op verhoudingen met de overheid van toepassing kan zijn, omdat het
privaatrecht voldoende ruimte biedt om een toetsing aan de algemene
rechtsstatelijke waarborgen uit te voeren. Het is niet noodzakelijk dat
daarvoor een wettelijke regeling wordt gemaakt. De rechter dient bij de
beoordeling van privaatrechtelijk overheidsoptreden de algemene waar-
borgen te betrekken. Met name is van belang dat bij overheidsoptreden
dat een beperking aan de uitoefening van een grondrecht inhoudt, dan
wel anderszins vrijheidsbeperkend is, een wettelijke grondslag aanwezig
is. Evenals voor een beschikking in een dergelijk geval dient voor het
privaatrechtelijk optreden, bij voorbeeld voor het sluiten van de over-
eenkomst, of voor het stellen van een voorwaarde voor gebruik van
overheidseigendom, de wet expliciet de bevoegdheid voor die vorm van
het vrijheidsbeperkende optreden te bevatten.

De wetgever kan een nadere belangenafweging in de wettelijke rege-
ling neerleggen die aan betrokkenen bijzondere waarborgen verschaft.
Voor zover die specifieke waarborgen een bestuursrechtelijke bevoegdheid
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betreffen en die waarborgen niet op basis van privaatrechtelijke normen
in het privaatrecht kunnen worden opgenomen, kan de betreffende
bestuursrechtelijke bevoegdheid niet worden vervangen door gebruik van
de privaatrechtelijke bevoegdheid. Evenmin immers als de regeling van
een bijzondere overeenkomst uit Boek 7, NBW, kan worden ontdoken met
een beroep op een bevoegdheid uit het algemene gedeelte van het ver-
bintenissenrecht, kan dat met de specifieke bestuursrechtelijke waarbor-
gen geschieden.

2.1       De toetsingscriteria van de Hoge Raad getoetst

De Hoge Raad gaat voor de beoordeling van de geoorloofdheid van
gebruik van een privaatrechtelijke bevoegdheid in de situatie waarin ter
behartiging van bepaalde belangen een publiekrechtelijke bevoegdheid is
toegekend na, of de publiekrechteh)ke regeling op onaanvaardbare wijze
wordt doorkruist. Daarbij dient onder meer te worden gelet op "de inhoud
of strekking van de regeling", "op de wijze waarop en de mate waarin in
het kader van die regeling de belangen van burgers zijn beschermd, een
en ander tegen de achtergrond van de overige geschreven en ongeschre-
ven regels van publiekrecht". Wanneer langs publiekrechtelijke weg een
vergelijkbaar resultaat verkregen kan worden, vormt dit een aanwijzing
dat geen ruimte is voor gebruik van een privaatrechtelijke bevoegdheid.
Aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 26 januari 1990, AB 1990, 408
(Windmill). In zijn arrest van 9 juli 1990, AB 1990,547 (De Pina), wordt
aan deze criteria nog toegevoegd de opmerking dat van belang is, dat bij
gebruikmaking van de publiekrechtelijke bevoegdheid de Wet Arob in
verbinding met de Wet op de Raad van State "een met voldoende waar-
borgen omklede rechtsgang biedt, ook in spoedeisende omstandigheden".

De twee-wegenteer en de Hoge Raad
De toetsingsmethode van de Hoge Raad in de besproken arresten is sterk
getnt op de twee-wegenleer. De bestuursrechtelijke en de privaatrech-
telijke weg worden naast elkaar geplaatst als twee verschillende wegen.
De begaanbaarheid van de privaatrechtelijke weg is afhankelijk van de
drempels die de overheid bij het begaan van de bestuursrechtelijke weg
zou tegenkomen. Mijn bezwaar tegen het uitgangspunt bij deze toetsing
is, dat over het hoofd wordt gezien dat de privaatrechtelijke weg niet,
om in de gebruikte beeldspraak te blijven, de geasfalteerde vierbaans-
weg is. Ook op de privaatrechtelijke weg is een aantal drempels neerge-
legd. Door de doorwerking van de beginselen in het privaatrecht hoeft
geen sprake te zijn van twee geheel verschillende wegen. Daarvan kan
wel sprake zijn indien de bestuursrechtelijke regeling specifieke waar-
borgen bevat.

De beoordeling van de geoorloofdheid van het gebruik van privaat-
rechtelijke bevoegdheden dient naar mijn mening op een vergelijkbare
wijze als de Hoge Raad doet, plaats te vinden aan de hand van de vraag
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of de eventuele parallelle bestuursrechtelijke bevoegdheid is omgeven met
specifieke waarborgen. In zowel de opvatting van de Hoge Raad, als in
mijn opvatting wordt in concreto bezien of de bestuursrechtelijke waar-
borgen kunnen worden gemist. Uit de besproken jurisprudentie blijkt
echter niet duidelijk in hoeverre de Hoge Raad erkent dat de rechtssta-
telijke waarborgen ook in het privaatrechtelijk beoordelingskader opge-
nomen kunnen en dienen te zijn. De toetsing aan de hand van deze
waarborgen is naar mijn mening ook van belang wanneer geen bestuurs-
rechtelijke bevoegdheid bestaat om een bepaald resultaat te verkrijgen.
In die gevallen kan naar mijn mening in beginsel een privaatrechtelijke
bevoegdheid worden gebruikt, omdat geen specifieke bestuursrechtelijke
waarborgen worden omzeild. Wel dient de overheid ook in die gevallen
bij privaatrechtelijk handelen de algemene rechtsstatelijke waarborgen in
acht te nemen en de rechter dient ze in het privaatrechtelijk beoorde-
lingskader op te nemen.

Twee wegen
Wanneer op het eerste gezicht twee wegen lijken te bestaan voor de
behartiging van bepaalde belangen, dient in de visie van de Hoge Raad
die voor zover beantwoordt aan mijn opvatting, een vergelijking te
worden gemaakt tussen de waarborgen van de privaatrechtelijke weg en
de waarborgen van de bestuursrechtelijke weg. In mijn visie is de pri-
vaatrechtelijke weg gesloten, indien de bestuursrechtelijke weg speci-
fieke waarborgen bevat. Deze specifieke waarborgen zullen zijn vervat in
bepalingen waarbij voorwaarden worden genoemd waaronder de bevoegd-
heid mag worden uitgeoefend. Zo kan een bijzondere procedure worden
voorgeschreven of een termijn worden genoemd waarbinnen de bevoegd-
heid moet worden uitgeoefend. De Hoge Raad lijkt wat ruimere criteria
te kiezen om vast te stellen wanneer een bestuursrechtelijke regeling
wordt doorkruist. Immers ook uit de strekking zoals die onder andere
blijkt uit de wetsgeschiedenis en uit de toegevoegde zinsnede in het
Windmill-arrest "tegen de achtergrond van het overige geschreven en
ongeschreven regels van publiek recht" kan voortvloeien dat de bestuurs-
rechtelijke regeling wordt doorkruist. Mogelijk zie ik daardoor meer (of
andere) ruimte voor gebruik van privaatrechtelijke dan de Hoge Raad.
Dit verschil houdt verband met de door mij geeiste doorwerking van de
bestuursrechtelijke waarborgen in het privaatrechtelijke beoordelingska-
der. Er is naar mijn mening misschien meer ruimte, maar aan het gebruik
van privaatrechtelijke bevoegdheden worden strengere (of
beter specifiekere) eisen gesteld.

Een vergelijkbaar resultaat
Kan langs publiekrechtelijke een vergelijkbaar resultaat worden bereikt,
dan vormt dit volgens de Hoge Raad een aanwijzing dat voor het gebruik
van een privaatrechtelijke bevoegdheid geen ruimte is. Naar mijn mening
hoeft dat niet het geval te zijn. In de eerste plaats zal de Hoge Raad
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bedoelen dat een dergelijke aanwijzing bestaat, niet alleen wanneer het
resultaat bereikt kan worden, maar in alle gevallen waarin het resultaat
langs publiekrechtelijke weg kan worden nagestreefd. Verder ga ik ervan
uit dat de algemene "bestuursrechtelijke" waarborgen ook in het recht
zijn opgenomen dat van toepassing is op het privaatrechtelijk handelen,
zodat alleen de mogelijkheid van het nastreven van een vergelijkbaar
resultaat langs publiekrechtelijke weg nog geen aanwijzing hoeft te zijn
dat die weg voorrang moet krijgen. Wel kan die mogelijkheid een aanwij-
zing betekenen dat ter behartiging van de bepaalde belangen een be-
stuursrechtelijke weg openstaat en dat bezien moet worden of de be-
stuursrechtelijke regeling specifieke waarborgen bevat.

3          Toepassing van de conclusie op kostenverhaal

In deze paragraaf zal worden gedemonstreerd tot welk resultaat de
toepassing van het door mij ingenomen standpunt ten aanzien van de
keuzevrijheid van de overheid leidt ten aanzien van de vraag of en in
hoeverre de overheid langs privaatrechtelijke weg kosten mag verhalen

op de burger. Voor de beantwoording van deze vraag zullen drie ver-
schillende stappen moeten worden gezet die hier achtereenvolgens in
drie paragrafen worden besproken. Het zal blijken dat de Hoge Raad in
de besproken jurisprudentie is begonnen bij de derde stap.

3.1        Doonverking van de algemene waarborgen: de eerste stap

Wanneer de overheid langs privaatrechtelijke weg kosten op de burger
verhaald, zal - zo vloeit uit het voorgaande van deze studie voort - aan
de rechtsstatelijke waarborgen moeten zijn voldaan. Voor zover het niet
gaat om een eenmalige situatie dient de grondslag van het te betalen
bedrag in een regeling te worden vastgelegd. Voor zover de privaatrech-
telijke handeling leidt tot een beperking van een grondrecht dient een
grondslag in een wettelijk voorschrift aanwezig te zijn.

Bij de uitoefening van de privaatrechtelijke bevoegdheid dient ook
het gelijkheidsbeginsel in acht te worden genomen. In gelijke gevallen
dient een gelijk bedrag aan de overheid te worden betaald. Wanneer het
bestuur een voorziening realiseert en het de kosten niet uit algemene
middelen wil voldoen maar op de 'bevoordeelde burgers wil verhalen,
zullen alle bevoordeelde burgers naar rato aan de voorziening mee dienen
te betalen. De toegangsprijs voor het gemeentelijk zwembad zal voor alle
gebruikers dezelfde dienen te zijn, tenzij op grond van zakelijk te
rechtvaardigen criteria onderscheid mag worden gemaakt. Het zal echter
niet in alle gevallen mogelijk zijn alle bevoordeelde burgers langs pri-
vaatrechtelijke weg mee te laten betalen aan een voorziening. Zo zal
een gemeentebestuur -nog even afgezien van de vraag of er een be-
stuursrechtelijke regeling met specifieke waarborgen voorhanden is- bij
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overeenkomst de kosten van de bestrating van een weg op de aanwonen-
den kunnen verhalen. Wanneer echter een van de tien aanwonenden niet
wenst mee te werken aan een overeenkornst, terwijl zij allen wel in
dezelfde omstandigheden verkeren, ontstaat strijd met het gelijkheidsbe-
ginsel. De tiende kan immers niet gedwongen worden de overeenkomst
aan te gaan, terwijl hij wel hetzelfde profijt van de voorziening heeft.
In een dergelijke situatie kan het gelijkheidsbeginsel aan gebruik van
privaatrechtelijke bevoegdheden in de weg staan en kan het gemeente-
bestuur voor het verhaal aangewezen zijn op de bestuursrechtelijke
verhaalsbevoegdheid waarmee wel alle betrokkenen kunnen worden ge-
dwongen in gelijke mate mee te betalen. Uit de doorwerking van het
gelijkheidsbeginsel in privaatrechtelijke verhoudingen blijkt dat tussen
privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden nog een verschil
kan bestaan. Met bestuursrechtelijke bevoegdheden kan in het algemeen
een bepaald gedrag worden afgedwongen, terwijl dat bij privaatrechtelij-
ke bevoegdheden niet het geval hoeft te zijn.

3.2       Doorwerking van bestuursrecht: de tweede stap

Een bevoegdheid tot uitoefening van de privaatrechtelijke bevoegdheden
door de overheid wordt ingeperkt door het bestuursrecht. Artikel 14,
Boek 3, NBW bepaalt dat een privaatrechtelijke bevoegdheid niet in
strijd met het geschreven of ongeschreven publiekrecht mag worden
uitgeoefend. Artikel 40, Boek 3, regelt mede de nietigheid en vernietig-
baarheid van rechtshandelingen verricht in strijd met het bestuurs-
recht14. Hier op is ook gewezen bij de bespreking van de doorwerking
van de grondrechten in privaatrechtelijke verhoudingen met de overheid.
Zo zal de overheid als eigenaar van de openbare weg bij de uitoefening
van privaatrechtelijke bevoegdheden over die weg de in het bestuurs-
recht vastgelegde openbaarheid van die weg niet kunnen beperken.
Overeenkomsten tot kostenverhaal waarbij het betalen van een bijdrage
is gekoppeld aan de toestemming voor het gebruik van de openbare weg,
zijn dan ook niet toegestaan. De afgifte van een bouwvergunning mag
alleen van voorwaarden afhankelijk worden gesteld voor zover het be-
stuursrecht daar ruimte voor biedt. Zo kunnen de betaling van een
bijdrage en de afgifte van een bouwvergunning alleen aan elkaar worden
gekoppeld indien de bestuursrechtelijke regelingen voor afgifte van een
bouwvergunning daar ruimte voor laten.

3.3      Specifieke waarborgen in bestuursrecht?: de derde stap

Is er voor het doel waarvoor de privaatrechtelijke bevoegdheid wordt
ingezet ook een bestuursrechtelijke bevoegdheid voorhanden, dan dient

14  Voor een overzicht van de hier bedoelde beperkingen aan de contractsvrijheid wordt
verwezen naar de dissertatie van Ackermans-Wijn, a.w.
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bij de beoordeling van de geoorloofdheid van de uitoefening van die
bevoegdheid ook een derde stap te worden gezet. Dan dient immers ook
te worden nagegaan of de bestuursrechtelijke regeling specifieke waar-
borgen bevat.

De overheid kan voor het verrichten van prestaties en het aanleggen
van voorzieningen van burgers die van de prestaties of voorzieningen
meer profijt hebben dan anderen, een bijdrage verlangen. Gemeenten
hoeven niet alle kosten die zij maken, uitsluitend uit de algemene mid-
delen te voldoen. Bestuursrechtelijke regelingen bieden verschillende
bevoegdheden voor het verhalen op de burger van bij voorbeeld de door
de gemeente gemaakte kosten. Indien een bestuursrechtelijke bevoegdheid
bestaat, dient -zoals gezegd- naast de hierboven onder 3.1 en 3.2 be-
sproken toetsing nog te worden nagegaan of een eventuele parallelle be-
stuursrechtelijke specifieke waarborgen bevat. Hieronder zullen enkele
bestuursrechtelijke regelingen worden besproken die kostenverhaal moge-
lijk maken.

Ingevolge de legesverordening dient de burger voor het verkrijgen
van een uittreksel uit het bevolkingsregister een zogenaamde legesver-
goeding betalen. Wanneer een gemeente door aanleg van voorzieningen
grond geschikt of beter geschikt maakt voor bebouwing, kan zij van de
eigenaar van die grond bouwgrondbelasting heffen. Van burgers die bij
de aanleg van een weg extra gebaat zijn, kan baatbelasting worden
geheven. De bevoegdheid voor de heffingen is te vinden in de gemeente-
wet Tweede Afdeling Titel VI (Titel IV, hoofdstuk XV, nieuwe Gemeen-
tewet) en in een aantal bijzondere wetten, zoals de Drank- en horeca-
wet, artikel 25, tweede lidl5

De bestuursrechtelijke regelingen bevatten de volgende waarborgen.
Voor de heffing van belasting op basis van artikel 269 gemeentewet
dient een verordening te worden vastgesteld waarin de in artikel 270
opgenomen onderwerpen zijn geregeld en waarvan volgens artikel 271
gemeentewet goedkeuring door de Kroon is vereist. Deze vereisten ver-
schaffen de burger de waarborg dat allen gelijkelijk belast worden en
dat de verordening vastgesteld wordt door een orgaan dat op een demo-
cratische legitimatie kan bogen. De Kroon toetst de verordening op
overeenstemming met het algemeen belang. Verder draagt artikel 279
gemeentewet de Kroon op te toetsen of in de belastingverordening die
het opleggen van retributies (heffingen voor concrete diensten) regelt
niet meer dan een matige winst verzekerd wordt. Uit de wetsgeschiedenis
van artikel 277 gemeentewet (artikel 218 Gemeentewet nieuw) blijkt dat
ook door oplegging van leges niet meer dan een matige winst behaald
mag worden. Ook bij leges moet daarom de heffing gerelateerd zijn aan

15 DJ. de Brauw, Leges, retributies en vergoedingen voor privaatrechtelijke toestem-

ming, Bouwrecht 1984, p. 299.
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de kosten die de gemeente ter zake van de dienstverlening maakt16. Uit
de jurisprudentie blijkt dat alleen kosten die rechtstreeks samenhangen
met de verleende dienst, in rekening mogen worden gebracht17.

In het belang van de rechtszekerheid van de burger dient volgens de
artikelen 273a en 274 gemeentewet tot de verordening voor de heffing
van baat- en bouwgrondbelasting binnen 66n jaar na de voltooiing van de
voorziening besloten te zijn. Op de heffing en invordering van de ge-
meentelijke belastingen is het fiscale procesrecht van toepassing (artikel
281 gemeentewet).

Welke van de genoemde waarborgen vallen onder de specifieke bestuurs-
rechtelijke waarborgen?
De meeste waarborgen zoals hierboven beschreven vallen mijns inziens
onder de algemene waarborgen die ook gelden en dienen te gelden voor
het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden. Zo kunnen de toepasse-
lijkheid van het fiscale procesrecht, de vereiste grondslag in een rege-
ling, de betrokkenheid van de gemeenteraad en de goedkeuringsbevoegd-
heid van de Kroon niet als specifieke waarborgen worden beschouwd.
Ook een privaatrechtelijke heffingsregeling dient in het belang van de
gelijkheid en rechtszekerheid een grondslag in een regeling te hebben.
Bij de uitoefening van de privaatrechtelijke bevoegdheid dient de ge-
meenteraad te worden betrokken. De Kroon kan ook privaatrechtelijke
handelingen schorsen en vernietigen.

De eis dat met de heffingen niet meer dan een matige winst mag
worden behaald is een eis die ook voortvloeit uit het beginsel dat de
nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in ver-
houding tot de met het besluit te dienen doelen18. De in de wettelijke
regeling opgenomen beperking aan een termijn voor het besluit tot het
instellen van een baat- of bouwgrondbelasting zou wel als een specifieke
waarborg kunnen worden aangemerkt die door gebruik van een privaat-
rechtelijke bevoegdheid kan worden doorkruist.

Specifieke waarborgen in De Pina, Windmill en Lelystad?
In het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 199019 (Windmill) heeft
de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat door van zijn privaatrechtelijke
bevoegdheid gebruik te maken de Wet verontreiniging oppervlakte wate-

16 Deze dienstverlening omvat niet alleen het op schrift aan leveren van bepaalde

stukken, maar ook het in behandeling nemen van het verzoek. Door het kiezen van
een andere naam dan leges, kan een wettelijke legesvrijstelling niet worden ontdoken.
Zie HR 29 juni 1988, Bouwrecht 1989, p. 379 (Gemeentegarantie Alphen aan den Rijn).

17  K.B. 11 augustus 1986, Stb. 445, De Ge,neentestem 6831, p. 136 en AB 1987, 459,
m.nt. JHvdV.

18 Zie artikel 3.2.3, tweede lid, in combinatie met artikel 3.1.1, tweede lid van het
wetsvoorstel voor een Algemene wet bestuursrecht.

19  AB 1990, 408.
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ren op onaanvaardbare wijze doorkruiste. Ook naar mijn oordeel bevat de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren specifieke waarborgen. Met name
kunnen worden genoemd de in artikel 19 van die wet opgenomen voor-
schriften voor de berekening van het bedrag van de heffing. Ook kan
met het oordeel van de Hoge Raad van 9 juli 1990 (De Pina)20 worden
ingestemd. De in artikel 10 van de Woonwagenwet geitiste afweging van
belangen bij de beoordeling van de ontheffing van het verbod buiten een
centrum een standplaats te hebben, kan mijns inziens niet als een bij-
zondere waarborg worden beschouwd, nu deze afweging ook voortvloeit
uit het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat de rechtstreeks bij
een besluit betrokken belangen dienen te worden afgewogen. De eis dat
het bestuursorgaan een plaats aanwijst waar de woonwagen naartoe
verplaatst dient te worden, is wel een specifieke waarborg. Verder kan
in dit geval de vereiste goedkeuring van gedeputeerde staten voor ver-
wijdering naar een plaats buiten de gemeente als een specifieke waarborg
worden aangemerkt. Het goedkeuringsvereiste heeft in dit geval een
specifieker doel dan de algemene toetsing aan algemeen belang en het
recht. Door dit goedkeuringsvereiste wordt immers voorkomen dat ge-
meenten een probleem oplossen door het bij een buurgemeente neer te
leggen, die vervolgens weer hetzelfde kan doen, ten koste van de positie
van de woonwagenbewoner.

In zijn arrest van 15 juli 1987 1 gaat de Hoge Raad niet uitdrukke-
lijk na of de gemeente Lelystad door gebruik te maken van een privaat-
rechtelijke bevoegdheid een bestuursrechtelijke regeling doorkruist. In
casu is echter ook geen bestuursrechtelijke regeling met specifieke
waarborgen aanwezig voor het verhaal van kosten. Zoals hierboven is
betoogd, bevat de algemene bestuursrechtelijke wijze tot verhaal van
kosten geen specifieke waarborgen. Ook dit arrest van de Hoge Raad kan
dus worden onderschreven.

4        Tot slot

De centrale vraag in dit proefschrift was, in hoeverre het privaatrecht
voor de overheid rempla ant kan zijn voor het bestuursrecht. Die vraag
is beantwoord vanuit een vergelijking tussen de wijze waarop de rechts-
statelijke waarborgen in het privaatrecht zijn en kunnen worden opge-
nomen. Geconcludeerd is dat het gebruik van privaatrechtelijke bevoegd-
heden door de overheid als uitgangspunt aanvaardbaar is, omdat de
rechtsstatelijke waarborgen ook in de normering van het privaatrech-
telijk overheidsoptreden een plaats kunnen en dienen te hebben. Door
de openheid van het privaatrecht is doorwerking van deze waarborgen

20  AB 1990, 547.
21 De Gemeentestem 6854 (1987), 4, met commentaar van H.C.M. Moesker op de pp.

176-177.
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mogelijk en kan het privaatrechtelijk overheidsoptreden daarnaast ook
via privaatrechtelijke normen aan bestuursrechtelijke beginselen en regels
worden getoetst.

Gaat de doorwerking van de constitutioneelrechtelijke en bestuurs-
rechtelijke regels en beginselen nu zover dat in wezen niet meer gespro-
ken moet worden van twee wegen, maar van 66n weg waarlangs de
overheid haar taak uitvoert?

Uit de vergelijking van een deel materieel recht is gebleken dat de
bestuursrechtelijke regeling van bevoegdheden specifieke waarborgen kan
bevatten waardoor in bepaalde gevallen moet worden geoordeeld dat de
privaatrechtelijke bevoegdheid niet door de bestuursrechtelijke bevoegd-
heid kan worden vervangen. Ook is gebleken bij toepassing van het
gelijkheidsbeginsel op het kostenverhaal, dat door gebruik van bestuurs-
rechtelijke bevoegdheden een bepaald gedrag kan worden afgedwongen,
terwijl dat gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden anders kan liggen.
Uit deze verschilpunten blijkt mijns inziens dat op dit moment in de
rechtsontwikkeling de bestuursrechtelijke weg te onderscheiden is van
de privaatrechtelijke weg. Er is nog steeds sprake van twee wegen
waarlangs de overheid haar doel kan trachten te verwezenlijken. Een
erkenning van het multifunctionele karakter van het privaatrecht, in die
zin dat ook de overheid bij de uitoefening van haar taak privaatrech-
telijke vormen kan gebruiken, betekent dus niet dat het bestuursrecht
geen eigen functie meer heeft. Zoals beschreven mag in een aantal
gevallen geen gebruik worden gemaakt van privaatrechtelijke bevoegdhe-
den. De overheid is dan aangewezen op de mogelijk bestaande bestuurs-
rechtelijke bevoegdheid. Ook kan, maar die vraag wordt in deze disser-
tatie als gezegd niet beantwoord, het gebruik van bestuursrechtelijke
bevoegdheden efficienter zijn vanwege de afdwingbaarheid.

Er is nog sprake van twee wegen, zo is hierboven gesteld. Hieraan
moet echter worden toegevoegd, dat die twee wegen minder verschillend
zijn dan wel wordt verondersteld. De privaatrechtelijke weg is niet die
geasfalteerde snelweg waarlangs de overheid zonder drempels te moeten
passeren haar doel kan bereiken. Vanwege de overeenstemming die tussen
beide wegen bestaat, kan beter niet meer worden gesproken van twee
wegen, maar van parallelwegen. De twee-wegenleer wordt ingeruild voor
een parallelle-wegenleer.
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Zusammenfassung

Die Handlungsfreiheit der Verwaltung

Diese Arbeit enthlilt einen Vergleich der privatrechtlichen und verwal-
tungsrechtlichen MOglichkeiten der Verwaltung sich des Privatrechts an
Stelle des Verwaltungsrechts zu bedienen. Untersucht wird, ob richtig ist
die gelaufige Annahme, daB dem Privatrecht die fur Rechtsverhaltnisse
zwischen Verwaltung und BOrger notwendigen Gewiihrleistungen fehlen.

Die besondere rechtliche Stellung der Verwaltung
Die Verwaltung hat eine besondere rechtliche Stellung. Ihr sind

mehrere besondere Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugeteilt worden.
Die besondere Verantwortlichkeiten der Verwaltung sind fur einen wich-
tigen Teil festgelegt im ersten Abschnitt (Grundrechte) des Grundgesetzes,
in dem (in unterschiedlicher Hinsicht) mehrere Verwaltungsaufgaben
definiert worden sind. Zur Realisierung dieser Aufgaben sind ihr besondere
Zustandigkeiten eingeriiumt worden zur Ausubung deren Sie befugt und
manchmal auch verpflichtet ist. Die Kombination der besonderen Verant-
wortlichkeit und der damit verbundenen Machtfulle begrundet die soeben
genannte besondere Stellung der Verwaltung (siehe Kapitel 2, Paragraph
7). Diese besondere Position wird auch in der Rechtsprechung und Gesetz-
gebung anerkannt.

Den besonderen Kompetenzen der Verwaltung stehen besondere Ge-
wahrleistungen fur den Burger gegenuber. Die Gewahrleistungen, die vor
allem in den Grundsiitzen des demokratischen und sozialen Rechtsstaates
zum Ausdruck kommen, sollten auch dann Geltung erlangen wenn die
Verwaltung auf grund des Privatrechts tatig wird. Die Hypothese dieser
Arbeit ist, daB dies der Fall ist.

Die Art, in der die Verwaltung ihren EinfluB anwendet, ist an Regeln
gebunden. Die Frage, welche Interessen durch die Verwaltung geschutzt
werden sollen und welche beeintrbichtigt werden durfen, wird beantwortet
in einem ProzeB von politischer Willensbildung, wobei der Volksvertretung
eine gewichtige Einwirkung zukommt. Die einander entgegenstehenden
Interessen werden (auf der Ebene des Staates) vom Parlament und von der
Regierung gewertet und das Ergebnis wird niedergelegt in Rechtsnormen.
Auch auf provinzialer und kommunaler Ebene verliiuft die Abwiigung der
Interessen nach dem Demokratieprinzip. FOr die Begrenzung der Staats-
macht reicht ein solches Verfahren, ob wohl es demokratische Legitima-
tion verschafft, nicht aus. Das Verhaltnis zwischen Verwaltung und Bur-
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ger wird deshalb auch bestimmt von anderen Grundsatze des demokrati-
schen Rechtsstaates. Diese sollen gewahrleisten, daB die vom Staat
verfaBten Normen auch tatsiichlich Rechtsnormen sind. Der EinfluB, den
die Verwaltung ausubt, wird gemessen an juristischen Kriterien, deren
Basis schlieBlich in den Rechtsstaatsgrundsiitzen wiederzufinden ist.

Kapitel 2: Das Verhaltnis zwischen 8ffentlichem Recht und Privatrecht
Aus der Beschreibung der unterschiedlichen Auffassungen Ober das

Verhaltnis zwischen Offentlichem Recht und Privatrecht stellt sich heraus,
daB ein prinzipieller Unterschied zwischen Offentlichem Recht und Privat-
recht nicht gemacht werden kann. Im allgemeinen wird erkannt, daB
beide Rechtsgebiete zum Recht geharen, und daB beide Teil von ein und
derselben Rechtsordnung sind.

Am Anfang dieses Jahrhunderts wurde das Verhaltnis zwischen beiden
Rechtsgebieten noch bezeichnet als das des gemeinen (Privat)rechts
gegenOber dem besonderen Recht fOr die Verwaltung. Die "gemene rechts-
leer" (Gemeinrechtslehre) ist umstritten. Von denjenigen, die sie ablehnen,
wird die MOglichkeit betont, daB die Verwaltung in der Verwendung
privatrechtlicher Rechtsinstrumente das Offentliche Recht zu umgehen
versucht. Insofern wird von einem MiBbrauch des Privatrechts gesprochen.
Durch die Anwendung des Privatrechts kann die Verwaltung dem Burger
weitergehende Verpflichtungen auferlegen, wahrend der Burger oft nicht
in der Lage ist, eine Vereinbarung zu verweigern. Daher wird davon
ausgegangen, daB das Verwaltungsrecht wegen der darin enthaltenen
Gewahrleistungen fur den Burger grundsatzlich Anwendung findet in allen
Rechtsverhb:ltnisse mit der Verwaltung. Manchmal kunnen die verwal-
tungsrechtlichen Regeln und Grundsbitze "vermischt" werden mit dem
Privatrecht. Diese Auffassung ist daherauch bekannt unter dem Nahmen
"gemengde Rechtsleer" (Lehre des gemischten Rechts).

Kapitel 3: Die Entwicklungen im Verwaltungsreclit und Privatrecht
Die Entwicklungen im Verwaltungsrecht und Privatrecht, im Kapitel

3 beschrieben, zeigen, daB beide Rechtsgebiete sich angeglichen haben. In
zunehmendem MaBe haben sowohl auf der Gebiet des Privatrechts wie
auch im 8ffentlichen Recht, ungeschriebenen BilligkeitsmaBstabe als
Rechtsnormen Geltung erlangen. Das zeigt sich in der Entwicklung
"allgemeiner Grundsatze des anstandigen Verwaltungshandelns", die in der
Verwaltungsrechtsprechung weit und breit Anerkennung gefunden haben.
Das zeigt sich auch in der Beschreibung des modernen Privatrechts, in
dem Parteien die Pflicht obliegt die Interessen ihrer Widersacher nicht
zu vernachlassigen.

Kapitel 4: Die Prinzipien des Rechtsstaates
Im Kapitel 4 ist untersucht worden, ob im Rahmen der auf grund

des Privatrechts zu stellenden Auff8rderungen ein Platz eingerUumt
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worden ist oder eingerSiumt werden kann fur eine Profung an dem Legali-
tatsprinzip, an dem Demokratieprinzips, an dem Prinzip, das jedem Bur-
ger gegenuber der Verwaltung unverauBerliche (Grund)Rechte zukommen
und an dem Prinzip der gerichtlichen Rechtsschutz gegenuber die Verwal-
tung.

Das Legaltit8tsprinzip
Das Legaltitatsprinzip (Vorbehalt des Gesetzes) betrifft nicht alle

verwaltungsrechtlichen Rechtsbeziehungen, sondern beschrankt sich auf
die Eingriffsverwaltung. Eine Ausdehnung des formellen Legalitiitsprinzips
- die Forderung nach einer spezifischen gesetzlichen Grundlage - auf das
gesamte privatrechtliche Handeln der Verwaltung, wird nicht vertreten.
Es erscheint namlich als unmdglich jedes privatrechtliche Verwaltungs-
handeln eine solche spezifische gesetzliche Grundlage zu verschaffen.
Dabei ist zu betonen, daB die Geltung des Legalitatsprinzips auch im
Offentlichen Recht geschwacht worden ist. Eine bessere Losung wiire es
auf dem Gebiet des Privatrechts, wie das auch im Offentlichen Recht
Oblich ist, eine Prufung an dem ungeschriebenen Recht vorzunehmen. Der
Richter sollte dann bei der Prufung der Ausubung der privatrechtlichen
Befugnisse die gleichen MaBstSbe benutzen wie bei der Prufung der
verwaltungsrechtlichen Kompetenzen. In dieser Weise kunnen die wesent-
liche Aspekte des Legalitiitsprinzips, wie die Rechtssicherheit fOr das
privatrechtliche Verwaltungshandeln Geltung erlangen. Im geltenden Recht,
insbesondere in der neueren Rechtsprechung der Zivilgerichte, findet
diese Auffassung unterst0tzung.

Das Demokratieprinzip
Auch fir Geltung des Demokratieprinzips bei privatrechtlichem

Verwaltungshandeln bietet das Recht Anhaltspunkte. Der Privatrechtliche
Rechtszustandigkeit ist im Allgemeinem nur demokratisch legitimierten
Organen zugeteilt worden. Im Entwurf eines allgemeinen Verwaltungsver-
fahrengesetzes sind Verfahren vorgesehen die eine Beteiligung der Burger-
schaft an der Offentliche Verwaltung gewahren sollen und die auch auf
das privatrechtliche Verwaltungshandeln angewendet werden ki)nnten. Das
bestehende Gesetz bezOglich der Informationsverschaffung von der Ver-
waltung (Wet openbaarheid van bestuur) erfaBt grundsatzlich auch das
privatrechtliche Verwaltungshandeln.

Grundrechte
Die Verwaltung ist in Offentlichrechtlichen und privatrechtlichen

Verhiiltnissen in gleichen MaBe an die Grundrechte aus dem Grundgesetz
und den internationalen Vertragen gebunden. Daher unterliegen zum
Beispiel privatrechtliche, aus denen BeschrUnkungen der Grundrechte
hervorgehen, die gleichen materiellen Voraussetzungen wie das 8ffentliche
Verwaltungshandeln in ahnlichen Fallen.
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Rechtsschutz
Die Anwendung privatrechtlicher Rechtsinstrumente von der Verwaltung

hat gemiiB dem Niederlandischen Recht die Rechtswegkompetenz der
Zivilgerichte zu Folge. Dem Gerichtsverfahren in der Verwaltungsgericht-
barkeit werden aber manche Vorteile zugesprochen. Als solche werden
die niedrigen Kosten (u.a. durch das Fehlen der vorgeschriebenen ProzeB-
vertretung), die Beteiligungsmuglichkeiten fur Dritte, die aktive Rolle des
Richters und in gewisser Weise die Einfachheit des gerichtlichen ver-
fahrens genannt. Diese sogenannten Vorteile sollten aber nicht Oberwertet
worden. Die Untersuchung, in dieser Studie, der neueren Zivilrecht-
sprechung hat gezeigt, daB das ZivilprozeB im allgemeinen fOr die Beur-
teilung von Verwaltungshandeln und fur die Anwendung von verwaltungs-
rechtlichen Normen nicht ungeeignet ist.

Kapitel 5: Erfullung
In Kapitel 5 wird das Recht auf ErfOllung behandelt. Das Privatrecht

kennt im Grundsatz eine Bindung an eingegangene Verpflichtungen,
wUhrend im Verwaltungsrecht im allgemeinen von der Widerrufbarkeit des
Verwaltungshandeln ausgegangen wird. Aber dieser Gegensatz ist in-
zwischen relativiert. Einerseits ist die Freiheit der Verwaltung zum
Widerruf Grenzen gesetzt worden von dem Gesetzgeber, wie von den
allgemeinen Grundsatze des anstiindigen Verwaltungshandeln. Anderseits
sind im Privatrecht auf Grund von Billigkeit und Redlichkeit, sowohl
durch den Gesetzgeber (siehe Artikel 258, Buch 6, NBW) als auch durch
den Richtern MOglichkeiten gesucht worden, um Verpflichtungen zu
entgehen. So kommt es, daB sowohl bei der Frage des Rucktritts von
einem Vertrag als auch bei der Frage des Widerrufs eines Verwaltungsakts
das Interesse der einer Seite an der Erfullung abgewogen werden muB
mit dem Interesse der Gegenseite an der Nichterfullung.

Fazit
Das Privatrecht ist ein multifunktionelles Recht, das auch auf Verhiilt-

nisse mit der Verwaltung angewendet werden kann, weil das Privatrecht
genugend Raum bietet, um eine PrOfung an den allgemeinen rechtsstaat-
lichen Gewahrleistungen auszufOhren. Es ist nicht notwendig dafur eine
gesetzliche Regelung zu schaffen. Sollte der Gesetzgeber dazu Obergehen
die rechtsstaatlichen Gewahrleistungen fir das Verwaltungsrecht zu
kodifizieren, dann sollte dabei auch das privatrechtliche Verwaltungshan-
deln einbezogen werden. Auch in dem Entwurf fOr ein allgemeines Verwal-
tungsrechtsgesetz ("Algemene wet bestuursrecht") sollte bei der Regelung
der verwaltungsrechtlichen Themen immer im Auge behalten werden,
inwieweit die Regelung auch auf das privatrechtliche Verwaltungshandeln
ausgedehnt werden sollte.

Gewalirleistungen auch im Privatrecht
Der Richter sollte bei der Beurteilung von privatrechtlichem Ver-

waltungshandeln die allgemeinen Gewiihrleistungen mit einbeziehen. So ist
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es wichtig, daB bei einem Handeln der Verwaltung, das eine Beschr8nkung
der AusObung eines Grundrechts beinhaltet, der Richter pruft ob eine
gesetzliche Grundlage vorhanden ist. Ebenso sollte fir einen Verwal-
tungsakt in einem derartigen Fall, fur das AbschlieBen eines Vertrages
oder fOr Bedingungen fur den Gebrauch von Verwaltungseigentum, das
Gesetz explizit die Kompetenz fiir die Form des freiheitsbeschrankenden
Auftretens enthalten.

Der Gesetzgeber kann eine niihere Interessenabwiigung in der
gesetzlichen Regelung niederlegen, die den Betroffenen besondere Gewahr-
leistungen verschafft. Soweit diese spezifischen Gewb:hrleistungen sich
auf einer verwaltungsrechtlicher Kompetenz beziehen, und diese Gewahr-
leistungen nicht auf Basis von privatrechtlichen Normen in das Privatrecht
aufgenommen werden kOnnen, kann die betreffende verwaltungsrechtliche
Kompetenz nicht ersetzt werden durch die Verwendung des Privatrechts.

Rechtsprechung "Hoge Raad"
Der "Hoge Raad" (Oberster Gerichtshof) hat zum Themafrage dieser

Dissertation entscheiden daB die Verwaltung nicht die Freiheit hat den
privatrechtlichen Weg zu wiihlen wenn und sofern die privatrechtliche
Regelungen in nicht annehmbarer Weise des Verwaltungsrecht durchkreu-
zen, wenn zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben eine Offentlichrechtliche
Kompetenz anerkannt ist. Dabei soll u.a. mehr geachtet werden auf den
"Inhalt oder Streckung der Regelung" und auf der Weise in welchen MaBe
die Interessen der Burger geschutzt sind. Beides muB auf dem Hintergrund
der Obrigen geschriebenen und ungeschriebenen Regeln des Offentlichen
Rechts geschehen. Wenn auf Offentlichrechtlichem Weg ein vergleichbares
Resultat erzielt werden kann, ist dies ein Hinweis, daB kein Spielraum
fur die Benutzung einer privatrechtlichen Kompetenz besteht ("Hoge
Raad" 26. Januar 1990, AB 1990, 408, Windmill; "Hoge Raad" 9. Juli 1990,
AB 1990, 547, De Pina). Die Prufungsmethode des "Hoge Raad" ist beein-
fluBt von der "Zweiwege Lehre". Der verwaltungsrechtliche und der
privatrechtliche Weg werden als zwei verschiedene Wege nebeneinander
gestellt. Die Begehbarkeit des privatrechtlichen Weges ist abhiingig von
Hindernissen, die der Verwaltung beim Begehen des verwaltungsrechtlichen
Weges begegnen wurde. Meine Bedenken gegen diesen Ausgangspunkt bei
dieser Prufung ist, daB Obersehen wird, daB der privatrechtliche Weg
nicht - um in der Bildersprache zu bleiben - die asphaltierte vierspurige
Strafle ist. Auch auf dem privatrechtlichem Weg sind eine ganze Anzahl
Hindernisse vorhanden.

Fur die Beurteilung der Zulassigkeit der Anwendung privatrechtlicher
Kompetenzen ist meiner Meinung nach wichtig ob die eventuelle parallele
verwaltungsrechtliche Kompetenz mit spezifischen Gewahrleistungen fur
den Burger verbunden ist, die es im Privatrecht nicht gibt. Sowohl nach
der Auffassung des "Hoge Raad" als auch nach meiner Auffassung, muB in
concreto betrachtet werden, ob die verwaltungsrechtlichen Gewiihrleistun-
gen entbehrlich sind. Aus der besprochenen Rechtsprechung geht jedoch
nicht klar hervor, inwieweit der "Hoge Raad" erkennt, daB die rechts-
staatlichen Gewahrleistungen auch in den privatrechtlichen Beurteilungs-
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spielraum aufgenommen werden konnen und sollen. Die Prufung anhand
dieser Gewahrleistungen ist meiner Meinung nach auch wichtig, wenn
keine verwaltungsrechtliche Kompetenz besteht, um ein bestimmtes
Resultat zu erzielen. In diesen Fallen kann meines Erachtens im Grundsatz
eine privatrechtliche Kompetenz benutzt werden, da keine spezifischen
verwaltungsrechtlichen Kompetenzen umgangen werden. Die Verwaltung
muB auch in diesen Fallen privatrechtliches Handelns die allgemeinen
rechtsstaatlichen Gewahrleistungen beachten und der Richter soll sie in
den privatrechtlichen Beurteilungsrahmen aufnehmen.

Zwei Wegen oder Parallelwegen?
Geht die Weiterentwicklung der Verfassungsrechtlichen und verwal-

tungsrechtlichen Regeln und Prinzipien soweit, daB im Grunde nicht mehr
von zwei, sondern von einem Weg gesprochen werden soll, Ober den die
Verwaltung ihre Aufgabe ausfohrt? Aus die Unterschieden geht meiner
Ansicht nach hervor, daB in der hiesigen Rechtsentwicklung der ver-
waltungsrechtliche Weg von dem privatrechtlichen Weg zu unterscheiden
ist. Es ist noch immer die Rede von zwei Wegen, auf denen die Verwal-
tung ihre Ziele verwirklichen kann. Eine Anerkennung vom multifunktio-
nellen Charakter des Privatrechts, in dem Sinne, daB auch die Verwaltung
bei der Ausubung ihrer Aufgabe privatrechtliche Formen gebrauchen
kann, bedeutet nicht, daB das Verwaltungsrecht keine eigene Funktion
mehr hat.

Es ist noch die Rede von zwei Wegen, wie oben angegeben. Jedoch
sollte hinzugefOgt werden, daB diese zwei Wege nicht so unterschiedlich
sind wie teilweise angenommen wird. Der privatrechtliche Weg ist nicht
die asphaltierte SchnellstraBe, auf der die Verwaltung ohne Hindernisse
ihren Zweck erreichen kann. Da beide Weg in Einklang stehen, ist es
besser nicht mehr von zwei Wegen zu reden, sondern vom Parallelwegen.
Die Zwei-Wege-Lehre sollte gegen eine Parallel-Wege-Lehre eingetauscht
werden.
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- 1989-02-24 AB 1990, 325 H52.2
- 1989-05-22 KG 1989, 291 . H54.3.3
- 1989-08-03 KG 1989, 371 H54.2.2
- 1989-09-22 AB 1989, 409 H54.3.3
- 1989-10-12 KG 1989, 151 H43.3.4.1; H43.3.4.4
- 1990-03-12 AB 1991, 31 H52.2
- 1990-03-27 AB 1991, 17 H52.2
- 1990-05-29 KG 1990, 310 HS 4.2.1; H6 1.4
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