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Inleiding

1 De toezegging als alledaags verschijnsel

Ret doen van toezeggingen is een alIedaags verschijnsel. De politicus die zijn kiezers
belooft dat de accijnzen volgend jaar niet verhoogd zullen worden, de afdelingschef
die zijn secretaresse voorhoudt dat ze haar werk z6 goed doet dat ze salarisverhoging
zal krijgen, de advocaat die aan een student-stagiaire mededeelt dat hij hem na het
afronden van zijn studie in dienst zal nemen, de wethouder die de agrarier mededeelt
dat hem een hinderwetvergunning zal worden verleend, de buurman die met het oog
op het hooghouden van bet goede aanzien van de buurt zijn buurvrouw belooft zijn
grasveldje iedere week te maaien: zij allen doen een toezegging, althans zo heet het
in de volksmond. Doorgaans wordt de maatschappelijke betekenis van het woord
'toezeggen' gelijk gesteld met 'beloven' of 'iets in bet vooruitzicbt stellen'. Dit is
ook de betekenis die in Van Dalel is terug te vinden. Van Dale omschrijft 'toezeggen'
als 'min of meer officieel beloven, in bet vooruitzicht stellen' . Inbet verlengde hiervan
wordt de term' toezegging' gedefinieerd als 'stellige belofte' . Zuiver taalkundig bezien
levert de plaatsbepaling van de toezegging aldus weinig problemen op.

2 De toezegging is in het privaatrecht (nog) met tal van onduideJijkbeden
omringd

Ret duiden van de juridiscbe betekenis van toezeggingen levert meer problemen op.
Wanneer brengt een toezegging bepaalde recbtsgevolgen teweeg? Of, anders geformu-
leerd: Wanneer is sprake van een toezegging die voor bet recht relevant is?
De civilist zal op deze vragen geen eenduidig antwoord kunnen geven, omdat de term
'toezegging' binnen bet privaatrecht geen vastomlijnde juridische betekenis heeft. De
privaatrecbtelijke omschrijving van de toezegging reikt niet veel verder dan de taalkun-
dige betekenis van 'stellige belofte', hetgeen een uiterst open begrip is.

Enige afbakening is in bet privaatrecht mogelijk door de toezegging te plaatsen
binnen bet raamwerk van het contractenrecht. Zo zal een toezegging soms als een
aanbod kunnen worden uitgelegd, dat door aanvaarding kan uitgroeien tot een overeen-
komst. Komt een overeenkomst tot stand, dan kan acbteraf worden gesteld dat sprake
is geweest van een recbtens relevante toezegging. De recbtsgevolgen van deze toezeg-
ging worden ecbter geabsorbeerd door die van de overeenkomst, waardoor de afzon-
derlijke waarde van de toezegging verdwijnt of in ieder geval een sterke relativering
ondergaat. Hetzelfde vindt plaats wanneer binnen een reeds bestaande overeenkomst

Van Dale, Groot woordenboek van hedendaags Nederlands.
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Inieiding

een toezegging wordt gedaan. Ook dan zal de relevanrie van de toezegging in hoge
mate, zo niet voUedig, worden bepaald door de contractuele setting.
De rol en betekenis van toezeggingen is evenwel niet beperkt tot het contractenrecht.
Uit enkele recente arresten van de Hoge Raad blijkt dat in bepaalde situaties ook buiten
overeenkomst aan (eenzijdige) toezeggingen rechtsgevolgen verbonden dienen te wor-
den. Welke lijnen de Hoge Raad met deze jurisprudentie heeft uitgezet of heeft willen
uitzetten is vooralsnog niet te overzien. De Hoge Raad heeft in de eerste plaats geen
nadere omschrijving aan de 'toezegging' gegeven, zodat de privaatrechtelijke reikwijdte
van het begrip nog onbepaald blijft. Voorts heeft de Hoge Raad in het middengelaten
op welke grondslag, in geval een buiten-contractuele toezegging niet wordt nagekomen,
een vordering dient te worden ingesteld. Ben mogelijke grondslag biedt de onrechtmati-
ge daad; schending van een toezegging kan onder omstandigheden een onrechtmarige
daad opleveren. Mogelijk is echter ook dat de Hoge Raad heeft bedoeld dat op basis
van de toezegging zelf een actie kan worden ingesteld.

AI met al moet worden geconstateerd dat binnen het privaatrecht omtrent de
toezegging nog vee! onduideli jkbeden bestaan. Tegen deze achtergrond heeft de wetge-
ver er dan ook van afgezien, ondanks de ontwikkelingen die in de rechtspraak te
bespeuren zijn, in het BW een bepaling met betrekking tot toezeggingen op te nemen.
De minister is van mening dat de toezegging een ongekleurde en algemene term
is die in de praktijk vooral wordt gebruikt in onderling uiteenlopende gevaUen die
niet met een ondubbelzinnige juridische term kunnen worden aangeduid. Wegens de
varieteit van gevallen en de hiermee samenhangende onduidelijkbeden kan volgens
de minister met betrekking tot toezeggingen niet worden gesproken van een specifieke
rechtsfiguur, laat staan van een zelfstandig leerstuk dat een wettelijke regeling verdient.

3 De toezegging als specifieke bestuurshande1ing in het bestuursrecht

Weet men in het privaatrecht niet goed wat men met toezeggingen aan moet, buiten
het privaatrecht ligt dit anders.

Inhet bestuursrecht is sinds jaar en dag algemeen aanvaard dat de overheid gedane
toezeggingen in beginsel gestand moet doen. De gebondenbeid aan toezeggingen wordt
door de verschiUende adrninistrarieve rechters doorgaans gegrond op het vertrouwens-
beginsel. Dat wil zeggen: via toepassing van het vertrouwensbeginsel kunnen aan
overheidstoezeggingen bepaalde rechtsgevolgen worden verbonden. Langs deze weg
ook zijn uit de administrarieve rechtspraak criteria te herleiden die het mogelijkmaken
toezeggingen te onderscheiden van andere bestuurshandelingen en -gedragingen waaraan
verwachtingen kunnen wordenontleend. Naast besluiten, beschikkingen, overeenkom-
sten, beleidsregels, feitelijke gedragingen e. d., kan de toezegging in het bestuursrecht

2 Zie ParI. Gesch. lnv. Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6), pp. 1433-1435.
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Inleiding

worden beschouwd als een aparte bron van vertrouwen en daarmee een specifieke
bron van gebondenbeid.
Met name in de fiscale rechtspraak' wordt de toezegging beschouwd als een rechtens
relevante bestuurshandeling, die een zelfstandige plaats inneemt binnen het vertrouwens-
beginsel. De erkenning van de gebondenbeid van de fiscus aan toezeggingen bestaat
inhet fiscale recht al geruime tijd. Sterker nog dan de overige administratieve rechters,
maakt de fiscale rechter een scherp onderscheid tussen toezeggingen, inlichtingen en
uitlatingen van andere aard.

4 Onderzoeksmethode: intern rechtsvergelljkende analyse van de toezegging

In dit boek wordt de rol en betekenis van de toezegging in het privaatrecht centraal
gesteld. Onderzocht zal worden of en in hoeverre binnen het privaatrecht ruimte bestaat
voor de toezegging als een zelfstandige rechtsfiguur met eigen kenmerken. In het
verlengde hiervan komt de vraag aan de orde of het BW flexibel genoeg is om de
toezegging in zijn systeem op te nemen,
Gelet op het feit dat de toezegging in de privaatrechtelijke jurisprudentie thans nog
met tal van onduidelijkbeden is omringd, maar daarentegen in het bestuursrecht
inmiddels de plaats van een specifieke vertrouwensbron heeft ingenomen, wordt de
toezegging onderworpen aan een intern rechtsvergelijkende analyse. Ret is niet gewaagd
te veronderstellen dat de verworvenbeden uit het bestuursrecht een bijdrage kunnen
leveren aan het oplossen van de problemen waarmee men in het privaatrecht heeft
te kampen. Voorts schept een intern rechtsvergelijkend onderzoek de mogelijkbeid
om de ontwikkelingen binnen de verschillende Nederlandse rechtsgebieden op elkaar
af te stemmen.

5 Plan van behandeling

Het primaire doel van deze studie is te bezien welke praktische rol en betekenis voor
de toezegging in het privaatrecht is weggelegd, alsmede in hoeverre een en ander
strookt met de ontwikkelingen in het bestuursrecht. Daarbij richt ik me met name
op een analyse en onderlinge vergelijking van de bestuursrechtelijke en privaatrechtelij-
ke jurisprudentie.
Teneinde eenzo overzichtelijkmogelijk beeld te kunnen verschaffen van de toezegging
in het bestuurs- en privaatrecht, heb ik de jurisprudentie op beide terreinen

3 Het fiscale rechtwordt officieel tot het bestuurs- ofadministratiefrecht gerekend, Waar ik in hetvervolg
van dit boek spreek over 'bestuursrecht' of 'administratief recht' omvat dit mede het fiscale recht,
behoudens waar anders wordt vermeld.
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Inleiding

noodzakelijkerwijs aan een zeer strenge selectie moeten onderwerpen. De gehele
rechtspraak: in kaart brengen is ondoenlijk, eenvoudigweg omdat deze te omvangrijk
is. Raadpleging van de verschillende jurisprudentie-trefwoordenregisters wijst uit dat
het begrip 'toezegging' in duizenden! uitspraken is terug te vinden.
Voorts bleek gedurende het onderzoek dat de zelfstandige betekenis van eenzijdige
toezeggingen in het privaatrecht nagenoeg beperkt blijft tot situaties waarbij de overheid
is betrokken. Toezeggingen in verhoudingen tussen burgers onderling wordenmeestal
gedaan tijdens de totstandkomings- of uitvoeringsfase van een overeenkomst en worden
door die contractuele context vrijwel volledig geabsorbeerd.
Vandaar dar ik, omwille van de duidelijkheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid,
ervoor heb gekozen de rechtspraak (en literatuur) inzake toezeggingen onder te verdelen
in twee hoofdcategorieen.
De eerste wordt gevormd door' overheidstoezeggingen' . Dat wil zeggen: toezeggingen
afkomstig van 'overheidslichamen'. Onder 'overheidslichamen' versta ik de
publiekrechtelijke lichamen aan wie krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid
is verleend (o.m. Staat, provincies, gemeenten, waterschappen, veenschappen), en
tevens aile andere lichamen aan wie een overheids- of publiekrechtelijke taak is
opgedragen (denk aan produktschappen, havenschappen, Gemeenschappelijke Medische
Diensten, e.d.).
De tweede categorie toezeggingen wordt gevormd door 'particuliere toezeggingen' ,
oftewel toezeggingen in particuliere verhoudingen. Hiertoe reken ik de gevallen van
toezeggingen tussen burgers onderling, tussen bedrijvenonderling, tussen werkgevers
en werknemers, kortom alle gevallen waarin een toezegging is gedaan door een natuur-
lijk- of rechtspersoon aan wie geen publiekrechtelijke taak is opgedragen.

Tegen deze achtergrond begint het boek in hoofdstuk 1 met een analyse van de
overheidstoezegging in de administratieve rechtspraak: (en literatuur). In hoofdstuk
2 wordt de overheidstoezegging in de privaatrechtelijke jurisprudentie (en literatuur)
in kaart gebracht, waarbij onderzocht wordt hoe het privaat- en bestuursrecht zich
tot elkaar verhouden. Voor zover het gaat om overheidstoezeggingen, is een
vergelijking tussen het bestuurs- en privaatrecht zeer weI realiseerbaar en zinvol. On-
danks de mogelijke verschillen inbeoordelingskader gaat het innners veelal om soortge-
lijke situaties. Ten aanzien van toezeggingen in particuliere verhoudingen ligt dit anders
en dreigt een intern rechtsvergelijkende analyse een scheef en vertekenend beeld op
te leveren. Om deze reden wordt de toezegging in particuliere verhoudingen afzonder-
lijk inhoofdstuk 3 behandeld. De tweedeling overheidstoezegging/niet-overheidstoezeg-
ging kan voorkomen dat de vergelijking privaat-Ibestuursrecht onnodige verwarring
wekt. Na de analyse van de jurisprudentie, wordt inhoofdstuk 4 de privaatrechtelijke
betekenis van toezeggingen vanuit een meer theoretisch-dogmatisch perspectief belicht.
Daarbij wordt aan de 'particuliere toezegging' geen afzonderlijke aandacht meer
besteed, omdat de bevindingen van hoofdstuk 3 daartoe geen aanleiding geven. Tot
slot wordt de onderhavige studie afgesloten met een samenvatting.
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Hoofdstuk 1

De overheidstoezegging in de administratieve rechtspraak

1 InIeiding

In de praktijk van het bestuursrecht is de overheidstoezegging een bestuurshandeling
waaraan via de werking van het vertrouwensbeginsel bepaalde rechtsgevolgen kunnen
worden verbonden. Welke rechtsgevolgen dit zijn, is afhankelijk van de omstandigheden
van het geval.

Ret vertrouwensbeginsel verlangt dat gerechtvaardigde verwachtingen, die de
overheid bij de burger heeft gewekt, zo enigszins mogelijk moeten worden gehonoreerd.
Dit betekent dat de burger aan het vertrouwensbeginsel geen absolute aanspraak: op
bescherming kan ontlenen. De overheid hoeft niet iedere verwachting, hoop of illusie
in te lossen. I De burger zal zich rninimaal op gerechtvaardigde verwachtingen moeten
kunnen beroepen. Daarnaast zijn nog andere factoren van belang bij de beoordeling
van de vraag of de burger in concreto al dan niet voor vertrouwensbescberming in
aamnerking komt. Ik noem een aantal factorerr: Aan welke bestuursbandeling of
overbeidsgedraging worden de verwacbtingen ontleend? Wie heeft de verwacbtingen
gewekt? Welk belang beeft de burger bij bonorering van het vertrouwen? Lijdt bij
schade bij niet-honorering? Heeft bij zijn handelen op de gewekte verwachtingen
afgestemd? Welke belangen verzetten zich tegen honorering van de gewekte verwachtin-
gen?

Toegespitst op overheidstoezeggingen betekent een en ander in grote lijnen dat
de toepassing van het vertrouwensbeginsel enerzijds een onderzoek vergt naar de vraag
of en in hoeverre de burger gerechtvaardigde verwachtingen aan de toezegging kan
ontlenen, en anderzijds een afweging vergt van het beJang dat de burger bij honorering
van de toezegging heeft contra de belangen die zich tegen deze honorering verzetten.

Tegen deze achtergrond heb ik ervoor gekozen om de adrninistratieve rechtspraak:
inzake overheidstoezeggingen onder te verdelen in een aantal hoofdcategorieen,
Ret hoofdstuk vangt in paragraaf2 aan met de vraag: Wat is een toezegging? Daarbij
zal tevens de vraag aan de orde komen welke verwachtingen in concreto aan een
overheidstoezegging kunnen worden ontIeend.

I Vergelijk Van WijkiKonijnenbeit, p. 342.
2 Voor literatuur- en rechtspraakoverzichten dienaangaande verwijs ik naar o.m.: P. Nicolal, Beginselen

van behoorlijk bestuur, dissertatie, 1990, pp. 361 e.v.; Nicolat/Olivier, Bestuursrecht, 1993, pp. 260
e.v.; Van WijklKonijnenbelt, pp. 342 e.v ..
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Vervolgens zal in paragraaf 3 aandacht worden besteed aan onbevoegd gedane
overheidstoezeggingen. Kan de burger gerechtvaardigde verwachtingen aan een
onbevoegd gedane toezegging ontlenen c.q. kan de overheid gebonden worden geacht
aan een onbevoegd gedane toezegging? Welke belangen staan daarbij op het spel?
Inparagraaf 4 wordt de kwestie van in strijd met de wet gedane overheidstoezeggingen
aangesneden. Wat dient er te geschieden als blijkt dat een toepasselijk wettelijk
voorschrift zich tegen honorering van de toezegging verzet? Moet in een dergelijke
situatie zonder meer voorrang worden verleend aan toepassing van de wet? Kan de
burger aan een met de wet strijdige overheidstoezegging uberhaupt rechten ontlenen?
In hoeverre is in dit verband van belang dat de burger schade lijdt bij niet-nakoming?
In paragraaf 5 ga ik in op de kwestie in hoeverre de overheid haar (beleids-)vrijheid
verliest wanneer zij een toezegging heeft gedaan. In hoeverre kan zij zich met een
beroep op haar beleidsvrijheid aan de nakoming van een toezegging onttrekken? In
hoeverre kunnen gewijzigde beleidsinzicbten en anderszins veranderde omstandigheden
de schending van een overheidstoezegging rechtvaardigen? Op welke wijze dient in
dit verband het belang dat de burger bij nakoming van de toezegging heeft te worden
afgewogen tegen de belangen die zich tegen nakoming verzetten?
Tot slot zal het hoofdstuk in paragraaf 6 worden afgerond met enige slotopmerkingen
en conclusies, waarbij ik tevens de vraag zal beantwoorden of en in hoeverre op
overheidstoezeggingen in het bestuursrecht het omstreden dispositievereiste' van
toepassing is.

2 Wat is een toezegging?

2.1 Begripsbepaling aan de hand van de jurisprudentie en literatuur

Het is niet eenvoudig te bepalen wat nu eigenlijk een toezegging is. In de bestuursrech-
telijke jurisprudentie zijn weI criteria te onderkennen, maar veelal slechts impliciet.
Het gros van de beslissingen beeft rechtstreeks betrekking op de rechtsgevolgen en
niet zozeer op de wezenskenmerken van toezeggingen. De verklaring die hiervoor
gegeven kan worden is de volgende.
Dat een toezegging is gedaan, wordt door overheid en fiscus meestal niet betwist.
Doorgaans beperken zij zich tot het verweer dat nakoming van de toezegging in de
gegeven omstandigheden niet in de rede ligt, bijvoorbeeld omdat de toezegging door
een onbevoegde werd gedaan of omdat een beleidswijziging aan de honorering van

3 Het dispositievereiste houdt in dat de burger aileen door het vertrouwensbeginsel wordt beschermd,
indien en voor zover hij op grond van de gewekte verwachtingen bepaalde dingen heeft gedaan die
hijanders achterwege zou hebben gelaten of die hij anders zou hebben gedaan, waardoor hij, ingeval
van niet-honorering van de gewekte verwachtingen, in een nadeliger positie komt te verkeren. Zie:
Van WijkiKonijnenbelt, pp. 347 e.v ..
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de toezegging in de weg staat. Zodra de rechter dan concludeert tot niet -gebondenheid
is hiermee het verhaal ten einde, en kan de vraag of wei sprake was van een toezegging
verder onbeantwoord blijven. Deze vraag kan ook achterwege blijven wanneer wel
gebondeoheid wordt aangenomen, omdat dan reeds als onweersproken vaststaat dat
een toezegging is gedaan. Bij uitzondering worden procedures toegespitst op de vraag
of sprake is van een toezegging. In deze gevallen komen de ontstaans- en bestaanscrite-
ria van de toezegging expliciet aan de orde. In aile overige gevallen slechts impliciet.

Waarin onderscheiden toezeggingen zicb van mededelingen, inlicbtingen,
overeenkomsten en andere bestuurshandelingen waaraan verwacbtingen kunnen worden
ontleend? In deze paragraaf zal een aantal specifieke kemnerken worden opgesomd
waaraan minimaal moet zijn voldaan wil sprake zijn van een toezegging die enige
juridische betekenis kan hebben. Ret betreft hier kemnerken die expliciet en impliciet
uit de bestuurs- en fiscaalrecbtelijke jurisprudentie kunnen worden afgeleid. Waar
mogelijk wordt verwezen naar opvattingen in de (scbaarse) literatuur.

2.2 Een overheidstoezegging stelt een bepaalde handelwijze in het vooruitzicht
en gaat doorgaans vooraf aan een later nog fonneel te nemen besluit of
te verrichten bestuurshande1ing; onderscheid met besluiten en beschikkingen

Ret eerste kemnerk van een overbeidstoezegging is dat zij een bepaalde bandelwijze
in bet vooruitzicbt stelt. Meestal gaat bet daarbij om de uitoefening van publiekrech-
telijke bevoegdheden. Door middel van een toezegging geeft de overbeid aan op welke
wijze zij van een baar toekomende publiekrecbtelijke bevoegdheid in de toekomst
gebruik zal gaan maken.

Doorgaans gaan toezeggingen vooraf aan een later nog formeel te nemen besluit
of te verricbten bestuurshandeling. Zo hebben verreweg de meeste toezeggingen in
bet bestuursrecbt betrekking op bet nemen van een 'besluit' (in de zin van de Awb)
of bet geven van een beschikking, zoals de verlening van een bouwvergunning, de
toekenning van een bijstandsuitkering, de vaststelling van een belastingaanslag, de
aanstelling van een ambtenaar etc .. Aan dergelijke toezeggingen is inherent dat ze
zelf geen definitief recbtsscheppend of rechtsvaststellend karakter bebben. Dat wi!
zeggen, niet de toezegging als zodanig, maar het besluit (i.e. meestal een beschikking)
dat daarop nog moet volgen, kan het beoogde rechtsgevolg in bet leven roepen; de
toezegging zelf is geen beschikking of besluit (in de zin van de Awb)."
Aan de hand van een paar korte voorbeelden laat zicb dit verduidelijken:
Als de Inspecteur mij telefoniscb de toezegging doet dat de drukkosten van mijn
proefschrift voor aftrek op mijn belastbaar inkomen in aamnerking komen, is een

4 Aileenonder bijzondere omstandighedenzal een overheidstoezegging wei kunnen worden aangemerkt
als een besluit of beschikking. In paragraaf 2.9 kom ik hierop nog terug.
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belastingaanslag vereist om deze toezegging te effectueren. Niet de toezegging, maar
de belastingaanslag kan het door mij beoogde rechtsgevolg in het leven roepen; de
belastingaanslag is een beschikking, de toezegging niet. Ingeval een ambtenaar van
de Sociale Dienst aan een alleenstaande moeder toezegt dat zij in aanmerking komt
voor een bijstandsuitkering, ontstaat een rechtens afdwingbare aanspraak op een
uitkering pas op het moment dat de moeder een schriftelijke aanvraag heeft ingediend
en B&W5

, danwel daartoe gemachtigde gemeente-ambtenaren", daarop in positieve
zin hebben beschikt. Ret door of namens B&W genomen besluit tot toekenning van
de bijstandsuitkering is een beschikking, de toezegging van de ambtenaar van de Sociale
Dienst niet.

Dateen overheidstoezegging doorgaans niet het rechtskarakter heeft van een besluit
of beschikking, heeft als bestuursprocesrechtelijke consequentie dat de toezegging
zelf meestal niet vatbaar is voor beroep. Hierover in het kort het volgende.
Onder de vigeur van de Awb wordt de competentie van de administratieve rechter
grotendeels afhankelijk gesteld van de aanwezigheid van een voor beroep vatbaar
besluit, waaronder ingevolge art. 1:3 lid 1 Awb moet worden verstaan 'een schriftelijke
beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling'.
Krachtens art. 1:3 lid 2 Awb is de 'beschikking' een species van het genus 'besluit'.
Een beschikking wordt gedefinieerd als een 'besluit dat niet van algemene strekking
is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag? daarvan'. 8 Uit art. 8: 1 jo. 6:2
Awb voIgt dat belanghebbenden" aIleen beroep kunnen instellen tegen een besluit,
tegen een schriftelijke weigering een besluit te nemen, of tegen het niet tijdig nemen
van een besluit. Slechts in uitzonderingsgevallen is beroep mogelijk tegen andere
'handelingen' dan besluiten en beschikkingen.'? Ingevolge de artt. 8:70 en 8:72 Awb

5 Zie art. 14 ABW.
6 Zie art. 29a ABW.
7 Art. 1:3 lid 3 Awb verstaat onder 'aanvraag': 'een verzoek van een belanghebbende, een besluit te

nemen'.
8 Inart. I :3lid 2 Awbwordt de 'beschikking ' gedefinieerd als een besluit datniet van algemene strekking

is, met inbegripvan de afWijzingdaarvan. In de Iiteratuurwordt de 'beschiIdcing' doorgaans gedetinieerd
als een van een bestuursorgaan atkomstig eenzijdig besluit dat voor een of meer individuele, concrete
gevallen een rechtsverhouding sehept, bindend vaststelt of opheft, of waarbij dat wordt geweigerd.

9 Volgens art. I :2 lid 1 Awb is een 'belanghebbende' degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrolcken.

10 Te wijzen vaIt o.m. op art. 8:1 lid 2 Awb, dat bepaaJt dat met een besluit wordt gelijkgesteld een
andere handeling ten aanzien van een ambtenaar als bedoeld in art. I van de Ambtenarenwet. Een
ander voorbeeld is art. 18 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, dat bepaalt dat het eBB bij
uitsluiting oordeelt over besluiten en andere handelingen, verrieht door een liehaam ter uitvoering
van zijn bestuurstaak, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Zie nader omtrent
overheidshandelingen en -besluiten waartegen een administratieve rechtsgang openstaat: Van
Wijlc!Konijnenbelt,pp. 523 e.v.. Voor een kort en helderoverzieht van betnieuwe (Awb-)bestuurspro-
cesrecht verwijs ik naar: R.M. van Male, Overzicht van het nieuwe bestuursprocesrecht, in: De
Algemene wet bestuursrecht nader beschouwd, 1994, pp. 9-27.
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strekt een ingesteld beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het bestreden
besluit. Wordt het beroep gegrond verklaard en het bestreden besluit geheel of
gedeeltelijk vernietigd, dan kan het bestuursorgaan worden opgedragen een nieuw
besluit te nemen of een andere handeling te verrichten met inachtneming van de
uitspraak, danwel kan worden bepaald dat de uitspraak in de plaats treedt van het
vernietigde besluit ofhet vernietigde gedeeIte daarvan. II Tevens kan worden bepaald
dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit of het vernietigde gedeelte daarvan
geheel of gedeeltelijk in stand blijven. Voorts kanop grond van art. 8:73 Awb, indien
daartoe gronden aanwezig worden geacht, aan de gehele of gedeeItelijke vernietiging
van het besluit een veroordeling tot schadevergoeding worden verbonden. Omdat een
overheidstoezegging als zodanig doorgaans geen voor beroep vatbaar besluit is, kan
de administratieve rechter toezeggingen in de regel slechts toetsen in het kader van
de vraag ofhet besluit, waannee de toezegging verband houdt ofwaarin de weigering
tot nakoming van de toezegging besloten ligt, al dan niet wegens schending van het
vertrouwensbeginsel voor vernietiging in aanmerking komt. Als bijvoorbeeld in strijd
met een eerder gedane toezegging een bouwvergunning wordt geweigerd, dan kan
tegen dit weigeringsbesluit (i.e. een besluit/beschikking in de zin van de Awb), na
bezwaar, beroep worden ingesteld. In het kader van de beoordeling van het
weigeringsbesluit kan de toezegging dan worden getoetst. Indien en voor zover een
overheidstoezegging geen verband houdt met een appeUabel besluit of niet besloten
ligt in een appellabel weigeringsbesluit, kan de toezegging in beginsel niet door de
administratieve rechter worden beoordeeld.

2.3 Bet eenzijdige karakter van overheidstoezeggingen; onderscheid met
overeenkomsten

Door de overheid of fiscus jegens burgers gedane toezeggingen dragen een eenzijdig
karakter. Overeenkornsten daarentegen worden - enige uitzonderingen daargelatenl2

-

gekenmerkt door wederkerigheid.
Wanneer de overheid met een burger een overeenkomst sluit, nemen zij beide

bepaalde verplichtingen op zich. De overheid verplicht zich tot het verrichten van
een prestatie in ruil voor een tegenprestatie van de burger. Doet de overheid een
toezegging, dan stelt zij iets in het vooruitzicht zonder dat de burger hiervoor een
tegenprestatie moet leveren, althans een tegenprestatie die in wederkerig verband staat
met de toezegging." De overheid gaat doorgaans eerst tot het sluiten van een

11 Zie art. 8:72 lid 4 Awb.
12 Voorbeelden van eenzijdige overeenkomsten zijn o.m.: de schenkingsovereenkornst (art. 7A:1703

BW) en de overeenkornst van borgtocht (art. 7:850 BW).
13 Zie in dezelfde zin: M. Scheitema, Gebondenheid van overheid en burger aan eigen voorafgaand

handelen (Rechtsverwerking), preadvies VAR, 1975, p. 28.
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overeenkomst over wanneer dit past binnen haar beleid of aan de verwezenlijking
van haar beleid ten goede komt. Als de overheid bij de uitvoering van haar beleid
de medewerking van een particulier nodig heeft, zaJ zij een overeenkomst sluiten."
Ben en ander komt duidelijk naar voren in de bekende Landsmeerarresten":
Ter verwezenlijking van haar woonruimtebeleid wilde de gemeente Landsmeer met
geld uit het bedrijfsleven gemeentewoningen laten bouwen. De gemeente sloot hiertoe
met een aantal bedri jven overeenkomsten, waarbij deze zich verplichtten tot het finan-
cieren van de bouw van de woningen. Hiertegenover verplichtte de gemeente zich
de woningen aan de bedrijven te verhuren, opdat deze de beschikking zouden krijgen
over dienstwoningen waarin hun werknemers gehuisvest konden worden. Voorts
bedongen de bedrijven dat, mocht de arbeidsrelatie met een werknemer verbroken
worden, de gemeente ten behoeve van een nieuwe werknemer de ontruiming van de
door de oude werknemer bewoonde dienstwoning rou bevorderen, desnoods met
gebruikmaking van haar ontruimingsbevoegdheden krachtens de Woonruimtewet.

In de Landsmeerarresten was een overeenkomst en niet een eenzijdige toezegging
aan de orde. De gemeente Landsmeer zegde weliswaar toe op een bepaalde wijze
van haar publiekrechtelijke bevoegdheden gebruik te maken, maar zij deed dat in ruil
voor een tegenprestatie, te weten het verstrekken van geld. Zouden de bedrijven zich
nergens toe verplicht hebben dan had sprake kunnen zijn van een toezegging.

De vraag of een toezegging wellicht als een eenzijdige overeenkomst gezien kan
worden, of door aanvaarding kan uitgroeien tot een (eenzijdige) overeenkomst, zaJ
in hoofdstuk 4 paragraaf 3.2 aan de orde komen. Inhet bestek van dit hoofdstuk laat
ik de vraag onbeantwoord, omdat zij voor de vaststelling van de typische kemnerken
van toezeggingen in het bestuursrecht niet relevant is.

2.4 Een overheidstoezegging is gericht op een specifleke situatie; onderscheid
met algemene uitlatingen

Het enkele feit dat eenzijdig een bepaalde handelwijze in het vooruitzicht wordt gesteld,
is niet voldoende om het bestaan van een toezegging aan te kunnen nemen. De in
het vooruitzicht gestelde handelwijze moet betrekking hebben op een specifieke situatie.

Uit VzCBB 4 juli 1986, AB 1987,26 kan worden afgeleid dat 'het gericht zijn
op een specifieke situatie' een criterium oplevert waarmee toezeggingen van algemene
uitlatingen onderscheiden kunnen worden:

14 In toenemende mate wordt door de overheid gebruik gemaakt van de 'overeenkomst' als beleidsinstru-
ment. Dit geschiedt met name in situaties waarin geen bestuursrechtelijke instrumenten voorhanden
zijn of'bestuursrechtelijke instrumenten minder effeetief blijken te werken. In hoofdstuk 4, paragraaf
2.2.1 kom ik hierop nog terug.

15 HR 4 januari 1963, NJ 1964,202-204.
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Nadat eenmelkveehouder te Lith, net als zovele andere melkveehouders in Nederland,
een financiele aderlating had moeten ondergaan ten gevolge van de door de EG uitge-
vaardigde superheffingsmaatregelen 16, diende hij op grond van art. 19 Beschikking
Superheffing bij de minister van landbouw een verzoek in om hem een bijzondere
heffingsvrije hoeveelheid melk te laten produceren. De minister wees dit verzoek af.
In de procedure bij de Voorzitter van het College van beroep voor het bedrijfsleven
beriep de melkveehouder zich op eerdere uitlatingen van de minister waarbij deze
had gesteld dat geen enkel bedrijf in Nederland door de invoering van de superheffing
ten onder mocht gaan. De Voorzitter oordeelde dat van gerechtvaardigde verwachtingen
aan de zijde van de melkveehouder geen sprake kon zijn, nu hij zich beroepen had
op algemene uitlatingen van de minister die 'niet op een lijn te stell en zijn met een
concrete toezegging voor het specifieke geval van verzoeker'. 17

2.5 Een toezegging heeft een individueel karakter, is persoonsgebonden;
onderscheid met beleidsregels

Een toezegging beeft een individueel, persoonsgebonden karakter. Zij is bestemd voor
en gericbt tot een bepaalde persoon, althans een individueel bepaalbare groep van
personen. Dit kenmerk hangt nauw samen en valt meestal ook samen met het vereiste
van een specifieke situatie. Dit kwam reeds in het vorige voorbeeld tot uiting en blijkt
ook uit ARRS 31 oktober 1986, AB 1988, 22:
Het verzoek van Y om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de
Wet eenmalige uitkering 198418 werd door de directeur van de Groningse Sociale
Dienst afgewezen. In beroep bij de Afdeling recbtspraak stelde Y, dat door B&W
de verwacbting was gewekt dat in een situatie als de zijne een eenmalige uitkering
zou worden verleend. In dit verband beriep hij zich op de volgende uitlating van de
ter zake verantwoordelijke wethouder, gedaan tijdens een vergadering van de
raadscommissie voor Sociale Zaken: 'Overigens is er reeds besloten dat indien iemand
bij de indiening van zijn bezwaarschrift kan aantonen dat hijlzij alleen in de maand
september 1984 te veel inkomsten beeft gehad waardoor de eenmalige uitkering is
misgelopen, hijlzij alsnog een uitkering kan krijgen.' De Afdeling rechtspraak
overwoog dienaangaande: 'De uitlatingen van de wethouder waarop appellant een

16 Zoals bekend, heeft de EG een superheffing ingesteld om de overproduktie van melk en de groei van
de boterberg in te perken.

17 In een soortgelijk geval, te weten CBB 29 april 1986, AB 1987, 27, overwoog het College dat aan
de uitlatingen van de minister geen gerecbtvaardigde verwacbtingen ontleend konden worden omdat
deze 'onvoldoende specifiek' waren.

18 Wet van 5 oktober 1984 tot verlening van een uitkering, met het oog op de koopkrachtontwikkeling
in 1984, aan personen die aileen dan wei tezamen met een of meer anderen over niet meer dan een
minimuminkomen beschikken.
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beroep beeft gedaan hebben geen betrekking op de specifieke inkomenssituatie van
appellant en zijn ook overigens niet scberp omlijnd, zodat geen sprake is van een aan
appellant persoonlijk gedane toezegging'.
In casu was slechts een algemene uitlating aan de orde omdat zij betrekking had op
de inkomenssituatie van eventuele uitkeringsgerechtigden in het algemeen. De
persoonlijke situatie van Y was niet in het geding.

De parallellie tussen de criteria 'persoonsgebondenbeid' en 'toespitsing op een
specifieke situatie' is niet altijd even duidelijk. Inde toelichting bij het aangifteformulier
voor de inkomstenbelasting, in richtlijnen (van subsidiestelsels bijvoorbeeld), in
circulaires, in de memorie van toelichting bij een wetsontwerp, of in beleidsregels"
wordt soms ook aangegeven op welke wijze in een bepaalde situatie gehandeld zal
worden. Toelichtingen, beleidsregels e.d. zijn echter bestemd voor iedereen die in
een dergelijke situatie terecht komt enzijn derhaJve gericht tot een vooraf onbepaalbare
kring van personen. Om deze reden kan men zich afvragen of zij weI betrekking hebben
c.q. kunnen hebben op een specifieke situatie. Om een verdere discussie over de bete-
kenis van de term 'specifiek' te voorkomen, biedt het criterium 'persoonsgebondenbeid'
wellicbt meer houvast om toezeggingen van beleidsregels e.d. te kunnen onderscbeiden.
Toezeggingen hebben een individueel karakter. Zij zijn bestemd voor en gericht tot
een bepaalde persoon in een specifieke situatie en zijn niet zonder meer van toepassing
op personen die in een vergelijkbare situatie verkeren. In de literatuur wordt weI eens
geopperd dat men beleidsregels e. d. zou kunnen duiden als 'algemene toezeggingen?",
maar dit schept rnijns inziens slechts onnodige verwarring, hetgeen aan de afbakening
van het begrip 'toezegging' niet ten goede komt.

Aanvullend wijs ik in dit verband nog op HR 9 maart 1988. BNB 1988, 148. Dit
arrest betrof het geval van een notaris die een bepaalde aftrekpost ter zake van het
gebruik van zijn werkkamer wilde opvoeren. De hoogte van het bedrag had hij
berekend aan de hand van de toelichting op bet aangiftebiljet. Later bleek dat de
toelichting een (foute) verwijzing bevatte die in strijd was met de wet. De notaris
voerde in rechte aan dat de Inspecteur gehouden was om de belastingaanslag overeen-
komstig de (onjuiste) toelichting op het aangiftebiljet vast te stellen, omdat de
toelichting zijns inziens het rechtskarakter had van een toezegging waaraan hij
gerechtvaardigde verwachtingen had mogen ontlenen. De Hoge Raad oordeelde dat
van rechtens te honoreren gerechtvaardigde verwachtingen in casu geen sprake was,
omdat de toelichting op het aangiftebiljet niet als een toezegging kon worden opgevat,

19 De administratie kan zonder wettelijke basis haar beleidsvoornemens uitdrukkelijk vastleggen in
beleidsregeis. Vandaar de ook weI gebezigde term 'pseudowetgeving'. Zie nader met betrekking lot
beleidsregels: Van Wijk/Konijnenbelt, pp. 262 e.v ..

20 Zie in deze zin bijvoorbeeld: M. Scheltema, preadvies VAR, 1975, p. 39; W. KonijnenbeIt,
Rechtsverwerking door het bestuur: het vertrouwensbeginsel in het administratieve recht, preadvies
VAR, 1975, p. 62. Konijnenbelt merkt op dat toezeggingen niet per se individueel hoeven zijn, algemene
toezeggingen kunnen zijns inziens ook voorkornen.
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maar slechts als een algemene voorlichting die diende ter vergemakkelijking van het
invullen van het aangiftebiljet."

2.6 Eeo toezeggiog geeft eeo standpunt weer, aan eeo toezeggiog gaat een
belangeoafwegiog vooraf; ooderscheid met inlichtiogeo

In het verlengde van het individuele karakter en de gerichtheid op een specifieke situatie
ligt het kenmerk dat een toezegging een standpunt weergeeft. Voordat een bepaald
handelen in het vooruitzicht wordt gesteld, vindt een oordeelsvonning plaats over
dit handelen in relatie tot de specifieke persoonlijke situatie. Anders gezegd:
voorafgaand aan de toezegging vindt een belangenafweging plaats." Op dit punt
onderscheiden toezeggingen zich van inlichtingen.

Met name in de fiscale rechtspraak wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen
toezeggingen en inlichtingen. Op het hoe en waarom daarvan kom ik hierna in
paragraaf 4.2 nog terug. Bij de overige administratiefrechterlijke instanties komt het
onderscheid tussen toezeggingen en inlichtingen veel minder duidelijk naar voren.
Voor atbakeningscriteria, waarmee toezeggingen van inlichtingen kunnen worden
onderscheiden, is men dan ook nagenoeg geheel op de fiscale rechtspraakaangewezen.

Blijkens de jurisprudentie van de belastingkamer van de Hoge Raad hebben in-
lichtingen betrekking op de inhoud en uitIeg van regels, doorgaans wettelijke, zonder
dat uitsluitsel wordt gegeven over de toepassing van deze regels in een specifieke
situatie. Voorafgaand aan het geven van inlichtingen hoeven dan ook geen belangen
tegen elkaar te worden atgewogen." Een inlichting draagt slechts kennis of
wetenschap over, geeft als zodanig geen uitsluitsel over een toekomstige handelwijze,
en kan derhal ve worden beschouwd als een •wetenschapsverklaring '2A. Een toezegging

21 In paragraaf 4.2 kom ik nog uitgebreid terug op de contra legem-honorering van toezeggingen en
inlichtingen in het belastingrecht.

22 M. Scheltema, preadvies VAR, 1975, pp. 37-38, stelt dat de overheid eerst een toezegging doet nadat
zij de voor- en nadelen van baar toekomstig handelen tegen elkaar beeft afgewogen.

23 Zie in soortgelijke zin: W. Konijnenbelt, preadvies V AR, 1975, p. 66. Konijnenbelt omschrijft het
onderscheid tussen toezeggingen en inlichtingen als voigt: Een toezegging is een belofte om van de
bevoegdheid om op deze of gene wijze te handel en, op een bepaalde manier gebruik te maken, Een
inlichting is een eenvoudige mededeling betreffende de inhoud of de gebruileelijlee uitlegging van een
recht ofhet bestaan van een zeleere rechtspraktijk. Vergelijk in dit verband tevens: Ch. P. A. Geppaart,
Fiscale recbtsvinding, dissertatie Leiden, 1965, p. 36; P. Nicolai, dissertatie 1990, p. 115. Zie ook:
Ch. J. Langereis, Fiscale rechtsbescherming, Fiscale monografieen 39, Deventer 1986, pp. 309 e. v ..

24 H.A.W. Schut, Weeleblad Piscaal Recht, 1974/5193, pp. 817-818, definieert een inlichting als een
eenzijdige handeling, waarbij overdracht van wetenschap betreffende een bepaald onderwerp door
de administratie aan een belastingplicbtige plaats heeft.
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geeft een standpunt weer, is het resultaat van een oordeelsvorming, en zou om deze
reden gezien kunnen worden als een 'wilsverklaring'."

In HR 22 juli 1985, BNB 1985, 252 komt het onderscheid tussen toezeggingen
en inlichtingen duidelijk tot uiting:
X richtte zich tot de Inspecteur met het verzoek uitleg te geven over 'belastingfacilitei-
ten' die aan eigenaars van monumentale panden, voorkomend op de lijst van
Monumentenzorg, verleend konden worden. De Inspecteur gafvervolgens deze uitleg
zonder dat de situatie waarin X verkeerde verder ter sprake kwam. Toen X enige
tijd later in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting de door hem gemaakte restauratie-
kosten als bijzondere aftrekbare kosten wilde opvoeren, werd dit door de Inspecteur
geweigerd. Volgens X handelde de Inspecteur aldus in strijd met de door hem gedane
toezegging. De Hoge Raad oordeelde evenwel dat de Inspecteur geen toezegging had
gedaan doch slechts inlichtingen had verstrekt waaraan X niet de verwachting kon
ontlenen dat zijn gemaakte restauratiekosten voor aftrek in aanmerking kwamen.

In deze uitspraak lag bet min of meer voor de hand dat niet tot het bestaan van
een toezegging werd geconcludeerd. Duidelijk was immers dat de Inspecteur zich
vooraf geen oordeel had gevonnd en ook niet had kunnen vormen om trent de toepasse-
lijkheid van de regels op de persoonlijke situatie van X. Ik voeg daaraan echter toe
dat het niet altijd even gemakkelijk is om inlichtingen en toezeggingen van elkaar
te onderscheiden. Vaak is het namelijk moeilijk te bepalen of voorafgaand aan de
(vermeende) toezegging al dan niet een oordeelsvorming c. q. belangenafweging heeft
plaatsgevonden. Illustratief in dit verband is HR 22 september 1993, Vakstudienieuws
1993, pp. 3176 e.v.:
Y exploiteerde een groothandel in groente en fruit en was als zodanig ondememer
in de zin van de Wet op de omzetbelasting. In februari 1987 werd door de Inspecteur
bij Y een boekenonderzoek ingesteld naar de naleving van de omzetbelasting- en
vennootschapsbelastingbepalingen. Enige maanden later werd door de Rijksaccoun-
tantsdienst een vervolgonderzoek uitgevoerd. Toen dit vervolgonderzoek resulteerde
in een naheffingsaanslag omzetbelasting, diende Y daartegen een bezwaarschrift in.
Y voerde aan dat de naheffingsaanslag ten onrechte was opgelegd, omdat de
controlerend ambtenaar van de belastingdienst ten tijde van de afronding van het eerste

25 Vergelijk: W. Konijnenbelt, preadvies VAR, 1975, p. 66. Konijnenbelt verwijst naar M. Kampmann
(Die Erteilung von Rechtsauskiinften durch die Finanzamter, Stuttgart 1963, pp. 7-8), die spreekt van
de toezegging als Willenserldiirung en de inlichting als Wissenerkliirung; Ook Ch.P.A. Geppaart,
dissertatie 1965, p. 38, beschouwt de toezegging als een wilsverldaring. Hij omschrijft de toezegging
namelijk als een eenzijdige handeling, waarbij de Inspecteur zijn wil erop richt zich ten aanzien van
een bepaalde belastingplichtige in concreto te binden; R.M. Schoonenberg, De toezegging in het Licht
van recente jurisprudentie, Clausingbundel, 1990, p. 107, oordeelt in soortgelijkezin: 'Een toezegging
is een als belofte te beschouwen verldaring omtrent toekomstig gedrag van de toezegger of de door
die toezegging gebonden instantie en als zodanig te onderscheiden van mededelingen en inlichtingen,
waaruit een zodanige intentie niet kan worden afgeleid'.
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boekenonderzoek in februari 1987 aan hem had toegezegd dat 'voor de omzetbelasting
op dat moment geen correcties nodig waren'. Volgens Y had hij aan deze toezegging
de gerechtvaardigde verwachting mogen ontlenen dat de belastingdienst akkoord was
gegaan met zijn wijze van administreren en dat hem derhalve geen naheffingsaanslag
zou worden opgelegd. In beroep oordeelde het hof dat de litigieuze uitlating van de
controlerend ambtenaar niet kon worden opgevat als een rechtens bindende toezegging,
omdat uit de afgelegde getuigenverklaringen kon worden afgeleid dat de ambtenaar
zich ten tijde van het doen van de uitlating geen 'afgewogen oordeel' had kunnen
vormen om trent de wijze van administreren van Y en de gevolgen daarvan voor de
hefting van omzetbelasting. Dit oordeel van het hof werd in cassatie vernietigd. De
Hoge Raad overwoog dat 'voor de honorering in rechte van vertrouwen in gevallen
als het onderhavige voldoende is dat de belastingplichtige mocht aannemen dat de
aangelegenbeid door de belastingadministratie daadwerkelijk en definitief op haar fi.scaJe
merites is beoordeeld en niet tot correcties aanleiding zou geven'. Aldus sloot de Hoge
Raad rechtstreeks aan bij zijn eerder gewezen arrest van 18 december 1992, BNB
1992/182, waarin hij had overwogen dat 'voor een in rechte te beschermen vertrouwen
in gevallen als het onderhavige niet vereist is dat de aangelegenbeid bij een
boekenonderzoek door de belastingadministratie daadwerkelijk op haar fiscale merites
is beoordeeld, doch dat voldoende is dat de belastingplichtige in de gegeven
omstandigheden mocht aannemen dat zulks het geval was'.

2.7 Een toezegging is vervat in concrete bewoordingen; bepaalbaarheid en uitleg
van toezeggingen; onderscheid met 'gewone mededelingen'

Uitlatingen die bestaan uit vage bewoordingen kunnen niet als toezeggingen worden
bestempeld. In HR 30 oktober 1985, BNB 1986, 33 overwoog de Hoge Raad dat het
enkele uitblijven van een reactie van de Inspecteur op een door de belastingplichtige
toegestuurde bijlage van een belastingaangifte niet kan worden aangemerkt als een
toezegging waaraan de belastingplichtige een rechtens voor bescherming in aanmerking
komend vertrouwen kan ontlenen. Ret vereiste dat toezeggingen vervat moeten zijn
in concrete bewoordingen. vindt men in de rechtspraak overal, zij het in telkens
wisselende omschrijvingen, terug. Toezeggingen moeten 'concreet'", 'uitdrukke-

26 Zie bijvoorbeeld: ARRS 23 oktober 1979, AB 1980, 198; ARRS 23 april 1985, AB 1986, 378.

15



Hocfdstuk 1

lij k>27, 'stellig?", 'ondubbelzinnig '29, 'onvoorwaardelijk?" of 'onmiskenbaar?'
zijn.
Deze omschrijvingen komen uiteindelijk allemaal op betzelfde neer: van een toezegging
is eerst sprake wanneer duidelijk bepaalbaar" is wat in bet vooruitzicbt wordt gesteld.

Zo kon bijvoorbeeld in CBB 7 november 1980, AB 1981, 152 niet tot bet bestaan
van een toezegging worden geconcludeerd omdat bet vereiste van voldoende concreet-
beid of bepaalbaarbeid niet was vervuld:
Een ondememer vroeg op grond vanartikel27 van bet Vestigingsbesluit Reisbureaube-
drijf 1978 bij de Kamer van Koopbandel te Rotterdam een vergunning tot uitoefening
van een reisbureaubedrijf aan. Bij bet indienen van bet aanvraagformulier deelde een
employe mede 'dat bet verder wei voor elkaar zou komen'. De woorden van de
employe werden niet bewaarbeid, want de Kamer van Koopbandel weigerde de ver-
gunning te verlenen. Het College van beroep voor bet bedrijfsleven oordeelde dat
in de mededeling, 'bet komt verder wei voor elkaar', geen toezegging kon worden
gezien. De ondememer kon aan de litigieuze mededeling niet de gerecbtvaardigde
verwacbting ontIenen dat de gevraagde vergunning zou worden verleend.

Woorden zijn soms niet concreet genoeg om een toezegging in de ene zin aan te
nemen, maar wei voor bet aannemen van een toezegging met een andere betekenis.
Bijvoorbeeld de mededeling 'uw verzoek zal in welwillende overweging worden
genomen' levert niet een toezegging op in de zin dat bet verzoek ook daadwerkelijk
ingewilligd zal worden." Wei kan men de mededeling duiden als een toezegging,
inhoudende dat bet verzoek op voorband niet zonder meer wordt afgewezen en zeker
in bebandeling zal worden genomen. Dat deze laatste toezegging een vrij beperkte
recbtswaarde toekomt, in ieder geval rninder ver reikt dan de toezegging in
eerstbedoelde zin, staat op zicb niet aan de kwalificatie toezegging in de weg. De
ene toezegging is nu eenmaal de andere niet. 34

27 Deze term wordt gebezigd in o.m.: ARRS 2 februari 1982, AB 1982, 321; ARRS 30 augustus 1985,
AB1986, 104; Hof's-Gravenbage, 7 september 1983, BNB, 1985,63; AGvB 23 maart 1993, ABkort,
554.

28 Zie CRvB 28 juni 1977, AB 1977, 357.
29 HR 7 maart 1979, BNB 1979, 139 en HR 12 maart 1980, BNB 1980, 115.
30 Zie: VzARRS 4 juni 1992, AB 1994, 100; CBB 10 juni 1992, AB 1992, 461.
31 Zie HR 28 oktober 1981, BNB 1981,334.
32 Zie in dit verband tevens CRvB 20 maart 1979, RSV 1979, 152. De Centrale Raad oordeelde in casu

dat niet elke uitlating van een beambte op het terrein van zijn werkzaamheid als een toezegging
aangemerkt kan worden, en dat, voor zover al sprake was van een uitJating, de inhoud daarvan
onvoldoende was kornen vast te staan om daarop een in rechte te honoreren beroep op bet
vertrouwensbeginsel te kunnen baseren.

33 ZieCRvB 27 oktober 1988, NJ 1989, 157.
34 Vergelijk in dit verband tevens CBB 20 augustus 1985, AB 1987, 25. In deze uitspraak stond de

volgende uitJating ter beoordeling: 'Uw aanvraag zal met de nodige ruirnhartigheid bezien worden'.
Dezeuitlating mocht niet worden opgevatals een toezegging dat de aanvraag daadwerkelijk toegekend
zou worden. Wei als een toezegging, inhoudende dat de aanvraag in ieder geval in behandeling zou
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Wat te denken van de toezegging die in CRvB 17 oktober 1985, TAR 1986, 1
aan de orde kwam:
Gedeputeerde Staten van Groningen deelden per brief aan een ambtenaar van de
muskusrattenbestrijdingsdienst mede, ik parafraseer: 'Wanneer een vacature ontstaat
als rayonambtenaar voor de muskusrattenbestrijding, kunt u daarop op de gebruikelijke
wijze solliciteren en indien u op grond van de geldende functie-eisen en uw huidige
functioneren als muskusrattenbestrijder in aanmerking komt voor de vacature, za1
u bij gelijkwaardigheid van kandidaten de voorkeur krijgen'. De vacature kwam op
een gegeven moment vrij en de desbetreffende ambtenaar doorliep de sollicitatieproce-
dure van begin tot eind, maar werd uiteindelijk niet tot rayonambtenaar bevorderd.
De ambtenaar was van mening dat hij op basis van de in de brief neergelegde toezeg-
ging er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat hij als rayonambtenaar zou worden
aangesteld. De Centrale Raad van Beroep was een andere mening toegedaan en
oordeelde dat de brief van Gedeputeerde Staten niet een toezegging bevatte waaraan
de ambtenaar de verwachting kon ontIenen tot rayonambtenaar te worden bevorderd.
De bevordering was immers afbankelijk gesteld van de vervulling van een aantal
voorwaarden, die bovenal werden gekenmerkt door onzekerheid.
De Centrale Raad oordeelde naar rnijn mening terecht dat uit de bewoordingen van
de litigieuze brief Diet kon worden afgeleid dat Gedeputeerde Staten had den toegezegd
dat de ambtenaar tot rayonambtenaar zou worden benoemd. Gedeputeerde Staten
hadden aan de ambtenaar slechts voorgehouden dat aan hem, na vervulling van een
aantal voorwaarden, bij gelijkwaardigheid van kandidaten, de voorkeur zou worden
gegeven. Wat in het vooruitzicht werd gesteld, was gelet op het gemaakte voorbe-
houd", niet concreet en bepaalbaar genoeg om te kunnen spreken van een toezegging
in de door de ambtenaar voorgestane zin.

De inhoud van een toezegging dient van geval tot geval aan de hand van uitIeg
te worden vastgesteld. In het belastingrecht geldt blijkens HR 4 juni 1980, BNB 1980,
218 en HR 27 juni 1984, BNB 1984, 240 dat een toezegging moet worden uitgelegd
zoals deze in de gegeven omstandigheden door de belastingplichtige naar objectieve
maatstaven mocht worden opgevat." Ik interpreteer deze uitIegformule aldus dat
de rechter niet kan volstaan met een zuiver taalkundige uitleg van de toezegging.

worden genomen.
35 Vergelijk in dit verband (evens CRvB 6 augustus 1991, RSV 1992,59. In deze uitspraak werd de

bedrijfsvereniging niet gebonden geacht aan een toezegging tot vergoeding van een typecursus orndat
de toezegging onder voorbehoud was gedaan.

36 In HR 27 juni 1984, BNB 1984, 240 werd overwogen: 'Aan 's Hofs oordeel (... ) ligt klaarblijkelijk
de opvatting (en grondslag dat belanghebbende niet aannnemelijk heeft gemaakt dat die ambtenaar
een toezegging beoogde. Aldus heeft het Hof echter blijk gegeven van een onjuiste recbtsopvatting,
omdat te dezen beslissend is of sprake is geweest van een door belanghebbende rede1ijkerwijs als een
toezegging op te vatten uitlating. Het Hof had behoren te onderzoeken of de gestelde uitlating was
gedaan, en zo ja, of deze, gelet op aile omstandigheden van het onderhavige geval, door belangbebbende
als een toezegging kon worden opgevat'.
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BepaaId moet worden welke betekenis de belastingplichtige in de gegeven omstandighe-
den redelijkerwijs aan de tekst van de toezegging mocht toekennen. Daarbij kan mede
van belang zijn tot welke maatschappelijke kring de belastingplichtige behoort en welke
rechtskeoois van hem kan worden verwacht. Op deze wijze getnterpreteerd vertoont
de door de belastingkamer van de Hoge Raad gebezigde uitIegformule grote gelijkeois
met de uitIegformule die de civiele kamer van de Hoge Raad ten aaozien van
overeenkomsten" hanteert. In hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 kom ik daarop DOgterug.

Ook in de overige admioistratieve rechtspraak komt tot uitdrukking dat de inhoud
van een toezegging DietaIleen wordt bepaald door de tekst en de letterli jke bewoordin-
gen van de toezegging. Zo werd bijvoorbeeld in CRvB 29 oktober 1981, AB 1982,
210 beslist dat de inhoud van een toezegging tevens dient te worden uitgelegd tegen
de achtergrond van de situatie waarin de toezegging is gedaan:
Wetenschappelijk medewerker X was in tijdelijk dienstverband werkzaam aan de
Universiteit van Amsterdam. Toen bet College van Bestuur van de universiteit weigerde
hem een vaste aanstelling aan te bieden, voerde de medewerker aan dat deze weigering
in strijd was met een eerder gedane toezegging van de personeelsconsulent. De Centrale
Raad van Beroep oordeelde dat de personeelsconsulentzich tijdens een telefoongesprek
met X weliswaar in positieve zin over de vaste aanstelling en de bevordering van X
had uitgelaten, maar volgens de Raad moesten deze positieve uitIatingen worden
uitgelegd in het licht van het gehele telefoongesprek en de achtergrond daarvan. Het
uitgaogspunt van het telefoongesprek was dat X en de personeelsdienst in onderling
overleg tot een tijdelijke oplossing wilden geraken in afwachting van X' vertrek oaar
een andere dienstbetrekking; geeoszins werd beoogd aan X de ongeclausuleerde
toezegging van een vaste aanstelling met bevordering te doen. Tegen deze achtergrond
kon X naar 's Raads oordeel geen bindende toezegging in de door hem gewenste zin
aan het litigieuze telefoongesprek ontIenen.

37 Zie HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex-arrest): 'De vraag hoe in een schriftelijk contract
de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld,
kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuivertaalkundige uitIeg van de bepalingen
van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen
in de gegeven ornstandigheden over en weer redelijkerwijs van elkaar aan deze bepalingen mochten
toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar rnochten verwachten. Daarbij
kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis
van zodanige partijen kan worden verwacht.' Vergelijk tevens HR 17 december 1976, NJ 1977,241
(Bunde/Erckens) en HR I juli 1977, NJ 1978, 125 (RamIMatser).
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2.8 Een toezegging houdt per definitie een positief oordeel in voor degeen tot
wie zij is gericht

Aan een toezegging is inherent dat zij een begunstigend karakter beeft. Een toezegging
boudt per definitie een positief oordeel in, betgeen betekent dat zij tegemoet komt
aan de wensen van degeen tot wie zij is gericbt. Ten aanzien van inlicbtingen en andere
uitlatingen ligt dit anders; zij kunnen zowel een positieve als een negatieve lading
bebben. Zodra een mededeling of uitlating geen positieve lading heeft, kan niet van
een toezegging worden gesproken. Aan de band van een kort voorbeeld valt dit te
verduidelijken:
Een eigenaar van een perceel grond ricbt zicb tot de plaatselijke gemeente met de
vraag of zijn perceel mag worden bebouwd. De eigenaar beeft belang bij een positieve
beantwoording van zijn vraag omdat hij voornemens is zijn grond te verkopen en bij
voor bouwgrond een bogere koopprijs kan bedingen. lngeval de gemeente aan de
eigenaar kenbaar maakt dat bebouwing van zijn grond krachtens de bouwverordening
is toegestaan, is wellicbt sprake van een toezegging (mits voldaan wordt aan de overige
bierboven uiteengezette kenmerken). lndien de gemeente mededeelt dat bebouwing
van de grond niet is toegestaan, kan deze mededeling sowieso niet als een toezegging
worden geduid omdat zij geen begunstigend karakter beeft; alsdan kan hooguit sprake
zijn van een inlichting."

2.9 Tussenconclusie

Overbeidstoezeggingen in het bestuursrecbt stellen een bepaalde bandelwijze in bet
vooruitzicht, gaan doorgaans vooraf aan een later nog formeel te nemen besluit of
te verrichten bestuurshandeling, hebben een eenzijdig en begunstigend karakter, zijn
gericbt op een specifieke situatie, zijn persoonsgericbt en -gebonden, geven een
standpunt weer en zijn vervat in concrete bewoordingen. Met bebulp van deze criteria
kunnenoverbeidstoezeggingen wordenonderscbeiden van andere bestuurshandelingen
en -gedragingen in bet bestuursrecht, zoals besluiten, bescbikkingen, overeenkomsten,
beleidsregels, inlicbtingen en andere uitlatingen.

De grenzen tussen overheidstoezeggingen en andere bestuurshandelingen zijn ecbter
niet altijd even gemakkelijk te bepalen. Zo blijft bet onderscbeid tussen toezeggingen
en inlicbtingen kwestieus, zolang dienaangaande alleen in de fiscale recbtspraak
duidelijkheid wordt verscbaft en in de overige administratieve recbtspraak niet.

38 Het onderhavige voorbeeld vertoont gelijkenis met de casus die ten grondslag lag aan HR 30 januari
1987, NJ 1988, 89 (BlaricumIRoozen). Aan de hand van dit arrest zal in hoofdstuk 2, paragraaf2. 7,
het begunstigend karakter van toezeggingen verder worden geadstrueerd.
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Ook het onderseheid tussen overheidstoezeggingen en voor beroep vatbare
besluitenlbesehikkingen kan soms problernatiseh zijn, hetgeen voor de reehtsbeseher-
ming zoekende burger belangrijke implicaties kan hebben. In de meeste gevallen heeft
een overheidstoezegging niet het reehtskarakter van een besluit of besehikking
waartegen beroep openstaat. De toezegging stelt het besluit of de wijze waarop besehikt
zal worden meestal sleehts in het vooruitzieht. Zo kan een toezegging dat een
bouwvergunning zal worden verleend niet worden aangemerkt als een besluitlbesehik-
king. Hiervan is pas sprake wanneer de bouwvergunning, overeenkornstig de bepalingen
van de Woningwet, daadwerkelijk door B&W wordt verleend. Omdat een overheidstoe-
zegging zelf doorgaans geen voor beroep vatbaar besluit is, kan de administratieve
reehter toezeggingen in de regel slechts toetsen in het kader van de vraag ofhet besluit,
waarmee de toezegging verband houdt of waarin de wei gering tot nakorning van de
toezegging besloten ligt, al dan met wegens sehending van bet vertrouwensbeginsel
voor vernietiging in aanmerking komt. Wordt bijvoorbeeld in strijd met een eerder
gedane toezegging een vergunning geweigerd, dan kan tegen dit weigeringsbesluit
(i.e. een besluit/beschikking in de zin van de Awb), na bezwaar, beroep worden
ingesteld, In bet kader van de beoordeling van bet weigeringsbesluit kan de reebter
dan de toezegging toetsen. Indien en voor zover een overbeidstoezegging geen verband
boudt met een appellabel besluit of niet besloten ligt in een appellabel weigeringsbesluit,
kan de toezegging in beginsel niet door de adrninistratieve reebter worden beoordeeld.
Vanuit bet oogpunt van rechtsbescberming kan dit soms tot onwenselijke resultaten
leiden. Tegen deze aehtergrond toont de administratieve rechter zicb in uitzonderingsge-
vall en bereid om om een overheidstoezegging wei als een (zelfstandig) voor beroep
vatbaar besluit aan te merken. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in ARRS 11
oktober 1985, AB 1986, 365:
De heer Bjorn had zieb sehriftelijk tot de gemeente Gulpen gerieht met de vraag of
en in hoeverre het hem was toegestaan in zijn achtertuin een prive tennisbaan aan
te leggen. Per brief deden B&W aan Bjorn de toezegging dat hij de tennisbaan moeht
aanleggen zonder dat daarvoor een vergunning of een vrijstelling van de gebruiksvoor-
sehri ften van de Bou wverordening was vereist. Enige tijd later werd door een derde-be-
Janghebbende protest aangetekend tegen de aanleg van de tennisbaan. In de procedure
bij de Afdeling reehtspraak kwam de vraag aan de orde of de tot Blom gerichte toezeg-
ging als een op rechtsgevolg gerieht besluit en daarmee als een besehikking kon worden
aangemerkt waartegen Arob-beroep (door derde-belanghebbenden) kon worden
ingesteld. Volgens de gemeente Gulpen behelsde baar jegens Blom gedane toezegging
geen op rechtsgevolg gerieht besluit en dus ook geen beschikking, aangezien voor
de aanleg van de tennisbaan haars inziens noch een vergunning noeh een vrijstelling
was vereist. Dit standpunt werd door de Afdeling rechtspraak verworpen. De Afdeling
oordeelde dat de door B&W gedane toezegging een rechtsoordeel, omtrent de
toepasselijkheid van de ter plaatse geldende publiekreehtelijke voorschriften, waarvan
de toepassing tot de bevoegdheid van B&W behoorde, omvatte en derhalve wei degelijk
op rechtsgevolg was gericht. Dientengevolge had de jegens Blom gedane toezegging
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in casu het rechtskarakter van een beschikking waartegen door derde-belanghebbenden
Arob-beroep kon worden ingesteld." Aanvullend overwoog de Afdeling dat de
gemeente Gulpen een onjuiste uitleg en toepassing had gegeven aan de bepalingen
van de Bouwverordening. Volgens de Afdeling was voor de onderhavige aanleg van
de tennisbaan wel een vrijstelling van de gebruiksvoorschriften vereist."
Dat de toezegging in casu als een appellabele beschikking werd gekwalificeerd, acht
ik vanuit het oogpunt van rechtsbescherming alleszins begrijpelijk en redelijk. In
gevallen als de onderhavige, waarin niet geheel duidelijk is of voor de realisering
van een bouwwerk al dan niet een vergunning of vrijstelling is vereist, behoren derden-
belanghebbenden hoe dan ook inde gelegenheid te worden gesteld hun bezwaren tegen
het bouwwerk kenbaar te maken. Zonder het aannemen van het bestaan van een
beschikking zou hen deze rechtsbescherming worden ontnomen, hetgeen onwenselijk
zou zijn."

Hoewel de overheidstoezegging zich moeilijk laat definieren, en ondanks de
atbakeningsproblemen die zich kunnen voordoen, biedt de administratieve rechtspraak
mijns inziens voldoende aanknopingspunten om de overheidstoezegging te kunnen
bestempelen als een specifieke bestuurshandeling die binnen het vertrouwensbeginsel
een aparte plaats inneemt. Illustratief in dit verband is CRvB 23 januari 1981, AB
1981, 234, waarin de Centrale Raad besliste dat de Rijksuniversiteit Leiden had

39 Uit een reeks van uitpraken blijkt dat toezeggingen en inlichtingen, inhoudende dat geen vergunning
of vrijstelling is vereist, door de Afdeling soms worden gelijkgesteld met het verlenen van een
vergunning of vrijstelling, althans een appellabele beschikking. Zie o.m.: ARRS 17 mei 1985, AB
1985,561; ARRS 16 juni 1987, All 1987, 403; ARRS 29 december 1987, All 1987,400; ARRS
24 mei 1988, AB 1989,249; ARRS 6 december 1988, All 1989, 140; ARRS 31 maart 1989, All
1989, 405; ARRS 5 september 1990, All 1991, 372. Vergelijk in dit verband tevens: Ch. Backes
en F.C.M.A. Michiels, Het bestuurlijk oordeel als beschikking, NTB 1989, pp. 175 e.v ..

40 Zie voor een voorbeeld van een toezegging die volgens de Afdeling niet kon worden aangemerkl als
een beschikking omdat de toezegging niet op rechtsgevolg was gericht: ARRS 18 september 1989,
All 1990, 192.

41 Vergelijk tevens P.I.I. van Buuren inzijn nootonder ARRS II oktober 1985, All 1986,365: 'Niet
aileen is het effect van zo'n "rechtsoordeel" vergelijkbaar met het afgeven van een vergunning of
vrijstelling, aangenomen moet ook worden dat een dergelijk rechtsoordeel er aan in de weg staat dat
later nog tot een aanschrijving van politiedwang zou kunnen worden besloten, indien men naderhand
tot het inzicht zou komen dat toch van een verboden gebruik sprake is.' Ben bevestiging van deze
laatste stelling van Van Buuren is terug te vinden in ARRS 6 februari 1981, BR 1981, p. 604: De
plaatselijke tennisvereniging te Egmond wilde een aantal nieuwe tennisbanen aanleggen en diende bij
B&W het verzoek in hiervoor een vergunning te verlenen. B&W gaven te kennen dat voor de
desbetreffendeaanleg geen vergunning wasvereist. Toen de tennisbanen reeds waren aangelegd, veran-
derden B&W evenwel van standpunt en gelasnen zij de tennisvereniging onder aanzegging van politie-
dwang de banen te verwijderen. OeAfdeling Rechtspraak beoordeelde de situatie aldus dat degemeente
Egmond onmiskenbaar had toegezegd dat voor het aanleggen van de tennisbanen geen vergunning
vereist was; door op deze toezegging terug te komen handelde de gemeente in strijd met het beginsel
der rechtszekerheid. Hiema in paragraaf 4.4.3 zal ik in ander verband nog nader aandacht besteden
aan deze uitspraak.
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gehandeld 'in strijd met het a1gemeen beginsel van behoorIijk bestuur dat een gedane
toezegging zo mogelijk moet worden nagekomen' . Tevens maak ik melding van ARRS
1 oktober 1986, Gemeentestem. 6847. 9. waarin de Afdeling rechtspraak een
beschikking veroietigde wegens strijd met 'het in het a1gemeen rechtsbewustzijnlevende
beginsel van behoorlijk bestuur dat door de administratie gedane toezeggingen dienen
te worden nagekomen'. Het voert mijns inziens te ver om op basis van deze twee
uitspraken te concluderen dat in het bestuursrecht een afzonderIijk beginsel van
behoorlijk bestuur, inhoudende dat overheidstoezeggingen gestand moeten worden
gedaan, van kracht is. De a1gehele Iijn in de administratieve rechtspraak en Iiteratuur
wijst namelijkuit dat de gebondenheid aan overheidstoezeggingen op het vertrouwens-
beginsel moet worden gegrond. Wei maken voormelde uitspraken duidelijk dat de
overheidstoezegging (binnen het vertrouwensbeginsel) kanworden beschouwd als een
specifieke vertrouwensbron.

3 Onbevoegd gedane overheidstoezeggingen

3.1 Inleiding

Naast de mate van concreetheid, bepaalbaarheid e.d., is bij de bepaling van de
juridische relevantie van overheidstoezeggingen voorts van groot belang wie de toe-
zegging heeft gedaan in samenhang met de vraag op welk onderwerp - doorgaans
een publiekrechtelijke bevoegdheid - de toezegging betrekking heeft.

Stel dat een voorlichtingsambtenaar van een gemeente aan een burger de toezegging
doet dat hem een bepaalde subsidie zal worden toegekend. Bij gemeentelijke
verordening is bepaald dat het college van B&W het bevoegde orgaan is om te besIissen
c.q. te beschikken of de burger voor een subsidie in aanmerking komt. De voorlich-
tingsambtenaar is beslissingsonbevoegd, zijn bevoegdheid reikt niet verder dan tot
het geven van voorlichting. Dit betekent dat ingeval de burger de toezegging, en zijn
hieraan ontIeende - aI dan niet vermeende - aanspraak op een subsidie, geeffectueerd
wil zien, hij zich tot B&W zaI moeten richten. De vraag die dan aan de orde komt
is of de onbevoegd gedane toezegging aan B&W kan worden toegerekend in die zin
dat B&W gehouden zijn te beslissen overeenkomstig de toezegging.

In het navolgende zal worden onderzocht of en in hoeverre de burger gerechtvaar-
digde verwachtingen aan een onbevoegd gedane toezegging kan ontIenen. In hoeverre
kan een onbevoegd gedane toezegging rechtens bindend zijn en welke toerekeningsfac-
toren spelen daarbij een rol?
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3.2 Klassiek uitgangspunt: onbevoegd gedane overheidstoezeggingen zijn niet
bindend

Binnen de administratie beeft ieder orgaan waaraan een bevoegdheid is geattribueerd
of gedelegeerd een eigen verantwoordelijkheid voor de uitoefening van die bevoegd-
heid." In beginsel geldt dat een bestuursorgaan aIleen gebouden is tot bonorering
van verwacbtingen die bet zelf of een gemacbtigde beeft gewekt. 43 Ook ten aanzien
van toezeggingen geldt dit uitgangspunt. De strekking hiervan is te voorkomen dat
de overbeidsorganisatie, die mede in stand wordt gebouden door wettelijke be-
voegdheidsregels, wordt verstoord.

3.3 Strikte bantering van wetteIijke bevoegdheidsregels contra soepele bantering

De rechtspraak: vertoont bet beeld dat op twee manieren met voormeid uitgangspunt
kan worden omgesprongen.

Enerzijds blijkt uit een reeks van uitspraken van verschillende administratieve
recbters dat bij de beoordeling van toezeggingen de publiekrecbtelijke verdeling van
taken en bevoegdheden onverkort wordt vooropgesteid. Bevoegdheidsregeis worden
zeer strikt toegepast. Voor toerekening van onbevoegd gedane toezeggingen op grond
van de bijzondere omstandigbeden van bet gevaI bestaat in deze uitspraken geen enkele
ruimte (zie hierna paragraaf 3.4).

Aoderzijds wordt in een toenemend aantal uitspraken aanvaard dat onder
omstandigbeden een onbevoegd gedane toezegging wel bindend kan zijn. De toereke-
ningsmaatstaf die in deze uitspraken wordt gebanteerd betreft de vraag of sprake is
van 'scbijn van bevoegdheid' en of de burger bier in redelijkheid op mocht afgaan
(zie hierna paragraaf 3.5).

3.4 Strikte hantering van bevoegdheidsregels

3.4.1 Algemene bekendheid van onbevoegdheid?

Strikte bantering van (wettelijke) bevoegdheidsregeis Ievert gerelateerd aan toezeggingen
bet volgende beeid op. Bevoegd gedane toezeggingen worden aan de beslissingsbevoeg-

42 Zie voor uitvoerige bescbouwingen met betrekking tot de bevoegdbeidsverdelingen binnen de
administratieo.m.: C.P.I. Goorden, Recbtsbevoegdbeid inhet bestuursrecht, dissertatie Tilburg, 1990;
H.R. Heikema van der Kloet, M. Herweijer, I.M.W. Koolenbrander, Wie beslist?, Vakgroep
bestuursrecht en bestuurskunde Groningen, Deventer, 1989.

43 Zie o.m.: A.M. Donner, Neder1andsbestuursrecht,A1gemeendeel, 1987, p. 118; P. Nicolai, Beginselen
van behoorlijk bestuur, 1990, p. 362; Van WijklKonijnenbelt, pp. 343 e.v ..
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de instantie toegerekend, hetgeen tot gevolg heeft dat deze de toezegging in beginsel
moet nakomen. Onbevoegd gedane toezeggingen worden niet aan de beslissings-
bevoegde toegerekend, zodat nakoming van de toezegging achterwege zal blijven
wanneer de beslissingsbevoegde zich niet tot nakoming geroepen voelt.

Exemplarisch voor een strikte bantering van bevoegdheidsregels is een reeks
Koninklijke Besluiten in het kader van de Algemene Bijstandswet." Telkens ging
het erom dar door een (onbevoegde) ambtenaar" van de Sociale Dienst of een maat-
schappelijk werker aan een burger een toezegging tot bijstandverlening was gedaan.
Elke keer yond de roep van de burger om vertrouwensbescherming bij de Kroon geen
gehoor. Zo overwoog de Kroon in KB 11 december 1978, AB 1979, 142:

'dat hierbij niet ter zake doet of - zoals de betrokkene stelt - te dezen door een bij de
Gemeentelijke Sociale Dienst werkzame ambtenaar - die daartoe niet bevoegd is - al dan
niet enigerlei toezegging is gedaan;
dat het immers van algemene bekendheid is, dat de beslissingsbevoegdheid te dezen slechts
aan die gemeenteambtenaren is voorbehouden, aan wie het nemen van beslissingen door
B&W - handelende uit kracht van de machtiging, bedoeld in art 29a eerste lid ABW - is
opgedragen. ,46

In enkele besluiten" stelde de Kroon nog als aanvullende eis, dat in geval van twijfel
omtrent de bevoegdheid van de toezegger een bevestiging van de toezegging aan de

44 KB 11 december 1978, or. 14, AB 1979, 142; KB 12 augustus 1978, or. 36, AB 1979,432; KB 5
april 1979. or. 13, AB 1979, 446; KB 15juli 1981, or. 19, AB 1983, 53; KB 2 oktober 1981, nr.
17, AB 1982, 60; KB 6 januari 1982, or. 21, AB 1982, 152; KB 22 oktober 1986, or. 72, AB 1987,
184.

45 Krachtens art. 1 lid 1 van de Algemene Bijstandswet (ABW) is het college van B&W het bevoegde
orgaan ten aanzien van het verlenen van bijstand. Ingevolge art. 29a lid 1ABW kan de gemeenteraad
B&W machtigen het nemen van beslisisngen op te dragen aan gemeenambtenaren, zulks onder nader
door B&W te stellen regelen en onder behoud van hun verantwoordelijkheid, Mededeling van een
dergelijke opdracht dient te worden gedaan in een of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente
worden verspreid, (zie in dit verband ook KB 2 oktober 1981, or.17, AB 1982, 60). In de grotere
gemeenten zijn de Gerneentelijke Sociale Diensten doorgaans belast met de uitvoering van de ABW,
doch de verantwoordelijkheid blijft bij het college van B&W.

46 InKB 12 augustus 1978, or. 36, AB 1979, 432enKB 5apri! 1979, nr. 13, AB 1979, 446 hanteerde
de Kroon een inhoudelijk zelfde overweging. In KB 15 juli 1981, nr. 19, AB 1983, 53 overwoog
de Kroon: 'dat met betrekking tot hetgeen mevr.( ... ) in beroep aanvoert inzake een toezegging door
een rnaatschappelijk werkster van de gemeentelijke sociale dienst, het van algemene bekendheid moet
worden geacht, dat een maatschappelijk werkster geen beslissingsbevoegdheid toekomt ter zake van
de verlening van bijstand; dat de betrokkene derhalve, (... ), daarop in redelijkheid niet had mogen
afgaan'. In KB 22 oktober 1986 or. 72, AB 1987, 184 werd overwogen: 'Bedoelde ambtenaar was
echter niet bevoegd te beslissen omtrent aanspraken op bijstand van de betrokkene en kan mitsdien,
handelend binnen de kringvan zijn bevoegdheid slechts hetvoomemen tot uitdrulckinghebben gebracht
om aan B. en W. voor te stellen hem verdere bijstand te verlenen'.

47 Zie KB 2 oktober 1981, or. 17, AB 1982, 60 en KB 6januari 1982, or. 21, AB 1982,152.
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beslissi ngsbevoegde instantie moest worden gevraagd. Zonder bevestiging kon vol gens
de Kroon aan de litigieuze toezeggingen geen rechtswaarde worden toegedicht.
Daar staat tegenover dat de Kroon zich wel bereid toonde bevoegd gedane toezeggingen
te honoreren. Zo overwoog de Kroon bijvoorbeeld in KB 24 mei 1985 no. 32, AB
1985,413:

'dat evenwel, nu de desbetreffende ambtenaar deel uitmaakt van de Afdeling (... ) van het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, welke in evengenoemde circulaire is vermeld
als de ter zake bevoegde beleidsafdeling, de appellante er naar Ons oordeel op mocht ver-
trouwen, dat diens toezegging zou worden nagekomen. '

Uit deze uitspraken blijkt dat de factor '(algemene) bekendheid van bevoegdheidsregels'
een belangrijke rol speelde bij de beoordeling en hantering van bevoegdheidsvragen
door de Kroon. Als in de wet of bijvoorbeeld een circulaire te lezen stond wie op
het desbetreffende terrein bevoegd was tot het nemen van beslissingen, werd de burger,
in de visie van de Kroon, geacht hiervan op de hoogte te zijn. (Wettelijke) bevoegd-
heidsverdelingen werden verondersteld van algemene bekendheid te zijn, zodat de
burger zich wel op bevoegd gedane maar niet op onbevoegd gedane toezeggingen
kon beroepen.

De gedachte dat de burger behoort te weten wie beslissingsbevoegd is, met hieraan
gekoppeld een strikte toepassing van bevoegdheidsregels zonder nadere aandacht te
besteden aan de bijzondere omstandigheden van het geval, is ook terug te vinden bij
andere administratieve rechters.
Een voorbeeld hiervan is ARRS 29 mei 1986, AB 1988, 242:
Een waterschap weigerde aan Vander Veeken een ontheffing te verlenen voor het
verbouwen van zijn pand tot woning op het buitentalud van een dijk. In beroep voerde
Van der Veeken aan dat hij bij de aankoop van het pand was afgegaan op een
toezegging van de secretaris van de gemeente Lith. Deze zou hebben toegezegd dat
hem een ontheffing zou worden verleend. De Afdeling overwoog:

'( ... ) dat bedoelde mededeJingen, daargelaten wat hiervan zij, niet atkomstig zijn van het
tot het verlenen van ontheffmgen als de onderhavige bevoegde orgaan, zodat deze in het
onderwerpelijke geschil buiten beschouwing moeten worden gelaten. ,48

De Centrale Raad van Beroep stel t zich in sociale verzekeringszaken meestal onverkort
op het standpunt dat onbevoegd gedane toezeggingen niet bindend zijn. Uit een lange
reeks van uitspraken blijkt dat ambtenaren van de Gemeenschappelijke Medische Dienst
en/of de Gemeentelijke Sociale Dienst niet bevoegd zijn om namens de bedrijfsvereni-

48 Zie tevens ARRS 28 augustus 1981, AB 1981, 555.
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ging toezeggingen te doen en dat uitkeringsgerechtigden worden geacht dat te weten."
Een voorbeeld uit deze reeks is CRvB 6 december 1989. AB 1990. 372:
Een uitkeringsgerechtigde beriep zich jegens de bedrijfsvereniging op mondelinge
toezeggingen afkomstig van twee ambtenaren van de Gemeentelijke Sociale Dienst,
welke toezeggingen de strekking hadden dat hem een hogere WW -uitkering zou worden
toegekend dan art. 15a Dagloonregelen- WW strikt genomen toeliet. De Centrale Raad
overwoog kort maar krachtig:

'Ook kan gedaagde (de bedrijfsvereniging; J.M.) niet gehouden worden aan de beweerde
toezeggingen door de ambtenaren van de GSD te M., aangezien bedoelde ambtenaren niet
bevoegd zijn om toezeggingen namens gedaagde te doen .'

Een strikte toepassing van bevoegdheidsregels is tevens terug te vinden in CBB 11
mei 1990, AB 1990,451:

'Van gewekte verwachtingen die redelijkerwijs behoren te worden gehonoreerd, kan in
het algemeenimmers slechts sprake zijn als de verwachtingen zijn gewekt door een instantie
waaraan door de wetgever taken zijn opgedragen of bevoegdheden zijn verleend bij de
uitvoering van de toepasseJijke wet.'

De hierboven vermelde uitspraken maken twee dingen duidelijk. Van de burger
wordt dermate veel inzicht in de (wettelijke) bevoegdheidsverdeling binnen de overheid
gevergd dat het risico van onbevoegdheid primair op de burger rust. En: strikte
hantering van bevoegdheidsregels leidt tot 'alles of niets' -situaties.

3.4.2 Een (fe) strikte hantering vanformele bevoegdheidsregels is onhoudbaar omdat
zi} leidt tot uitholling van de rechtsbescherming van de burger; risicoverdeling
bij onbevoegdheid

Aan de ene kant valt voor het 'alles of niets' -principe weI iets te zeggen. Wanneer
de overheid bij het nemen van beslissingen altijd rekening zou moeten houden met
door onbevoegden gewekte verwachtingen zou dit kunnen resuIteren in onwenselijke
beleidsdoorkruisingen en uiteindelijk zelfs in bestuurlijke chaos . .50 Dit geldt met name

49 Zieo.m.: CRvB 31 juli 1974, RSV 1975, 47; CRvB21 februari 1979, RSV 1979,136; CRvB I juli
1981, RSV 1982, 9; CRvB 30 augustus 1982, RSV 1982, 254; CRvB 17 november 1982, RSV 1983,
34; CRvB 6 augustus 1991, RSV 1992. 59.

50 Vergelijk M.G.L. van Schouwenburg, GeweIcte verwachtingen, in: Een stellig annotator, Zwolle,
1982, p. 97: 'Voet geven aan het beginsel van behoorlijk bestuur, dat gerechtvaardigde verwachtingen
moeten worden gehonoreerd, ook als die verwachtingen door een daartoe niet bevoegd persoon zouden
zijn gedaan, zou een stroom van jurisprudentie ten gevolge hebben, waarbij de vraag, welke verwach-
tingen als gerechtvaardigd zouden zijn aan te merken, de bij de te nemen beslissingen betroklcenen
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in situaties waarin een bestuursorgaan, met een eigen competentie en een eigen
beleidsverantwoordelijkheid, wordt geconfionteerd met verwachtingen die zijn gewekt
door een ander overheidsorgaan of -lichaam met een andere competentie. Zo valt op
zich te begrijpen dat in ARRS 27 april 1984, AB 1985, 258 werd beslist dat de
staatssecretaris van Justitie bij de toepassing van de Vreemdelingenwet niet gebonden
kon worden geacht aan een toezegging van de minister van WVC.51 Zo ook acht
ik niet onbegrijpelijk dat in HR 3 maart 1993, BNB 1993, 142 werd geoordeeld dat
aan verwachtingen, gewekt door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, omtrent
de wijze van uitvoering van een gemeentelijke belastingverordening, geen rechten
konden worden ontleend, omdat de staatssecretaris op dat terrein geen bevoegdheden
heeft." Tegen diezelfde achtergrond moet worden bezien HR 9 september 1992,
BNB 1992, 342, waaruit blijkt dat een belastingplichtige, die een toezegging verkrijgt
van een Inspecteur van een ander ambtsgebied dan waaronder hij als belastingplichtige
valt, in beginsel geen aanspraak kan maken op vertrouwensbescherming.

Aan de andere kant heeft de burger te maken met een overheidsorganisatie, die
wellicht formeeJ (wettelijk) gezien duidelijk in elkaar steekt, maar die in haar
verschijningsvorm geheel anders op de burger overkomt. De burger die in contact
wil treden met de overheid zal meestal in aanraking komen met ambtenaren, maat-
schappelijk werkers, commissieleden e.d .. Uitgerekend deze personen, die doorgaans
het enige aanspreekpunt vormen waartoe de burger zich rechtstreeks kan richten, zijn
beslissingsonbevoegd. De burger weet of beseft dit veelal niet. Met andere woorden,
de veronderstelde algemene bekendheid bij de burger met de bevoegdheidsverdeling
binnen de overheid is in de praktijk van het maatschappelijk leven ver te zoeken."

Gezien de discrepantie tussen de formele organisatiestructuur van de overheid en
haar uiterlijke verschijning tegenover de burger, kan men zich afvragen of het niet
onredelijk is om onder aile omstandigheden het risico van onbevoegd optreden door
overheidspersonen en -organen volledig bij de burger te leggen. Van de doorsnee-
burger mag enig inzicht worden verwacht. Zo behoort hij naar mijn mening te beseffen
dat een portier van het gemeentehuis niet bevoegd is om namens het coUege van B&W
toezeggingen te doen. In bepaalde situaties gaat het mijns inziens echter te ver om

grote moeite zou geven'. Vergelijk tevens: P. Nicolai, dissertatie 1990, p. 363.
51 De Afdeling oordeelde dat de staatssecretaris van Justitie niet gebonden was aan de door de minister

van WVC jegens een vreemdeling gedane toezegging, inhoudendedathem eenverblijfstitelzou worden
verleend, omdat een dergelijke toezegging de eigen verantwoordelijkheid van de staatssecretaris voor
de uitvoering van de Vreemdelingenwet en het op basis daarvan gevoerde beleid niet opzij kon/rnocht
zetten.

52 Zie voor kritische kanttekeningen dienaangaande: 1.W. Zwemmer in zijn noot onder het arrest, BNB
1993,142.

53 Vergelijk P. Nicolai, Beginselen van behoorlijk bestuur, NTB 199217, p. 241: 'Veel burgers zien
het bestuur als een overheidsapparaat dat zich presenteert in de ambtenaar achter het loket of aan de
telefoon. De ambtenaar met wie ze gesproken hebben (en van wie zij vaak afhankelijk zijn) ervaren
zij als de namens die "ene" overheid beslissende instantie'.
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het risico van 'de schijn bedriegt' primair op de schouders van de burger te laten rus-
ten. Een 'schoolvoorbeeld' hiervan vormt GS Limburg 2 december 1986, AB 1987,
483:
Een burgemeester, die tevens was belast met het beheer van de portefeuille
onderwijszaken, deed aan het bestuur van een bijzondere basisschool de toezegging
dat de gemeente de plaatsing van een nieuwe verwarmingsketel ingevolge art. 74 Wet
op het Basisonderwijs voor haar rekening zou nemen. Nadat de school de kachel had
aangeschaft, weigerde de gemeenteraad de kosten te vergoeden, stellende dat de burge-
meester niet gemachtigd en dus onbevoegd was om namens de gemeenteraad toezeg-
gingen te doen. Ook het beroep bij Gedeputeerde Staten mocht de school niet baten.
Zij overwogen dat het beroep op het vertrouwensbeginsel niet op kon gaan:

'omdat gerechtvaardigde verwachtingen omtrent de toepassing van bedoeld wettelijk voor-
schrift alleen kunnen worden opgewekt door het ter zake bevoegde orgaan, zijnde de
gemeenteraad, dan wei door degene, die door de gemeenteraad is gemachtigd, toezeggingen
te doen'.

En vervolgden zij:

'Toezeggingen van een burgemeester - ook indien deze de portefeuille onderwijs beheert _
kunnen dergelijke verwachtingen niet wekken. Door appellant is niet aannemelijk gemaakt

enook is nietgebleken, dat de burgemeester (... ) door de raad dier gemeente was gemach-
tigd tot het doen van een toezegging met betrekking tot de bekostiging van de door appellant
gewenste vervanging.'

In deze uitspraak kan ik mij in het geheel niet vinden. Naar mijn mening behoort in
een geval als het onderhavige het risico van de onbevoegdheid van de burgemeester
niet bij het schoolbestuur maar bij de gemeente te worden gelegd. Van een burgemees-
ter, die nota bene de onderwijsportefeuille beheert maar desondanks onbevoegd is,
mag toch worden verwacht dat hij bij het doen van uitlatingen en het wekken van
verwachtingen in een onderwijsaangelegenbeid de nodige voorzichtigheid betracht?
Ik acht het hoogst onbillijk dat de burgemeester, die in casu in redelijkheid als een
bevoegde autoriteit mocht worden beschouwd, zonder juridische consequenties toe-
zeggingen kon doen."

Toegegeven, het is moeilijk om op consequente wijze een evenwicht te vinden
tussen enerzijds het voorkomen van bestuurlijke chaos en anderzijds het waarborgen
van de rechtsbescherming van de burger." Of, om in termen van risicoverdeling

54 Zie ook de kritische noot van Van der Net onder deze beslissing. Van der Net betoogt mijns inziens
terecht dat 'dichtbij het vuur vertoevende' autoriteiten niet zo maar redeloos moeten kunnen spreken
zonder juridische gevolgen.

55 Vergelijk P. Nicolai",Beginselen van behoorlijk bestuur, NTB 199217,p. 243: 'De rechtspraak staat,
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te spreken: het is moeilijk om heel precies het keerpunt te bepalen waarop het risico
van onbevoegdheid van de burger op de overheid dient over te gaan. Duidelijk moge
echter zijn, dat door een strikte bantering van formele bevoegdheidsregels, onder het
motto 'de burger behoort de wet maar te kennen', het gewenste evenwicht nimmer
zal worden bereikt. (Te) Strikte hantering levert vaak ongewenste resultaten op en
kan tot uitholling van de rechtsbescherming van de burger leiden. Het verdient dus
aanbeveling dat met bevoegdheidsregels op een andere manier wordt omgegaan."

Toe te juichen valt dat er in de jurisprudentie, zoals ik eerder al aanstipte, een
ontwikkeling is te onderkennen die wijst op een toenemende honorering van onbevoegd
gedane toezeggingen." De toets die daarbij wordt aangelegd is of de burger in rede-
lijkheid mocht afgaan op een gewekte 'schijn van bevoegdheid'.

3.5 SoepeJe hantering van bevoegdheidsregels

3.5.1 Toerekening op basis van 'schijn van bevoegdheid'

Toerekening op grond van scbijn van bevoegdheid houdt in dat de formele bevoegd-
heidsverdeling niet langer tot onbetwistbaar uitgangspunt wordt genomen. Het 'alles
of niets'-principe wordt losgelaten. Telkens dient aan de hand van de bijzondere
omstandigheden van het geval te worden nagegaan of de burger de onbevoegde,
waarmee hij in contact trad, redelijkerwijs voor bevoegd mocht houden. Doorslag-
gevend is of de burger in redelijkheid op de gewekte scbijn van bevoegdheid mocht
afgaan.

Erkenning van de mogelijkheid van toerekening op basis van scbijn van bevoegdheid
komt duidelijk naar voren in ARRS 23 april 1985, AB 1986, 378:
Y.E. werd door de Nederlandse strafrechter veroordeeld wegens het vervoer en in
bezit hebben van heroine. Daaropvolgend werd zijn verblijfsvergunning ingetrokken
en werd door de staatssecretaris van Justitie een ongewenstverklaring uitgevaardigd,
waardoor uitzetting Y.E. boven het hoofd bing. Bij de Afdeling rechtspraak voerde
bij aan dat de ongewenstverklaring in strijd met het vertrouwensbeginsel was

bij toepassing van het vertrouwens- en het gelijkheidbeginsel, voor de moeilijke taak om enerzijds
recht te doen aan maatschappelijke verwachtingen en anderzijds gewicht toe te kennen aan principes
(Iegaliteitsbeginsel, specialiteitsbeginsel, beginsel van representatief bestuur, decentralisatiebeginse\)
die de bevoegdhedenstructuur in het openbaar bestuur (mede) beheersen.'

56 Zie ook P. Nicolai, dissertatie, 1990, p. 364: 'Gegeven die spanning tussen handhaving van de
publiekrechtelijke bevoegdhedenstructuur en erkenning dat vertrouwen kan voortvloeien uit de schijn
van bevoegdheden van ambtenaren, zal bij toepassing van het vertrouwensbeginsel in concreto moeten
worden gepoogd om tot een oplossing te komen die voldoende recht doet aan de belangen van het
individu.' Vergelijk tevens: W.A.M. van Schendel, Vertegenwoordiging in Privaatrecht en Bestuursrecbt,
Deventer 1982, pp. 160, 176,202 e.v ..

57 Zie in dezelfde zin: P. Nicolai, dissertatie, 1990, p. 364.
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uitgevaardigd omdat een ambtenaar van de Rotterdamse politie hem had toegezegd
dat hij in Nederland mocht blijven. Volgens de staatssecretaris moest aan deze
vermeende toezegging, nu zij onbevoegd was gedaan, geheel worden voorbijgegaan.
De Afdeling overwoog echter :

'Op zichzelf valt niet uit te sluiten dat een ambtenaar van de rijks- of gemeentepolitie belast
met het toezicht op vreemdelingen, ofschoon hij niet ter zake van de ongewenstverklaring
en de beslissing op het verzoek om herziening inzake het voortgezet verblijf van de vreemde-
ling het beslissingsbevoegde orgaan is, bij de vreemdeling verwachtingen kan wekken die
verweerder dient te honoreren. In dit opzicht is immers niet zozeer de formele bevoegdheids-
verdeling binnenhet overheidsapparaat van belang als wei de uiterlijke schijn van bevoegd-
heid waarop de justitiabele in redelijkheid mocht afgaan. '

Uiteindelijk werd het beroep van Y .E. afgewezen omdat de Afdeling voor de conclusie
dat een toezegging was gedaan, danwel dat bij Y.E. gerechtvaardigde verwachtingen
waren gewekt, onvoldoende aanknopingspunten had kunnen vinden. De principiele
erkenning van toerekening op basis van schijn van bevoegdheid blijft in de onderhavige
uitspraak echter overeind.

Eenzelfde principiele erkenning is terug te vinden in ARRS 18 februari 1987,
Gemeentestem 6843, nr. 4. De Afdeling overwoog:

'dat niet onder aile omstandigheden doorslaggevend is dat de ambtenaar in kwestie niet
bevoegd was rechtens bindende toezeggingen te doen. Die omstandigheid immers sluit nog
niet uit dat mogelijk de betrokkene redelijkerwijs mocht afgaan op de schijn, gewekt door
het weI bevoegde orgaan, dat de ambtenaar weI een rechtsgeldige toezegging kan doen. '

Ook de Afdeling Geschillen van Bestuur heeft zich inmiddels niet onbetuigd gelaten.
In twee ongepubliceerde uitspraken" betreffende bijstandsverlening overwoog zij
dat niet onder aile omstandigheden doorslaggevend is dat de behandelend ambtenaar
niet bevoegd is rechtens bindende toezeggingen te doen, omdat de schijn kan zijn
gewekt dat deze wei tot het toezeggen van bijstand was gelegitimeerd. Aldus lijkt
de Afdeling Geschillen uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van de eerdere jurispru-
dentie van de Kroon" waarin geen enkele ruimte werd gelaten voor honorering van
onbevoegd gedane toezeggingen in bet kader van de ABW.

58 AGvB 31 augustus 1988, G04.86.1483.158E.88 en AGvB 19 mei 1989, G04.87.1695.302E.89.
59 Zie hiervoor paragraaf 3.4.1.
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3.5.2 Wanneer is sprake van sehijn van bevoegdheid? Onder welke omstandigheden
mag de burger hier in redelijkheid op afgaan?

3.5.2.1 De schijn is door hande/en of nalatigheid van het bevoegde orgaan in de
hand gewerkt

Uit de hierboven geciteerde uitspraak ARRS 18 februari 1987, Gemeentestem 6843,
nr. 4 blijkt dat bij de beoordeling van de vraag of de burger in redelijkbeid mocht
afgaan op de schijn van bevoegdheid (mede)" van belang is of de beslissingsbevoegde
zelf de schijn van bevoegdheid heeft gewekt. In het algemeen geldt dat wanneer de
bevoegde zelf debet is aan de gewekte schijn er eerder aanleiding bestaat om hem
een onbevoegd gedane toezegging toe te rekenen." Deze gedachtengang wordt in
CRvB 20 september 1984, AB 1985, 83 duidelijk verwoord:
Een havenloods te Rotterdam vroeg op basis van de 'Verordening tot regeling van
f1exibele uittreding' een vroegtijdig ontslag aan. Toen B&W op dit verzoek afwijzend
beschikten, voerde de havenloods aan dat de directeur van het Havenbedrijfhem had
toegezegd dat het gevraagde ontslag zou worden verleend. B&W brachten hiertegen
in dat zij het tot ontslagverlening bevoegde orgaan vormden en dat de directeur derhalve
geen bindende toezeggingen kon doen. Voorts voerden zij aan dat zij hun beleid
inmiddels hadden gewijzigd. Op deze plaats beperk ik me tot de besprekiug van de
bevoegdheidskwestie. In paragraaf 5.4 kom ik nog terug op de vraag of de beleidswijzi-
ging aan de nakorning van de onderhavige toezegging in de weg kon staan.
Ten aanzien van de bevoegdheidskwestie stelde de Centrale Raad vast dat de havenlood-
sen te Rotterdam hun verzoeken om ontslag niet bij B&W maar bij de directeur van
het Havenbedrijf hadden moeten indienen en dat ook de verdere communicatie over
deze rnaterie verliep door tussenkomst van deze directeur. Een en ander strookte geheel
met het gemeentelijk beleid in deze. Hieraan verbond de Raad de volgende gevolg-
trekking:

'Het staat gedaagde vrij de positie van i.c. de directeur Havenbedrijf tot grote zelfstandigheid
te laten uitgroeien en de communicatie met het personeel over bepaalde rechtspositionele
onderwerpen geheel aan die directeur over te laten. Doch wanneer dan die directeur toezeg-
gingen doet, welke binnen het kader van die recbtspositionele onderwerpen in beginsel
en in redelijkbeid gedaan kunnen worden en begrepen mogen worden als bet standpunt

60 'Mede' omdataan de uitspraak niet de conclusie dient teworden verbonden datvan toereleenbareschijn
van bevoegdheid in de visie van de Afdeling rechtspraale aileen sprake leanzijn wanneer de schijn
door het bevoegde orgaan zelf is gewelct. In de navolgende subparagrafen zal narnelijk blijken dat
uit de latere rechtspraalevan de Afdeling leanworden afgeleid dat ook andere factoren van belang zijn
bij toerekening van schijn van bevoegdheid.

61 Vergelijk M.E. de Sterke, Opgewelcte verwachtingen, De Gemeenlestem,6880, 1989, p. 263: 'Er
bestaat te minder bezwaar tegen de overheid te binden aan door derden gewelct vertrouwen indien
de betroleleeninstantie enig verwijt gemaakt leanworden m, b.t. de opgetreden verwarring.'
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van gedaagde weer te geven, kan gedaagde zich er niet meer met vrucht op beroepen dat
ter zake de (formele) beslissingsbevoegdheid niet bij die directeur maar bij hem (gedaagde)
berust. Met de eerste reehter is de Raad dan ook van oordeel, dat bedoelde toezegging
gedaagde in beginsel bindt.'

B&W hadden in casu de schijn gewekt dat de directeur van bet Havenbedrijfbevoegd
was. Door eigen toedoen van B&W was de jarenlange praktijk ontstaan dat de di-
recteur, in zaken betreffende de recbtspositie van bavenloodsen, feitelijk de beslissingen
narn. Tegen deze acbtergrond acbt ik bet voUedig terecbt dat de formele bevoegdheids-
regels door de Raad opzij werden gezet. 62

In ARRS 1 augustus 1987, Gemeentestem 6860, 3 was eveneens sprake van een
door de bevoegde instantie gewekte schijn van bevoegdbeid. De gemeente kon worden
verweten dat zij de bij de burger gewekte verwarring omtrent de gemeenteIijke organi-
satiestructuur niet bad tracbten te voorkomen. De Afdeling recbtspraak beoordeelde
de, door een ambtenaar van 'Gemeentelijk Woningbebeer Scbiedam', gedane toezegging
als voIgt:

'De Afdeling is van oordeel dat appellant danwel de door hem te hulp geroepen familieleden
- geen van allen bijzonderlijk vertrouwd met de organisatieopzet der gemeente -, niet behoef-
den te vermoeden dat het "Gemeentelijk Woningbeheer Sehiedam" geen onderdeel van
de gemeente Schiedam uitmaakt en dat dientengevolge die gemeente niet zonder meer
gebonden wordt door een toezegging, welke gedaan mocbt zijn door een functionaris van
dat Gemeentelijk Woningbebeer. Immers draagt de aan de orde zijnde woningcorporatie
een naam welke zozeer verwarring bij bet publiek in de hand kan werken dat, als zich
- zoals te dezen - een verkeerde indruk bij iemand vestigt en deze op grond daarvan ver-
plichtingen aangaat, de consequenties van een en ander niet ten laste van de betrokkene
mogen blijven. In het te dezen beoordeelde geval mogen de bedoelde gevolgen (mede)
toegerekend worden aan de gemeente die zonder twijfel de middelen zou bebben gebad
om de bedoelde woningcorporatie het bezigen van een duidelijkerwijze verwarrende naam
te verhinderen. In dit verband is bet overigens opvallend dat de gemeente ook in andere
opzicbten weinig lijkt te hebben gedaan om het besproken verwarringsgevaar te keren,
Zo heeft zij toegelaten, althans niet voorkomen dat Gemeentelijk Woningbeheer postpapier

62 Zievooreen vergelijkbaresituatiemetdito rechtsoverweging, VzARRS 20 januari 1986, Gemeentestem
6836,4: Een ambtenaar van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Zutphen had aan
een horeca-ondernemer toegezegd dat voor het aanbrengen van een scheidingswand en het plaatsen
van een tweede toilet geen bouwvergunning was vereist. Hoewel zij onbevoegd was gedaan moesten
B&W voor de toezegging instaan, oordeelde de Voorzitter: 'Wij overwegen in dit verband tevens dat
gelet op hetgeen is uiteengezet met betrekking tot de praktijk die in Zutphen in gevallen als dit wordt
gehanteerd, de gedane uitlatingen door verzoeker mochten worden opgevat als zijnde gedaan in het
kader van de bevoegdheid die aan verweerders toekomt op grond van artikel 14, tweede lid van de
Bouwverordening'. Vergelijk tevens VzARRS 16 oktober 1991, Gemeentestem 6963,7.
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bezigt dat in opmaak, fonnaat en uitvoering een zeer ver gaande gelijkenis vertoont met
het gemeentelijk briefpapier. '

Nu B&W de misvattingen bij het publiek niet hadden voorkomen, terwijl zij dit wel
hadden moeten en kunnen doen, moesten zij naar het oordeel van de Afdeling gebonden
worden geacht aan de onbevoegd gedane toezegging. Deze uitspraak, waarmee ik
volledig kan instemmen, sluit aan bij de visie van Nicolai', die in zijn dissertatie
betoogt:"

'Toepassing van het criterium van de "toerekenbare schijn" zal ook voor (beoordeling van)
heteventueel "stilzitten" vanhet (onbevoegd vertegenwoordigde) orgaan van belang kunnen
worden geacht. In situaties waarin het bevoegde ambt heeft kunnen en moeten weten dat
onbevoegdelijk vertrouwen kon worden gewekt, en het zich daarvan niet gedistantieerd
heeft, of nagelaten heeft de maatregelen te treffen'" die ertoe konden leiden dat het wekken
van datvertrouwen zou worden voorkomen", zouden de onbevoegdelijk gewekte verwach-
tingen aan dat ambt moeten worden toegerekend.'

Bovenstaande uitspraak van de Afdeling maakt tevens duidelijk dat bij de beoor-
deling van schijn van bevoegdheid niet aUeen naar de rol van de bevoegde instantie
moet worden gekeken, maar ook naar de positie van de burger. Uit de geciteerde
overwegingen blijkt dat de Afdeling in haar belangenafweging liet meeteUen dat
appellant en zijn te hulp geroepen familieleden 'geen van allen bijzonderlijk vertrouwd
waren met de organisatieopzet der gemeente'. De omstandigheid dat appellant onbekend
was met de gemeentelijke organisatiestructuur was mede bepalend voor het oordeel
van de Afdeling dat B&W gebonden moesten worden geacht aan de onbevoegd gedane
toezegging.

Hieronder zal ik, in het kader van toerekening op basis van schijn van bevoegdheid,
nader ingaan op de positie van de burger. Onder welke omstandigheden kan en moet
de burger begrijpen dat sprake is van schijn van bevoegdheid? Welk inzicht mag in
een concreet geval van de burger worden verwacht?

63 P. Nicolai, dissertatie 1990, p. 364.
64 Zie in dezelfde zin: M. Scheltema, Enkele gedachten over het vertrouwensbeginsel in het publiekecht,

RM Themis 1984, p. 359.
65 Vergelijk in dit verband tevens eBB 27 december 1977, AB 1978, 334 waarin werd overwogen dat

een bestuursorgaan moet instaan voor toezeggingen die het behoorde te kennen en die het niet
onrniddellijk geloochend heeft,
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3.5.2.2 De positie van de burger; in hoeverre moet en kan de burger begrijpen dat
sprake is van een onbevoegd gedane toezegging?

Een graadmeter bij de beoordeling van welk inzicht van de burger in de bevoegdheids-
verdeling binnen de overheid mag worden verwacht, vormt de maatschappelijke positie
die de burger inneemt. Zo zal men in het algemeen van een ambtenaar meer inzicht
in de overheidsorganisatie kunnen verlangen dan van een 'gewone' burger. 66 Een
ambtenaar zal zich niet snel op schijn van bevoegdheid kunnen beroepen." Als
werknemer in dienst van de overheid mag van hem doorgaans worden verwacht dat
hij bekend is met de organisatiestructuur binnen de overheid. Van een ambtenaar mag
onder omstandigheden ook worden verlangd dat hij van een onbevoegd gedane
toezegging een bevestiging vraagt bij het bevoegde ambt. 68

Ten aanzien van 'gewone' burgers kunnen ook verschillende normen gelden. Aan
een bedrijf mogen doorgaans hogere eisen worden gesteld dan aan bijvoorbeeld een
bijstandvragende burger. Zo kan en moet een groot chernisch bedrijf, dat rich laat
bijstaan door juridische adviseurs, begrijpen dat het in een zaak, waarin de toepassing
van de Woningwet aan de orde is, niet blind kan varen op een uitlating van een ambte-
naar, wiens werkzaamheden liggen op het terrein van de Hinderwet. 69

66 Zie in dezelfde zin Brederveld in zijn annotatie bij ARRS 18 februari 1987, Gerneentestern 6843, 4,
p. 365: 'Voor een ambtenaar die zich beroept op een vermeende toezegging van een bevordering,
gelden andere eisen dan voor een "gewone" burger die in de "regeltjes" niet zo thuis is'.

67 Zie bijvoorbeeld CRvB 8 olctober 1976, AB 1977, 63: In het kader van de gemeentelijke herindeling
van de Zaanstreek werd door B&W aan een ambtenaar van de gemeente Zaanstad (voorheen gemeente
Zaandam) eervol ontslag verleend. In beroep voerde de ambtenaar aan dat de oud-burgemeester van
Zaandam hem had toegezegd dat hem een passende functie in de nieuwe gemeente Zaanstad bezorgd
zou worden. De Centrale Raad overwoog 'dat niet is gebleken van dusdanige bevoegdelijk gedane
toezeggingen omtrent eisers toekomstige positie in het ambtelijk apparaat van de gemeente Zaanstad
dat uit dien hoofde het bestreden besluit niet in stand kan blijven'. Zie tevens CRvB 12 november
1992, TAR 1993,7.

68 ZieCRvB 7 september 1979, AB 1980,418: Een belastingambtenaar, werkzaam als aanslagregelaar
IBIVB bij de inspectie Leiden, werd overgeplaatst naar het kantoor der Rijksbelastingen te Leiden.
Ten tijde van de overplaatsing zou het hoofd van de inspectie hem hebben toegezegd dat de overplaatsing
geen negatieve invloed zou hebben op zijn promotiekansen. Toen enige jaren later de staatssecretaris
besloot de ambtenaar niet in aanmerking te laten komen voor een promotie, vorderde de ambtenaar
vernietiging van dit besluit, waarbij hij een beroep deed op de in het verleden gedane toezegging.
De Centrale Raad wees de vordering af: 'DeRaad sluit niet uit, dat het vooreiser wellicht bevredigender
was geweest wanneer genoemd hoofd, (... ), dit punt nog eens met hem had besproken. Dit neemt
niet weg, dat eiser mede uit de aanvankelijke uitlatingen van genoemd hoofd wist of kon weten dat
hier een probleem lag en dat het, ( ... ), op zijn weg had gelegen in plaats van een afwacbtende houding
aan te nemen te trachten zicb ten aanzien van zijn promotiekansen bij gedaagde (de staatssecretaris;I.M.)
zekerheid te verschaffen, Naar 's Raads oordeel is in dit geval geen sprake van een op goede gronden
berustende verwachting tot nakoming waarvan gedaagde thans gehouden zou zijn (... y.

69 Aldus werd beslist in ARRS 12 juli 1982, AB 1983, 152.
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In vreemdelingenzaken gelden specifieke normen. Van een vreemdeling kan in
hetalgemeen niet veel inzicht in de wettelijke bevoegdheidsverdeling worden gevergd.
InARRS 27 april 1984, AB 1985,258, eenzaakwaarindooreenonbevoegde instantie
aan een zigeuner was toegezegd dat de geldigheidsduur van zijn verblijfsvergunning
zou worden verlengd, werd overwogen dat van de zigeuner niet kon worden verwacht
'dat hij een scherp inzicht heeft in en een duidelijk onderscheid kan maken naar de
verschillende bevoegdheden van de betrokken overheidsorganen'.

Een aanvullende beoordelingsmaatstaf kan zijn wat zich voorafgaande aan de
toezegging heeft afgespeeld. Van een burger die in het verleden meerdere malen een
bouwvergunning heeft aangevraagd en langs deze weg dus kan weten dat het college
van B&Whet tot gunning bevoegde orgaan is, kan meer inzicht worden verwacht
dan van een burger die voor de eerste maal een bouwvergunning aanvraagt. Zo moet
en kan een radiozendgemachtigde, die door de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat is gemachtigd tot deelname aan het radioverkeer, begrijpen, indien in de
machtigingsvoorwaarden staat te lezen dat de staatssecretaris tot intrekking van de
machtiging bevoegd is, dat een ambtenaar van de Radiocontroledienst geen bindende
toezeggingen kan doen omtrent de intrekking van zijn zendmachtiging."

3.5.2.3 Het gedrag van de onbevoegde toezegger; in hoeverre kan deze, gezien zijn
functie, als gezaghebbend worden beschouwd?; collegiate bevoegdheid

Naast de rol van de bevoegde instantie en de positie van de burger, is nog een andere
factor van belang bij de bepaling of de burger in redelijkheid mag afgaan op een
gewekte schijn van bevoegdheid. Het betreft hier het gedrag van de onbevoegde
toezegger. Hoe heeft de toezegger zich gedragen? Kon de burger uit zijn woorden
afleiden ofhij al dan niet onbevoegd was? Indien een onbevoegde gemeenteambtenaar
een toezegging doet en daarbij tegenover de burger uitdrukkelijk kenbaar maakt C.q.
de stelIige indruk wekt dat hij bevoegd is om namens de gemeente toezeggingen te
doen, kan dat mede aanleiding geven om tot toerekenbare schijn van bevoegdheid
te concluderen. Dit blijkt uit ARRS 10 juni 1987, AB 1988, 175:
De heer Gokman, eigenaar van vijf woonpanden te Amsterdam, wilde een kamerver-
huurbedrijfje beginnen. Daartoe zou hij zijn panden moeten verbouwen en voorts moest
op grond van art. 56 lid 1 Woningwet" aan B&W toestemming worden gevraagd
om de desbetreffende panden aan de bestemming 'woning' te mogen onttrekken. Nadat
een ambtenaar van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting hem had verzekerd dat

70 Zie ARRS 17 mei 1983, A-1.2243 (1981).
71 In gemeenten, zoals Amsterdam, waar woningnood bestaat of vaIt te ducbten, is bet kracbtens art.

56 lid I Woningwet verboden om zonder toestemming van burgemeester en wetbouders een woning
op de een of andere roanier aan de bestemming tot woning te onttrekken of onttrokken te bouden.
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er geen enkele reden was om met de verbouwing van zijn woningen te wachten,
aangezien de gevraagde toestemming zeker door B&W zou worden verleend, liet
Gokman de panden verbouwen en startte hij zijn verhuurbedrijfje. Korte tijd daarop
werd de gevraagde toestemming evenwel door B&W geweigerd. Enige jaren later
vorderden B&Wop grond van art.7 Woonruimtewet voor onbepaalde tijd van Gokman
het gebruik van zijn woonpanden ter bevordering van een doelmatige verdeling van
de woongelegeuheid in Amsterdam. In beroep bij de Afdeling rechtspraak voerde
Gokman aan dat B&W in strijd met het vertrouwensbeginsel hadden gehandeld.
Gokman beriep rich met name op de door de ambtenaar gedane toezegging op basis
waarvan hij zijn woningen had verbouwd hetgeen met hoge kosten gepaard was gegaan.
De Afdeling overwoog dienaangaande:

'De Afdeling stelt voorop dat het verlenen van een toestemming als bedoeld in art. 56
Woningwet in eerste aauleg slechts door verweerders kan geschieden. Dit brengt met zich
dat appellant, indien hij, vooruitlopend op de door hem verwachte toestemming, uitsluitend
op basis van de aan hem door genoemde ambtenaar van de Dienst Volkshuisvesting gedane
mededeling tot het onttrekken van deze woningen aan de bestemming tot woning overgaat
daarmee voor eigen risico handelt, welke handelwijze dan ook voor rekening van appellant
komt. Dit zou anders kunnen worden indien appellant er in slaagt aan te tonen dat de door
hem genoemde ambtenaar heeft gesteld in dit geval bevoegd te zijn namens verweerders
toezeggingen te doen.'

Bij de beoordeling van het gedrag van de onbevoegde toezegger speelt voorts een
rol in hoeverre deze een, wat ik noem, 'gezaghebbende uitstraling' heeft. In het
algemeen geldt dat het beroep van de burger op schijn van bevoegdheid grotere kans
van slagen heeft wanneer de onbevoegde toezegger als ter zaire kundig of gezaghebbend
kan worden beschouwd. 72 Zo rekende de Afdeling rechtspraak in een aantal uitspraken
een door een onbevoegde ambtenaar gedane toezegging aan het bevoegde orgaan toe,
omdat de ambtenaar gezien zijn functie als ter zake kundig kon worden beschouwd."
Van toerekenbare schijn van bevoegdheid zal niet snel sprake zijn wanneer een
toezegging afkomstig is van een voorlichtingsambtenaar" of van een medewerker

72 Zie in deze1fde zin: M.E. de Sterke, Opgewekte verwachtingen, De Gemeentestem, 6880, 1989, p.
263.

73 ARRS 19 februari 1982, A-32.0183(1982) en ARRS 20 september 1984, BR 1985, p. 311.
74 Vergelijk in dit verband CBB 8 januari 1992, AB 1992, 189 en CBB 29 januari 1993, AB 1993,229.

Zie tevens CRvB 14 januari 1993, AB 1993,294: 'Ook echter indien tijdens dat contact tegenover
klaagster medede1ing is gedaan van een voor haar (aanvankelijk) gunstig verloop van bet besluitvormings-
proces ( ... ) is er naar het oordee1 van de raad geen sprake van een in rechte te honoreren opgewekt
vertrouwen. Klaagsterwas ervan op dehoogtedat zij contact had met een medewerkervan een afdeling
van verweerder (de pensioen- en uitkeringsraad, I.M.) die (slechts) belast was met het geven van
informatie en voorlichting ( ... ). Van een toezegging aan klaagster door ofnamens tot het nemen van
bindende beslissingen bevoegde orgaan is geen sprake geweest (... ).'
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van een adviesinstantie". Zo mag doorgaans van de burger worden verwacht dat
hij begrijpt dat de man of vrouw achter de informatiebalie van het gemeentehuis of
het belastingkantoor niet bevoegd is om toezeggingen te doen.

Een burger zal in vergelijking meer waarde aan de woorden van een wethouder
of burgemeester dan aan de woorden van een afdelingsambtenaar mogen hechten.
Burgemeesters en wethouders zijn gezaghebbende autoriteiten, althans zo komen zij
op de burger over", zodat eerder aanleiding bestaat om tot toerekenbare schijn van
bevoegdheid te concluderen. Een voorbeeld hiervan vormt ARRS 27 november 1981,
AB 1982, 139 (de bekende zaak 'Landbouwloods Oude Tonge') :
De heer Buijs te Oude Tonge was, afgaand op een toezegging van de burgemeester,
een detailhandelsbedrijf inzijn landbouwloods begonnen. Later bleek dit in strijd met
de plaatselijke bouwverordening te zijn. Onder aanzegging van politiedwang werd
Buijs gelast het bedrijfje uit zijn loods te verwijderen. De Afdeling rechtspraak
oordeelde evenwel dat Buijs gerechtvaardigde verwachtingen aan de (onbevoegd gedane)
toezegging van de burgemeester had kunnen ontlenen, en achtte de aanzegging van
politiedwang mede om deze reden" in casu ongeoorloofd. Bij hetgeen Crince Le
Roy in zijn noot onder de uitspraak opmerkte kan ik rnij geheel aansluiten:

'( ... ) voor de man in de straat - de zogeheten gewone burger - zijn de organisatiepatronen
en de bevoegdheidstoekenniogen binnen het overheidsapparaat gans niet duidelijk. In dit
licht bezien is mijns inziens een zekere souplesse geboden, wanneer het vraagstuk van de
gewekte verwachtingen aan de orde komt. Wanneer duidelijk is, dat een justitiabele zich
tot de "overheid" heeft gewend, en toezeggingen heeft gekregen van een autoriteit, waarvan
hij mag veronderstellen dat deze de spreekbuis is van deze overheid, dan is er mijns inziens
in beginsel sprake van honorabele verwachtingen. Het zal duidelijk zijn, dat ik de hierboven
gepubliceerde uitspraak van harte kan onderschrijven.'

Ook in ARRS 26 januari 1982, AB 1982, 267 was sprake van een onbevoegd gedane
toezegging, afkomstig van een gezaghebbende autoriteit, die voor honorering in
aanmerking kwam:
De heer Bloemendal te Uddel had in strijd met de plaatselijke bouwverordening zijn
schuur tot (nood)woning verbouwd. Toen B&W hem gelastten de illegale woning te
ontruimen voerde Bloemendal aan dat een wethouder tijdens een door de gemeente
georganiseerde openbare contactavond had toegezegd dat niemand die in een illegaJe
noodwoning gehuisvest was tot ontruiming gedwongen zou worden en dat bestaande

75 Vergelijk de hierboven in paragraaf 3.4.1 vermelde reeks van uitspraken van de Centrale Raad van
Beroep waarin werd beslist dat toezeggingen atkomstig van medewerkers van de GMD de
bedrijfsvereniging juet kunnen binden. Zie tevens AGvB 2 februari 1993, AB (kort) 1993, 379.

76 Vergelijk de hiervoor in paragraaf2.3.2 behandelde uitspraak GS Limburg, 2 december 1986, AB
1987,483.

77 Hierna in paragraaf 4.4.3 worden de overige aspecten van de onderhavige uitspraak behandeld.
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noodwoningen zouden worden gelegaliseerd. De stelling van B&W, dat Bloemendal
aan de uitlatingen van een wethouder gedaan op een contactavond geen gerechtvaardig-
de verwachtingen kon ontlenen, werd door de Afdeling rechtspraak afgewezen:

'Dat appellanten op uitspraken van een wethouder gedaan op een contactavond geen beroep
irunnendoen, acht de Afdeling nietaanvaardbaar, nu deze contactavond blijkens bet verslag
juist bedoeld was om in het openbaar o.m. mededelingen te doen over het beleid dat ver-
weerders zich voorstellen te voeren in zaken die de gemeenschap Uddel betreffen.'

Deze uitspraak toont voorts aan dat bij de beoordeling van schijn van bevoegdheid
verschillende afwegingsfactoren in elkaar kunnen overlopen. Het feit dat de wethouder
een 'gezaghebbende uitstraling' had, was een factor die in casu zwaarmeewoog. Wat
ook meetelde was dat het college van B&W de contactavond had georganiseerd en
de desbetreffende wethouder daar het woord had laten voeren. Op deze wijze hadden
B&W de schijn van bevoegdheid zelf in de hand gewerkt. Beide factoren hingen in
casu nauw met elkaar samen, en konden in feite Diet los van elkaar worden gezien.
Bovendien maakt de onderhavige uitspraak" duidelijk, dat toerekening op basis van
schijn van bevoegdheid ook mogelijk is wanneer een collegiale bevoegdheid in het
geding is. Ik venneld dit nadrukkelijk omdat dienaaogaande in de rechtspraak doorgaaos
enige terughoudendheid valt waar te nemen." Zo werd bijvoorbeeld in CRvB 19
oktober 1981, AB 1982, 140 geen gebondenbeid aan de door de voorzitter van een
Werkvoorzieningschap gedane toezegging aaogenomen. De Centrale Raad overwoog:

'Daargelaten de - ernstig te betwijfelen - aantoonbaarheid van dergelijke toezeggingen in
de door gedaagde bedoelde zin, zal in her algemeen en ook in dit geval bij collegiale besluit-
vorming en bevoegdheden voorzichtigheid geboden zijn bij de beantwoording van de vraag
in hoeverre uitlatingen van een lid van dat coUege aan dat college als geheel mogen worden
toegerekend .'

In ARRS 21 december 1989, BR 1990, p. 592 werd in soortgelijke zin beslist. De
Afdeling overwoog dar het college van B&W Diet snel gebonden mag worden geacht
aan uitlatingen van een van de wethouders.
Met laatstgenoemd oordeel kan ik Diet instemmen. Gelet op de 'gezaghebbende'
uitstraling van wethouders, bestaat er mijns inziens juist relatief eerder - mede
athankelij k van de persoonli jke hoedanigheid van de burger en de andere omstandighe-
den van het geval- aanleiding om tot toerekenbare schijn van bevoegdheid te conclude-

78 Evenals ARRS 27 november 1981, AB 1982, 139 (Landbouwloods Oude Tonge).
79 Vergelijk Nicolai, dissertatie 1990, p. 363: 'Gaat het om toezeggingen met betrekking tot uitoefening

van bevoegdheden die aan een college toekomen, dan is een cornplicerende factor of een functionaris _
zo de toezegging door deze niet uitdrukkelijlc namens het college is (en mocht worden) gedaan - een

verwachting kan wekken waaraan de bij de besluitvorming betrokken leden van het college zijn
gebonden'.
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ren. Naar mijn mening mag de burger er in de regel ook op vertrouwen dat een
wethouder het standpunt van B&W naar buiten brengt."

3.6 Tussenconclusie

Of een overheidstoezegging in de gegeven omstandigheden voor honorering in
aanmerking komt, is mede afhankelijk van het feit of de toezegging werd gedaan door
een al dan niet bevoegd persoon of orgaan.

Bij de beoordeling van onbevoegd gedane overheidstoezeggingen dient tel kens
aan de hand van de omstandigheden van het geval te worden bepaald of de toezegging
al dan niet aan de beslissingsbevoegde kan worden toegerekend. De klassieke opvatting
dat alleen van een beslissingsbevoegde persoon of instantie afkomstige toezeggingen
bindend kunnen zijn, acht ik onhoudbaar. De rechtsbescherming van de burger kan
mijns inziens alleen afdoende worden gewaarborgd wanneer van geval tot geval wordt
onderzocht of sprake is van 'toerekenbare schijn van bevoegdheid' waarop de burger
in redelijkheid mocht afgaan. Afwegingsfactoren daarbij zijn onder meer of het
beslissingsbevoegde orgaan door eigen handelen of nalatigheid de schijn van
bevoegdheid in het leven heeft geroepen, in welke (maatschappelijke) positie de burger
verkeert alsmede de positie en het gedrag van de onbevoegde toezegger.
Ben dergelijke casulstische benadering van bevoegdheidsvragen kan onbillijke resultaten
voorkomen en draagt ook bij aan een evenwichtiger risicoverdeling dan bij (te) strikte
bantering van bevoegdheidsregels het geval is. Het risico van onbevoegd overheidsop-
treden behoort niet altijd zonder meer op de burger te rusten. Onder omstandigheden
zal de overheid het risico van onbevoegd optreden voor haar rekening moeten nemen.

Hoewel onbevoegd gedane overheidstoezeggingen in de administratieve jurispruden-
tie, met name in die van de Afdeling rechtspraak, in toenemende mate op basis van
schijn van bevoegdheid worden gehonoreerd, moet helaas worden geconstateerd dat
deze jurisprudentiele lijn over de gehele linie bezien niet altijd even consequent is
doorgevoerd. In een aantal uitspraken geeft de administratieve rechter er namelijk
blijk van strikt te willen vasthouden aan het klassieke uitgangspunt dat onbevoegd
gedane overheidstoezeggingen niet bindend zijn.

80 Zie in dezelfde zin: J.e.E. Ackerrnans-Wijn, De veel belovende wethouder, Gemeentestem 1990,
6906,3.
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4 In strijd met de wet gedane overheidstoezeggingen

4.1 InIeiding

4.1.1 Contra legem-werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Soms stelt de overheid of fiscus een bepaalde handelwijze in het vooruitzicht waarvoor
de wet strikt genomen geen ruimte biedt. De Inspecteur zegt bijvoorbeeld toe dat
gemaakte telefoonkosten als (aftrekbare) buitengewone lasten zullen worden aange-
merkt, terwijl dit op grond van de wet IB niet mogelijk is. Een ander voorbeeld: Van
gemeentezijde wordt toegezegd dat zonder vergunning een schuur aan een boerderij
mag worden gebouwd, terwijl het bestemmingsplan de desbetreffende bouwactiviteit
niet toelaat. Vaak ontdekt de toezeggende instantie eerst later dat er een vergissing
in het spel is en dat de toezegging ten onrechte is gedaan. Meestal heeft dit intrekking
of niet-nakoming van de toezegging wegens strijd met de wet tot gevolg. In het voor-
beeld met betrekking tot de aftrekbaarheid van telefoonkosten zal niet-nakoming van
de toezegging resulteren in het opleggen van een aanslag die wei in overeenstemming
is met de wet IB. Inhet voorbeeld met betrekking tot de bouwvergunning zal niet-nako-
ruing van de toezegging, indien afgaand op de toezegging de schuur inmiddels is ge-
bouwd, resuIteren in een aanschrijving tot afbraak van de schuur onder aanzegging
van politiedwang.

Het vorenstaande roept een aantal vragen op. Is een toezegging inhet bestuursrecht
rechtsgeldig C.q. is de overheid hieraan gebonden, als vaststaat dat nakoming van
de toezegging leidt tot een resultaat dat in strijd is met een toepasselijk algemeen
verbindend voorschrift? Moet (kan) de toezegging dan worden gehonoreerd of dient
zonder meer aan het wettelijk voorschrift voorrang te worden verleend? In ruimer
perspectiefbezien zijn deze vragen rechtstreeks terug te voeren op de omstreden kwes-
tie van de zogeheten 'contra legem-working' van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur: Inhoeverre kunnen de beginselen van behoorlijk bestuur in een bepaald geval
een geschreven rechtsregel opzij zetten?"

Om tot de kern van de problematiek van de contra legem-werking van toezeggingen
door te dringen kan de onderscheiding, die M.R. MoIc82heeft gemaakt in de gradaties
(sterktegraden) van het vertrouwensbeginsel, verhelderend werken.
Mok onderkent in de werking en toepassing van het vertrouwensbeginsel drie
verschillende gradaties." Van een eerste graads-vertrouwen is sprake wanneer de

81 Zie met betrekking tot het verschil tussen de aanvullende en derogerende werking van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur en de samenhang met de privaatrechtelijke theorieen omtrenl de
beperkende werking van de goede trouw en de norrnatieve uiUeg: Van Wijlc/Konijnenbelt, pp. 391-393.

82 Ziede uitvoerige conclusie van A.-G. Mok voor HR 23 juni 1982, BNB 1983, 15; AB 1983, 121.
83 Zie met betrekking lot de indeling van Mok tevens: J. P. Scheltens in zijn noot onder I:IR 23 juni 1982,

BNB 1983, 15.
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administratie binnen de beleidsruimte die zij aan de wet ontleent, verwachtingen die
zij bij de burger heeft gewekt, moet honoreren. Ben tweede graads-vertrouwen is
aanwezig als het bestuur bij de burger gewekte verwachtingen moet honoreren, zelfs
als dit tot een voor de burger gunstiger resultaat leidt dan uit de wet voortvloeit,
hetgeen betekent dat in een concreet geval een wetsbepaling buiten toepassing wordt
gelaten omwille van het vertrouwensbeginsel. De geldigheid van de wet als zodanig
staat hierbij Diet ter discussie. Dit tweede graads-vertrouwen wordt in de literatuur
veelal aangeduid als de contra legem-toepassing van het vertrouwensbeginsel. Ben
derde graads-vertrouwen is aan de orde wanneer wettelijke bepalingen in het algemeen
buiten toepassing worden gelaten of onverbindend worden verklaard omdat zij in strijd
zijn met een algemeen rechtsbeginsel. Bij het derde graads-vertrouwen gaat het erom
dat de geldigheid van de wet als zodanig ter discussie wordt gesteld. Aanvaarding
van het derde graads-vertrouwen wordt in de literatuur (inclusiefMok) en rechtspraak
van de hand gewezen.

4.1.2 lnstantiegewijze behandeling van de rechtspraak

De indeling van Mok indachtig zal in het navolgende worden bezien of en in hoeverre
in het bestuursrecht ruimte bestaat voor contra legem-honorering (tweede graads-
vertrouwensbescherming) van toezeggingen. In welke gevallen is de rechter bereid
om strikte toepassing van de wet achterwege te laten ten gunste van een toezegging?
Omdat de jurisprudentie van de afzonderlijke rechterlijke instanties aanzienlijk van
elkaar afwijkt, is in deze paragraaf gekozen voor een instantiegewijze behandeling
van de rechtspraak.

4.2 Hoge Raad (derde kamer)

4.2.1 De doorbraakarresten van 1978

In de zogenaamde 'doorbraakarresten'" nam de Hoge Raad als voIgt afstand van
zijn eerdere opvatting dat de wet Dimmer mag wijken voor de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur:

'dat de taak van de belastingrechter bij zijn beoordeJing van de rechtmatigheid van de aanslag
niet is beperkt tot de vraag of de inspecteur is gebleven binnen de door de wet gestelde
grenzen, maar voor diens ingrijpen evenzeer plaats is indien de wijze waarop de inspecteur
zijn bevoegdheden heeft gehanteerd anderszins in strijd is met bet recht, doordat daarbij

84 HR 12 april 1978, BNB 135-137; AB 1979,262; NJ 1979,533.
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niet is gehandeld in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur welke daarbij
moeten worden in acht genomen;
dat onder omstandigheden strikte toepassing van de wet, waaruit de belastingschuld recht-
streeks voortvloeit, in die mate in strijd kan komen met een ofmeer beginselen van behoor-
lijk bestuur, dat die toepassing achterwege dient te blijven;
dat in het algemeen de vraag onder welke omstandigheden dit laatste zich voordoet van
geval tot geval moet worden beantwoord door afweging van het beginsel dat de wet moet
worden toegepast tegen een of meer in aamnerking komende beginselen van behoorlijk
bestuur;
dat het een beginsel van behoorlijk bestuur is dat de administratie verwachtingen, welke
zij bij een belanghebbende t.a.v. een door haar te volgen gedragslijn heeft opgewekt en
waarop deze zich in rede1ijkbeid tegenover haar mag beroepen, honoreert. ,85

Hoofdstuk 1

Met zijn principiele erkenning dat het vertrouwensbeginsel onder omstandigheden
aan strikte toepassing van de wet in de weg kan staan, ging de derde kamer van de
Hoge Raad een nieuwe koers varen. Hiermee werd tevens de weg vrijgemaakt voor
de aanvaarding van contra legem-werking van toezeggingen.

4.2.2 De aanvaarding van contra legem-werking van toezeggingen in het belasting-
recht; HR 26 september 1979, BNE 1979, 311

Wat na de 'doorbraak' redelijkerwijs kon worden verwacht, werd reeds korte tijd
later bewaarheid. In RR 26 september 1979, BNB 1979, 311 besliste de Roge Raad
dat een belastingaanslag onder omstandigheden overeenkomstig een gedane toezegging
moet worden vastgesteld ook alleidt dit voor de belastingplichtige tot een gunstiger
resultaat dan de belastingwet toelaat.
Ret arrest betrof het gevaI van een invalide die zich beriep op een door een ambtenaar
ter inspectie gedane toezegging inhoudende dat hij een deel van zijn autokosten als
buitengewone lasten zou mogen aftrekken. De Inspecteur achtte zich aan de toezegging
niet gebonden, stellende dat deze in strijd was met art. 46 Wet m 1964. Geheel in
de lijn van de doorbraakarresten overwoog de Hoge Raad bij de vaststelling van de
crux van het geschil:

'dat uit een en ander voigt dat zich te dezen de vraag voordoet of strikte toepassing van
de wet in die mate in strijd komt met het beginsel dat de administratie verwachtingen hono-
reert, welke zij bij een belanghebbende ten aanzien van een door haar te volgen gedragslijn
heeft gewekt en waarop deze zich in rede1ijkbeid tegenover haar mag beroepen, dat die
toepassing achterwege dient te blijven;

85 De Hoge Raad besliste uiteindelijk dat de belastingaanslag overeenkomstig de ministeriele resolutie
diende te worden vastgesteld ondanks het feit dat de toepasselijke belastingwet de tiscus ter zake niet
een bepaalde beleidsvrijheid liet.
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dat deze vraag moet worden beantwoord door afweging van het beginsel, dat de wet meet
worden toegepast, tegen evenbedoeld algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. '

Vervolgens overwoog bij dat bij de afweging van het vertrouwensbeginsel tegen bet
beginsel dat de wet moet worden toegepast, voorop dient te worden gesteld:

'dat de fiscus niet gebonden kan worden geacht aan aile zijnerzijds gedane uitlatingen waar-
door bij een belastingplichtige verwachtingen zijn gewekt ten aanzien van een door de fiscus
te volgen gedragslijn. '

In het verlengde hiervan oordeelde de Hoge Raad dat de fiscus in beginsel niet
gebonden kan worden geacbt aan met de wet strijdige (onjuiste) inIicbtingen; bet risico
van onjuiste inlichtingen beboort in de regel voor rekening van de belasringplichtige
te komen." Tegenwettelijke (onjuiste) toezeggingen kunnen daarentegen, mits aan
een aantal voorwaarden is voldaan, wei gebondenbeid opleveren; het risico van onjuiste
toezeggingen komt in beginsel voor rekening van de fiscus. De Hoge Raad overwoog
letterlijk:

'indien het (... ) gaat om als toezeggingen op te vatten uitlatingen van de zijde van de fiscus,
waaraan een belastingplichtige het vertrouwen heeft mogen ontlenen dat de fiscus, na
kennisneming van aile daartoe vereiste bijzonderheden van de belastingplichtige zelf
betreffende geval, aan vorenbedoelde regels, zo omtrent de toepasselijkheid of de toepassing
daarvan vragen zijn gerezen, in zijn geval een bepaalde toepassing zal geven, bij een
afweging als voormeld aan het voornoemde beginsel van behoorlijk bestuur (te weten het
vertrouwensbeginsel, 1.M.) doorslaggevende betekenis moet worden toegekend;
dat daarbij wei het voorbehoud moet worden gemaakt dat de door de belastingplichtige
aan de fiscus verschafte, voor diens toezegging relevante gegevens juist zijn, en dat de
gedane toezegging niet zo duidelijk in strijd is met eenjuiste wetstoepassing dat de belasting-
plichtige op nakoming van die toezegging in redelijkheid niet mocht rekenen;
dat toezeggingen veelal voor de belastingplichtige van zodanig gewicht zullen zijn dat in
de regel verwacht mag worden dat hij deze zijnerzijds schriftelijk aan de inspectie zal beves-
tigen dan wei een schriftelijke bevestiging van de inspectie zal vragen;

86 De Hoge Raad overwoog: '( ... ) met name indien het gaat om reacties op een verzoek van een bela sting-
plichtige om inlichtingen aangaande de inhoud van wertelijke, dan wei andere door de fiscus in acht
te nemen algemene regels, het belang dat de belastingplichtigen erbij hebben dat de fiscus zijn voorlich-
tende taaJc: onbelemmerd kan vervuUen ertoe noopt te aanvaarden dat het risico van een onjuiste inlichting
in de regel voor relc:ening van de betroklc:en belastingplichtige blijft; dat bijzondere omstandigheden
aanleiding kunnen geven van deze regel afte wijken en de tiscus aan dergelijlc:e inlichtingen wei gebon-
den te achten, maar daartoe ten minste vereist zal zijn, vooreerst dat die inlichtingen niet zo duidelijk
in strijd met eenjuiste wetstoepassing zijn datde betroklc:en belastingplichtige redelijkerwijs hun onjuist-
heid had kunnen en moeten beseffen, en voorts dat hij, afgaande op die onjuiste inlichtingen, een
handeling heeft verricht of nagelaten, ten gevolge waarvan hij niet aileen de wettelijk verschuldigde
belasting heeft te betalen, maar daarenboven schade lijdt'.
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dat het echter te ver gaat om - geJijk het Hof kennelijk heeft gedaan - te oordelen dat een
belastingpJichtige zich op dergeJijke toezeggingen uitsluitend zou mogen beroepen indien
deze hetzij van zijn zijde, hetzij van de zijde van de inspectie schrifteJijk zijn bevestigd. '

Kortom: De fiscus is gebonden aan een tegenwettelijke (onjuiste) toezegging, tenzi j87:
- de door de belastingplichtige aan de fiscus verschafte, voor diens toezegging relevante
gegevens onjuist zijn;
- de toezegging zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing dat de be-
lastingplichtige op nakoming in redelijkheid niet mocht rekenen;
- van de belastingplichtige verwacht mocht worden dat hij om een schriftelijke beves-
tiging van de toezegging zou vragen, en de belastingplichtige die bevestiging vervolgens
niet heeft gevraagd.

In het onderstaande zal ik nader ingaan op deze voorwaarden voor contra legem-
honorering van toezeggingen.

4.2.3 Voorwaarden voor contra legem-honorering van toezeggingen in het belasting-
recht

4.2.3.1 De eis datde door de belastingplichtige aandefiscus verschafte, voordiens
toezegging relevante, gegevens juist en volledig zijn

Blijkens HR 26 september 1979. BNB 1979. 311 geldt aIs eerste voorwaarde voor
een succesvol beroep op een tegenwettelijke toezegging dat de door de belastingplichtige
verschafte gegevens, op basis waarvan de Inspecteur zijn toezegging heeft gedaan,
volledig en juist zijn.
Aannemelijk is dat deze voorwaarde niet aileen geldt ten opzichte van tegenwettelijke
of anderszins onjuiste toezeggingen, maar ten opzichte van toezeggingen in het
aIgemeen. Immers, een toezegging die is gebaseerd op onjuiste gegevens mist ieder
bindend element. Men kan dit vanuit de vertrouwensleer aIdus verklaren dat ingeval
de belastingplichtige welbewust onjuiste gegevens verstrekt of gegevens verzwijgt,
van gerechtvaardigd vertrouwen aan zijn zijde geen sprake kan zijn; de toezegging
is Diet bindend omdat er geen grondslag aanwezig is voor gerechtvaardigd vertrou-

87 Ten aanzien van inlichtingen geldt het omgekeerde: De fiscus is niet gebonden aan tegenwettelijke
(onjuiste) inlichtingen, tenzij: de iniichtingen nietzo duidelijk in strijd zijn meteenjuiste wetstoepassing
dat de betrokken belastingplichtige redelijkerwijs hun onjuistheid had kunnen en moeten beseffen,
en; de betrokken belastingplichtige, afgaande op die onjuiste inlichtingen, een handeling heeft verricht
of nagelaten, tengevolge waarvan hij niet aileen de wettelijk verschuldigde belasting moeten betalen,
maar daarenboven schade lijdt.
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wen. 88 Het ontbreken van het bindend element kan ook vanuit de dwalingsleer worden
verklaard." Wanneer de belastingplichtige onjuiste gegevens heeft verstrekt of
gegevens heeft verzwegen, heeft de Inspecteur onder een, aan de belastingplichtige
toerekenbare, onjuiste voorstelling van zaken een toezegging gedaan. De toezegging
stemde niet overeen met het werkelijke standpunt van de Inspecteur wegens gebreken
in de feitelijke grondslag. De Inspecteur verkeerde met andere woorden in dwaling.
Op grond van dwaling komt het bindende element aan de toezegging te ontvallen.

In hoofstuk 4, paragraaf 4.3.3 kom ik nog terug op de toepasseIijkheid van het
privaatrechtelijke dwalingsleerstuk op toezeggingen in het bestuursrecht. Op deze plaats
merk ik reeds op, dat het in situaties, waarin aan de orde komt dat een belastingplichti-
ge gegevens heeft achtergehouden of onjuiste gegevens heeft verschaft, mijns inziens
aanbeveling verdient aansluiting te zoeken bij de dwalingsleer zoals deze is neergelegd
in art. 6:228 BW.

4.2.3.2 De kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter van de toezegging

De tweede voorwaarde voor gebondenbeid aan een tegenwettelijke toezegging, die
in HR 26 september 1979, BNB 1979, 311 werd geformuleerd, is de volgende: De
toezegging mag niet zo duidelijk in strijd zijn met een juiste wetstoepassing dat de
belastingplichtige op nakoming van de toezegging in redelijkheid niet mocht rekenen.
Dit kenbaarheidscriterium moet mijns inziens als volgt worden gemterpreteerd,
Allereerst moet worden vastgesteld of de toezegging weI in strijd is met een juiste
wetstoepassing, en zo ja, in hoeverre dit kenbaar (duidelijk) is. Bepaald moet worden
hoe de toezegging zich tot de toegepaste wetsbepaling verhoudt. Vervolgens zal moeten
worden onderzocht in hoeverre het voor de betrokken belastingplichtige kenbaar was
dat de wet verkeerd werd toegepast (subjectieve kenbaarheid). Onder verwijzing naar
paragraaf 3.5.2.2 merk ik op dat, athankelijk van zijn maatschappelijke positie, van
de ene belastingplichtige meer inzicht in de wet mag worden verwacht dan van de
andere.

In HR 18 april 1984, BNB 1984, 197 heeft de Hoge Raad aan voormeld kenbaar-
heidscriterium een extra element toegevoegd. De casus van het arrest was deze.
Een hotelexploitant kocht in 1967 het naast zijn hotelbedrijf gelegen perceel grond,
met de bedoeling op deze grond nog een hotel te bouwen. Eenmaal in het bezit van
de benodigde tekeningen en vergunningen, schoof bij de bouw van het hotel op de
lange baan. In zijnaangifte voor de Inkomstenbelasting 1970 rnaakte de hotelexploitant
melding van zijn voomemen de gedane uitgaven met betrekking tot het bouwplan en

88 Zie in dezelfde zin: J.P. Scheltens in zijn noot onder BNB 1979, 311.
89 Vergelijk in deze zin: I.A. Smit, Gerechtvaardigd vertrouwen op een kenbaar onjuiste toezegging?,

Weekblad Fiscaal Recht, nr. 5663, 1984, p. 1191.
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de verkrijgingsprijs van de grond over te brengen van zijn ondernemings- naar zijn
prive-vermogen, omdat hij afzag van de bouw van bet botel. Omtrent deze overheveling
ontstond telefonisch contact met de Inspecteur. Naar aanleiding van de vast te stell en
aansJagregeling deelde de Inspecteur schriftelijk bet volgende mede: 'De gronden
waarop u bet plan naar uw prive-vermogen beeft overgebracbt acbt ik nu voldoende
om bij de verkoop van dit project eventueel te behalen winst Diet tot uw belastbare
inkom en te rekenen.' Nadat dehotelexploitant in 1977 de grond inclusiefhet bouwplan
met winst had verkocht, ging de Inspecteur, ondanks de zeven jaar eerder gedane
toezegging, ertoe over deze winst als stakingswinst te belasten. Hiertoe voerde bij
aan dat de toezegging ten gevolge van een typefout Diet juist was overgekomen: In
plaats van 'nu voldoende' was bedoeld 'Diet voldoende'. Ten aanzien van de vraag
of de hotelexploitant gerechtvaardigde verwachtingen aan de toezegging had mogen
ontlenen overwoog de Hoge Raad:

'dat immers de bewoordingen van de onderhavige mededeling een toezegging inhouden;
dat de inspecteur aan een dergelijke mededeling gebonden is tenzij de belastingplichtige,
die de mededeling ontvangt, weet of behoort te begrijpen dat de mededeling niet
overeenstemt met het werkelijke standpunt van de inspecteur, dan wel het medegedeelde
standpunt zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing dat de belastingplichtige
in redelijkheid nieterop mag rekenen dat de inspecteur zich aan het medegedeelde standpunt
zal houden.'

Uit de geciteerde overwegingen blijkt dat Diet alleen de kenbaarheid van het
tegenwettelijke karakter van de toezegging moet worden getoetst, maar dat ook moet
worden beoordeeld of 'de belastingplichtige ( ... ) weet ofbehoort te begrijpen dat de
mededeling Diet overeenstemt met het werkelijke standpunt van de inspecteur'. Deze
laatste zinsnede moet naar mijn mening als volgt worden verstaan."
Meestal zal het zo zijn dat een tegenwettelijke toezegging berust op een vergissing
of een misverstand. Zo was de tegenwettelijke toezegging in het onderhavige arrest
het gevolg van een typefout. Het omgekeerde gaat echter niet op: Ben vergissing of
misverstand boeft Diet altijd een tegenwettelijke toezegging op te leveren. Als de
Inspecteur ten gevolge van een vergissing of misverstand iets anders toezegt dan zijn
bedoeling was, is en blijft bet mogelijk dat zijn toezegging past binnen de vrije

90 Vergelijk in andere zin: J.A. Smit, Gerechtvaardigd vertrouwen op een kenbaar onjuiste toezegging? ,
Weekblad Fiscaal Recht, nr 5663, 1984, p. 1187. Smit oppert dat het nieuwe element mogelijk
samenhangt met de eis dat de belastingplichtige juiste en volledige gegevens dient te verschaffen. He!
'weten of behoren te begrijpen dat de mededeling van de inspeeteur niet overeensteml mel diens werkelij-
ke standpunt' moet in zijn visieworden gerelateerd aan dewetenschap van de belastingplichtige omlrent
welke gegevens voorde toezegging relevantzijn. De belastingplichtige, die weetofbehoort te begrijpen
dat hij onjuiste gegevens verschaft of relevante gegevens verzwijgt, weet of behoort te begrijpen dat
de toezegging niet het werkelijke standpunt van de inspecteur weergeeft. Opgemerkt kan worden dat
deze uitleg van Smit in feite neerkomt op een toepassing van de dwalingsleer.
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beleidsruimte die de wet hem biedt. Mijns inziens heeft de Hoge Raad duidelijk willen
maken dat ingeval de Inspecteur zich beroept op een vergissing of misverstand aItijd
eerst moet worden onderzocht of de belastingplichtige wist of behoorde te weten dat
de toezegging niet overeenstemde met de werkelijke bedoeling van de Inspecteur.
Wist de belastingpLichtige of behoorde hij te weten dat de Inspecteur zich vergiste,
dan kan hij, ongeacht of de toezegging een tegenwettelijk karakter heeft, zicb sowieso
niet op de toezegging beroepen. De toezegging is aIsdan niet bindend. In zoverre is
het arrest niet slechts van belang voor tegenwettelijke toezeggingen, maar ook voor
toezeggingen in het aIgemeen. Vermelding verdient dat de onderbavige (subjectieve)
toetsingsmaatstaf grote gelijkenis vertoont met het in art. 3:35 BW~Hneergelegde
vertrouwensbeginsel." lodien wordt geconstateerd dat de vergissing heeft geresulteerd
in een tegenwettelijke toezegging, zal daarenboven moeten worden getoetst boe de
toezegging zich tot de wet verhoudt en in hoeverre de betrokken belastingplicbtige
bet tegenwettelijke karakter van de toezegging kende of behoorde te kennen.
Kortom, ingevaI sprake is van een op een vergissing berustende tegenwettelijke toezeg-
ging, dient de (subjectieve) kenbaarbeid bij de belastingplichtige dubbel te worden
getoetst. Aldus lijken de beroepsmogelijkbeden van een belastingplicbtige op een tegen-
wettelijke toezegging in vergaande mate te worden beperkt. Praktiscb gezien zal dit
echter wei meevaIlen, omdat met bet antwoord op de vraag of de belastingplicbtige
de vergissing van de Inspecteur kon onderkennen veelaI tevens de vraag van de
kenbaarbeid van het tegenwettelijke karakter van de toezegging zaI zijn beantwoord.
De belastingplichtige, die niet weet ofbeboort te weten dat de Inspecteur zicb vergist,
weet meestaI ook niet of behoort meestal ook niet te weten dat de toezegging in strijd
is met een juiste wetstoepassing. Omgekeerd geldt hetzelfde: De belastingplicbtige
die weet dat de Inspecteur zich op enigerlei wijze vergist zal meestal ook bet te-
genwettelijke karakter van de toezegging onderkennen.

4.2.3.3 Moet de toezegging schriftelijk worden bevestigd?

In HR 26 september 1979, BNB 1979, 311 werd overwogen 'dat toezeggingen veelaI
voor de belastingplicbtige van zodanig gewicbt zullen zijn dat in de regel verwacht
mag worden dat hij deze zijnerzijds schriftelijk aan de inspectie zaI bevestigen dan
wei een scbriftelijke bevestiging van de inspectie zaI vragen'. Het gaat ecbter te ver
om te oordelen, zo vervolgde de Hoge Raad, 'dat een belastingplicbtige zich op derge-

91 Art. 3 :35 BW luidt: 'Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die
hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een
door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan
op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wi!'.

92 In hoofdstuIc 4, paragraaf 4.2 kom ik nog op de toepasselijkheid van art. 3:35 BW terug.
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lijke toezeggingen uitsluitend zou mogen beroepen indien deze hetzij van zijn zijde,
hetzij van de zijde van de inspectie schriftelijk zijn bevestigd'.
Onder bepaalde omstandigheden geldt dus de eis dat een toezegging schriftelijk
bevestigd moet worden. Welke omstandigheden dit zijn, laat de Hoge Raad echter
in het midden.

Ik stel voorop dat de Hoge Raad de eis van een schriftelijke bevestiging in latere
arresten nooit meer beeft berhaald. Hieraan zou de conclusie kunnen worden verbonden
dat de eis thans niet meer geldt of in ieder geval nog slechts zeer betrekkelijke waarde
toekomt. Uit de (algemene) formulering van bovengenoemde overwegingen kan worden
afgeleid dat de eis van een schriftelijke bevestiging niet specifiek wordt toegespitst
op tegenwettelijke toezeggingen. Aannemelijk is dat de eis ook ten aanzien van niet-
tegenwettelijke toezeggingen kan gelden.

Indien en voor zover aangenomen zou moeten worden dat de eis van een
schriftelijke bevestiging thans nog geldt - wat ik evenwel ten sterkste betwijfel -,
resteert de vraag onder welke omstandigheden een mondelinge toezegging schriftelijke
bevestiging behoeft. Naar mijn mening zal de eis van een schriftelijke bevestiging
wellicbt een rol kunnen spelen wanneer de toezegging niet afkomstig is van de Inspec-
teur zelf. In het onderhavige arrest was de mondelinge toezegging afkomstig van een
(gewone) ambtenaar ter inspectie. Naast de kwestie of tegenwettelijke toezeggingen
bindend kunnen zijn, kwam in casu aldus nog een ander probleem om de boek kijken.
De vraag namelijk of de inspectie gebonden kan worden geacht aan een toezegging
van een (wellicht onbevoegde) ambtenaar. Denkbaar is dat de Hoge Raad beeft bedoeld
te zeggen dat een belastingplichtige niet zonder meer mag afgaan op een mondelinge
toezegging van een ambtenaar ter inspectie en onder omstandigbeden van diens toe-
zegging aan de Inspecteur een scbriftelijke bevestiging zal moeten vragen.

4.2.3.4 Ten aanzien van toezeggingen geldt het dispositievereiste niet

De Hoge Raad stelt ten aanzien van (tegenwettelijke en niet-tegenwettelijke) toe-
zeggingen niet de eis van dispositie." Kon dit reeds uit de eerder behandelde
arresten" worden afgeleid, in HR 4 juni 1986, BNB 1986, 248 werd dit nog eens
uitdrukkelijk bevestigd. Bij de beoordeling van een toezegging, die de aftrekbaarheid
van de kosten van een studeerkamer tot onderwerp had, overwoog de Hoge Raad:

93 Ten aanzien van tegenwettelijke (onjuiste) inlichtingen geldt bet dispositievereiste wei. Zie hiervoor
noot 86. Zie voorts HR 9 maart 1988, BNB 1988, 148, waarin nogmaals uitdrukke1ijkdoor de Hoge
Raad werd overwogen dat de fiscus niet gebonden is aan onjuiste inlichtingen tenzij de betrokken
belastingplichtige de onjuistbeid niet bad behoeven te beseffen en tevens wordt geconfronteerd met
het feit dat hij niet aileen de wettelijk verschuldigde belasting moet betalen maar daarenboven scbade
lijdt doordat hij, afgaande op de onjuiste voorlichting, enige handeting heeft verricht of nagelaten.

94 HR 26 september 1979, BNB 1979, 311 en HR 18 april 1984, BNB 1984, 197.
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'Indien immers een inspecteur met betrekking tot de vaststelling van een aanslag aan de
betrokken belastingplichtige als toezeggingen op te vatten mededelingen doet, is hij slechts
dan niet aan dergelijke toezeggingen gebonden indien deze zo duidelijk in strijd zijn met
eenjuiste wetstoepassing dat de belastingplichtige in redelijkheid niet op nakoming daarvan
mocht rekenen.
Voor zodanige gebondenheid is, anders dan het Hof blijkens zijn verdere overwegingen
met betrekking tot het onderhavige geschilpunt heeft geoordeeld, niet vereist dat de belas-
tingplichtige, afgaande op de hem gedane toezegging, een handeling heeft verricht, welke
hij zonder die toezegging zou hebben nagelaten.'

De constatering dat de Hoge Raad ten aanzien van tegenwettelijke toezeggingen in
bet fiscale recbt niet bet dispositievereiste hanteert is mede van belang, omdat bierna
zal blijken dat andere administratieve recbters bet dispositievereiste wel banteren.

4.2.4 Tussenbala.ns: Het hoe en waarom van de vergaande gebondenheid aan
tegenwettelijke toezeggingen in het belastingrecht

Waarom bet risico van bet doen van tegenwetteli jke (onjuiste) toezeggingen in beginsel
voor rekening van de fiscus beboort te komen, wordt door de Hoge Raad niet
uitdrukkelijk beargumenteerd. Ten aanzien van inlichtingen beeft bij dat weI gedaan.
In de visie van de Hoge Raad moet bet risico van tegenwettelijke (onjuiste)
toezeggingen in beginsel voor rekening van de belastingplicbtige komen, omdat belas-
tingplicbtigen er belang bij bebben dat de fiscus zijn voorlicbtende taak onbelemmerd
en zo ruim mogelijk kan blijven vervullen."

Aannemelijk is dat de Hoge Raad met zijn toekenning van grote rechtswaarde aan
toezeggingen tegemoet beeft willen komen aan de ingewikkeldheid en ondootzicbtigheid
van de belastingwetgeving." De fiscale regelgeving is voor de gemiddelde belasting-
plicbtige dermate complex dat deze veelal niet weet waar bij aan toe is. Toezeggingen,
door middel waarvan de fiscus aangeeft boe in de specifieke situatie van de belas-
tingplicbtige zal worden gebandeld, bebben (mede) tot doel, zowel vanuit bet oogpunt
van de belastingplicbtige als vanuit dat van de fiscus bezien, om de bij de belasting-
plicbtige aanwezige onduidelijkheden en onzekerheden weg te nemen. In de veronder-
stelde situatie dat een toezegging de belastingplicbtige meer duidelijkheid en zekerheid
verscbaft dan de wet, is het begri jpelijk dat aan toezeggingen grote recbtswaarde wordt
toegekend. In dit licbt bezien is bet naar mijn mening niet bevreemdend dat bet risico

95 Zie HR 9 maart 1988, BNB 1988, 148, waarin werd overwogen dat de fiscus in beginsel door
onjuistheden in de voorlichting Dietwordt gebonden omdat hiermee het belang wordtgediend dat 'zowel
de belastingadmiDistratie als de belastingplichtigen erbij hebben datde administratie haar voorlichtende
taak onbelemmerd en zo ruim mogelijk lean vervullen'.

96 Vergelijk in soortgelijke zin: M. Schelterna, noot onder HR 12 april 1978, NJ 1979, 533.
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van het doen van tegenwettelijke (onjuiste) toezeggingen primair op de sehouders van
de fiscus rust. Als de wet onduidelijk is zal de belastingplichtige immers niet snel
bet eventuele tegenwettelijke karakter van een toezegging kunnen onderkennen.

Volledigheidshalve merk ik nog op dat het fiscale uitgangspunt 'tegenwettelijke
toezeggingen zijn bindend, tenzij ... ' procesrechtelijk de eonsequentie heeft dat de
fiscus, indien de belastingplichtige stelt dat sprake is van een toezegging, zal moeten
stellen en bewijzen dat de belastingplichtige in de gegeven omstandigbeden geen
gerechtvaardigde verwachtingen aan de toezegging moeht ontlenen. 97 Dat wil zeggen,
op de fiseus rust de zware bewijslast aannemelijk te mak:en dat de belastingplichtige
ofwel onjuiste gegevens beeft verstrekt ofwel wist of behoorde te weten dat een onjuiste
toezegging werd gedaan."

4.3 Centrale Raad van Beroep

4.3.1 De aanvaarding van contra legem-werking van toezeggingen; CRvB ISfebruari
1975, AB 1975, 243

De Centrale Raad van Beroep heeft in zijn uitspraak van 18 februari 1975. AB 1975.
243 voor de eerste maal prineipieel erkend dat toezeggingen in bijzondere gevallen
contra legem kunnen werken. De uitspraak: betrofbet geval van een bedrijfsvereniging
die aan werkgever X schriftelijk had toegezegd dat bij niet als premiepliehtig, in de
zin van de soeiale verzekeringswetten, zou worden aangemerkt. Later ging de bedrijfs-
vereniging op grond van art. 11 lid 4 Coordinatiewet Sociale Verzekering toch tot
premieheffing over. Volgens X moest op grond van de algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur de toepassing van bovengenoemde wetsbepaling achterwege worden
gelaten. De Centrale Raad overwoog:

'Bijzondere gevallen zijn denkbaar, waarin strikte toepassing van bedoelde wetsbepaJing
in die mate in strijd zou komen met het ongeschreven recht dat zij op grond daarvan geen
rechtsplicht meer kan zijn. Voor de beoordeJing van de vraag ofzich eendergelijk bijzonder
geval ten deze voordoet, is van belang of de bedrijfsvereniging in ondubbelzinnige schrifte-
lijke uitlatingen, zonder dat onjuiste of onvolledige inlichtingen van de zijde van belang-
hebbende hiertoe aanleiding hebben gegeven, aan de belanghebbende te kennen heeft gegeven
dat hij niet als premieplichtige werkgever in de zin van toepasselijke wetten is aan te merken,
of de onjuistheid van (of het niet meer van toepassing zijn van) die uitlatingen niet is of

97 Vergelijk tevens: H.J. Hofstra in zijn noot onder HR 8 rnei 1985, BNB 1985, 270.
98 Ten aanzien van inlichtingen geldt een omgekeerde bewijslast. Wanoeer sprake is van tegenwettelijke

(onjuiste) inlichtingen, zal de belastingplichtige, wil hij voor vertrouwensbescherming in aanmerking
kornen, moeten stellen en bewijzen dat hij de onjuistheid van de iolichtingen niet kon en behoorde
te beseffen en bovendien dat hij afgaand op de inlichtingen schade heeft geleden.
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behoorde te worden onderkend, of de belanghebbende redelijkerwijs (nog) op de juistheid
van de hem verstrekte inlichtingen mocht vertrouwen en of wijziging van het aan de
belanghebbende medegedeelde standpunt tot kennelijk onredelijke gevolgen zou leiden. ,99

Blijkens deze overwegingen acht de Centrale Raad, bij de beoordeling of sprake is
van een 'bijzonder geval' waarin strikte toepassing van de wet moet wijken voor het
ongeschreven recht, de volgende factoren van belang:
- zijn ondubbeIzinnige schriftelijke uitlatingen gedaan?;
- zijn deze uitlatingen gedaan op basis van juiste en voUedige gegevens?;
- is of behoorde de onjuistheid van de uitlatingen te worden onderkend?;
- mocht redelijkerwijs op de juistheid van de uitlatingen worden vertrouwd?;
-Ieidt wijziging of afwijking van het medegedeelde standpunt tot kennelijk onredelijke
gevolgen?

Ben aantal van deze factoren vertoont opvallende gelijkenis met de factoren die
in de leer van de derde kamer van de Hoge Raad zijn terug te vinden. Hieronder zal
ik dit nader toelichten.

4.3.2 Voorwaarden voor contra legem-honorering van toezeggingen

4.3.2.1 De eis van 'ondubbelzinnigheid' en 'schriftelifkheid'

Anders dan de Hoge Raad maakt de Centrale Raad geen scherp onderscheid tussen
toezeggingen en inlichtingen."" Wei formuleert de Centrale Raad de eis dat
uitlatingen 'ondubbeIzinnig' moeten zijn, willen zij voor contra legem-honorering
in aanmerking komen. Uit latere uitspraken van de Centrale Raad blijkt dat aan de
eis van 'ondubbeIzinnigheid' in ieder geval niet wordt voldaan ingeval sprake is van
inIichtingen en andere mededeJingen van informatieve aard. De Centrale Raad stelt
zich blijkens een lange reeks van uitspraken op het standpunt dat tegenwettelijke
(onjuiste) inlichtingen in beginsel niet bindend zijn.'?' In zoverre stemt de leer van
de Centrale Raad dus wel overeen met die van de Hoge Raad.102

99 In latere uitsprakenheeft de Centrale Raadzijn principiele stellingname verschillendemalen herhaald.
Zie o.rn. CRvB 20 oktober 1987, RSV 1988, 122 en CRvB 6 december 1989, AB 1990, 372.

100 Vergelijk hetgeen hiervoor in paragraaf 2.6 werd opgemerkt.
101 Zie o.m.: CRvB 18 november 1980,RSV 1981, 69; CRvB 17 november 1982, RSV 1983, 34; CRvB

29 maart 1985, RSV 1986, 4; CRvB 20 oktober 1987, RSV 1988, 122; CRvB 6 december 1989,
AB 1990, 372.

102 Zie CRvB 25 augustus 1992, AB 1992, 617: 'Een soepele uitvoering van de sociale verzekeringswetge-
ving brengt ( ... ) met zich dat inforrnatie en mededelingen van de zijde van het uitvoeringsorgaan
niet te spoedig mogen worden opgevat als die organen bindende uitiatingen, omdat die organen zich
anders genoopt zouden zien voortaan hun beambten geen of sJechts summiere inlichtingen te laten
geven.' Deze beargumentatie voor he! (m beginsel) niet-bindende karakter van tegenwettelijke (onjuiste)
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Inzijn uitspraak van 18 februari 1975, AB 1975,243 venneldde de CentraleRaad
als beoordelingsfactor of de ondubbelzinnige uitlatingen 'schriftelijk' zijn gedaan.
Uit latere uitspraken van de Centrale Raad blijkt echter dat ook mondelinge
toezeggingen voor contra legem-bonorering in aanmerking kunnen komen. 'Schriftelijk-
heid' is in de visie van de Centrale Raad dus geen absolute voorwaarde voor contra
legem-working van toezeggingen. WeI wijst de jurisprudentie van de Centrale Raad
uit dat 'schriftelijkheid' inzoverre van belang is dat een beroep op mondelinge (veelal
telefonische) toezeggingen vaak afstuit op bewijsproblemen.""

4.3.2.2 De eis dat de verschafte, voor de toezegging relevante, gegevens juist en
volledig zijn

Blijkens zijn uitspraak van 18 februari 1975, AB 1975, 243 acbt de Centrale Raad
evenals de Hoge Raad van belang of de toezegging is gedaan op basis van juiste en
volledige gegevens. Dit criterium moet waarscbijn1ijk worden beschouwd als een
voorwaarde. Tegenwettelijke toezeggingen kunnen alleen voor honorering in aanmer-
king komen wanneer ze zijn gedaan op basis van juiste en volledige gegevens.

Wanneer onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, kan gesteld worden, ofwel
dat van gerechtvaardigd vertrouwen geen sprake kan zijn, ofwel dat de toezegging
gedaan is onder invloed van dwaling. Voor een nadere toelichting verwijs ik naar
paragraaf 4.2.3.1. Hetgeen daar werd venneld, geldt ook bier.

4.3.2.3 De kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter van de toezegging

Ook de criteria die de Centrale Raad in voormelde uitspraak beeft geformuleerd met
betrekking tot de kenbaarheid van het tegenwettelijke of onjuiste karakter van de
toezegging stemmen overeen met die van de Hoge Raad (derde kamer). Kortheidshalve
verwijs ik in dit verband naar paragraaf 4.2.3.2.

4.3.2.4 De Centrale Raad hanteert het dispositievereiste

In CRvB 18 februari 1975, AB 1975, 243 werd overwogen dat in aanmerking moet
worden genomen 'of wijziging van het medegedeelde standpunt tot kennelijk onredelijke
gevolgen leidt' .

inlichtingen stemt overeen met die van de Hoge Raad. Zie hiervoor paragraaf 4.2.4.
103 Zie o.m.: CRvB 20 maart 1979, RSV 1979, 152; CRvB 29 augustus 1986, RSV 1987,74; CRvB

12 maart 1987, RSV 1988, 6; CRvB 2 november 1~88, RSV 1989, 168.
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Aannemelijk is dat de Centrale Raad hiennee heeft bedoeld te zeggen dat beoordeeld
moet worden of en in hoeverre niet-honorering van een toezegging in een bepaalde
situatie tot kennelijk onredelijke gevolgen leidt. Wat precies onder 'kennelijk
onredelijke gevolgen' verstaan moet worden is niet helemaal duidelijk. Uit latere
uitspraken van de Centrale Raad kan echter worden afgeleid dat van 'kennelijk onre-
delijke gevolgen' sprake is wanneer het dispositievereiste wordt vervuld. 104 lk doel
hierbij onder meer op de volgende uitspraken:
In CRvB 29 maart 1987, AB 1988, 18 wilde een burgemeester, alvorens te beslissen
zijn ontslag aan te vragen en daannee vrijwillig vervroegd uit te treden, eerstzekerbeid
bebben over bet al dan niet meetellen van zijn ambtstoelage bij de uitkering ingevolge
de 'Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden'. Eerst nadat het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds bern mondeling en scbriftelijk bad toegezegd dat de
ambtstoelage als salarisbestanddeel van de toe te kennen VUT -uitkering zou worden
erkend, vroeg de burgemeester zijn ontslag aan. Later kwam bet Pensioenfonds op
de toezegging terug, stellende dat sprake was geweest van een verkeerde wetsuitleg.
De burgemeester voerde aan dat, zo bern tevoren was medegedeeld dat de ambtstoelage
bij de vasts telling van de VUT-uitkering buiten bescbouwing zou blijven, hij niet om
ontslag had verzocht omdat hij nog niet op zijn maximum wedde stond. Bij de beoorde-
ling van het geschil stelde de Centrale Raad voorop 'dat bijzondere gevallen denkbaar
zijn, waarin strikte toepassing van een wetsbepaling in die mate in strijd zou komen
met het ongeschreven recht dat zij op grond daarvan geen rechtsplicht meer kan zijn' .
Volgens de Raad was in casu van een dergelijk bijzonder geval sprake, omdat de
burgemeester aan de juistbeid van de toezegging niet had hoeven te twijfelen, alsmede
omdat hij afgaand op die toezegging zijn ontslag had aangevraagd hetgeen hij anders
had nagelaten.
In CRvB 11 september 1980, AB 1981,233 moest een tegenwettelijke pensioentoe-
zegging, inhoudende dat een aantal dienstjaren dubbel zouden worden geteld,
nagekomen worden, omdat de ambtenaar afgaand op de toezegging een dienstverband
in de particuliere sector had aanvaard.
In CRvB 18 november 1980, RSV 1981, 69 had de Raad van Arbeid ten onrechte
aan Z toegezegd dat hem een meervoudige kinderbijslag zou worden toegekend. Door
niet overeenkomstig de toezegging te beslissen had de Raad niet het vertrouwensbegin-
sel geschonden, oordeelde de Centrale Raad, omdat niet was gebleken dat Z afgaand
op de toezegging zich anders had gedragen dan zonder de toezegging het geval zou
zijn geweest.
In CRvB 6 december 1989. AB 1990, 372 beriep een uitkeringsgerecbtigde zich op
een mondelinge, van een ambtenaar van het GAK afkomstige, toezegging, die de
strekking had dat hem een hogere WW -uitkering zou worden toegekend dan art. 15a

104 Mij zijn geen uitspraken bekend waarin 'kennelijke onredelijke gevolgen' werd aangenomen, zonder
dat sprake was van 'dispositie' aan de zijde van belanghebbende.
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Dagloonregelen-WW strikt genomen toeliet. De Centrale Raad oordeelde dat in casu
geen sprake was van een 'bijzonder geval', omdat, nog daargelaten of de uitlating
van de ambtenaar van bet GAK als een toezegging kon worden aangemerkt, deze in
ieder geval voor de uitkeringsgerecbtigde niet gedragsbepalend was geweest.

Uit deze uitspraken blijkt dat bij de beoordeling van tegenwettelijke toezeggingen
een belangrijke rol speelt of de betrokkene bij niet-bonorering van de toezegging schade
lijdt. Sterker nog: alleen in de gevallen, waarin vaststond dat de betrokkene scbade
zou lijden, ging de Centrale Raad tot honorering van de tegenwettelijke toezegging
over. Met 'schade' bedoel ik 'bijkomende scbade'. Ret voordeel dat een betrokkene
bij niet-toekenning van een uitkering, kinderbijslag e.d. wordt ontnomen, is geen
'bijkomende schade'. Hiervan is slecbts sprake wanneer voortbouwend op de toezegging
een handeling is verricbt die schade veroorzaakt als de toezegging niet wordt
nagekomen. Uit een en ander leid ik af dat bet feit of al dan niet (bijkomende) schade
wordt geleden in de visie van de Centrale Raad niet 'zo maar' een afwegingsfactor
is. Aileen als vaststaat dat de betrokkene scbade lijdt, oordeelt de Centrale Raad dat
niet-honorering van de toezegging tot 'kennelijk onredelijke gevolgen' leidt. Voor-
waarde voor contra legem-bonorering van toezeggingen is met andere woorden dat
het dispositievereiste moet zijn vervuld. Op dit punt wijkt de leer van de Centrale
Raad dus duidelijk af van die van de derde kamer van de Hoge Raad.

4.4 Afdeling rechtspraak

4.4. J Geen principiele erkenning dat toezeggingen contra legem kunnen werken;
geen expliciete afwegingscriteria

Anders dan bij de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep is in de jurisprudentie
van de Afdeling rechtspraak geen enkele uitspraak terug te vinden waarin expliciet
wordt overwogen dat toezeggingen contra legem kunnen werken. In enkele uitspraken
gaat de Afdeling weliswaar (impliciet) over tot bonorering van een tegenwettelijke
toezegging, maar duidelijke afwegingscriteria worden hierbij Diet gegeven. Bijvoorbeeld
de vraag of en in boeverre de burger bet tegenwettelijke karakter kan of beboort te
kennen komt Diet of slechts zijdelings aan de orde.
Desondanks ben ik van mening dat in de rechtspraak van de Afdeling een zekere lijn
valt te ontdekken. Aan de band van een aantal in rubrieken onderverdeelde uitspraken
zal ik in bet navolgende uiteindelijk tot de conclusie komen dat tegenwettelijke toezeg-
gingen in de visie van de Afdeling recbtspraak alleen voor honorering in aamnerking
kunnen komen als het dispositievereiste wordt vervuld.
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4.4.2 Nakoming van een toezegging mag er niet toe leiden dat een vergunning in
strijd met de wet wordt verleend; bescherming van derde-belanghebbenden?

In ARRS 31 oktober 1977, AB 1978, 92 weigerden B&W aao een grondeigeoaar een
verguooing te verlenen voor de bouw van een zomerhuisje op zijn perceel, omdat
de beoogde bouw in strijd was met het vigerende bestemmingsplan. Ret beroep van
de eigeoaar op een in het verleden van gemeentewege gedaoe toezegging, iohoudende
dat wel gebouwd mocht worden, yond bij de Afdeling recbtspraak geen gehoor:

'Overigens zou een toezegging er niet toe mogen leiden dat een vergunning indien de verle-
ning daarvan in strijd met de wet ZOU zijn, niettemin wordt verleend.'

In ARRS 31 augustus 1979, AB 1980, 30 had de burgemeester van Geldermalsen
aao B. toegezegd dat bem een aaolegverguooing voor een insteekhaven zou worden
verleend. Op basis van art. 44 lid 1 sub a Wet op de Ruimtelijke Ordening!" werd
de aaolegverguooing door B&W evenwel geweigerd wegens strijd met bet bestem-
roingsplan. Ret beroep op de toezegging mocbtB. Diet baten. De Afdeling overwoog:

'Wat hiervan ook zij, naar het oordeel van de Afdeling kunnen noch aan wellicht van
gemeentezijde gedane toezeggingen noch aan eerder, mogelijk onjuist optreden van de kant
van de gemeente rechten worden ontleend op het verkrijgen van een vergunning die, blijkens
bet vorenstaande, niet anders dan in strijd met de wet zou kunnen worden verleend. ,106

InVzARRS 10 februari 1986, AB 1986,560 had de directeur van de Visserijen aao
een reder de toezegging gedaao dat hem een bepaald viscootingent zou worden toegewe-
zen. Later kwam de directeur op deze toezegging terug, stellende dat sprake was van
strijd met de 'Beschikking regeling contingenteriog tong en scbol Noordzee 1985'.
Het beroep op de toezegging werd door de Voorzitterkort maar krachtig afgewezen:

'Ook indien hier inderdaad van een toezegging in de door verzoekster bedoelde zin sprake
zou zijn, dan nog kan zij niet leiden tot strijd met de te dezen geldende algemeen
verbindende voorschriften.'

Uit deze jurisprudentiele voorbeelden blijkt dat de Afdeling recbtspraak zich op
bet staodpunt stelt dat nakoming van een toezegging er Diet toe mag leiden dat een
verguoning in strijd met een algemeen verbindend voorschrift wordt verleend. Waoneer
in de tekst van een toepasselijke wet staat te lezen in welke gevallen een verguooing

105 Luidende: 'De aanJegverguoning mag aileen en moet worden geweigerd indien het werk of de werk-
zaamheid in strijd zou zijn met een bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen'.

106 Een gelijlduidende overweging is terug te vinden in ARRS 14 februari 1989, Gemeentestem 1989,
p.398.
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moet worden verleend of geweigerd;"" komen toezeggingen die hiervan afwijken
niet voor honorering in aanmerking.!"
De verklaring voor deze terughoudendheid wordt in de Iiteratuur'" veelal gezocht
in het feit dat belangen van derden niet mogen worden geschaad. Wettelijke vergun-
ningsvereisten hebben doorgaans de bescherming van belangen en personen tot doel.
Als toezeggingen, die afwijken van de wet, nagekomen zouden moeten worden, kunnen
persoonlijke belangen van derden c.q. kan het algemeen belang worden geschaad.
Waarschijnlijk acht de Afdeling dit hoogst onwenselijk en weigert zij om deze reden
toezeggingen, die ertoe strekken in strijd met de wet een vergunning af te geven, te
honoreren. Met andere woorden, in gevallen waarin de belangen van derden of het
algemeen belang geschonden worden of kunnen worden, kent de Afdeling aan het
belang dat derden bij naleving van de wet hebben meer gewicht toe dan aan het belang
dat de betrokken burger bij nakoming van de toezegging heeft.

4.4.3 Toezeggingen, op basis waarvan een illegale situatie is ontstaan, kunnen voor
honorering in aanmerking komen; de rol van het dispositievereiste

Acht de Afdeling bet enerzijds ontoelaatbaar dat vergunningen in strijd met de wet
worden verleend, anderzijds toont zij zich onder omstandigheden wei bereid illegale
situaties, die als gevolg van een tegenwettelijke toezegging zijn ontstaan, te gedogen.
In bepaalde gevallen kan of mag de toezegging weliswaar niet worden verieend, maar
beeft de toezegging tocb juridische betekenis doordathet verbod te bandelen zonder
vergunning niet mag worden gehandhaafd."?

Illustratief in dit verband is ARRS 27 november 1981, AB 1982, 139 (Landbouw-
loods Dude Tonge)!":

107 In de literatuur wordt in dit verband veelal gesproken van 'gebonden beschikkingen'.
L08 Vergelijk Van WijkIKonijnenbelt, p. 398: 'Verschillende keren heeft de Afdeling kort en duidelijk

te kennen gegeven dat een beroep op het gelijkheids- of vertrouwensbeginsel nooit kan leiden tot
een beschikking (met name het verlenenvan een vergunning)die in strijd zou komen met een dwingend
wettelijk voorschrift'. Zie ook P.J.J. van Buuren en F.C.M. A. Michiels, Bestuursdwang, Publikatie
van de Vereniging voor Bouwrecht, Studiepockets staats- en bestuursrecht nr. 13,1989, p. 84: '( ... ),
dat het materiele bestuursrecht in de weg staat aan het honoreren van door toezeggingen ofinformatie
opgewekte verwachtingen door het verlenen van een vergunning (etc.), wanneer die vergunning
uitsluitend met terzijdestelling van de toepasselijke wettelijke voorschriften zou kunnen worden
verleend. In het bijzonder voor de verlening van een bouwvergunning geldt, dat een dergelijke
vergunning niet mel een beroep op een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur contra legem mag
worden verleend. Maar ook voor andere vergunningengeldt volgensvaste rechtspraakvan de Afdeling
rechtspraak deze regel.' Zie in dezelfde zin tevens P. Nicolai, dissertatie 1990, p. 432.

109 Zie o.m. Van WijkIKonijnenbelt, pp. 398 e.v ..
110 Vergelijk in dit verband: P.I.l. van Buuren en F.C.M.A. Michiels, Bestuursdwang, 1989, p. 85.
111 Deze uitspraak werd hiervoor in paragraaf3.5.2.3 in het kader van 'schijn van bevoegdheid' reeds

aan de orde gesteld.

56



De overheidstoezegging in de administratieve rechtspraak

De heer Buijs te Oude Tonge was, afgaand op een toezegging van de burgemeester,
eendetailhandelsbedrijfinzijnlandbouwloodsbegonoen. Toenlaterbleekdatditstrijd
met de plaatselijke bouwverordening en klachten van de plaatselijke ondememers-
vereniging opleverde, werd Buijs onder aanzegging van politiedwang gelasthet illegale
gebruik: van zijn loods te staken. De Afdeling overwoog:

'dat appellant er gezien vorenomschreven toezegging van de burgemeester redelijkerwijs
op mocht vertrouwen dat hem van de zijde van het gemeentebestuur geen beletselen in
de weg zouden worden gelegd bij het - voorgenomen - gebruik van de schuur voor
detailhandel. Hiervan uitgaande heeft appellant aanzienlijke investeringen gedaan om het
onderhavige bedrijf ter plaatse te kunnen beginnen. Anders dan verweerders kennelijk
menen, is de handhaving van algemeen verbindende voorschriften door middel van politie-
dwang en daarmede het geven van een waarschuwing als bedoeld in art. 152 tweede lid
Gemeentewet een bevoegdheid en geen verplichting. Hieruit voigt dat bij de besluitvorming
inzake het geven van een dergelijke waarschuwing een zorgvuldige afweging dient plaats
te vinden van alle betrokken belangen en dat daarbij voorts hetgeen overigens uit hoofde
van de in art. 8 eerste lid Arob bedoeide beginselen van behoorlijk bestuur geboden is,
in achr moet worden genomen. '

De Afdeling kwam tot de slotsom dat de bevoegdheid van B&W tot het aanzeggen
van poli tied wang wegens overtreding van de bouwverordening in casu werd begrensd
door het vertrouwensbeginsel. Door zonder meer te gelasten het gebruik van de loods
te staken, hadden B&W in strijd met bet vertrouwensbeginsel gebandeld.

In VzARRS 2januari 1986, BR 1986, p. 686 werd eveneens een illegale situatie
gedoogd:
Phicoop Bedrijven BV had in bet plaatsje Ospel een gebouw gekocht met a1s doel
hierin een supermarkt te vestigen. Ondanks het feit dat bet bestemmingsplan hiertoe
niet de ruimte bood, hadden B&W toegezegd dat het gebruik van bet gebouw als super-
markt zou worden gedoogd. Afgaand op deze toezegging deed Phicoop een aantal
investeringen, teneinde het pand gescbikt te maken voor gebruik. De plaatselijke winke-
liers tekenden ecbter protest aan en eisten dat de gemeente een aanzegging van poli-
tied wang zou doen uitgaan wegens inbreuk op de bepalingen van het bestemmingsplan.
De gemeente weigerde dit. Bij de beoordeling van het geschil stelde de VzARRS
voorop dat het gebruik van het pand in strijd was met bet bestemmingsplan en dat
de gemeente mitsdien bevoegd was ter zake een aanzegging van politiedwang aan
Phicoop te doen uitgaan. Vervolgens overwoog de Voorzitter:

'( ... ) dat van de kant van verweerders ten opzichte vanPhicoop Bedrijven B.V. de rechtens
te honoreren verwachting is gewekt dat tegen een gebruik door haar (... ) van het betrokken
pand als supermarkt geen bezwaar bestond en dit gebruik dan ook zou worden toegestaan.
Naar aanleiding van de mededelingen van de zijde van verweerders zijn door Phicoop inves-
teringen gedaan teneinde het pand geschikt te maken voor het gebruik ais supermarkt. Gelet

57



Hoofdstuk 1

hierop is naar Wij voorshands menen geen plaats voor het oordeel dat verweerders Diet
in redelijkheid hebben kunnen beslissen zoals zij hebben gedaan.'

Een soortgelijk beeld is terug te vinden in ARRS 6 februari 1981, BR 1981, p. 604:
De plaatselijke tennisvereniging te Egmond vroeg een vergunning aan voor de aanleg
van een aantal nieuwe tennisbanen. B&W gaven hierop te kennen dat voor de
desbetreffende aanleg geen vergunning was vereist. Toen de tennisbanen reeds waren
aangelegd, kwamen B&W er acbter dat de aanleg in strijd was met bet bestem-
roingsplan, waarna zij de tennisvereniging onder aanzegging van politiedwang gelastten
de banen te verwijderen. De Afdeling recbtspraak stelde voorop dat B&W onmisken-
baar bepaalde toezeggingen hadden gedaan, 'waarvan met gezegd kon worden clat
de tennisvereniging had beboren te begrijpen dar deze berustten op een beoorde-
lingsfout'. Vervolgens overwoog de Afdeling:

'Naar het oordeel van de Afdeling kan Diet onder alle omstandigheden aan bet betrokken
orgaan de bevoegdheid worden ontzegd op een eerder gedane mededeling terug te komen,
wanneer. anders dan het orgaan bij het doen van de mededeliog veronderstelde, blijkt dat
voor het uitvoeren van de werkzaamheden een aaolegvergunoing wel was vereist. Deze
bevoegdheid wordt ecbter begrensd door het in het algemeen rechtsbewustzijn levende begin-
sel van behoorlijk bestuur, dat Diet tekort mag worden gedaan aan de rechtszekerheid van
degene aan wie een toezegging is gedaan. Verweerders hebben hun lastgeving de onderhavige
tennisbanen te verwijderen gedaan op een tijdstip waarop deze banen nagenoeg gereed waren,
en appellante in bet vertrouwen dat voor de aaoleg geen vergunoing benodigd was dan
wei dat deze zonder bezwaar kon worden verleend, aanmerkelijke kosten had gemaakt. ( ... )
In verband met het vorenstaande is de Afdeliog van oordeel, dat verweerders door onder
deze omstandigheden hun besluit tot aanzegging van politiedwang te handhaven, hebben
gehandeld in strijd met het beginsel der rechtszekerheid.'

Uit vorenstaande uitspraken!" blijkt dat de Afdeling recbtspraak er niet voor
terug deinst illegale situaties te gedogen. Als een gemeente aanvankelijk ten onrecbte
toezegt dat voor een bepaalde activiteit geen vergunning is vereist of dat deze activiteit
zal worden gedoogd, en de burger vervolgens zijn bandelingen en gedragingen op
deze toezegging beeft afgestemd, staat bet de gemeente met zonder meer vrij via een
politiedwangaanschrijving op haar toezegging terug te komen.!" De Afdeling verant-

112 Ziein dit verband ookARRS 24 september 1985, AB 1986, 335 waarineen politiedwangaanschrijving
tegen een illegaal gebouwde schuur in strijd met het verbod van willekeur werd geacht, waarbij de
Afdeling liet meetellen dat zij het niet uitgesloten achtte 'dat bij appellante en haar echtgenoot in
verband met de - overigens onjuiste - toezeggingen van de voormalige burgemeester onvoldoende
duidelijkheid heeft bestaan omtrent de tcelaatbaarheid van de uit te voeren bouwwerkzaamheden'.

113 Zie Van Buuren en Michiels, Bestuursdwang, 1989, p. 84: 'In individueie gevallen kan de bevoegdheid
om nog bestuursdwang toete passen veri oren gaanals gevolg van in het verledengedane toezeggingen
(... ). Daarbij moet (... ) onderscheid gemaakt worden tussen toezeggingen dat een vergunning of
meer in hetalgemeen 'medewerking' zal worden verleend en de toezegging dat, hoewel de (toekornsti-
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woordt een en ander door te stell en dat de handhaving van algemeen verbindende
voorschriften door middel van politiedwang een bevoegdheid is en geen verplichting.
Voordat gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid dient een zorgvuldige
belangenafweging plaats te vinden. De Afdeling acht het in gevallen waarin het gaat
om het gedogen van een illegale situatie blijkbaar mogelijk dat het belang dat gewekte
verwachtingen moeten worden gehonoreerd zwaarder weegt dan het belang dat met
strikte naleving van de wet is gediend.

Men kan zich afvragen of dit niet tegenstrijdig is met het eerdervermelde standpunt
van de Afdeling, inhoudende dat nakoming van een toezegging er niet toe mag leiden
dat in strijd met de wet een vergunning wordt verleend. Immers, het gedogen van
een illegale situatie komt per saldo op hetzelfde neer als het toelaatbaar achten dat
een vergunning in strijd met de wet wordt verleend. In de woorden van Konijnen-
belt!" uitgedrukt: 'Of ik nu voor mijn huis een bouwvergunning heb, dan wei een
uitspraak van de Afdeling die zegt dat afbraak van mijn vergunningloze huis in strijd
zou zijn met een materieel beginsel van behoorlijk bestuur - in beide gevallen komt
het erop neer dat ik van het gemeentebestuur niets te duchten heb' ."5

De verklaring voor de, op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkende, standpunten
die de Afdeling inneemt is mijns inziens de volgende. In het geval dat in strijd met
de wet aan een burger is toegezegd dat hem een vergunning zal worden verleend,
dient het gewicht van het belang dat is gemoeid bij naleving van de wet, te worden
gewogen tegen het gewicht van het belang dat de burger bij nakoming van de toezeg-
ging (c. q. naleving van het vertrouwensbeginsel) heeft. Hiervoor bleek dat deze belan-
genafweging in feite, althans in de visie van de Afdeling rechtspraak, betekent dat
de belangen van derde-belanghebbenden c.q. het algemeen belang tegen het persoonlijke
belang van de burger, die om vertrouwensbescherming vraagt, moeten worden afge-
wogen. Wanneer duidelijk is dat belangen van derden ofhet algemeen belang geschaad

ge) overtreding bekend is, het bestuur niet van zijn bevoegdheid tot handhaving door middel van
bestuursdwang gebruiIc zal maken. Deze laatste toe:zeggingen geven, juist omdat zij rechtstreeks gericht
zijn op de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen, de sterkste binding. Wij spreken dan van
gedoogtoestemmingen (... ). ' Zie voorts met betrekking tot gedoogtoestemmingen en gedoogbeleid:
P.J.J. van Buuren, Gedogend besturen en van de wet afwijkend beleid, NTB 1989, pp. 203 e. v.;
M. Schreuder- Vlaslom, Wettelijke bevoegdheden en tegenwettelijke beleidsvoering, NTB 1990, pp.
77 e. v.; H.J. Simon, Publiekrecht ofprivaatrecht?, dissertatie 1993, pp. 70 e. v.; Van WijkfKonijnen-
belt, pp. 499 e.v ..

114 Van WijkfKonijnenbelt (oude 7e druk), p. 137.
115 Van Buuren en Michiels, Bestuursdwang, 1989, p. 85 merken met betrekking tot deze stelling van

Konijnenbelt op: 'Wat maakt het voor verschil, zo is zijn vraag, of mijn huis er staat omdat contra
legem een bouwvergunning moest worden verleend of omdat niet met bestuursdwang mag worden
opgetreden? In de meeste gevallen zal dat inderdaad weinig verschil maken. Toch zijn verschillen
denkbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om de mogelijkheid vergunning te verkrijgen voor uitbreiding
ofverbouwing. MogeJijk is ook dat in de rechtsverhouding van de bouwer tot omwonenden het verschil
maakt of met een (contra legem) vergunning wordt gebouwd of slechts op basis van een moeten
gedogen.' Vergelijk tevens: H.J. Simon, dissertatie 1993, p.72.
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zullen of kunnen worden, zaI doorgaans de uitkomst van deze belangenafweging zijn
dat aan de naleving van de wet bet meeste gewicht wordt toegekend. Dit beeft dan
weliswaar tot gevolg dat de bij de burger gewekte verwachtingen worden geschonden,
maar hiermee staat nog niet vast dat de burger als gevolg daarvan daadwerkelijk
(bijkomende) schade lijdt. Daar staat tegenover dat in ieder geval voorkomen wordt
dat derde-belangbebbenden of de samenleving schade of hinder zullen ondervinden.
Aldus valt, gerelateerd aan de factor schade, te billijken dat naleving van de wet wordt
vooropgesteld. In het geval dat in strijd met de wet is toegezegd dat geen vergunning
is vereist, en de burger vervolgens zijn gedrag op deze toezegging heeft afgestemd,
waardoor een illegale situatie is ontstaan, krijgt voormelde belangenafweging een andere
dimensie. In een dergelijke situatie betekent naleving van de wet dat de reeds bestaande
illegale situatie ongedaan gemaakt moet worden, hetgeen zonder meer tot gevolg heeft
dat de burger schade zallijden. Wordt afwijking van de wet toegestaan, dan zaI voorko-
men worden dat de burger schade lijdt. Dit alles betekent dat het in een dergelijke
situatie, vanuit het oogpunt van schade bezien, niet meer zo vanzelfsprekend is dat
afwijking van de wet ontoelaatbaar wordt geacht. Naar mijn mening is binnen de
benaderingswijze van de Afdeling rechtspraak, ten opzichte van het contra legem-
vraagstuk, de factor schade allesbepalend. Het is niet zozeer de afweging van de wet
contra opgewekt vertrouwen die centraal staat, maar veeleer de afweging van de schade
die de burger bij schending van het opgewekte vertrouwen Iijdt contra de schade die
derden bij schending van de wet Iijden. Het gevolg hiervan is, dat, willen toezeggingen
voor contra legem-honorering in aanmerking komen, in ieder geval vast moet staan
dat de burger bij niet-honorering (bijkomende) schade lijdt of zallijden. Met andere
woorden, het dispositievereiste moet zijn vervuld.

4.4.4 Tegenwettelijke toezeggingen met betrekJdng tot het verlenen van subsidies
kunnen voor honorering in aanmerking komen als het dispositievereiste wordt
vervuld; dispositievereiste als absoluut vereiste?

In de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak is een aantal uitspraken terug te
vinden, waarin een tegenwettelijke toezegging met betrekking tot het verlenen van
een subsidie werd gehonoreerd.
In ARRS 21 juni 1984, BR 1984, p.902 had de gemeente Rijnsburg aan mevrouw
Luiten toegezegd dat baar een jaarlijkse woningverbeteringssubsidie zou worden
toegekend. De zogeheten 'Beschikking geldeli jke steun verbetering particuliere wonin-
gen' liet dit weliswaar niet toe, maar na informatie te hebben ingewonnen bij het
ministerie van VROM, meenden B&W dat voor mevrouw Luiten een uitzondering
kon worden gemaakt. Toen deze inschatting later onjuist bleek te zijn, weigerden B&W
de jaarlijkse subsidie aan mevrouw Luiten te verstrekken. De Afdeling rechtspraak
oordeelde dat ondanks het feitdat mevrouw Luiten met de inhoud van de 'Beschikking'
bekend was, zij in redelijkheid op de juistheid van de toezegging had mogen vertrou-
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wen, omdat B&W voorafgaand aan de toezegging bij het ministerie inlichtingen hadden
ingewonnen. Voorts achtte de Afdeling aannemelijk dat mevrouw Luiten zich bij de
beslissing om tot koop van de onderhavige woning over te gaan had laten leiden door
het feit dat eenjaarlijkse bijdrage in het vooruitzicht was gesteld. Onder deze omstan-
digheden was de weigering tot subsidieveriening in strijd methet vertrouwensbeginsel,
luidde het eindoordeel van de Afdeling.
In ARRS 1 augustus 1987, Gemeentestem 6860, 3 had een ambtenaar aan een bejaarde
dame toegezegd dat zij voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking zou komen.
B&W van Schiedam weigerden evenwel de toezegging na te komen onder meer'"
omdat sprake was van strijd met de 'Beschikking geldelijke steun bejaarden bij
verhuizing'. De Afdeling achtte deze weigering in strijd met vertrouwensbeginsel,
waarbij zij in aanmerking nam dat de bejaarde dame afgaand op de toezegging een
lening had afgesloten.

Wat kan uit deze uitspraken'" nu worden afgeleid?
Zoals hiervoor werd opgemerkt, speelt bij de beoordeling van tegenwettelijke
toezeggingen een rol of en in hoeverre er belangen van derden in het geding zijn.
Tegen deze achtergrond wordt in de literatuur!" vaak verdedigd dat er tegen honore-
ring van tegenwettelijke toezeggingen die een puur financiele aangelegenheid (subsidies,
belastingen, sociale verzekeringen e.d.) betreffen relatief weinig bezwaar bestaat,
omdat hierdoor geen belangen van derden worden geschaad. De hierboven vermelde
uitspraken van de Afdeling rechtspraak passen binnen dit beeld. In beide uitspraken
stond een tegenwettelijke subsidietoezegging ter beoordeling. Een dergelijke toezegging
heeft alleen betrekking op de financiele relatie tussen de overheid en de betrokken
burger; belangen van derden komen hierbij in beginsel niet in het geding. Echter,
hoewel ik erken dat het al dan niet in de knel komen van belangen van derden een
belangrijke afwegingsfactor is, vraag ik me af of aan het feit, dat belangen van derden
niet in het geding waren, in de onderhavige uitspraken doorslaggevende betekenis
is toegekend door de Afdeling rechtspraak. In de onderhavige uitspraken kwam
namelijk nog een ander aspect aan de orde. De betrokken burgers hadden afgaand
op de toezegging een bepaalde handeling verricht, zodat vast stond dat zij bij niet-
honorering van de toezegging (bij komende) schade zouden lijden. Kortom, het disposi-
tievereiste werd vervuId. Mijn inschatting is dat de Afdeling, ingeval het dispositiever-
eiste niet vervuld was geweest, de toezeggingen niet gehonoreerd zou hebben ook
al waren er geen belangen van derden in het geding. De Afdeling brengt het wellicht
in haar uitspraken niet expliciet tot uitdrukking, maar ik acht aannemelijk dat zij de

116 Deze uitspraak werd hiervoor in paragraaf3.5.2.1 in het kader van 'schijn van bevoegdheid' reeds
aan de orde geste1d.

117 Vergelijk tevens ARRS 25 mei 1992, R03.89.7061.
118 Zie o.m. Van Wijk/KonijnenbeIt, pp. 407-408.
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eis van dispositie net als een absolute voorwaarde voor honorering van tegenwettelijke
toezeggingen.

4.5 Kroon en Afdeling Geschillen van Bestuur

In de jurisprudentie van de Kroon en Afdeling voor de Geschillen van Bestuur is niet
echt een duidelijke lijn te onderkennen.

Uitspraken van de Kroon met betrekking tot de contra legem-werking van het
vertrouwensbeginsel zijn zeer schaars. Slechts nit een enkele uitspraak, te weten KB
23 augustus 1976, nr. 189, AB 1977,25, zou kunnen worden afgeleid dat de Kroon,
in nitzonderlijke gevallen, waarin de burger heeft gedisponeerd, zich bereid toont
om toezeggingen contra legem te honoreren. Het KB betrofhet geval van een 30-jarige
huisarts, gehuwd en vader van een dochter, die in aanmerking wilde komen voor vrij-
stelling van militaire dienst. De minister van Defensie weigerde dit. De huisarts voerde
aan dat een ambtenaar van het ministerie van Defensie hem had verzekerd dat hem
vrijstelling van militaire dienst zou worden verleend. Afgaand op deze 'toezegging'
had hij een huisartsenpraktijk opgericht. De Kroon overwoog:

.dat enerzijds niet is komen vast te staan, dat deze mededeJingen het karakter hebben gehad
van een ondubbelzinnige toezegging, doch dat deze mededelingen anderzijds in dusdanige
termen zijn vervat, dat de dienstplichtige in redelijkheid de indruk kon krijgen, dat hem
vrijstelling van dienst zou worden verleend, weshalve hem het voordeel van de twijfel moet
worden gegund.'

De Kroon voegde daaraan toe dat, gelet op de situatie waarin de huisarts verkeerde,
de vervulling van militaire dienstplicht zodanige ernstige bezwarenzou opleveren voor
zijn huisartsenpraktijk, zijn gezin en hemzelf, dat de huisarts alsnog vrijstelling van
militaire dienst moest worden verleend.

De jurisprudentie van de Afdeling Geschillen vertoont een wisselend beeld.
In milieu- en hinderwetzaken stelt de Afdeling Geschillen zich op bet standpunt dat
de nakoming van een toezegging er nimmer toe mag leiden dat een vergunning in
strijd met de wet wordt verleend.!" Dit stemt overeen met de leer van de Afdeling
recbtspraak ten aanzien van tegenwettelijke vergunningverleningen.!"

119 Zie o.m. AGvB 20 juni 1988, Gemeenstestem 1989, p. 374; AGvB 1 september 1992, AB 1993,
400.

120 Zie hiervoor paragraaf 4.4.2.
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Ook voor het overige lijkt de Afdeling Geschillen categorisch afwijzend te staan
tegenover de mogelijkheid van contra legem-werking van toezeggingen.!" Zo werd
in AGvB 10 juli 1990122 overwogen: .

'Het beginsel dat de wet moet worden toegepast en de door het algemeen verbindend
voorschrift gewekte verwachting omtrent de door het bevoegd gezag te volgen handelwijze
casu quo te nemen beslissing, zijn van zodaoig gewicht en betekeois, dat in het licht hiervan,
indien - op grond van een toezegging, een handeling of een beslissing ten aanzien van de
betrokkene, dan wei in een vergelijkbaar geval - het vertrouwen is gewekt dat een met
dat algemeen verbindend voorschrift strijdige handelwijze zal worden gevolgd casu quo
zodaoige beslissing zal worden genomen, dit nimmer een gerechtvaardigd vertrouwen kan
zijn.'

In AGvB 12 juni 1989123 daarentegen werd het ministerie van Onderwijs gebonden
geacht aan een in strijd met het 'Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel' gedane
toezegging. Hoe deze uitspraken met elkaar zijn te rijmen, is niet helemaal duidelijk.

4.6 College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het College van Beroep heeft zich een aantal malen moeten uitlaten over de vraag
of en in hoeverre een toezegging kan resulteren in een met de wet strijdige
vergunningverlening.
Bijzondere vermelding in dit verband verdient CBB 8 december 1988, AB 1989, 192.
Het ging hier om het volgende:
Play land BV wilde een vergunning voor de vestiging en exploitatie van een speelauto-
matenhal in Bergen op Zoom. Haar verzoek werd afgewezen omdat de plaatselijke
Speelautomatenverordening bepaalde dat de burgemeester slechts voor een speelautoma-
tenhal vergunning kon verlenen, en in Bergen op Zoom was reeds een speelautoma-
tenhal gevestigd. In beroep bij het College van Beroep voerde Playland aan dat de
gemeente Bergen op Zoom in het verleden de verwachting had gewekt dat aan haar
een vergunning zou worden verleend. Het College overwoog:

'Verweerder was derhalve op grond van voormelde bepalingen'" gehouden de gevraagde
vergunning te weigeren, Dit zou wellicht anders zijn indien verzoekster, op grond van
door een bevoegd orgaan gedane toezeggingen terzake, de gerechtvaardigde verwachting

121 Zie AGvB 15 november 1988, AB 1989,49.
122 AGvB 10 juli 1990, nr. G04.88.0596 (niet gepubliceerd), Zie met betrekking tot deze uitspraak:

W.P.C.G. Derksen, Gewekte verwachtingen:bestuur gebonden?, Gemeentestem, 6970, p. 394.
123 AGvB 12 juJi 1990, nr. G06.87.0596.058.89 (niet gepubliceerd). Zie met betreIdcing tot deze uitspraak:

W.P.C.G. Derksen Gemeentestem 6970, p. 394.
124 De bepalingen van de Speelautomatenverordening.
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mocht koesteren dat aan haar, in afwijking van het bepaalde bij de verordening, niettemin
toch een vergunning kon worden verleend. Hiervan is echter geen sprake.'

Aldus liet het College uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat een toezegging ertoe
kan leiden dat in strijd met de wet een vergunning moet worden verleend.
Deze uitspraak: is om meerdere redenen opvallend te noemen. In de eerste plaats wijkt
zij af van de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak en Afdeling Geschillen. Deze
beide Afdelingen wijzen contra legem-verlening van vergunningen af, waarschijn1ijk
met het argument dat belangen van derden niet in de knel mogen komen. In de uit-
spraak van het College vormde het feit, dat door het verlenen van een speelauto-
matenvergunning belangen vanderden (denk aande belangen van de enige vergunning-
houder en omwonenden) konden worden geschaad, voor het College kennelijk geen
belemmering om tot contra legem-honorering over te gaan. In de tweede plaats levert
de uitspraak van het College een breuk op met zijn eerdere jurisprudentie. In CBB
13 februari 1981, AB 1981, 372 overwoog het College namelijk nog dat 'immers
ook indien zou moeten worden aangenomen dat die employe die mededeling zou hebben
gedaan en voorts zou moeten worden gezegd, dat bij verzoeker daardoor het
gerechtvaardigde vertrouwen is opgewekt, dat hem de gevraagde vergunning zou
worden verleend, zou dit verweerder niet de vrijheid geven om verzoeker in strijd
met de wet die vergunning te verienen'. In VzCBB 24 jan. 1985, AB 1985,531
overwoog de Voorzitter ten aanzien van een verbod om zonder ontheffing op zondag
een winkel geopend te hebben, dat de wet geen ruimte laat om rekening te houden
met gewekte verwachtingen.f"

Inmiddels is echter gebleken dat CBB 8 december 1988, AB 1989, 192 a1s een
'eendagsvlieg' moet worden beschouwd. InCBB 25 januari 1991, Gemeentestem 6933,
10 heeft het College uitdrukkelijk afstand gedaan van de opvatting dat een toezegging
mogelijk tot een met de wet strijdige vergunningverlening kan leiden:
B&W van Utrecht hadden aan Hevex Amusement BV de toezegging gedaan dat haar
een vergunning voor de vestiging van een speelautomatenhal te Utrecht zou worden
verleend. Later werd Hevex' verzoek om een vestigingsvergunning door de burgemees-
ter afgewezen omdat het maximaaI aantal vergunningen op basis van de 'Verordening
Speelautomatenhallen' reeds was bereikt. Het College van Beroep overwoog:

'Het College stelt voorop dat het gelijk aan verzoeksters zijde is in zoverre zij stelt dat
baar ( ... ) een vergunning voor het houden van een speelautomatenhal is toegezegd (... ).
Het daardoor bij verzoekster opgewekte vertrouwen is door het bestreden besluit geschonden.
Toch komt dit besluit niet voor vernietiging in aanmerking, nu geen algemeen verbindend
voorschrift verweerder de mogelijkbeid biedt om de toegezegde vergunning daadwerkelijk

125 Vergelijk tevens eBB 20 augustus 1985, AB 1987, 25 waarin met betrekking tot een verbod tot
de uitbreiding van een varkens- en pluimveebouderij contra legem-werking van bet vertrouwensbeginsel
zonder meer werd afgewezen.
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te verlenen en bet alsnog verlenen van ene vergunning zelfs in regelrecbte strijd met een
algemeen verbindend voorschrift zou zijn.
Verzoeksters betoog, dat er vanuit gaat dat de administratie bij een samenloop van
recbtsplichten om enerzijds in overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften
te beslissen en anderzijds de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen,
voorrang dient te geven aan laatstbedoelde beginselen, wordt in zijn algemeenheid - en
ook in dit geval - door bet College niet gevolgd. Daarbij is in dit geval van bijzondere
betekenis dat bet gaat om de verlening van een vergunning, waarbij velerlei belangen van
derden, onder wie concurrenten, omwonenden en in de directe omgeving gevestigde
ondernemers, gescbaad, altbans geraakt kunnen worden. "26

4.7 Tussenconclusie

Bij de beoordeling van de vraag of in een concreet geval toepassing van de wet
achterwege gelaten dient te worden ten gunste van een (tegenwettelijke) toezegging,
staat de volgende belangenafweging centraal: Het gewicht van het belang dat is gemoeid
met naleving van de wet dient gewogen te worden tegen het gewicht van het be lang
dat de burger bij nakoming van de toezegging heeft. 127 In het licht van deze
belangenafweging zijn in de rechtspraak: twee lijnen te onderkennen.

De eerste lijn houdt in dat het belang bij naleving van de wet wordt gerelateerd
aan de vraag in hoeverre schending van de wet (honorering van de tegenwettelijke
toezegging) nadelige gevolgen heeft voor het algemeen belang of de belangen van
derden. Afhankelijk van de aard van de toezegging in samenbang met de aard van
de toepasselijke wet, is de kans op honorering van de tegenwettelijke toezegging kleiner
naarmate schending van de wet grotere nadelige of schadelijke gevolgen heeft voor
de belangen van derden of een concreet algemeen belang.!"
Konijnenbelt'" betoogt dat uit de contra legem-jurisprudentie van de verschillende
administratieve rechters kan worden afgeleid dat belangen van derden niet in de knel
mogen komen:

126 Het College van Beroep voegde hieraan toe: 'Voor wat betreft de verwijzing door verzoekster naar
een eerdere uitspraak van het College (te weten CBB 8 december 1988, AB 1989, 192, J.M.), merkt
het College op dat ook bij die uitspraak het beroep moest worden verworpen omdat de verweerder
op grond van een gemeenteiijke verordening gehouden was de gevraagde vergunning te weigeren.
Voor het overige heeft het College daarbij niet meer overwogen dan dat "dit wellicht anders zou
zijn indien .... ". Aldus is bij die uitspraak het antwoord in het midden gelaten op een vraag die in
de toen besliste casus niet behoefde, maar thans wei dient te worden beantwoord.'

127 Vergelijkindezelfdezin: P. Nicolai",dissertatie 1990, p. 431 enJ.P. Scheltens, Wetenrechtsbeginse-
len, NIB 1978, p. 34.

128 Vergelijk in dit verband: R.M. van Male, noot onder AR 12 augustus 1985, AB 1986, 110; M.
Scheltema, RMTh 1984, p. 548; G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, 1988, pp. 89 e.v.;
Van Wijk/KonijnenbeJt, p. 407.

129 Van Wijk/Konijnenbelt, p. 407.
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'Vandaar dat vergunningen en dergelijke vrijwel nooit zullen mogen worden verstrekt als
de wettelijke voorschriften zich daartegen verzetten: het vergunde (... ) handelen zal
doorgaans enig effect hebben op andere personen of op de fysieke omgeving, en het
vergunningsvereiste zal zijn gesteld juist vanwege de belangen van die personen of de
omgeving. Het dan wei illegaal geven van de vergunning (... ) zou ten opzichte van deze
derden in strijd met de rechtszekerheid zijn. Dit leidt ertoe dat beroep op een beginsel van
behoorlijk bestuur "contra legem" in de praktijk vrijweI aileen kans van slagen heeft als
het gaat om een financiele relatie tussen overheid en burger (belastingen, sociale
verzekeringen. pensioenen, salarissen, subsidies. schadevergoeding).'

In navolging van Konijnenbelt ben ook ik van mening dat de jurisprudentie het beeld
vertoont dat toezeggingen die een zuiver financiele aangelegenheid betreffen eerder
voor contra legem-honorering in aanmerking komen dan 'niet-financiele' toezeggingen.
Contra legem-honorering van een toezegging betreffende de verlening van een
vergunning kan schending van belangen van derden (omwonenden bijvoorbeeld) tot
gevolg hebben. Contra legem-honorering van een 'financiele' toezegging doorgaans
niet.
De tweede lijn in de jurisprudentie houdt in dat het gewicht van het belang dat de
burger bij nakoming van de toezegging heeft, wordt gerelateerd aan de vraag in
hoeverre niet-honorering van de toezegging nadelige of schadelijke gevolgen heeft
voor de betrokken burger. Uit de rechtspraak blijkt dat de kans op honorering van
een tegenwettelijke toezegging groter is naarmate de omvang van de schade die de
burger bij niet-nakoming van de toezegging lijdt groter is. Sterker nog: met
uitzondering van de fiscale rechter, hanteert de adrninistratieve rechter ten aanzien
van tegenwettelijke toezeggingen doorgaans het dispositievereiste. Voorwaarde voor
contra legem-honorering is dat de toezegging de burger heeft aangezet tot handelingen
die hij anders zou hebben nagelaten, zodat hij schade lijdt als de toezegging niet wordt
gehonoreerd. De door de burger geleden of te lijden schade moet het gevolg zijn van
een op de toezegging gebaseerd handel en of nalaten. De burger die zijn gedrag niet
op de toezegging heeft afgestemd en die in geval van niet-honorering slechts het
voordeel van hetgeen werd toegezegd zal moeten missen, komt niet voor vertrou-
wensbescherrning in aanmerking.

5 Niet-oakoming van een overbeidstoezegging op grond van gewijzigde
beleidsinzichten en anderszins veranderde omstandigbeden

5.1 InIeiding

Inhet bestuursrecht wordt de beleidsvrijheid van de overheid doorgaans tot uitgangspunt
genomen. Deze beleidsvrijheid impliceert dat de overbeid bevoegd is haar beleid en
regelgeving te wijzigen of in te trekken en voorts dat bet baar vrij staat om haar (be-
stuurs-)handelen af te stemmen op veranderde ornstandigheden en gewijzigde inzicbten.
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De beleidsvrijbeid van de overbeid kan worden bescbouwd als een voortvloeisel van
ons democratiscb bestel, waarin nieuw gekozen bestuursorganen de kans moeten
bebben, en ook geacbt worden, nieuwe beleidslijnen uit te zetten.l" Voorts boudt
zij verband met de noodzaak tot een slagvaardig en flexibel bestuur.!"
De beleidsvrijbeid, en de hiermee gepaard gaande bevoegdbeid tot bet wijzigen en
intrekken van besluiten, beleid, regelgeving e.d., kunnen op grond van bet ver-
trouwensbeginsel evenwel beperkingen ondergaan. Of en in boeverre, bangt af van
de grondslag waarop de burger zijn verwacbtingen beeft gebaseerd.

Verwacbtiogen ontleend aan regelgeviog en besluiten van algemene strekking kunnen
in beginsel niet zo sterk zijn dat bet de overbeid niet meer vrij staat deze te wijzigen
of in te trekken; de burger mag niet op ongewijzigde instandbouding rekenen.!"
Hetzelfde geldt ten aanzien van een in bet verleden gevolgde gedragslijn of gevoerd
(algemeen) beleid.!"
Aan de enkele omstandigbeid dat een beleid, gedragslijn of (wettelijke) regelgeving
gedurende zekere tijd beeft bestaan, mag de burger niet de verwacbting ontlenen dat
hierin geen wijzigingen zal worden aangebracbt. Ret vertrouwensbeginsel beperkt
de beleidsvrijbeid van de overheid in dit verband niet of nauwelijks. De overbeid beeft

130 Vgl. P. Nicolai, dissertatie 1990, p. 528 en M. Schelterna, preadvies VAR, 1975, p. 12.
131 Vgl. M. Scheltema, preadvies VAR, 1975, pp. 12 e.v ..
132 Zie: M.H. Kobussen, De vrijheid van de overheid, dissertatie Tilburg, 1991, p. 225: 'De burger

kan er bij besluiten met een algemene strekking in beginsel niet van uitgaan dat deze altijd ongewijzigd
zullen blijven voortbestaan. '; R.M. Van Male, Landbouwvliegers, in: AB Klassiek, 1991, p. 150:
'Een andere opvatting zou het overheidsbestuur tezeer verlammen.'; F.H. van der Burg merkt in
zijn noot onder HR 2 juni 1987, AB 1989, 375 (Plein 1944) zelfs op dat algerneen verbindende
voorschriften geen voorwerp van gewekte verwachtingen kunnen vormen.

133 Exemplarisch in dit verband is VZARRS 12 oktober 1977, AB 1978, 349. Hierin werd overwogen
dat appellant (een horecaexploitant) aan de omstandigheid dat hij zich gedurende twintig jaar niet
had hoeven houden aan een nachtelijke sluitingstijd 'geen aanspraak kon ontlenen op onverkorte
handhaving van deze situatie'. Zieook M.H. Kobussen, dissertatie 1991, p. 226. In het fiscale recht
geldt krachtens vaste jurisprudentie dat de belastingplichtige niet op ongewijzigde instandhouding
mag rekenen van een door de Inspecteur in het verleden gevoerd beleid c.q. gevolgde gedragslijn
ter zake van het opleggen en vaststellen van een aanslag. Zie o. m.: HR 21 december 1977, BNB
1978,55; HR 7 januari 1981, BNB 1981, 58; HR 9 september 1981, BNB 1981,293; HR 23 juni
1982, BNB 1983, 16 ('dat belanghebbende aan het feit dat de Inspecteur in voorafgaande jaren,
eenmaa1 na bezwaar, die kosten steeds in aftrek had toege1aten, niet het vertrouwen kon ontlenen
dat de aftrek ook in het onderhavige jaar zou worden toegestaan. '); HR 23 juni 1982, AB 1983,
121 (' dat toch een enkele omstandigheid dat de Inspecteur, c. q. zijn ambtgenoot (... ) in voora fgaande
jaren heeft afgezien van de toepassing van art. 42 lid 3 (Wet 1.8. 1964, 1.M.) niet eraan in de weg
stond dat hij voor het jaar 1977 een ander standpunt met betrekking tot die toepassing innam. ');
HR 20 april 1983, BNB 1983, 180; HR 18 januari 1984, BNB 1984, 127: (,dat net belanghebbende
kan bevreemden dat de onderhavige aftrek, nadat deze ongeveer dertig jaar lang was verleend (... )
opeens is geweigerd zonder dat er een aanwijsbare verandering in de omstandigheden was gekomen,
doch ook deze omstandigheid het Hof niet belette de uitspraak van de Inspecteur te bevestigen, daar
belanghebbende aan de enkele aanvaarding van de aftrek gedurende een lange reeks van jaren niet
een gerechtvaardigd vertrouwen kon ontlenen (... )').
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en behoudt de vrijheid om geheel naar eigen inzicht haar beleid, regelgeving e.d. te
wijzigen. Ben nadere motivering of objectieve rechtvaardigingsgrond hoeft zij hiervoor
in beginsel niet aan te voeren.!"

Dit ligt anders, indien de overheid haar standpuntbepaling, met betrekking tot de
wijze waarop zij haar beleid zaI gaan voeren of bepaalde bevoegdheden zaI gaan
uitoefenen, voor de toekomst uitdrukkelijk en concreet tegenover de burger kenbaar
heeft gemaakt, 133 De rechtspraak wijst uit dat het vertrouwensbeginsel sterke werking
heeft ten aanzien van beslissingen, gedragingen en uitlatingen, waaraan een concrete
standpuntbepaling van de overheid ten grondslag ligt. In dit verband moet met name
wordengedachtaanbesluiten, beschikkingen, overeenkomstenentoezeggingen. Zodra
de overheid een beschikking neemt, een toezegging doet of een overeenkomst sluit,
wordt haar beleidsvrijheid beperkt door het vertrouwensbeginsel. In welke mate. is
athankelijk van de omstandigheden van het geval. In ieder geval staat het de overheid
niet meer vrij om geheel naar eigen goeddunken van haar eerder ingenomen standpunt
af te wij ken. Anders dan bij besluiten en gedragingen van a1gemene aard (regelgeving,
beleid, gedragslijnen e.d.) zaI de overheid voor bijvoorbeeld het intrekken van een
vergunning of voor het terugkomen op een concrete toezegging een objectieve recht-
vaardigingsgrond moeten kunnen aanvoeren. Zij zaI argumenten moeten kunnen aandra-
gen die voldoende steekhoudend zijn om de schending van de bij de burger gewekte
verwachtingen te kunnen rechtvaardigen.
Duidelijk zaI zijn dat het hier gaat om een spanningsveld. Enerzijds verlangt het
vertrouwensbeginsel dat gerechtvaardigde verwachtingen zo enigszins mogelijk moeten
worden gehonoreerd. Anderzijds kan a1seis van behoorlijk bestuur worden beschouwd
dat de overheid haar handelen moet kunnen aanpassen aan gewijzigde inzichten en
omstandigheden.

Hieronder zaI ik nagaan in hoeverre de overheid haar beleidsvrijheid verliest
wanneer zij een toezegging heeft gedaan. Welke (beleidsmatige) motieven kan zij
aanvoeren die het terugkomen op een toezegging kunnen rechtvaardigen?
Achtereenvolgens zullen aan de orde komen: Onvoorziene omstandigheden (5.2);
gewijzigde inzichten (5.3); beleidswijzigingen (5.4); intrekking of verandering van

134 Vergelijk het hierna in hoofdstuk 2, paragraaf 5 te behandelen arrest Plein 1944lNijmegen (HR 2
juni 1989, NJ 1989, 716).

135 In HR 13 december 1989, AB 1990, 184 werd een en ander als volgt geformuleerd: 'Afgezien van
het geval dat de gedragslijn berust op een loezegging waarvan de belastingplichtige mocht menen
dat zij ook voor het onderhavige jaar zou gelden, is voor in reehte te beschermen vertrouwen als
hier bedoeld meer vereist dan de enkele ornstandigheid dat de Inspeeteur gedurende een aantal jaren
bijhet regelen van de aanslag de aangifte op een bepaald punt heeft gevolgd. Degerechtvaardigdheid
van het vertrouwen hangt afvan de waardering van - voor zoveel nodig in onderlinge samenhang
te beoordelen - ornstandigheden die bij de belastingplichtige de indruk hebben kunnen wekken dat
een door de Inspeeteur gedurende een aantal jaren betreffende dezelfde aangelegenheid gevolgde
gedragslijn berust op een bewuste standpuntbepaling.' Zie in dit verband ook: M.H. Kobussen,
dissertatie 1991, p. 228.
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regelgeving (5.5). De onderlinge gelijkenis tussen deze rechtvaardigingsgronden bestaat
hierin, dat de overheid zich beroept op omstandigheden die zicb sedert bet doen van
de toezegging bebben gewijzigd. Vandaar dat ik de onderbavige paragraafbeb getiteld:
'Niet-nakoming van een overbeidstoezegging op grond van gewijzigde beleidsinzicbten
en anderszins veranderde omstandigbeden'.
Tot slot (5.6) zal in bet kort aandacbt worden be steed aan de zorgvuldigbeid die de
overbeid in acht moet nemen ingeval zij terug wenst te komen op een toezegging.
Ook wanneer de overbeid valide argumenten kan aanvoeren die de niet-nakoming
van een toezegging kunnen recbtvaardigen, dan nog kan zij gehouden zijn om rekening
te houden met of tegemoet te komen aan de gerecbtvaardigde belangen van de burger
jegens wie zij de toezegging beeft gedaan. In dat verband zal ik ingaan op de ver-
plicbting (onder omstandigheden) tot bet treffen van compenserende maatregelen,
bijvoorbeeld in de vorm van betaling van scbadevergoeding.

5.2 Uitgangspunt: Aileen onvoorziene, zwaarwegende WlJzlgmgen in de
omstandigbeden kunnen de niet-nakoming van een overbeidstoezegging
recbtvaardigen

5.2.1 ARRS 23 oktober 1979, AB 1980, 198 (St. Bavokerk)

In de bekende zaak ARRS 23 oktober 1979, AB 1980, 198 (St. Bavokerk) beeft de
Afdeling recbtspraak een principiele uitspraak gedaan inzake de relatie tussen
toezeggingen en de beleidsvrijheid van de overbeid. De beslissing van de Afdeling
kan worden bescbouwd als een standaarduitspraak voor bet bele bestuursrecbt. 136

Het ging in de St. Bavo-zaak om bet volgende:
De Kerkvoogdij Hervormde Gemeente te Haarlem bad een plan opgesteld om de St.
Bavokerk te gaan restaureren. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland zegden
toe in de kosten van de restauratie een bijdrage te verlenen van 10% per jaar, onder
voorwaarde dat bet Rijk 60% en de gemeente Haarlem 30% in de restauratiekosten
zouden bijdragen. Enkele jaren later kwamen GS op bun toezegging terug, omdat
zij bun subsidiebeleid badden gewijzigd. Deze beleidswijziging hield in dat, met bet
oog op bet beperkte subsidiebuget, voortaan geen subsidies meer zouden worden ver-
strekt voor restauraties van nationale monumenten. Nu de St. Bavokerk als 'nationaal
monument' moest worden aangemerkt, kwam de Kerkvoogdij op grond vanhet nieuwe
subsidiebeleid van GS niet meer voor een restauratiesubsidie in aanmerking.
In beroep bij de Afdeling rechtspraak voerde de Kerkvoogdij aan dat GS, door terug
te komen op hun toezegging, bet vertrouwensbeginsel hadden gescbonden. Op basis
van de toezegging, zo stelde de Kerkvoogdij, waren de afgelopenjaren allerlei voor-

136 Vergelijk: P. Nicolai, dissertatie 1990, p. 526.
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bereidingen getroffen voor de restauratie. Deze voorbereidingen verkeerden inmiddels
in een zo vergevorderd stadium, dat binnen afzienbare tijd daadwerkelijk met de res-
tauratie kon worden begonnen. In een dergelijke situatie was er voor GS geen weg
meer terug, meende de Kerkvoogdij. Bovendien zou intrekking van de toezegging
tot gevolg hebben dat ook de subsidietoezeggingen van het Rijk en de gemeente Haar-
lem op losse schroeven kwamen te staan, daar deze gekoppeld waren aan de provinciale
toezegging.
Bij de beoordeling van het geschil stelde de Afdeling de beleidsvrijheid van de overheid
voorop:

'dat verweerders, gezien de hun toekomende beleidsvrijheid inzake het verlenen van subsidies
uit de provinciale kas, bevoegd zijn een in het verleden gevoerd beleid te wijzigen. Een
door een belangbebbende gedaan beroep op gewekte verwachtingen zal dan ook in bet alge-
meen niet kunnen slagen indien die verwachtingen hun grondslag vinden in het tot dan
toe gevoerd beleid.'

Hieraan voegde zij echter toe:

'Naar het oordeel van de Afdeling dient hiervan evenwel te worden onderscheiden het geval,
waarin onder de vigeur van het vroegere beleid een concrete toezegging is gedaan. Het
beginsel der rechtszekerheid brengt met zich dat de belangbebbende er in het bijzonder
dan op mag rekenen dat een zodanige 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, zwaarwegende wijzigingen in de omstandigbeden zouden dan voor een terug-
komen op de gedane toezegging een rechtvaardiging kunnen opleveren. De omstandigbeid
dat later besloten is tot het voeren van een ander beleid biedt op zichzelf daartoe niet
voldoende grond.'

Blijkens de overwegingen van de Afdeling moeten aan motieven voor het terugkomen
op een toezegging zware eisen worden gesteld. In beginsel kunnen aIleen onvoorziene,
zwaarwegende, gewijzigde omstandigheden de niet-nakoming van een toezegging
rechtvaardigen.!" Dit wept een aantal vragen op: Wat is een 'zwaarwegende'
gewijzigde omstandigheid c.q. hoe moet worden beoordeeld of een gewijzigde om-
standigheid als 'zwaarwegend' kan worden aangemerkt? Hoe moeten de begrippen
'onvoorzien' en 'zwaarwegend' aan elkaar worden gerelateerd? Gaat het hier om
cumulatieve eisen?

137 Zietevenso.m.: ARRS 18november 1987, BR 1989, pp. 107 e.v.; VzARRS 4 mei 1988, BR 1988,
pp. 841-842; VzARRS 401ctober 1991, AB 1992, 176.

70



De ovemeidstoetegging in de administratieve rechtspraak

5.2.2 Of sprake is van een 'zwaarwegende' gewijzigde omstandigheid dient mede
te worden bepaald aan de hand van het gewicht van het belang dat met nako-
ming van de toezegging is gemoeid

In de St. Bavo-zaak vervolgde de Afdeling reehtspraak haar uitspraak: als vclgt:

'De Afdeling merkt voorts op dat het antwoord op de vraag of de motieven om een gedane
toezegging in te trekken voldoende zwaarwegend zijn, mede afhangt van bet gewicht van
de belangen aan de zijde van degene die de toezegging heeft ontvangen.'

Aldus braeht de Afdeling tot uiting dat op voorhand nimmer kan worden bepaald of
de motieven die de overheid aanvoert van voldoende gewieht zijn om het terugkomen
op een toezegging te kunnen reehtvaardigen. Op welke rechtvaardigingsgrond de
overheid zieh ook beroept, telkens komt het erop aan dat het belang dat met nakoming
van de toezegging is gemoeid gewogen moet worden tegen het belang dat zich tegen
nakoming van de toezegging verzet. Naarmate de toezegging meer gewieht toekomt
zal de overheid evenredig 'zwaardere' reehtvaardigingsgronden moeten aanvoeren.
Omgekeerd geldt hetzelfde. Zo zal bijvoorbeeld een beleidswijziging in het ene geval
wei, in het andere geval niet, aan de nakoming van een toezegging in de weg kunnen
staan.!"

5.2.3 De relatie tussen de onvoorzlenbaarheid en het gewicht van de gewijzigde
omstandigheden; cumulatieve eisen?

5.2.3.1 'Onvoorzienbaarheid' wordt niet snel aangenomen

Ben beroep op onvoorziene omstandigheden wordt niet snel gehonoreerd. In de regel
kan de overheid er zich niet op beroepen dat zich een verandering in de ornstandigheden
heeft voorgedaan die zij ten tijde van het doen van de toezegging niet heeft voorzien
of heeft kunnen voorzien. Met betrekking tot het kunnen of moeten voorzien van
wijzigingen in de ornstandigheden stelt de reehter doorgaans hoge eisen aan de
overheid.
Ben en ander komt duidelijk tot uiting in in CRvB 26 februari 1981, AB 1981,271:
Ben inspeeteur van het economiseh en administratief onderwijs wilde, gezien zijn
leeftijd en gezondheid, vervroegd uit dienst treden met behoud van aanspraak: op
waehtgeld. In een brief deed de minister van Onderwijs hem de toezegging dat hem
eervol ontslag zou worden verleend met behoud van aanspraak: op waehtgeld.
Niettegenstaande deze toezegging werd het door de inspeeteur ingediende ont-

138 Zie merna paragraaf 5.3.
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slagverzoek twee jaar later afgewezen. Hiertoe voerde de minister het volgende argu-
ment aan. De in de brief neergelegde toezegging was meerdere inspecteurs onder ogen
gekomen. Afgaand op de briefhad inmiddels een tiental inspecteurs een ontslagverzoek
ingediend, waardoor een leegloop van het betrokken inspectie-apparaat dreigde. Volgens
de minister was dit een onvoorziene omstandigheid die de intrekking van de toezegging
kon rechtvaardigen. De Centrale Raad van Beroep was een andere mening toegedaan.
Volgens de Centrale Raad had de minister moeten begrijpen en kunnen voorzien dat
de in de brief neergelegde toezegging andere inspecteurs onder ogen zou komen en
hen zou aanzetten om ook een ontslagverzoek in te dienen. Tegen deze achtergrond
verklaarde de Centrale Raad het besluit tot weigering van het ontslagverzoek nietig
wegens schending van het zorgvuldigheidsbeginsel:

'Het stond gedaagde vrij zijn reorganisatie te wijzigen en de aanwezigheid van een dringende
reden behoeft niet te worden ontkend. Oat ontheft gedaagde evenwel niet van de plicht
bij het nemen van een besluit als dat van 10 juli 1979 de vereiste zorgvuldigheid te
betrachten. Waar in dit geval door gedaagde zonder noodzaak bij eiser bcpaalde
verwachtingen zijn gewekt, het niet honoreren daarvan zijn rechtvaardiging moet vinden
in een voorzienbare maar door gedaagde kennelijk niet voorziene en zelfs door zijn toedoen
ontstane situatie en de nadelige gevolgen van een en ander - tenminste immaterieel - op
eiser worden afgewenteld, is naar 's Raads oordeel geen sprake van een zorgvuldige belange-
nafweging. '

Ook in VzARRS 4 mei 1988, BR 1988, p. 841 werd een beroep op onvoorziene
omstandigheden afgewezen omdat geen sprake was van 'onvoorzienbaarheid':
De burgemeester van Arnhem gaf de Stichting Concoursen Hippique Arnhem
toestemming om in het park Angerenstein een concours hippique te houden. De heren
Van der Pol en Klugkist konden zich met het houden van het concours hippique ter
plaatse niet verenigen, omdat deze gebeurtenis, en niet in de laatste plaats de hiermee
gepaard gaande opbouw- en opruimwerkzaamheden, voor hen ernstige overlastzouden
veroorzaken en voorts schade aan het park zouden toebrengen. Zij baseerden een en
ander op hun ervaringen met de concoursen hippique die in de voorgaande jaren in
het park waren gebouden. Van der Pol en Klugkist verzocbten de VzARRS de aan
de Stichting verleende toestemming te schorsen. Hierbij voerden zij aan dat de
burgemeester enige tijd geleden bad toegezegd dat geen toestemming meer zou worden
verleend voor het houden van een concours hippique te Arnhem.
De Voorzitter overwoog:

'In dit licht bezien komt naar Ons oordeel, bij de beoordeling van het bestreden besluit
doorslaggevende betekenis toe aan vorenbedoelde toezegging. Daartoe overwegen Wij dat
het tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te rekenen beginsel der rechtszekerheid
met zich brengt dat door een administratief orgaan geuite toezeggingen gestand worden
gedaan. Naar Ons oordeel kan het terugkomen op zodanige toezeggingen slechts dan gerecht-
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vaardigd geacht worden indien zwaarwegende, redelijkerwijs niet te voorziene omstandighe-
den daartoe dwingen.'

Vervolgens oordeelde de Voorzitter dat de gemeente zich niet op onvoorziene
omstandigheden kon beroepen:

'Verweerder beeft in dit verband naar voren gebracbt dat bet om redenen van grondge-
steldheid, veiligheid, parkeergelegenbeid en bereikbaarbeid niet mogelijk is bet concours
bippique in een ander park te organiseren. Wij zijn van oordeel dat bet bier geen omstandig-
beden als evenbedoeld betreft. Met name kan naar Ons oordeel niet worden staande gehouden
dat de genoemde omstandigheden niet konden worden voorzien ten tijde van bet doen van
de onderhavige toezegging.
Het vorenstaande leidt naar Ons oordeel dat verweerder met bet verlenen van de in geding
zijnde ontbeffmg ten onrechte is teruggekomen op zijn eerder gedane toezegging en mitsdien
daartoe niet bad mogen overgaan.'

5.2.3.2 In geval van (zeer) rwaarwegende gewijzigde omstandigheden speelt 'voomen-
baarheid' niet of nauwelijks een rol

Vertoont de rechtspraak enerzijds het beeld dat een gewijzigde omstandigheid niet
snel als onvoorzienbaar wordt geoordeeld, anderzijds blijkt dat voorzienbaarheid niet
of nauwelijks een rol speeJt indien zwaarwegende belangen zich tegen nakorning van
de toezegging verzetten. Naarmate de veranderde situatie 'zwaarder weegt' worden
in het algemeen lagere eisen gesteld aan het 'kunnen voorzien' van de gewijzigde
omstandigheden.
Ben duidelijk voorbeeld indit verband is ARRS 12 juni 1980, AB 1981,28 (de bekende
Paralympics-zaak)'" :
De 'Stichting Olympische Spelen voor Gehandicapten 1980' verzocht de minister van
Buitenlandse Zaken uiteen te zetten welk standpunt de regering innam omtrent de
deelname van Zuid-Afrika aan de inNederland te houden 'Paralympics'. De minister
deelde per brief mede - de brief was mede bestemd voor de Suid Afrikaanse Sport
Vereniging -, dat de regering van mening was dat de beslissing over de deelneming
van Zuid-Afrika aan de Spelen behoorde tot de verantwoordelijkheid van de Neder-
landse Invaliden Sportbond c.q. de 'Stichting'. De regering zegde toe haar medewer-
king aan de Spelen niet te onthouden wanneer een Zuidafrikaans team aan de Spelen
zou deelnemen. Wei werd aan de toezegging de voorwaarde verbonden dat dit team
niet op raciale basis mocht zijn samengesteld. In verband met de toenemende druk
tegen de deelname van Zuid-Afrika en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden bij
het organiseren van de Spelen, vroeg de Stichting enige maanden later per brief nog-

139 Zie tevens VzARRS 3 januari 1980, AB 1980, 353.
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maals om een duidelijke stellingname van de regering. De Stichting vreesde namelijk
dat de regering, gezien de toegenomen kritiek vanuit de samenleving en de media,
de Paralympics niet meer wilde subsidieren, De vrees van de Stichting werd bewaar-
heid. Onder druk van de Tweede Kamer trok de regering haar toezegging tot materiele
steun aan de Paralympics in, althans indien en voor zover een Zuidafrikaans team
aan de Spelen zou deelnemen. Vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt gezien,
was deelname van een Zuidafrikaans team aan de Paralympics onwenselijk geworden.
De intrekking van de toezegging had tot gevolg dat de Stichting zich genoodzaakt
zag om Zuid-Afrika van deelname aan de Paralypics uit te sluiten. De Suid Afrikaanse
Sport Vereniging ging tegen de intrekking van de toezegging in beroep bij de Afdeling
rechtspraak. 140

Deze stelde bij de beoordeling van het geschil voorop dat de Vereniging en de Stiching
gerechtvaardigde verwachtingen aan de toezegging hadden mogen ontlenen. In de
gegeven omstandigheden achtte zij intrekking van de toezegging evenwel gerechtvaar-
digd:

'De Kameruitspraak en hetgeen de Stichting heeft aangevoerd zijn zo zwaarwegend dat
van verweerders niet gezegd kan worden dat zij na afweging van aile betrokken belangen
niet in redelijkheid tot het bestreden besiuit hebben kunnen komen. Dit besiuit is evenmin
in strijd met enig ander in het aigemeen rechtsbewustzijn ievend beginsei van behoorlijk
bestuur, zodat het beroep van appellante (... ) dient te worden verworpen.'

Duidelijk moge zijn dat in casu geen sprake was van onvoorziene ornstandigbeden.
De regering had weI degelijk kunnen voorzien dat het toekennen van materiele steun
aan een evenement, waaraan een Zuidafrikaans team zou deelnemen, op maatschappe-
lijk en politiek verzet zou stuiten. Geconcludeerd kan dan ook worden dat wanneer
zeer gewichtige belangen in het geding zijn, zoals in casu politieke en maatschappelijke
belangen, de factor 'onvoorzienbaarheid' geen of nauwelijks afzonderlijke waarde
toekomt. 141

Een en ander kan ook worden afgeleid uit VzARRS 12oktober 1987. AB 1988, 197:
B&W van Zandvoort hadden aan een kampeervereniging toegezegd dat zij een in de
duinen gelegen terrein als camping mocht gebruiken. Later werd voor het inrichten

140 De Suid Afrikaanse Sport Vereniging werd ontvankelijk verklaard in haar vordering, omdat vast
was komen te staan, dat zonder de toegezegde materiele steun van de regering, de Paralympics niet
in Nederland gebouden konden worden. Doordat bij het bestreden besluit aan de door de regering
aan de Stichting toegezegde steun de voorwaarde was verbonden van niet-deelnerning van het door
de Vereniging samen te stelJen Zuidafrikaans team, werd de Vereniging door het besluit rechtstreeks
in haar belang getroffen, zodat zij in haar beroep kon worden ontvangen.

141 Tot slot nog een zijdelingse opmerking. De Suid Afrikaanse Sport Vereniging heeft uiteindelijk van
deelname aan de Paralympics afgezien en de Paralympics hebben met steun van de Nederlandse
overheid plaatsgevonden.

74



De overheidstoezegging in de administratieve rechtspraak

van de camping vrijstelling verleend van bet ter plaatse geldende bestemmingsplan.
De Sticbting Duinbehoud en GS van Noord-Holland maakten hiertegen bezwaar, omdat
het behoud van bet natuurlijk duinmilieu in gevaar kwam. Toen B&W weigerden bet
kampeerterrein te ontruimen, werd de VzARRS verzocbt een voorziening te treffen.
De Voorzitter oordeelde dat in casu twee tegenstrijdige zwaarwicbtige belangen in
het geding waren. Enerzijds de maatscbappelijke be\angen die met bet behoud van
bet duinmilieu gemoeid waren en anderzijds:

"Tegenover deze belangen staan de belangen van de caravanhouders bij de totstandkoming
van een camping voor 140 caravans. Er zijn reeds diverse standplaatsen op het terrein
ingenomen. Te meer daar met de bedoelde kampeerders wellicht afspraken zijn gemaakt,
met daarbij toezeggingen van verweerders, ten vervolge waarvan de caravanhouders gel-
delijke uitgaven hebben gedaan, zijn deze belangen aanzienlijk groot. •

De Voorzitter kwam tot de slotsom dat bet belang dat met bet beboud van bet
natuurscboon was gemoeid moest prevaleren boven de be\angen van de kampeerders.
B&W werden gelast bet kampeerterrein te ontruimen, met dien verstande dat zij
verplicbt werden de kampeerders een aIternatieve kampeerplaats aan te bieden. Dit
laatste kan gezien worden aIs een vorm van bestuurscompensatie. In paragraaf 5.6
kom ik hierop nog terug.

5.2.4 Tussenbalans

In beginsel kunnen aIleen onvoorziene, zwaarwegende gewijzigde omstandigheden
de niet-nakoming van een toezegging rechtvaardigen.
Afbankelijk van de omstandigbeden van bet gevaI, stelt de reebter soms de (cumulatie-
ve) eis dat de gewijzigde omstandigbeden en onvoorzien en zwaarwegend moeten
zijn. Soms, dat wil zeggen in gevallen waarin (zeer) zwaarwegende belangen zicb
tegen nakoming van de toezegging verzetten, wordt de eis van 'onvoorzienbaarheid'
niet gesteld.
Of de rechtvaardigingsgrond waarop deoverbeid zich beroept voldoende zwaarwegend
is, hangt mede af van het gewicht van de belangen aan de zijde van degene jegens
wie de toezegging is gedaan; het belang dat met nakoming van de toezegging is
gemoeid moet worden gewogen tegen bet belang dat zicb tegen nakoming van de
toezegging verzet.

Deze gezicbtspunten zal ik in het navolgende verder uitwerken en nader toespitsen
op een aantal categorieen 'gewijzigde omstandigbeden'.
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5.3 Gewijzigde inzichten c.q. veranderingen van standpunt

Soms wenst de overheid een toezegging niet te honoreren omdat zij tot een gewijzigd
inzicht is gekomen. Bij nader inzien komt zij bijvoorbeeld tot de conclusie dat de
toezegging vanuit beleidsmatig oogpunt beter niet gedaan had kunnen worden.
In sommige gevallen verandert de overheid haar (toegezegde) standpunt onder inv loed
van een door derden uitgebracht advies. Een voorbeeld hiervan vormt ARRS 30 augus-
tus 1985, AB 1986, 104 (Veronica-zaak):
Mede dankzij haar wervingscampagne met als motto 'je bent jong en je wilt war',
had de Veronica Omroep Organisatie op een gegeven moment een ledenaantal van
450.000 bereikt. Op basis van dit ledenaatal verzocht zij de minister van WVC om
wijziging van haar zendtijd van een B-omroeporganisatie in die van een A-omroeporga-
nisatie. Na een negatief advies van de Omroepraad, werd bet verzoek door de minister
afgewezen, omdat Veronica niet zou voldoenaan het vereiste ledental. Hierna ontstond
een gekibbel over de schatting en telling van bet door Veronica bereikte ledenaantal.
Volgens Veronica had de minister in het verleden toegezegd dat bij de beoordeling
van het ledental zou worden uitgegaan van het voor de aanvragende omroep meest
gunstige criterium, de zogenaamde 'bovengrens' van de verrichte telling. Dit criterium
wees uit dat Veronica 450.000 leden had. Volgens de minister was in bet verleden
geen uitdrukkelijke toezegging in de door Veronica voorgestane zin gedaan. In ieder
geval kon deze in het onderhavige geschil geen doorslaggevende betekenis toekomen.
De minister voerde aan, dat, ook indien zou moeten worden geoordeeld dat ter zake
toezeggingen waren gedaan, hij daarvan had mogen afwijken nu de Omroepraad een
negatief advies had uitgebracht. De Afdeling rechtspraak stelde vast dat de minister
in het verleden zonder enig voorbehoud aan omroeporganisaties had toegezegd te zullen
uitgaan van de 'bovengrens' van de uitslag van de ledentelling. In dit verband achtte
zij van belang dat de minister in 1983 bij de toekenning van de B-status aan de
Evangelische Omroep de bovengrens van de telling had gehanteerd, en op deze wijze
daadwerkelijk gehoor had gegeven aan zijn in het verleden gedane toezegging. Tot
slot overwoog de Afdeling:

'Ook in de brief van verweerder van 13 juni 1985 aan appellante, waarin door verweerder
wordt toegezegd dat bij bij de uitslag van de ledentelling de bovengrens zal hanteren, is
door verweerder geen enkel voorbehoud gemaakt op dit punt. Gelet bierop is de Afdeling
van oordeel dat appellante er in redelijkheid op mocht vertrouwen dat in haar geval het
meest gunstige criterium beslissend zou zijn voor het oordeel of zij al dan niet voldoet
aan het wettelijke vereiste aantalleden van 450 000. In de gegeven omstandigheden had
het enkele feit dat de Omroepraad negatief heeft geadviseerd verweerder er niet van mogen
weerhouden een tot heden toe gevolgde praktijk alsmede uitdrukkelijk ter zake gedane
toezeggingen gestand te doen. In dit opzicht is het bestreden besluit derhalve genomen
in strijd met het algemene beginsel van behoorlijk bestuur dat gewekte verwachtingen moeten
worden gehonoreerd.'
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Wat in de onderhavige uitspraak werd beslist, geldt in het algemeen: Het enkele
feit dat de overheid tot een gewijzigd inzicht is gekomen, biedt onvoldoende grond
om de niet-nakoming van een toezegging te kunnen rechtvaardigen. Hiervoor is meer
nodig, zoals hierboven bleek. De overheid kan Diet zo maar op een toezegging
terugkomen, omdat zij deze bij nader inzien rninder juist of wenselijk acht. Het doen
van voorbarige c.q. (achteraf gebleken) ondoordachte toezeggingen komt voor rekening
en risico van de overheid. Of zoals Nicolai'? het uitdrukt: 'Gaat het enkel om gewij-
zigde inzichten of om bij nader inzien rninder juiste beslissingen dan lijkt het niet
snel aannemelijk dat de gevolgen op de burger kunnen worden afgewenteld.' Indien
de overheid ten tijde van het doen van de toezegging Diet geheel zeker van haar zaak
is - bijvoorbeeld omdat zij, zoals in de Veronica-zaak, nog een nader advies wil of
moet afwachten - zal zij dienaangaande een voorbehoud moeten maken.

5.4 Beleidswijzigingen

In de Veronica-zaak kwarn dit niet direct aan de orde, maar vaak zal het zo zijn dat
gewi jzigde inzichten gepaard gaan met of terug te voeren zijn tot een beleidswi jziging.
Dit was bijvoorbeeld het geval in de St. Bavo-zaak. Hierin overwoog de Afdeling
rechtspraak dat de omstandigheid, dat later is besloten tot het voeren van een ander
beleid, op zichzelf niet voldoende grond biedt voor het terugkomen op een toezegging.
Als bijkomende eis geldt dat de beleidswijziging voldoende 'zwaarwegend' moet zijn.
Of de beleidswijziging voldoende 'zwaarwegend' is, dient mede gerelateerd te worden
aan de belangen van degeen jegens wie de toezegging is gedaan.

Athankelijk van de aard van de beleidswijziging en van het gewicht van de
wederzijdse belangen die op het spel staan, zal een beleidswijziging in het ene geval
niet en in het ander geval weI aan de nakorning van een toezegging in de weg kunnen
staan.
In de St. Bavo-zaak werd aan de nakorning van de toezegging hogere prioriteit
toegekend dan aan de beleidswijziging. De Afdeling oordeelde dat aan de zijde van
de Kerkvoogdij een zeer gewichtig belang in het geding was. Door de intrekking van
de provinciale toezegging dreigden ook de toezeggingen van de gemeente Haarlem
en het Rijk te worden ingetrokken waardoor het hele restauratieproject in gevaar zou
komen. Onder deze ornstandigheden kon de door GS aangevoerde beleidswijziging
Dietals voldoende zwaarwegend worden beschouwd om de intrekking van de toezegging
te kunnen rechtvaardigen. Andere rechtvaardigingsgronden hadden GS Diet aangevoerd.
Zo was bijvoorbeeld Diet vast komen te staan dat het voor restauratiesubsidies
beschikbare provinciale budget geen ruimte hood voor het uitbetalen van de onderhavige
subsidie. Uiteindelijk kwarn de Afdeling tot de slotsom dat GS bij de afweging van

142 P. Nicolai, dissertatie 1990, p. 367.
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alle betrokken belangen niet in redelijkbeid tot de subsidieweigering hadden kunnen
besluiten.
Dat de belangenafweging 'toezegging contra beleidswijziging' ook anders kan uitpakk:en
blijkt uitARRS 18 november 1987, BR 1989, p. 107, waarin de Afdeling overwoog:

'Een en ander brengt evenwel naar het oordeel van de Afdeling nog niet mede dat het
orgaan. dat een bereidverlclaring als thans aan de orde heeft gedaan, voorgoed de vrijheid
zou hebben verloren daarop terug te komen. In een situatie als deze zullen daartoe evenwel
zwaarwegende argumenten in het geding dienen te worden gebracht. Als een zodanig argu-
ment kan naar het oordeel van de Afdeling in beginsel worden aangemerkt de doorvoering
van een zodanig ingrijpende wijziging van het tot dusverre gevoerde planologische beleid,
dat nadien het gestand doen van de op basis van het oude beleid gedane bereidverlclaring
met betrekking tot de realise ring van woningbouw in redelijkbeid niet meer kan worden
verlangd. '

Ook in CRvB 20 september 1984, AB 1985, 83 werd het beroep op een
beleidswijziging, als argument voor het terugkomen op een toezegging, gehonoreerd.
Hierbij betrok de Centrale Raad drie aspecten in zijn overweging: 1. met de nakoming
van de toezegging waren geringe belangen gemoeid; 2. belangbebbende leed geen
materiele schade ten gevolge van scbending van de toezegging; 3. aan de beleidswijzi-
ging was tevoren algemene bekendheid gegeven. De feiten lagen in casu als voIgt:
Een havenloods te Rotterdam had op basis van de 'Verordeoing tot regeling van
flexibele uittreding' een vroegtijdig ontslag aangevraagd. Dit verzoek werd door B&W
afgewezen. De procedure bij de Centrale Raad van Beroep spitste zich toe op twee
vragen. De eerste had betrekking op een bevoegdheidskwestie. De directeur van het
Havenbedri jf had aan de havenloods toegezegd dat het gevraagde ontslag zou worden
verleend. B&W achtten zich niet gebonden aan deze toezegging, omdat de directeur
onbevoegd was. De Centrale Raad oordeelde evenwel dat de toezegging in beginsel
bindend was, omdat, kort gezegd, sprake was van schijn van bevoegdheid. Dit aspect
van de uitspraak heb ik hiervoor in paragraaf 3.5.2.1 reeds behandeld. De tweede
vraag in het onderhavige geding Iuidde of B&W gerechtigd waren op de toezegging
terug te komen nu zij hun beleid inmiddels hadden gewijzigd. Het voormalig beleid
van B&W hield in dat havenloodsen op grond van voormelde verordening voor
vroegtijdig ontslag in aanmerking kwamen, Later hadden B&W dit beleid - op aandrang
van de gezamenlijke havenloodsen! - gewijzigd. Na de beleidswijziging werd aan
havenloodsen geen vroegtijdig ontsiag meer verleend.
Na overwogen te hebben dat B&W in beginsel gebonden waren aan de toezegging
van de directeur van het Havenbedrijf, overwoog de Centrale Raad met betrekking
tot de kwestie van de beleidswijziging:

'Aan het vorenstaande dient evenwel te worden toegevoegd, dat de verplichting om gedane
toezeggingen te honoreren niet onder aile omstandigheden behoeft te prevaleren. In het
algemeen zal een toezegging niei verder kunnen gaan dan terzake geldende algemeen
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verbindende voorsehriften toelaten. Ook kan de verpliehting tot het honoreren van een
toezegging beperkingen ondergaan door een wijziging van algemeen verbindende
voorsehriften of door een duideJijke en bekend gemaakte wijziging van het te voeren beleid.
Daarbij is het niet bij voorbaat uitgesloten dat aan de ambtenaar bepaalde op een toezegging
gebouwde vooruitzichten worden ontnomen, zoals ook op een algemeen verbindend voor-
schrift gebouwde vooruitziehten door wijziging van dat voorschrift teloor lcunnen gaan.
(... ).Aan de wijziging van gedaagdes beleid was terzake algemene bekendheid gegeven.
Met de eerste reehter is de Raad van oordeel, dat daarmede aan gedaagdes verpJichting
de aan eiser gedane toezegging te honoreren een einde was gekomen. Daarbij heeft de Raad
tevens in de afweging betrokken (... ), dat enige materiele schade als gevolg van het niet
honoreren van de toezegging nauwelijks valt aan te wijzen en dat de immateriele schade,
bestaande in overigens begrijpeJijke teleurstelling, van beperkte aard moet worden geacht. '

5.5 Wijzigingen of buitenwerkingstelling van een (wettelijke) regeling

In hoeverre is de overheid gehouden een toezegging gestand te doen, indien de
wettelijke regeling, op basis waarvan de toezegging is gedaan, wordt gewijzigd of
buitenwerking wordt gesteld?
Deze vraag vaIt niet eenduidig te beantwoorden. Evenals bij beleidswijzigingen en
andersoortige gewijzigde omstandigheden, geldt hier dat een en ander athankelijk is
van de wederzijdse belangen die op het spel staan.
Een belangrijke kanttekening is echter op haar plaats. Een wijziging of buitenwer-
kingstelling van regelgeving komt doorgaans niet zo maar tot stand. VeelaI zijn hiermee
zwaarwegende belangen gemoeid. In de regel za1 de rechter de wijziging of intrekking
van een wettelijke regeling dan ook aIs een - op zichzelf beschouwd - gewichtige
rechtvaardigingsgrond voor de niet-nakoming van een toezegging aanmerken. Dit
betekent dat de uitkomst van de belangenafweging 'toezegging contra wetswijziging'
meestal in het nadeel zal uitvaIlen van degeen jegens wie de toezegging is gedaan.
Met name ingevaI schending van de toezegging geen direct aantoonbare schade tot
gevoIg heeft.
Exemplarisch in dit verband is VzARRS 23 september 1985, BR 1986, p. 131:
De gemeente Dodewaard had aan X toegezegd dat hij op basis van de 'Beschikking
geIdeIijke steun verbetering particuliere woningen' in aanmerking kwam voor een
financiele ondersteuning van fl 19.000, =. Een paar maanden later stelde de staatssecre-
taris van VROM de 'Beschikking' buiten werking, omdat de budgettaire middelen
van het Rijk ontoereikend waren om alle subsidieaanvragen te honoreren. Hierop wees
de gemeente Dodewaard de inmiddels door X ingediende subsidieaanvraag af. Inberoep
bij de VzARRS voerde X aan dat de gemeente ondanks de intrekking van de
'Beschikking' gebouden was de toezegging na te komen. De Voorzitter wees bet beroep
van X aIs voIgt af:
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'Wij overwegen dienaangaande dat het een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur is
dat door de administratie opgewekte verwachtingen, waarop de justitiabele zich in rede-
lijkheid kan beroepen, zo veel mogelijk moeten worden gehonoreerd. Voorshands achten
Wij bet ecbter twijfelacbtig of dit beginsel zo ver strekt dat een van gemeentewege in het
vooruitzicht gestelde subsidie ook dan moet worden toegekend indien de rijkssubsi-
dieregeling, op de grondslag waarvan de toezegging is gedaan, nadien buiten werking is
gesteld en de belanghebbende op het moment waarop hem de (mogelijke) gevolgen van
die buitenwerkingstelling voor de beslissing op zijn subsidieaanvraag bekend worden, nog
geen investeringen beeft gepleegd of verplicbtingen is aangegaan.'

A contrario kan uit deze uitspraak worden afgeleid dat X wei voor vertrouwensbe-
scberming in aanmerking bad kunnen komen, wanneer bij voortbouwend op de
toezegging investeringen bad gepleegd of verplicbtingen was aangegaan. Kortom,
wanneer bet dispositievereiste vervuld zou zijn geweest.

5.6 De in acht te nemen zorgvuldigheid bij het terugkomen op een overheidstoe-
zegging; de plicht tot het treffen van compenserende maatregeJen

Op de overbeid rust de plicbt om bij het nemen van beslissingen, waardoor de burger
in een gewijzigde situatie komtte verkeren, de nodige zorgvuldigbeid inacbt te nemen.
Deze zorgvuldigheidsplicht geldt niet aileen in situaties waarin de overbeid voor de
toekomst een concrete standpuntbepaling beeft ingenomen, maar in bet algemeen.
Los van de vraag of de burger op ongewijzigde instandhouding van beleid, regelgeving
e.d. mocbt rekenen, moet de overheid bij bet doorvoeren van wijzigingen, de burger
doorgaans de gelegenbeid bieden zich op de gewijzigde situatie in te stellen.'?
Op welke wijze dit dient te gescbieden hangt af van de aard van de wijziging en van
de gevolgen die deze voor de burger teweegbrengt.

Zo mag de Inspecteur, blijkens de fiscale jurisprudentie, te allen tijde afwijken
van een eerder door bem gevolgde gedragsli jn zonder dat hij verplicbt is de betrokken
belastingplicbtige biervan op de hoogte te stellen.!" Voor beleidswijzigingen op
bet terrein van subsidies geldt daarentegen dat deze niet niet te abrupt mogen plaatsvin-
den. Met name indien bepaalde instellingen bierdoor in financiele of ander moeilijkbe-
denkunnen komen, is de subsidieverlenende instantie verplicbt om met de betrokkenen
om trent de beleidswijziging in overleg te treden of in ieder geval biervan tijdig melding
te maken. In ARRS 19 augustus 1980, AB 1981, 272 werd dit als voigt verwoord:

143 Verge\ijk M.H. Kobussen, dissertatie 1991, pp. 226-227. Zie tevens: R.M. van Male, Rechter en
bestuurswetgeving, dissertatie Tilburg, 1988, pp. 420 e.v..

144 Ziede hiervoor in paragraaf5.! vermelde rechtspraak. In HR 4 november 1987, BNB 1988, 4 werd
nog eens uitdrukkelijk bevestigd dat de Inspecteur niet gehouden is om (tijdig) melding te maken
van de gedrags1ijn die hij gaat volgen.
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'In de gemeente Groesbeek is geen subsidieverordening van kracht. Het staat het
gemeentebestuur derhalve in beginsel vrij te bepalen of en, zo ja, in welke mate het
voor activiteiten subsidie wenst te verlenen. Eveneens staat het de betrokken organen
van de gemeente vrij een eerder gevolgde gedragslijn met be trekking tot een bepaalde
subsidiering te wijzigen doch zodanige wijziging behoort naar het oordeel van de
Afdeling niet zodanig abrupt plaats te vinden dat een gesubsidieerde instelling daardoor
in financiele of andere moeilijkheden zou komen te verkeren. Met name indien, zoals
in het voorliggende geval, sprake is van een gedurende enige jaren gevolgd bestendig
beleid, dient om trent een voor de betrokken ongunstige wijziging daarin naar het
oordeel van de Afdeling tevoren overlegd te worden gepleegd of daarvan mededeling
te worden gedaan. >145

Gaat het om de intrekking of wijziging van bestaande (wettelijke) regelgeving,
dan rust op de overheid doorgaans de plicht om een overgangsmaatregel of -regeling
te treffen.!"

In sommige gevallen is het treffen van een overgangsmaatregel niet mogelijk en
wordt de burger door een bepaalde overheidsbeslissing inonevenredige mate getroffen.
Ook al is de overheidsbeslissing als zodanig vanuit het oogpunt van het algemeen
gerechtvaardigd of noodzakelijk, dan nog is de overheid in dergelijke gevallen veelal
gehouden om de gedupeerde burger een geldelijke schadevergoeding (bestuurs-
compensatie) aan te bieden. Blijkens de literatuur'" en rechtspraak kan de verplich-
ting tot het treffen van (financiele) bestuurscompensatie op verschillende beginselen

145 Zie voor soortgelijke beslissingen: ARRS 26 augustus 1980, Gemeentestem nr. 6663; ARRS 27 januari
1981, Gemeentestem 1981, 6678; ARRS 22 mei 1981, Gemeentestem 6687; ARRS 22 juli 1982,
Gemeentestem 6736; VzARRS 4maart 1983, AB 1983,483; VzARRS 16juli 1985, KG 1985, 291;
Vz ARRS 27 maart 1986, KG 1986, 240. Zievoorts: VzARRS 18 maar! 1993, KG 1993, 175, waarin
B&W van Haarlem een besluit hadden genomen waarbij aan een aantal winkeliers verleende
uitstalvergunningen werden ingetrokken. De Voorzitteroverwoog: 'Op zichzelf staat het verweerders
vrij het door hen gevoerde beleid inzake uitstalIingen in voornoemde winkelstraten te wijzigen. Wij
achten het niet onbegrijpelijk noch onaanvaardbaar dat verweerders ter bevordering van de
toegankelijkheid van deze winkelstraten de uitstalIing aan banden wensen te leggen. Er kan echter
niet worden voorbij gegaan aan de nadelige gevolgen van deze beleidswijziging voor de betrokken
winkeliers, die veeIal reeds jarenlang over een ontheffing voor een uitstalling beschikten. ' Het besluit
van B&W werd vervolgens geschorst omdat zij bij de intrekking niet een redelijke termijn in acht
hadden genomen en voorts slechts enige dagen van te voren hun beleidswijziging hadden aangekondigd.

146 Zie bijvoorbeeld VZARRS 12 oktober 1977, AB 1978, 349. Het ging hier om een wijziging van
de APV in de gemeente Rheden. Aan gedupeerde horecaexploitanten werd bij wijze van over-
gangsmaatregel een tijdelijke ontheffing van de nieuwe APV-bepaling verleend.

147 Zie o.m.: J.A.M. van den Berk, Schadevergoeding voor rechtmatig toegebrachte schade door de
overheid, dissertatie, 1990; N.S.J. Koeman, De mogelijkheden van de burgerlijke reehter om het
bestuur uit onrechtrnatige daad tot schadevergoeding te veroordelen, preadvies VAR, 1989; O.M.
Te Rijdt, Bestuurscompensatie: Een juridisch onderzoek naar de praktijk, dissertatie Leiden, 1991;
p.e.E. van Wijmen en B.P.M. van Ravels: Nadeelcompensatie, op zoek naar de publiekrechtelijke
grondslag, Bouwreeht 1988, pp. 267 e. v ..
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worden gefundeerd, zoals: 1. het materiele zorgvuldigheidsbeginsel!"; 2. het
evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel'"; 3. het beginsel van de egalite devant
les charges publiques!"; 4. het vertrouwensbeginsel'".
Uiteindelijkhebbendeze beginselenalledezelfde betekenis en strekking. Bij hetnemen
van besluiten moet schade zoveel mogelijk worden venneden. Aan overheidsbesluiten
dient een zorgvuldige en evenredige belangenafweging vooraf te gaan.!" De vraag
of bestuurscompenserende maatregelen noodzakelijk zijn, behoort van deze belan-
genafweging deel uit te maken. Als schade onvermijdelijk is, dient de overheid de
belangen van gelaedeerden aan te trekken door compenserende maatregelen, financieel
of anderszins, te treffen.
Ben en ander is inmiddels ook gecodificeerd in art. 3:4 lid 2 Awb, dat bepaalt: 'De
voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet
onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.' Uit de
Parlementaire Geschiedenis!" blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is om

148 Zie Van WijklKonijnenbelt, p. 361: 'Het materiele zorgvuldigheidsbeginsel wil dat overheidsmaatrege-
len zo weinig mogelijk schade veroorzaken, A1sop grond van het algemene belang maatregelen nodig
zijn om bepaaIde doelen te bereiken, is het soms onvermijdeIijk dat van sommigen de belangen worden
geschaad; het materiele zorgvuldigheidsbeginsel brengt mee, dat die schadezo beperIct mogeIijk moet
worden gehouden, eventueel door financiele schadevergoeding toe te kennen. Het kan ook betekenen
dat ingrijpende belastende maatregelen niet mogen wordengenomen zonder dat een redelijke termijn
wordt gegund waarin de getroffene zich op de nieuwe situatie kan instellen. '

149 Wanneer de lasten die een bepaald besluit teweeg brengt, gerelateerd aan het doel en effect van het
besluit, onevenredig of disproportioneel zijn, kan het overheidslichaam een 'kennelijk onredelijke
belangenafweging' worden verweten. Zie o.m.; AGvB 27 februari 1989, AB 1989, 182; AGvB 10
januari 1991, AB 1991, 180; CRvB 20 mei 1992, AB 1992, 615.

150 In navolging van Th. G. Orupsteen (Administratiefschadevergoedingsrecht inNederland, preadvies
voor de vereniging voor de vergelijkendestudie van het recht van Belgie en Nederland, Zwolle 1984,
p. 52) kan dit beginsel als voigt worden omschreven: Voor een vergoeding van schade als gevolg
van (rechtmatig) overheidsoptreden bestaat aanleiding, wanneer door dat overheidsoptreden de
gelijkheid in de verdeling van publieke lasten wordt verstoord. Oat wit zeggen: wanneer een burger
of een groep van burgers ten opzichte van vergelijkbare burgers onevenredige schade lijdt of een
onevenredig nadeel ondervindt. Een en ander houdt in dat niet iedere schade, veroorzaaIct door
rechtmatig overheidshandelen, vergoed hoeft te worden, maar aileen de schade die als onevenredig
kan worden beschouwd. Zie voor toepassingen van dit beginsel in de rechtspraak o.m.: KB 14 augustus
1970, AB 1971, 73; KB 8 april 1970, AB 1970, p. 577; KB 11 januari 1973, AA 1973, p. 353;
AGvB 23 maart 1989, AB 1989, 428; AGvB 31 december 1990, AB 1991,424; HR 18januari 1991,
AB 1991,241 (Varkensmesters-arrest).

151 Zie N.SJ. Koeman, preadvies 1989, p. 184: 'Opmerkelijk is overigens dat ook het vertrouwensbe-
ginsel regelmatig grondslag blijIct te vormen voor bestuurscompensatie. Het gaat dan om gevallen
waarin door de overheid toezeggingen zijn gedaan ofverwachtingen zijn geweIct, die met een beroep
op het algemeen belang, vervolgens nietgehonoreerd worden. Een schadevergoedingsaanbod maaIct
het de overheid dan loch mogelijk om te ontkomen aan de verplichting geweIct vertrouwen te moeten
honoreren. '

152 Zietevens: E.H.M. Hirsch Ballin, noot onder ARRS 14 mei 1986, AA 1987, p. 412 e.v ..
153 MvT(kamerstukken 1988-1989,21221, nr. 5), pp. 56-57.

82



De overheidstoezegging in de administratieve rechtspraak

deze evenredigheidsnorm als basis te doen dienen voor de verdere ontwikkeling van
de rechtspraak inzake bestuurscompensatie.

Toegespitst op toezeggingen betekent het vorenstaande dat de overheid er zich
nimmer aan kan onttrekken om bij het terugkomen op een toezegging de nodige
zorgvuldigheid in acht te nemen. Ook al kan zij zich op zwaarwegende belangen
beroepen, die zich tegen honorering van de toezegging verzetten, dit laat onverlet
dat op haar de plicht rust om te trachten de nadelige gevolgen van de schending van
de toezegging te ondervangen of te verzachten. In de St. Bavo-zaak'" werd een
en ander aIs volgt door de Afdeling rechtspraak verwoord:

'Bovendien dienen aan de zorgvuldigheid waannee een besluit tot het intrekken van een
toezegging moet worden genomen, hoge eisen te worden gesteld. Hierbij valt onder meer
te denken aan het onderzoeken en zo mogelijk beproeven van mogelijkheden om de
bezwaarlijke gevolgen van de intrekking te ondervangen of te verzachten. '

Welke zorgvuldigheidseisen in concreto aan het terugkomen op een toezegging moeten
worden gesteld, hangt af van de aard van de toezegging en de omstandigheden van
het geval. Als minimumeis geldt dat de burger tijdig en op behoorlijke wijze van de
intrekking in kennis moet worden gesteld. Een maximumeis is dat de burger een
gedeeltelijke of volledige financiele tegemoetkoming zal moeten worden aangeboden
ter compensatie van de schade die hij lijdt. Worden deze zorgvuldigheidseisen niet
in acht genomen, dan is denkbaar dat het besluit tot intrekking van de toezegging voor
vernietiging in aanmerking komt op grond van een of meerdere van de hierboven
genoemde beginselen.

Tot slot merk ik voor de goede orde nog op dat het betrachten van de nodige
zorgvuldigheid een aanvullende eis is. Dat wil zeggen: voor het terugkomen op een
toezegging is in de eerste plaats vereist dat de overheid zich op vaIide (zwaarwegende)
argumenten kan beroepen. Daarenboven moet zij zorgvuldig handel en. Het treffen
van compenserende maatregelen is op zich dus niet voldoende om de niet-nakoming
van een toezegging te kunnen rechtvaardigen.

5.7 Tussenconclusie

Indien de overheid een toezegging doet, verliest zij op grond van het vertrouwensbegin-
sel in zoverre haar beleidsvrijheid dat in beginsel aileen onvoorziene, zwaarwegende
gewijzigde omstandigheden de niet-nakoming van de toezegging kunnen rechtvaardigen.
Wat de relatie tussen de 'onvoorzienbaarheid' en het gewicht van de gewijzigde
omstandigheden betreft, vertoont de administratieve rechtspraak enerzijds het beeld

154 ARRS 14juni 1979, AB 1980,158.

83



Hoofdstuk 1

dat de overheid zich niet snel op onvoorziene omstandigheden kan beroepen, maar
anderzijds dat 'voorzienoaarheid' niet of nauwelijks een rol speelt indien zwaarwegende
belangen zich tegen nakoming van de toezegging verzetten. Naarmate de gewijzigde
omstandigheden en belangen, waarop de overheid zich beroept, van zwaarder gewicht
zijn, worden in het algemeen lag ere eisen gesteld aan de 'voorzienbaarheid'.
Of sprake is van een rechtvaardigingsgrond van voldoende gewicht, dient mede te
worden gerelateerd aan het gewicht van de belangen aan de zijde van de burger jegens
wie de toezegging is gedaan. Dat wil zeggen: het belang dat met nakoming van de
toezegging is gemoeid, moet worden gewogen tegen het belang dat zich tegen nakoming
van de toezegging verzet. Hoe deze belangenafweging in concreto uitpakt, valt op
voorhand moeilijk te voorspellen. Afhankelijk van de aard en het gewicht van de
wederzijds betrokken belangen, kunnen gewijzigde (beleids- )inzichten, beleidswijzi-
gingen, wijzigingen in (wetteli jke) regelgeving en anderszins veranderde omstandighe-
den, in het ene geval niet en in het andere geval wel de intrekking van een overheids-
toezegging rechtvaardigen.
Behalve dat de overheid voor het terugkomen op een toezegging een objectieve,
zwaarwegende rechtvaardigingsgrond moet kunnen aanvoeren, dient zij daarenboven
de nodige zorgvuldigheid te betrachten teneinde de schadelijke gevolgen van de niet-
nakoming van de toezegging zoveel mogelijk te beperken, te verzachten of te
compenseren. Mede afhankelijk van de omstandigheden van het geval, mag minimaal
van de overheid worden verwacht dat zij de burger tijdig en op afdoende wijze van
de intrekking van de toezegging in kennis stelt. In het uiterste geval is zij verplicht
om een gedeeltelijke of volledige financiele schadeloosstelling aan te bieden. Verzuimt
zij de in de gegeven omstandigheden vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen, dan
lean het bestreden besluit, waarin de niet-nakoming van de toezegging besloten ligt,
wegens schending van het materiele zorgvuldigheidsbeginsel. het evenredigheids- of
proportionaliteitsbeginsel, het beginsel van de egalite devant les charges publiques
en/of het vertrouwensbeginsel, voor vernietiging in aanmerking komen.

6 Conclusie

Overheidstoezeggingen in het bestuursrecht stellen een bepaalde handelwijze in het
vooruitzicht, gaan doorgaans vooraf aan een later nog formeeI te nemen besluit of
te verrichten bestuurshandeling, worden gekenmerkt door eenzijdigheid, hebben per
definitie een begunstigend karakter, zijn gericht op een specifieke situatie, zijn
persoonsgericht en -gebonden, geven een standpunt weer en zijn vervat in concrete
bewoordingen. Aan de hand van de optelsom van deze kenmerken, die expliciet en
impliciet uit de administratieve rechtspraak herleidbaar zijn, kunnen overheidstoezeggin-
gen worden onderscheiden - zij het niet altijd zonder moeite - van andere bestuurshan-
delingen zoals besluiten, beschikkingen, overeenkomsten, beleidsregels, inlichtingen
en andere uitlatingen.
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Uitzonderingen daargelaten'", heeft een overheidstoezegging doorgaans Diet het
rechtskarakter van een besluit of besehikking (in de zin van de Awb)156 waartegen
(zelfstandig) beroep openstaat. De toezegging stelt het besluit of de beschikking meestal
sleehts in het vooruitzieht. Omdat onder de vigeur van de Awb157 in beginsel aileen
beroep kan worden ingesteld tegen een besluit, tegen een sehriftelijke wei gering een
besluit te nemen of tegen het Diet tijdig nemen van een besluit, kunnen overheidstoezeg-
gingen door de administratieve reehter in de regel alleen worden getoetst voor zover
de toezegging verband houdt met een (wettelijk gekwalificeerd) besluit of voor zover
de niet-nakoming van de toezegging besloten ligt in een appellabel weigeringsbesluit.
Concreet betekent dit dat tegen de schending van een overheidstoezegging bestuursrech-
telijk alleen kan worden geageerd door vernietiging'" te vragen van het besluit of
de beschikking waarmee de toezegging verband houdt of waarin de niet-nakoming
besloten ligt. Het is dan aan de administratieve reehter om te beoordelen of het
bestreden besluit, gelet op de eerder gedane toezegging, al dan Diet wegens sehending
van het vertrouwensbeginsel voor vernietiging in aanmerking komt. Wordt het bestreden
besluit vernietigd, dan kan het bestuursorgaan worden opgedragen een nieuw besluit
te nemen met inaehtneming van de uitspraak'", danwel kan worden bepaald dat
de uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit'". Tevens kan worden
bepaald dat de reehtsgevolgen van het vernietigde besluit geheel of gedeeltelijk in
stand blijven!" en voorts kan aan de vernietiging, indien daartoe gronden aanwezig
worden geaeht, een veroordeling tot schadevergoeding worden verbonden'F.

Of het appellabele overheidsbesluit, waarin de niet-nakoming van de toezegging
is vervat, wegens schending van het vertrouwensbeginsel (en eventuele andere algemene
beginselen van behoorlijk bestuur) voor vernietiging in aanmerking komt, is blijkens
de jurisprudentie atbankelijk van een reeks (afwegings-)faetoren. De burger kan aan
een overheidstoezegging geen absolute aanspraak op vertrouwensbescherrning ontlenen.
In concreto komt het telkens aan op een belangenafweging in het licht van aile relevante
omstandigheden van het geval.

In de eerste plaats moet worden onderzoeht of en in hoeverre de burger
gerechtvaardigde verwacbtingen aan de toezegging kon ontlenen. Meer in het bijzonder
moet worden vastgesteld of de toezegging individueel bepaalbaar, speeifiek,
ongeclausuleerd en voldoende concreet was. In dit verband kan niet worden volstaan
met een zuiver taalkundige uitleg van de woorden of tekst van de toezegging.

ISS Zie paragraaf2.9.
156 Art. 1:3 Awb.
157 Art. 8: I jo. 6.2 Awb.
158 Artt. 8:70 en 8:72 Awb.
159 Art. 8:72 lid 4 Awb.
160 Art. 8:72 lid 4 Awb.
161 Art. 8:72 lid 3 Awb.
162 Art. 8:73 Awb.
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Doorslaggevend is welke betekenis de burger in de gegeven omstandigheden
redelijkerwijs aan de toezegging mocht toekennen, waarbij onder meer de maatschappe-
lijke positie, de intellectuele eigenschappen en de juridische kennis van de burger in
ogenschouw moeten worden genomen.!"

Voorts is van belang of de toezegging afkornstig was van een daartoe bevoegd
orgaan of persoon.!" Binnen de administratie heeft ieder orgaan waaraan een
bevoegdheid is geattribueerd of gedelegeerd een eigen verantwoordelijkheid voor de
uitoefening van die bevoegdheid. In het verlengde hiervan geldt aIs uitgangspunt dat
onbevoegd gedane overheidstoezeggingen niet bindend zijn. De strekking hiervan is
te voorkomen dat de overheidsorganisatie, die mede in stand wordt gehouden door
(wetteli jke) bevoegdheidsregels, wordt verstoord. Deadministratieve rechtspraakwijst
uit dat de boofdregel, dat onbevoegd gedane overbeidstoezeggingen niet bindend zijn,
op twee manieren kan worden toegepast. Bnerzijds" worden in een reeks van
uitspraken de publiekrecbtelijke verdeling van taken en bevoegdheden onverkort
vooropgesteld. Bevoegdheidsregels worden zeer strikt toegepast, waarbij voor
bonorering van onbevoegd gedane toezeggingen geen enkele ruimte wordt gelaten.
Anderzijds'" wordt in een toenemend aantal uitspraken aanvaard dat onbevoegd
gedane toezeggingen onder ornstandigheden wei bindend kunnen zijn. De toerekenings-
maatstaf die daarbij wordt gebanteerd houdt in of de burger in redelijkheid mocbt
afgaan op een 'schijn van bevoegdheid'. Afwegingsfactoren in dit verband zijn onder
meer of bet beslissingsbevoegde orgaan door eigen handelen of nalatigbeid de schijn
van bevoegdheid in bet leven beeft geroepen, in welke (maatschappelijke) positie de
burger verkeert alsmede de positie en bet gedrag van de onbevoegde toezegger. Mijn
persoonlijk standpunt is dat de recbtsbescberming van de burger aileen afdoende kan
worden gewaarborgd wanneer van gevaI tot geval wordt getoetst of sprake is van een
toerekenbare schijn van bevoegdheid waarop de burger in redelijkheid mocht afgaan.
Een dergelijke casuistische benadering kan onbilIijke resultaten voorkomen en kan
ook bijdragen aan een evenwicbtiger risicoverdeling. Ret risico van onbevoegd
overbeidsoptreden beboort mijns inziens niet altijd zonder meer op de burger te rusten.
Onder omstandigheden zal de overbeid de gevolgen en bet risico van onbevoegd
optreden voor baar rekening moeten nemen.

In bet kader van de vraag of de toezegging in de gegeven omstandigheden
gehonoreerd moet/kan worden, is tevens van belang of de in bet vooruitzicht gestelde
handelwijze wettelijk toegestaan of toelaatbaar is.167In beginsel zijn tegenwettelijke
overheidstoezeggingen niet bindend. Uit de rechtspraak blijkt ecbter dat toezeggingen
onder omstandigbeden voor contra legem-bonorering in aanmerking komen. De fiscale

163 Zie paragraaf 2, met name paragraaf 2.7.
164 Zie paragraaf 3.
165 Zie paragraaf 3.4.
166 Zie paragraaf 3.5.
167 Zie paragraaf 4.
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jurisprudentie op dit punt is het meest vergaand, In het belastingrecht wordt tot
uitgangspunt genomen dat de fiscus gebonden is aan een tegenwettelijke (onjuiste)
toezegging, tenzij de door de belastingplichtige aan de fiscus verschafte, voor diens
toezegging relevante gegevens, onjuist zijn enlof indien de toezegging zo duidelijk
in strijd is met eenjuiste wetstoepassing dat de belastingplichtige in redelijkbeid niet
op nakoming van de toezegging mocht rekenen. 168 De overige administratieve rechters
stellen zich terughoudender op. De gehele administratieve jurisprudentie overziend,
blijkt dat bij de beoordeling van tegenwettelijke toezeggingen steeds de volgende
belangenafweging centraal staat: Het gewicht van het belang dat is gemoeid met
naleving van de wet dient te worden gewogen tegen het gewicht van het belang dat
de burger bij nakoming van de toezegging heeft. In het licht van deze belangenafweging
zijn in de jurisprudentie twee hoofdlijnen te onderkennen. De eerste houdt in dat het
belang bij naleving van de wet wordt gerelateerd aan de vraag in hoeverre schending
van de wet nadelige gevolgen heeft voor het algemeen belang of de belangen van
derden. Afhankelijk van de aard van de toezegging in samenbang met de aard van
de toepasselijke wet, is de kans op honorering van een tegenwettelijke toezegging
kleiner naarmate schending van de wet grotere nadelige of schadelijke gevolgen heeft
voor de belangen van derden of een concreet algemeen belang. Zo komen toezeggingen,
die een zuiver financiele aangelegenbeid betreffen (belastingen, subsidies, sociale
verzekeringen e.d.), eerder voor contra legem-honorering in aanmerking dan 'niet-
financiele toezeggingen' . Bij de contra legem-honorering van een financiele toezegging
komen doorgaans geen belangen van derden in het gedrang. Bij de honorering van
een tegenwettelijke toezegging betreffende bijvoorbeeld een vergunningverlening kunnen
wel belangen van derden (zoals omwonenden) en/of het algemeen belang worden
geschaad. De tweede lijn in de jurisprudentie houdt in dat het gewicht van het belang
dat de burger heeft bij nakoming van de tegenwettelijke toezegging, wordt gerelateerd
aan de vraag in hoeverre niet-honorering nadelige of schadelijke gevolgen voor hem
heeft. De kans op honorering van een tegenwettelijke overheidstoezegging is groter
naarrnate de omvang van de door de burger te lijden schade groter is. Sterker nog:
met uitzondering van de fiscale rechter, hanteert de administratieve rechter ten aanzien
van tegenwettelijke toezeggingen het dispositievereiste. Voorwaarde voor contra legem-
honorering is derhalve dat de toezegging de burger heeft aangezet tot handelingen
die hij anders zou heben nagelaten, zodat hij schade lijdt als de toezegging niet wordt
gehonoreerd. Deze schade moet het gevolg zijn van het feit dat de burger zijn gedrag
op de toezegging heeft afgestemd. Heeft bij zijn gedrag niet op de toezegging afgestemd
en mist bij in geval van niet-honorering van de toezegging slechts het voordeel van
hetgeen hem werd toegezegd, dan toont de administratieve rechter, met uitzondering
van de fiscale rechter, zich niet tot contra legem-honorering bereid.

168 Zie paragraaf 4.2.
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Tot slot is van belang of gewijzigde beleidsinzichten en anderszins veranderde
omstandigheden zich tegen honorering van de overheidstoezegging verzetten.!" De
overheid kan zich niet 'zo maar' aan de nakoming van een toezegging onttrekken.
Zij zal daartoe een objectieve rechtvaardigingsgrond van voldoende gewicht en
relevantie moe ten kunnen aanvoeren. In de jurisprudentie wordt tot uitgangspunt
genomen dat alleen onvoorziene, zwaarwegende gewijzigde omstandigheden de niet-
nakoming van een overheidstoezegging kunnen rechtvaardigen, zij het dat 'onvoorzien'
en 'zwaarwegend' niet altijd cumulatieve eisen zijn. Naarmate de gewijzigde
omstandigheden en belangen, waarop de overheid zich beroept, van zwaarder gewicht
zijn, worden in het algemeen lagere eisen gesteld aan de 'voorzienbaarheid'. Of
gewijzigde (beleids-)inzichten, beleidswijzigingen, wijzigingen in (wettelijke)
regelgeving en anderszins veranderde omstandigheden van voldoende gewicht zijn
om de niet-nakoming van de overheidstoezegging te kunnen rechtvaardigen is mede
afhankelijk van het gewicht van de belangen aan de zijde van de burger jegens wie
de toezegging is gedaan. In concreto komt het derhalve telkens aan op een afweging
van het belang dat met nakorning van de toezegging is gemoeid contra de belangen
die zich tegen nakorning van de toezegging verzetten. Als aanvullende eis geldt dat
de overheid bij het terugkomen op een toezegging de nodige zorgvuldigheid moet
betrachten teneinde de schadelijke gevolgen van de schending van de toezegging zoveel
mogelij k te beperken, te verzachten of te compenseren. Naargelang de omstandigheden
van het geval en de mogelijke schadelijke gevolgen van de intrekking van de
toezegging, is de overheid minimaal verplicht om de burger tijdig en op afdoende
wijze van de intrekking in kennis te stell en en is zij in het uiterste geval verplicht
om een gedeeltelijke of volledige financiele schadeloosstelling aan te bieden. Worden
deze aanvullende zorgvuldigheidsverplichtingen niet in acht genomen, dan kan het
bestreden besluit, waarin de niet-nakorning van de toezegging besloten ligt, wegens
schending van het materiele zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheids- of
proportionaliteitsbeginsel, het beginsel van de egalite devant les charges publiques
enlof het vertrouwensbeginsel, voor vernietiging in aanmerking komen.

Wat de rol en betekenis van het in de Iiteratuur omstreden dispositievereiste betreft,
merk ik ter afsluiting van dit hoofdstuk nog het volgende op.
In het veri eden werd in de literatuur'" soms gesuggereerd dat de burger alleen
aanspraak zou kunnen maken op vertrouwensbescherming wanneer het dispositievereiste
is vervuld. Een beroep op bescherrning van het vertrouwensbeginsel zou met andere
woorden alleen kunnen worden gehonoreerd indien het gewekte vertrouwen de burger
heeft aangezet tot handelingen die bij anders zou hebben nagelaten, zodat bij schade
lijdt als het vertrouwen wordt beschaamd. De analyse van de rechtspraak wijst uit
dat deze suggestie onjuist is, althans in ieder geval voor wat betreft overheidstoezeggin-

169 Zie paragraaf 5.
170 Zie met name: W. Konijnenbelt, preadvies VAR, 1975, p. 104.
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gen. Zoals gezegd lean de burger aan een overheidstoezegging geen absolute aanspraak
op vertrouwensbescherming ontlenen. Van geval tot geval komt het aan op een
belangenafweging in het licht van alle relevante omstandigheden en betrokken belangen.
Athankelijk van deze omstandigheden en belangen kan nadeel of schade aan de zijde
van de burger weliswaar een belangrijke rol spelen, maar van een absolute voorwaarde
voor vertrouwensbescherming is geen sprake.!" Hooguit kan worden gesteld dat
naarmate de belangen, die zich tegen nakorning van de toezegging verzetten, van
zwaarder gewicht zijn, meer betekenis toekomt aan de omstandigheid of de burger
al dan niet zijn gedrag op de toezegging heeft afgestemd en schade lijdt bij niet-
nakoming. Of andersom geformuleerd: hoe groter het nadeel of de schade voor de
burger in geval van niet-nakorning, des te meer aanleiding er zal zijn om hem te
beschermen en des te zwaardere argumenten de overheid zal moeten kunnen aanvoeren
om de schending van de toezegging te kunnen rechrvaardigen.l" Wordt een
overheidstoezegging 'zo maar' zander enig valide argument geschonden, dan zal, mits
sprake is van gerechtvaardigde verwachtingen, aan een succesvol beroep op bet
vertrouwensbeginsel in beginsel niets in de weg staan. De factor 'schade' of 'nadeel'
speelt alsdan niet of nauwelijks een rol. Dit wordt pas anders als zwaarwegende
belangen zich tegen nakorning van de toezegging verzetten. Zo ook is te verklaren
dat de meeste adrninistratieve rechters veelal alleen tot contra legem-honorering van
een overheidstoezegging wensen over te gaan indien en voor zover de burger
dispositieschade lijdt. Naleving van de wet kan doorgaans immers worden aangemerkt
als een zwaarwegend belang waarvoor het individuele belang bij nakoming van een
tegenwettelijke toezeging in beginsel moet wijken.
Dat 'schade' of 'nadeel' in het bestuursrecht niet als een absolute voorwaarde voor
vertrouwensbescherming moet worden beschouwd, maar 'slechts' als een relevante
afwegingsfactor, stemt overeen met hetgeen in bet privaatrecht geldt ten aanzien van
het zogenaamde 'nadeelvereiste'. In hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 kom ik hierop nog
terug.

171 Zie in dezelfde zin o.m.: P. Nicolai, dissertatie 1990, p. 366; M.E. De Sterke, 'Opgewelcte
verwachtingen', De gemeentestem nr. 6880, 1989, pp. 265-266. Ook KonijnenbeJt lijlctten aanzien
van het dispositievereiste inrniddels een gematigder standpunt in te nemen, waar, in afwijking van
de oudere druk.k:en,in de achtste druk van Van Wijk/Konijnenbelt (1993) op pagina 347 staat te lezen:
'Wie schade zou lijden doordat door de overheid gewelctvertrouwen wordt beschaamd, heeft meer
aanspraak op bescherming dan degene voor wie er wei sprake is van teleurstelliog maar niet van
echte schade.'

172 Vergelijk in soortgelijke zin: P. Nicolai, dissertatie 1990, p. 366.
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De overheidstoezegging in de civiele rechtspraak

1 InIeiding

1.1 Het systeem van rechtsbeschenning tegen de overheid; verschillen in
beoordelingskader tussen de overheidstoezegging in het bestuurs- en privaat-
recht; het onderscheid tussen nakoming en schadevergoeding in het
privaatrecht

Alvorens de civiele rechtspraak inzake overheidstoezeggingen aan een intern
rechtsvergelijkende analyse met de administratieve rechtspraak te onderwerpen, za1
ik eerst enige algemene kanttekeningen plaatsen bij de werking van ons systeem van
rechtsbescherming tegen de overheid. Deze pas op de plaats is noodzakelijk om een
goed beeld te kunnen krijgen van de rol en betekenis van overheidstoezeggingen in
het privaatrecht in relatie tot de overheidstoezegging in het bestuursrecht.

Inhet vorige hoofdstuk kwam naar voren dat het kader, waarbinnen de administra-
tieve rechter de schending van overheidstoezeggingen kan toetsen en daaraan sancties
kan verbinden, in sterke mate wordt begrensd door het bestuursprocesrecht. De
administratieve rechter kan toezeggingen slechts toetsen in het kader van de vraag
of het (wettelijk gekwalificeerd) overheidsbesluit, waarmee de toezegging verband
houdt c. q. waarin de niet-nakoming van de toezegging besloten ligt, al dan niet wegens
schending van het vertrouwensbeginsel voor vernietiging in aanmerking komt.
Schadevergoeding wegens schending van de toezegging kan de administratieve rechter
alleen toekennen wanneer hij het bestreden besluit vernietigt.'

De rechtsmacht van de burgerlijke rechter is veel ruirner dan die van de
administratieve rechter. Sedert HR 31 december 1915, NJ 1916, 407 (Gulde-
mond/Noordwijkerhout) geldt als uitgangspunt dat de civiele rechter bevoegd is van
een geschil tegen de overheid kennis te nemen zodra de burger om bescherming vraagt
in een hem toekomend burgerlijk recht.' De strekking hiervan is dat de burgerlijke

De administratieve rechter heett tevens de mogelijkheid om de vemietiging van bet besluit uit te spreken,
onder instandlating van de reehtsgevolgen van het besluit, met toekenning van een schadevergoeding
aan de gelaedeerde burger. Voor de invoering van de Awb werd van deze mogelijkheid door de
administratieve reehter niet of nauwelijks gebruik gemaakt.

2 De Hoge Raad overwoog in dit arrest dat de bevoegdheid van de civiele reehter niet afhankelijk is
gesteld van de aard van het recht waarop de overheid haar verweer grondt, maar van het reeht waarin
de burger vraagt te worden beschermd. In HR 18 augustus 1944, NJ 1944/45,598 (Alkmaar/Noord-
Holland) werd een en ander uitdrukkelijk bevestigd. Vergelijk dienaangaande E.M.H. Hirsch Ballin,
Voorbij het onderscheid van publiekreeht en privaatreeht, in: Bestuursrecht en Nieuw B. W., 1988,
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rechter aanvullende rechtsbeschenning moet kunnen verlenen, daar waar het
bestuursprocesrecht Ieemtes vertoont. 3 Met name zijn taak op het gebied van
schadevergoeding dient de burgerlijke rechter zo ruim mogelijk op te vatten." Zodra
hij kan vaststellen dat via een administratieve rechtsgang geen of onvoidoende
mogeIijkbeden bestaan om schadevergoeding te vorderen, zal bij kennis kunnen nemen
van een jegens de overheid ingesteide vordering tot schadevergoeding. A fortiori geldt
dit nu art. 8 :73 Awb een facultatieve en non-excIusieve administratieve schadevergoe-
dingsregeling beheist. 5

De rechtsmacht van de burgerli jke rechter, in verhouding tot die van de administratieve
rechter, is echter niet onbeperkt. Wanneer in de wet een administratieve rechtsgang
wordt aangewezen, en de administratieve rechter wel voidoende rechtsbescherming
kan bieden, dient de civiele rechter terug te treden. Hij is dan weliswaar formeel
bevoegd", maar zal de burger niet-ontvankeIijk in zijn vordering moeten verklaren.?

p. 19. Hirsch Ballin stelt dat met de keuze van de Hoge Raad v66r het voorwerp van het geschil
(objeetum litis) als criterium, in plaats van het aIternatief van de grondslag van de vordering
(fundamentum petendi), een in beginsel sluitend stelsel van toegang tot de reehter is verzekerd. Sinds
HR 28 februari 1992, NJ 1992, 687 (Changoe/Staat) staat vast dat de burgerlijke rechter ook bevoegd
is om in ambtenarenzaken (aanvullende) reehtsbescherrning te bieden.

3 Zie uitdrukkelijk in deze zin HR 28 februari 1992, NJ 1992, 687 (Changoe/Staat).
4 Zie met name HR 2 februari 1990, NJ 1993, 635 (StaatlBolsius). In paragraaf 1.3 korn ik hierop nog

terug.
5 Zie Van WijlclKonijnenbelt, p. 718: 'De regeling van artikel8:73 (8.2.6.7) AWB is dubbel facultatief

(Kamerstukken Il 1991/1992, 22495, nr. 3, p. 149), zulks omdat de wetgever voorstanderis van een
geleidelijke ontwikkeling naar een situatie waarin het schade-aspect in hoofdzaak door de administratieve
reehter zal worden beoordeeld. Daarom krijgenzowel de belanghebbende als deadministratieve reehter
de mogelijkheidom het schade-aspeet buiten beschouwing te laten. De belanghebbende kan dit bereiken
door achterwege te laten in de procedure bij de administratieve rechter om schadevergoeding te vragen;
de administratieve reehter door afte zien van een behandeling van de schadeelaim. In beide gevallen
kan de gelaedeerde zijn schade verhalen via een civielrechtelijke actie. Geeft de administratieve reenter
evenwel een oordeel ten gronde, dan zal bij de burgerlijke rechter geen hogere schadevergoeding kunnen
worden bedongen'.

6 Althans indien en voor zover om de bescherrning in een burgerlijk recht wordt gevraagd.
7 Het ontvankelijkheidscriterium voor de burgerlijke rechter is of de administratieve reehter 'voldoende

reehtsbescherrning' kan bieden. Dit criterium werd door de Hoge Raad voor het eerst met zoveel
woorden gebezigd in HR 25 november 1977, NJ 1978, 255 (plassenschap-Loosdreeht). Hij oordeelde
datdevoorlopige voorzieningenprocedurevande VzARRS nieteenzo onvoldoende reehtsbescherrning
bood dat daarnaast een (aanvullende) taak voor de civiele reehter was weggelegd. Zie in dezelfde zin
o.m.: HR 19maart 1982, NJ 1983,277 (Rozenberg/Helmond);HR 17juni 1983, NJ 1984,148 (afgifte
visum); HR 18 december 1987, AB 1988, 569 (GendtIMefigro). Ingevolge HR 28 februari 1992, NJ
1992, 687 (Changoe/Staat) geldt het criterium van 'voldoende rechtsbescherrning' thans ook voor
bodemprocedures. De Hoge Raad overwoog: 'Wanneer een administratieve reehter bevoegd is van
een geschil kennis te nemen, doet zulks in het algemeen niet af aan de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter met betrekking tot vorderingen uit onreehtmatige daad. WeI dient de eiser door de burgerlijke
reehter niet ontvankelijk te worden verklaard wanneer, kort gezegd, de administratieve rechter vol-
doende reehtsbescherming biedt (zie HR 25 november 1977, NJ 1978, 255). Een en ander leidt tot
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In dit verband komt tevens de zogenaamde leer van de 'formele reehtskraeht' om de
hoek kijken. Deze leer heeft kort gezegd twee aspeeten. Ingeval de burger geen gebruik
heeft gemaakt vaneen openstaande, 'voldoende reehtsbeseherming biedende' , admini-
strati eve rechtsgang, waarin bij de onreehtmatigheid van een overheidsbesluit aan
de orde kon stellen, dient de burgerlijke reehter, voor zover de reehtmatigheid van
het besluit in het voor hem gevoerde geding ter diseussie wordt gesteld, er vanuit
te gaan dat dit besluit, zowel wat zijn wijze van tot stand komen als wat zijn inhoud
betreft. in overeenstemming is met de desbetreffende wettelijke voorsehriften en
algemene reehtsbeginselen. Het niet-volgen van de administratieve reehtsgang heeft
met andere woorden tot gevolg dat bet overheidsbesluit reehtens onaantastbaar is
geworden; het besluit heeft 'formele reehtskraeht' gekregen." Wanneer de burger
de openstaande administratieve reehtsgang wei heeft gevolgd, geldt grosso modo
hetzelfde. Alsdan dient de burgerlijke reehter bij de beoordeling van het hem
voorgelegde gesebil uit te gaan van de juistheid van de door de administratieve reehter
gedane uitspraak; het oordeel van de administratieve reehter omtrent de reehtmatigheid
van het overheidsbesluit is bindend voor de civiele reehter. Dat wil zeggen: heeft de
administratieve reehter het beroep tegen het overheidsbesluit ongegrond verklaard,
dan moet de burgerlijke reehter aannemen dat het besluit zowel wat zijn wijze van
tostandkoming als wat zijn inhoud betreft in overeenstemming is met de desbetreffende
wettelijke voorschriften en aigemene rechtsbeginselen. Heeft de administratieve rechter
het overheidsbesluit daarentegen vernietigd, dan staat daarmee eivielreehtelijk de
onreehtmatigheid van het overheidsbesluit vast en is voorts de schuld van het
overheidslichaam in beginsel gegeven.?
Blijkens de rechtspraak heeft de leer van de formele reehtskraeht een drieledig doel: IO

1. voorkomen moet worden dat de burgerlijke rechter in zaken, waarover ook de

het uit het oogpunt van rechtsbescherming bevredigende en in een rechtsstaat passende resultaat dat
de burger zo volledig mogelijke rechtsbescherming geniet, nu de burgerlijke rechter, anders dan in
een stelselvan uitsluitende bevoegdheid vande administratieve rechter, aanvullende rechtsbescherming
kan bieden.' Voorheen hanteerde de Hoge Raad als maatstaf of de administratieve rechtsgang 'met
voldoende waarborgen was omkleed'. Zie o.m. HR 22 februari 1957, NJ 1957, 310 (Schellen-en-
deuropeners-arrest).

8 Zieo.m.: HR 19 november 1976, NJ 1979,216 (Semper Crescendo); HR 4 februari 1983, NJ 1985,
21 (Hei- en Boeicop/Bogerd); HR 26 februari 1988, NJ 1989, 528 (Hot AirIStaat); HR 16 oktober
1992, NJ 1993,638 (Vulhop/Amsterdam).

9 Zie o.m.: HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669 (St. Oedenrode/Driessen); HR 26 september 1986,
NJ 1987, 252 (Van Gelder papier); HR 26 september 1986, NJ 1987, 253 (Hoffmann/La Roche):
HR 30 januari 1987, NJ 1988, 89 (Blaricum/Roozen);HR 30januari 1987, NJ 1988, 90 (Nibourg/Zuid-
wolde); HR 26 februari 1988, NJ 1988,489 (DsseJmuidenIBrink); HR 17 november 1989, NJ 1990,
746 (Ve1senlDeWaard); HR 31 mei 1991, NJ 1993, 112 (Van Gog/Nederweert); HR 12juni 1992,
NJ 1993, 113(Bedrijfsvereniging/Boulogne); HR 13november 1992, NJ 1993, 639 (Lanser/Haarlern-
mermeer); HR 14 mei 1993, NJ 1993, 641 (ArubalPlaya/Liquor); HR 1juli 1993, RvdW 1993, 160
(Staat/NCB).

10 Zie o.m. HR 31 mei 1991, NJ 1993, 112 (Van GoglNederweert).
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administratieve reehter tot oordelen kan worden geroepen, tot een ander oordeel komt
dan deze; 2. voorkomen moet worden dat de burgerlijke reebter zieb moet begeven
in vragen die typiscb tot bet werkterrein van de administratieve reebter beboren; 3.
voorkomen moet worden dat partijen - met name de burger - opnieuw moeten gaan
strijden over zaken en reehtsvragen waaromtrent reeds is beslist in een voldoende
reebtsbeseberrning biedende reebtsgang.
Sleehts bij boge uitzondering en onder bijzondere omstandigbeden toont de Hoge Raad
zieb bereid om van bet beginsel van de formele reebtskraebt af te wijken. Tot op beden
beeft hij drie categorieen uitzonderingen aanvaard. In de volgende drie situaties is
de burgerlijke reebter, boewel een administratieve reebtsgang beeft opengestaan,
desondanks tot zelfstandig oordelen bevoegd e.q. kan de burger desondanks ontvankelijk
in zijn vordering worden verklaard: 1. aan het overbeidsliehaam is te wijten, althans
de burger kan niet worden aangerekend, dat geen gebruik is gemaakt van de
administratieve rechtsgang"; 2. de burger en bet overbeidsliebaam zijn bet erover
eens dat bet door bet overbeidsliehaam genomen besluit onreebtmatig was": 3.
voorafgaand en losstaand van bet genomen overheidsbesluit, waartegen een
administratieve reebtsgang openstond, beeft bet overbeidsliehaam onreebtmatig

II Zie: HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 (Heesch/Van de Akker) en HR II november 1988, NJ 1990,
563 (Ekro/Staat). In HeeschlVan de Aller, betreffende een bestuursbesluit tot het vorderen van een
financiele bijdrage voor het verlenen van een uitwegvergunning, werd eenuitzondering op het beginseI
van de formele rechtskracht aanvaard, omdat Heesch en Van de Akker er beide vanuit waren gegaan
dat het vorderen van een uitwegbijdrage aangemerkt moest worden als een rechtshandeling naar
burgerlijk recht waartegen geen Arob-beroep ingesteld kon worden. Deze veronderstelling was op
zich gerechtvaardigd, omdat eerst mi het verstrijken van de Arob-beroepstermijn, uit een uitspraak
van de ARRS bleek dat het vorderen van een uitwegbijdrage gekwalificeerd moest worden als een
Arob-beschikking. In Ekro/Staat, waarin de rechtmatigheid van heffingen voor het keuren van vlees
(de zogenaamde 'keurlonen) ter beorrdeling stond, werd eveneens een uitzondering aanvaard, orndat
de Staatomtrent de al dan niet Arob-appellabiliteit van de desbetreffende heffingen een 'ondoorzichtige
juridieke situatie' had gecreeerd, waardoor Ekro er gerechtvaardigd vanuit had mogen gaan dat de
heffingen een privaatrechtelijk karakter hadden, welk karakter aan het instellen van Arob-beroep in
de weg stond.

12 Om deze uitzondering op het beginsel van de formele rechtskracht aan te kunnen nemen is voldoende
'dat de burger zich op het standpunt stelt dat van onrechtmatigheid sprake is en hij uit de verklaringen
en gedragingen van het overheidslichaam begrijpt en in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs
mag begrijpen dat het overheidslichaam die onrechtrnatigheid erkent, zodat op dit punt geen geschil
bestaat, dat voor beslissing door een adrninistratieve rechter in aanmerking komt'. Aldus werd
overwogen in HR 18juni 1993, NJ 1993,642 (St. OedenrodeNan Aarle). Hetarrest betrofhetgeval
van B&W van St. Oedenrode die geweigerd hadden de bestemrning van het pand van Van Aarle te
wijzigen. Tegen deze beschikking diende Van Aarle een bezwaarschrift in, dat werd afgewezen.
Hangende de beroepprocedure bij de ARRS, gaf de gemeente te kennen, na advies te hebben
ingewonnen, datzij op een hernieuwd verzoek positiefzou beslissen. Nil deze kennisgeving trok Van
Aarle het beroep bij de ARRS in.
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gehandeld door onjuiste inlichtingen te verstrekken, door een onjuiste toezegging te
doen, of door anderszins verwaehtingen te wekken die schade hebben veroorzaakt."

Toegespitst op eenzijdige overheidstoezeggingen in bet privaatreeht heeft het
vorenstaande de volgende eonsequenties. Enerzijds is het kader, waarbinnen de eiviele
reehter de sehending van overheidstoezeggingen kan toetsen en daaraan saneties kan
verbinden, ruimer dan dat van de administratieve reehter, doordat zijn eompetentie,
anders dan die van de administratieve rechter, niet athankelijk is gesteld van de
aanwezigheid van een voor beroep vatbaar 'besluit'. Als gevolg hiervan heeft de
burgerlijke reehter met name ruimere mogelijkheden om schadevergoeding wegens
sehending van een overheidstoezegging toe te kennen. Waar de administratieve reehter
alleen sehadevergoeding kan toekennen wanneer het (appeUabele) besluit, waarmee
de toezegging verband houdt of waarin de niet-nakoming van de toezegging besloten
ligt, wordt vernietigd, kan de burgerlijke reehter. onathankelijk van een al dan niet
appellabel 'besluit' of de vernietiging daarvan, schadevergoeding toekennen. Anderzijds
eehter volgt uit het systeem van reehtsbeseherming tegen de overheid dat sleehts in
een relatief kleine eategorie van gevallen nakoming van een overheidstoezegging bij
de burgerlijke reehter kan worden gevorderd. Ten aanzien van de meeste soorten
overheidstoezeggingen is de burgerlijke reehter materieel onbevoegd om een
veroordeling tot nakoming uit te spreken. Voor een goed begrip van de overheidstoe-
zegging in het privaatreeht is het van belang deze tegenstelling nakoming/sehade-
vergoeding in het aehterhoofd te houden. In de volgende paragrafen 1.2 en 1.3 zal
ik dit nader toeliehten.

1.2 Nakoming van eenzijdige overheidstoezeggingen in het privaatrecht

Stet. een wethouder zegt aan X toe dat hem een vergunning voor de bouw van een
opslagloods zal worden verleend. B&W weigeren de door X ingediende vergunnings-
aanvraag te honoreren, omdat zij de voorgenomen bouw in strijd aehten met de
voorsehriften van de plaatselijke bouwverordening. Aldus wordt de toezegging niet
gestand gedaan.
In de onderhavige situatie kan X niet via de burgerlijke reehter nakoming van de
toezegging afdwingen. De sehending van de toezegging houdt namelijk reehtstreeks
verband met, e. q. ligt besloten in, het weigeringsbesl ui t van B&W. Di t weigeringsbe-
sluit is een 'besluit' in de zin van de Awb waartegen, na bezwaar, beroep bij de
reehtbank openstaat." Als X nakoming van de toezegging (dus afgifte van de
bouwvergunning) wil afdwingen zal hij, langs de voorgesehreven administratief-

13 Zie HR 2 februari 1990, NJ 1993, 635 (Staat/Bolsius). In paragraaf 1.3 korn ik hierop terug.
14 Ten overvloede wijs ik erop dat het in de rede ligt dat het Awb-procesrecht 'voldoende rechtsbescher-

ming' biedt.
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rechtelijke weg, veroietiging van het weigeringsbesluit van B&W moeten vorderen.
Verzuimt hij dit, dan krijgt het weigeringsbesluit 'formele rechtskracht', zodat X.
wanneer hij bij de burgerlijke reehter nakoming van de toezegging vordert, niet-
ontvankelijk in zijn vordering verklaard zal (moeten) worden.

Di t voorbeeld maakt duidelijk dat, zodra de schending van een overheidstoezegging
besloten ligt in of rechtstreeks verband houdt met een overheidsbesluit. waartegen
een 'voldoende rechtsbeseherming' biedende administratieve rechtsgang openstaat,
bij de burgerlijke rechter geen nakoming van de toezegging kan worden gevorderd.
Anders geformuleerd: bij de eiviele reehter kan alleen nakoming van een overheidstoe-
zegging worden gevorderd, wanneer de niet-nakoming van de toezegging niet besloten
ligt inof geen verband houdt met een overheidsbesluit dat langs administratiefrechtelijke
weg kan worden aangevoehten. De verschillende administratieve rechtsgangen bezien,
met name die waarop het Awb-proeesreeht van toepassing is, betekent een en ander
in grote lijnen dat een vordering tot nakoming van een overheidstoezegging bij de
burgerlijke reehter in beginsel aileen kans van slagen heeft wanneer de toezegging
een rechtshandeling naar burgerlijk recht, een feitelijk handel en of een besluit van
algemene strekking" tot onderwerp heeft of daarmee verband houdt.

1.3 Schadevergoeding wegens schending van overheidstoezeggingen in het
privaatrecht

Voor zover het gaat om sehadevergoeding wegens schending van een overheidstoezeg-
ging, zijn, zoals gezegd, ruime bevoegdheden voor de burgerlijke reehter weggelegd.
Niet alleen in situaties waarin geen administratieve rechtsgang openstaat (openstond),
maar soms ook wanneer de schending van een overheidstoezegging wei langs
administratiefrechtelijke weg kan (kon) worden aangevochten, kan hij schadevergoeding
toekennen. Aan de hand van een kort voorbeeld valt dit te verduidelijken.

Neem wederom het geval van de wethouder die aan X toezegt dat hem een
bouwvergunning zal worden verleend. B&W weigeren deze toezegging na te komen,

15 Voor de invoering van de Awb gold dat beroep bij de administratieve reehter tegen besluiten van
algemene strekking vrijwel altijd was uitgesloten; zie art. 2 lid 2 sub a Wet Arob, art. 1 lid 2 TwK
en art. 2 Wet ARBO. De Awb heeft hierin vooralsnog nauwelijks verandering gebracht. Art. 8:2 sub
a Awb bepaalt dat geen administratief beroep kan worden ingesteld tegen besluiten inhoudende een
algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel, lngevolge art. 8:2 sub ben c Awb kan evenmin
beroep worden ingesteld tegen de intrekking, de vaststelling van de inwerlcingtreding en degoedkeuring
van deze besluiten. Vanaf januari 1999 zal eehter wel beroep bij de administratieve reehter tegen
algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels kunnen worden ingesteld. In art. VI a
Overgangsbepalingen is namelijk bepaald dat art. 8:2 Awb vijf jaar na de inwerlcingtreding van de
Awb van reehtswege zal vervallen, Tot dat moment is voor de burgerlijke reehter nog een belangrijke
taak weggelegd om besluiten van algemene strekking te toetsen aan de geschreven en ongeschreven
regels van publiekreeht.
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omdat zij de afgifte van de bouwvergunning in strijd achten met de voorschriften van
de plaatselijke bouwvergunning. X, die afgaand op de toezegging reeds voorberei-
dingshandelingen heeft verricbt, lijdt hierdoor schade.
In casu kan X de gemeente langs drie wegen tot schadevergoeding aanspreken. In
de eerste plaats kan hij via de administratiefrecbtelijk voorgeschreven bezwaar- en
beroepprocedure de vernietiging van het weigeringsbesluit vorderen en aanvullend
op de voet van art. 8:73 Awb de rechtbank verzoeken de gemeente te veroordelen
tot vergoeding van de schade die hij ten gevolge van het weigeringsbesluit lijdt of
heeft geleden. In de tweede plaats kan X, nadat het weigeringsbesluit door de
administratieve recbter is vernietigd, bij de burgerlijke rechter scbadevergoeding
vorderen. De onrecbtmatigheid van het weigeringsbesluit en de schuld van de gemeente
zijn alsdan in beginsel gegeven." In de derde plaats kan X, zonder eerst bet
weigeringsbesluit langs administratiefrechtelijke weg aan te vecbten, recbtstreeks bij
de burgerlijke rechter vergoeding vorderen van de schade die bij heeft geleden doordat
bij afgaand op de toezegging van de wethouder reeds voorbereidingshandelingen heeft
verricbt. Deze laatste schadevergoedingsmogelijkbeid, die uitdrukkelijk is erkend in
HR 2 februari 1990, NJ 1993, 635 (Staat/Bolsius)" , verdient nadere toelicbting omdat
zij de taakverdeling tussen de burgerlijke en administratieve rechter lijkt te verstoren.
Wanneer X zich direct tot de burgerlijke rechter wendt kan hij de rechtmatigheid van
het door B&W genomen weigeringsbesluit als zodanig niet meer ter discussie stellen.
Want, doordat bij geen gebruik beeft gemaakt van de openstaande administratieve
recbtsgang beeft bet weigeringsbesluit 'formele rechtskracht' gekregen. WeI kan X,
blijkens het arrest Staat/Bolsius, de handelwijze van de wethouder, voorafgaand aan
het weigeringsbesluit, afzonderlijkcivielrechteli jk aanvechten. Dat wil zeggen: X kan,
uitgaande van de recbtmatigheid van bet weigeringsbesluit, op grond van omechtmatige
daad bij de civiele rechter vergoeding vorderen van de schade die bij lijdt doordat
de toezegging van de wethouder hem op het verkeerde been beeft gezet. Op bet eerste
gezicbt lijkt deze onrechtmatige daads-actie een inbreuk te vormen op het beginsel
van de formele rechtkracht, omdat het door B&W genomen besluit tot niet-honorering
van de toezegging, zowel wat zijn wijze van totstandkoming als wat zijn inhoud betreft,
door de burgerlijke rechter rechtmatig moet worden geacht. Bij nader inzien is van
een inbreuk echter geen sprake. De rechtsvraag die aan de burgerlijke recbter ter
beantwoording wordt voorgelegd is namelijk een andere dan waarover de administratie-
ve rechter kan oordelen. Laatstgenoemde kan slechts toetsen of het vertrouwensbeginsel
met zich meebrengt dat het weigeringsbesluit al dan niet vernietigd moet worden.
Zoals in bet vorige boofdstuk bleek, komt het bij deze toets aan op een afweging van
de belangen die X bij nakoming van de toezegging beeft contra de belangen die zich

16 Zie hiervoor paragraaf 1.1 en de in noot 9 genoemde rechtspraak.
\7 Eerder, in HR 22 november \985, NJ \986,722 (V&D/Groningen), had de Hoge Raad reeds in

soortgelijke zin beslist.
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tegen nakoming van de toezegging verzetten. Denkbaar is dat deze belangenafweging
in het nadeel van X uitpakt omdat de voorschriften van de bouwverordening, en
daarmee mogelijkerwijs tevens belangen van derden c.q. het algemeen belang, zich
tegen honorering van de toezegging verzetten. De burgerlijke rechter daarentegen
heeft de mogelijkheid om de toezegging, los van het weigeringsbesluit en de daarmee
gepaard gaande belangenafweging, op haar onrechtmatigheidsgehalte te toetsen.
Uitgaande van de rechtmatigheid van het weigeringsbesluit, kan hij beoordelen of
het doen van de toezegging als zodanig een onrechtmatige daad oplevert nu X reeds
v66r het weigeringsbesluit zijn gedrag op de toezegging heeft afgestemd en schade
Iijdt doordat de afgifte van de toegezegde vergunning uitblijft. Of valide argumenten
aanwijsbaar zijn voor de vergunningsweigering doet daarbij in beginsel niet ter me,
omdat uit het weigeringsbesluit van B&W zelf afgeleid kan worden dat de wethouder
ten onrechte een toezegging heeft gedaan en aldus onzorgvuldig heeft gehandeld.
Kortom, doordat de schadeveroorzakende toezegging in casu zelfstandige betekenis
heeft en los van het weigeringsbesluit door de burgerlijke rechter kan worden getoetst,
welke mogeli jkheid de administratieve rechter niet heeft, wordt de taakverdeling tussen
de burgerlijke en administratieve rechter niet verstoord. 18

Wat de inhoud en omvang van de in casu door de burgerlijke rechter te hanteren
onrechtmatigheidstoets betreft, merk ik aanvullend nog in het kort het volgende op.
Hoewel uit het weigeringsbesluit van B&W blijkt dat de wethouder ten onrechte de
toezegging heeft gedaan, staat daarmee de schadeplichtigheid van de gemeente nog
niet zonder meer vast. Daartoe zal de burgerlijke rechter uiteraard eerst moe ten
onderzoeken of het onzorgvuldig gedrag van de wethouder aan de gemeente kan worden
toegerekend en voorts of en welke gerechtvaardigde verwachtingen X in de gegeven
omstandigheden aan de toezegging mocht ontIenen. lndien blijkt dat X geen
gerechtvaardigde verwachtingen aan de toezegging kon ontIenen, zal hij zijn schade
niet op de gemeente kunnen verhalen.

Uit het vorenstaande volgt dat ter me van bepaalde overheidstoezeggingen,
waarvan privaatrechtelijk geen nakoming kan worden gevorderd, bij de burgerlijke
rechter soms wel schadevergoeding kan worden gevorderd. Als gevolg hiervan dient
ten aanzien van overheidstoezeggingen in het privaatrecht, meer dan in het bestuurs-
recht, een scherp onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds nakoming en
anderzijds schadevergoeding. Of de overheid in een gegeven situatie tot nakoming
van een toezegging kan worden gedwongen danwel of zij in diezelfde situatie tot

18 Zie in dezelfde zin: M. Scheltema in zijn noot onder HR 2 februari 1990, NJ 1993, 635 (Staat/Bolsius).
Hij betoogt: 'Een soortgelijke redenering ligt ook ten grondslag aan art. 6:3 Awb. Daar wordt voor
besluiten ter voorbereiding van een ander besluit bepaald dat deze niet vatbaar zijn voor beroep: zij
moeten bij de reehter aan de orde worden gesteld bij het eindbesluit. Dit is echter anders indien het
voorbereidingsbesluitde belanghebbende "los van het voorte bereiden besluitrechtstreeks in zijn belang
treft". In dat geval is een afzonderlijke reehtsbeschermingsvoorziening nodig'.
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schadevergoeding kan worden verplicht, betreffen deels verschillende vragen die een
verschillende beoordelingsaanpak vergen.

1.4 De wenselijkheid om de administratieve en civiele rechtspraak op elkaar
af te stemmen

Het is mijns inziens wenselijk dat de maatstaven, die in de administratieve en civiele
rechtspraak bij de beoordeling van overheidstoezeggingen worden gehanteerd, zoveel
mogelijk op elkaar worden afgestemd. Inde eerste plaats omdat in bepaalde gevallen,
ZOalShiervoor bleek, overheidstoezeggingen zowel aan de administratieve als aan de
burgerlijke rechter ter beoordeling kunnen worden voorgelegd. Ondanks het verschil
in beoordelingskader tussen nakoming en schadevergoeding zou het onwenselijk zijn
wanneer er ongerecbtvaardigde verschillenzouden kunnen ontstaan tussen uitkomsten
van de facto gelijke situaties. In de tweede plaats is afstemming gewenst, omdat het
vaak van min of meer toevallige omstandigheden athangt of een vordering tot nakoming
van een overheidstoezegging bij een administratieve recbter of bij de burgerlijke rechter
moet worden ingesteld. Een voorbeeld hiervan vormen toezeggingen met betrekking
tot subsidies. Sommige subsidies dragen bet recbtskarakter van een administratiefrechte-
lijk besluit. Andere subsidies worden in de vorm van een privaatrecbtelijke overeen-
komst gegoten. Zo is bet mogelijk dat zowel de administratieve als de burgerlijke
rechter met een vordering tot nakoming van een toezegging, gedaan in bet kader van
een subsidieverlening, kunnen worden geconfronteerd. Het valt niet goed in te zien,
waarom de administratieve en de burgerlijke recbter ten aanzien van dergelijke
toezeggingen verschillende beoordelingscriteria zouden moeten banteren, nu bet in
wezen gaat om gelijke situaties.

1.S Behandeling van civiele recbtspraak aan de hand van een vergelijking met
de administratieve rechtspraak

In dit hoofdstuk zal de rol en betekenis van de overheidstoezegging in het privaatrecht
worden onderzocht. Gegeven dat overheidstoezeggingen in het privaat- en bestuursrecht
deels binnen een ander beoordelingskader aan de orde komen, en bet onderscbeid
tussen nakoming en schadevergoeding indachtig, zullen de administratieve en civiele
rechtspraak met elkaar worden vergeleken. Omwille van de duidelijkheid en
vergelijkbaarheid zal daarbij zoveel mogelijk dezelfde paragraafindeling worden gehan-
teerd als in het vorige hoofdstuk.
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2 Wat is een toezegging?

2.1 Problemen bij begripsbepaling

In het vorige hoofdstuk merkte ik op dat de vraag naar de wezenskenmerken van
toezeggingen in de administratiefrechtelijke jurisprudentie niet of nauwelijks aan de
orde komt. In het merendeel van de procedures dient de administratieve reehter als
onweersproken aan te nemen dat een toezegging is gedaan, waarna de procedure wordt
toegespitst op de rechtsgevolgen van de toezegging. Desondanks bleek bet in bet vorige
hoofdstuk mogelijk om, aan de hand van (veelal impliciet) uit de recbtspraak te
herleiden criteria. toezeggingen van andere bestuursbandelingen en -gedragingen te
onderscbeiden.

Ook in de civiele recbtspraak wordt de vraag of sprake is van een toezegging
verdrongen door de vraag naar de recbtsgevolgen van de toezegging. Daarnaast zijn
nog andere oorzaken aan te wijzen waarom bet problematiscb is om in de privaat-
recbtelijke jurisprudentie criteria te ontdekken die kunnen bijdragen aan de afbakening
van het begrip 'toezegging'.
De belangrijkste oorzaak werd in de vorige paragraaf reeds kort aangestipt:
Overheidstoezeggingen worden vaak in bet kader van een op grond van onrechtmatige
daad ingestelde schadevergoedingsactie aan de burgerlijke recbter ter beoordeling
voorgelegd. In dergelijke gevallen gaat bet doorgaans primair om de vaststeUing of
sprake is van geschonden gerechtvaardigde verwacbtingen die de burger op onrechtma-
tige wijze schade hebben berokkend. Of de schade is veroorzaakt door een 'toezegging'
of door een andere vertrouwenswekkende overheidsgedraging komt dan vaak slecbts
zijdelings aan de orde. Soms wordt door allerlei bijzondere omstandigheden, die op
zicb al voldoende zijn om de schadevordering toe te wijzen, de rol van de toezegging
volledig op de acbtergrond gehouden. Een voorbeeld in dit verband is HR 16 juni
1989, NJ 1990, 214 (Helmond/Ottenheijm):
Ottenheijm had in strijd met de plaatselijke bouwvoorscbriften een paardestal gebouwd.
Onder aanzegging van bestuursdwang maande de gemeente bem aan tot ontruiming
en sloop van de paardestal. Later yond een gesprek plaats tussen Ottenheijm en de
verantwoordelijke wetbouder waarin besproken werd of de illegale paardestal alsnog
een geoorloofde bestemmrning zou kunnen krijgen. In duidelijke bewoordingen gaf
de wetbouder te kennen andere bestemmingsmogelijkheden voor de paardestal te willen
onderzoeken, Korte tijd hierna, ging de gemeente, zonder verder iets van zicb te hebben
laten horen, rauwelijks over tot de ontruiming en sloop van de paardestal. Tegen bet
dwangbevel tot invordering van de gemaakte kosten ter zake van de ontruiming en
sloop kwam Ottenheijm in verzet. Ottenheijm voerde aan dat hij, op basis van het
met de wetbouder gevoerde gesprek, er gerechtvaardigd op had mogen vertrouwen
dat de eerder aangekondigde bestuursdwang niet of in ieder geval niet zonder nader
bericht zou plaatsvinden. Door dit vertrouwen te scbenden en door rauwelijks tot sloop
over te gaan had de gemeente volgens Ottenheijn onzorgvuldig gehandeld en hem
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op onrechtmatige wijze schade berokkend. Ottenheijm was van mening dat de gemeente
hem minimaal de kans had moeten bieden de paardestal zelf af te breken, hetgeen
aanzienlijk kostenbesparend zou zijn geweest. De Hoge Raad achtte het verzet van
Ottenheijm tegen de kosteninvordering gegrond, kort samengevat op grond van de
overweging dat de gemeente in de gegeven omstandigheden onzorgvu1dig had gehan-
deld.
Naar mijn mening kan uit de feiten, die aan het arrest ten grondslag Iiggen, worden
afgeleid dat de wethouder tegenover Ottenheijm een toezegging had gedaan. Dit aspect
kwam in het arrest echter in het geheel niet aan de orde. Achteraf gezien was dit ook
niet nodig, omdat reeds op grond van andere bijzondere omstandigheden kon worden
geconstateerd dat de gemeente onzorgvuldig had gehandeld jegens Ottenheijm.

Een andere complicerende factor bij het zoeken naar de wezenskenmerken van
overheidstoezeggingen in het privaatrecht wordt veroorzaakt door de rechtsfiguur
'overeenkomst'. Vorderingen uit hoofde van een toezegging worden vaak gebaseerd
op overeenkomst. In bijna aIle civielrechtelijke procedures komt weI de vraag aan
de orde of de toezegging een verbintenis uit overeenkomst in het Ieven heeft geroepen.
In bepaalde gevallen concludeert de burgerlijke rechter tot het bestaan van een
overeenkomt, in andere soortgelijke gevaIlen weer niet. De rechter verzuimt veelal
duidelijke onderscheidende criteria aan te geven.

Ondanks voormelde problemen zal ik in de navolgende paragrafen trachten het
begrip 'overheidstoezegging' af te bakenen. Welke specifieke kenmerken zijn, expliciet
of impliciet, in de privaatrechtelijke jurisprudentie te onderkennen? Als leidraad zal
ikhierbij gebruik maken van de resultaten die het vorige hoofdstuk hebben opgeleverd.
Aan de hand van de uit de administratieve rechtspraak afgeleide kenmerken, zal worden
nagegaan of en in hoeverre deze ook opgaan voor de overheidstoezegging in het
privaatrecht.

2.2 Een toezegging stelt een bepaalde bandelwijze in bet vooruitzicbt en gaat
doorgaans vooraf aan een later nog formeel te nemen besluit of te
verricbten bestuurshandeling

Een overheidstoezegging geeft aan hoe in de toekomst zal worden gehandeld. Door
middel van een toezegging geeft de overheid aan op welke wijze zij gebruik zal maken
van een haar toekomende bevoegdheid. Op dit punt vertonen de administratieve en
civiele rechtspraak onderling geen verschillen. Verschillen bestaan slechts voor zover
het betreft de aard van de bestuurshandeling die in het vooruitzicht wordt gesteld.
Toezeggingen in bet bestuursrecht bebben veelal betrekking op •besluiten' en •beschik-
kingen'. Dergelijke overheidstoezeggingen zijn ook in de civiele rechtspraak terug
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te vinden, maar dan in ket leader van een schadevergoed.ingsactie. 19 Daarnaast omvat
de civiele rechtspraak een aantal categorieen overheidstoezeggingen die in de
administratieve rechtspraak niet of nauwelijks zijn terug te vinden. Ik doel hierbij
op toezeggingen die betrekking hebben op privaatrechtelijke overeenkomsten", op
besluiten van algemene strekking" en op het verrichten van feitelijke handelingen.

Een voorbeeld van een toezegging die een feitelijk handelen in het vooruitzicht
stelt, is te vinden in Pres. Rb. Middelburg 30 JUDi 1989, KG 1989, 349:
Bruijnooge, een mosselhandelaar uit Zeeland, wilde een verlaagde inrit in het trottoir
van de straat laten aanbrengen opdat hij zijn bestelwagen in zijn achtertuin zou kunnen
parkeren. Van gemeentewege werd hem toegezegd dat hij het trottoir op eigen kosten
mocht vedagen. Nadat de buurman van Bruijnooge, ook een mosselhandelaar, tegen
deze toezegging protest had aangetekend, trok de gemeente haar toezegging in.
Bruijnooge stelde tegen deze intrekking Arob-beroep in en verzocht de VzARRS een
voorlopige voorziening te treffen. De Voorzitter verklaarde Bruijnooge niet-ontvankelijk
in zijn verzoek, omdat het al dan niet verlagen van het trottoir een feitelijk handelen
betrof dat geen rechtsgevolgen in het leven riep. Ook het besluit tot intrekking van
de toezegging was volgens de Voorzitter geen beschikking in de zin van de Wet Arob.
Aldus zag Bruijnooge zich genoodzaakt bij de burgerlijke rechter een vordering in
te stellen. Uiteindelijk werd door de President in kort geding beslist dat de gemeente
onrechtmatig jegens Bruijnooge gehandeld had door de toezegging in te trekken.

2.3 Ret eenzijdige karakter van overheidstoezeggingen; onderscheid met en
afbakeningsproblemen ten opzichte van overeenkomsten

Overheidstoezeggingen in het bestuursrecht worden gekenmerkt door eenzijdigheid.
De overheid zegt iets toe zonder dat daar een tegenprestatie van de burger tegenover
staat. Dit kenmerk van eenzijdigheid is ook in de civiele rechtspraak terug te vinden.
Omdat overeenkomsten doorgaans een wederkerig karakter dragen - tegenover de
toegezegde prestatie van de een staat een tegenprestatie van de ander - lijkt hiennee
in beginsel het onderscheid tussen overeenkomsten en toezeggingen gegeven. Uit
verschillende civielrechtelijke procedures blijkt echter dat het onderscheid niet altijd
even duidelijk is aan te geven. Met name is onduidelijk waar de grens ligt tussen
'wederkerigheid' en 'eeozijdigheid'. Voorts luidt de vraag of een toezegging in bepaalde

19 Zie hiervoor paragraaf 1.3.
20 Ziebijvoorbee1dHR 13februari 1981, NJ 1981,456 (Heesch/Reijs) betreffende een grondruilovereen-

komst en HR 10september 1993, RvdW 1993, 168(Den Dulk/Curacao) betreffende een erfpachtover-
eenkomst.

21 Zie bijvoorbee1d HR 19 februari 1993, AB 1993,305 (Aruba/Trias), betreffende een toegezegde
overheidsgarantie, waarvoor een Landsverordening tot stand gebracht moest worden. In paragraaf
5.4.1 van dit hoofdstuk kom ik nog uitvoerig terug op dit arrest.

102



De overheidstoezegging in de civiele rechtspraak

gevallen als een eenzijdige overeenkomst kan worden gekwalificeerd. Een bekend
voorbeeld in dit verband is HR 22 februari 1974, NJ 1975, 381 (Bijstandsovereen-
komst-arrest), De casus was, zeer summier weergegeven, de volgende.
De van rijkswege verstrekte subsidie was voor de Vereniging voor Kinderbescberming
te Breda ontoereikend om de kosten, verbonden aan de uitoefening van baar taak,
voUedig te dekken. Tegen deze acbtergrond werd door of namens de gemeente Roosen-
daal aan de Vereniging toegezegd dat zij bet niet-gesubsidieerde deel van de kosten,
die gemoeid waren met de door de Vereniging reeds aanvaarde en in de toekomst
nog te aanvaarden voogdijen over uit de gemeente Roosendaal afkomstige kinderen,
(de zogenaamde meerkosten), voor haar rekening zou nemen. Najaren acbtereen deze
toezegging jegens de Vereniging te bebben nageleefd, trok de gemeente baar toezegging
op een gegeven in, stellende dat deze in strijd was met art. 83 ABW. In cassatie kwam
onder meer de vraag aan de orde wat bet recbtskarakter van de toezegging was. Moest
de toezegging nu worden bescbouwd als een eenzijdige publiekrecbtelijke rechts-
bandeling of als een bescbikking? Of was sprake van een privaatrecbtelijke overeen-
komst? In cassatie voerde de gemeente aan dat baar toezegging gekwalificeerd moest
worden als een publiekrecbtelijke eenzijdige recbtsbandeling. Van een wederkerige
privaatrecbtelijke overeenkomst kon volgens de gemeente geen sprake zijn omdat tegen-
over baar toezegging generlei verplicbting van de Vereniging stond. Tegenover baar
toezegging stond nocb een bereidverklaring van de Vereninging inboudende dat zij
voogdijen zou aanvaarden of continueren, nocb enige andere prestatie. De Hoge Raad
bestempelde de toezegging van de gemeente als een overeenkomst. Hij overwoog dat
tussen de gemeente en de Vereniging een overeenkomst was ontstaan, omdat de toezeg-
ging in de eerste plaats door de Vereniging was aangenomen en in de tweede plaats
baar grond yond in de door de Vereniging aanvaarde c.q. te aanvaarden voogdijen
over uit de gemeente Roosendaal afkomstige minderjarigen. Hieraan deed niet af,
zo vervolgde de Hoge Raad, dat tegenover de toezegging geen verplicbting van de
Verenigingjegens de gemeente stond. Roe deze laatste toevoeging moet worden uitge-
legd, is niet belemaal duidelijk. Bedoelde de Hoge Raad aan te geven dat in casu geen
sprake was van een wederkerige overeenkomst maar van een eenzijdige overeen-
komst?" Of beeft bij dit juist in bet midden willen laten en maakt bet vol gens bern
niet uit of sprake is van eenzijdigbeid of wederkerigbeid? Roe bet ook zij, een en
ander roept boe dan ook de vraag op waar de grens ligt tussen eenzijdige overeenkom-
sten en eeozijdige toezeggingen. Wordt de grens wellicbt bepaald door bet feit of de
toezegging al dan niet is aanvaard? Vooralsnog laat ik deze vraag onbeantwoord. In
boofdstuk 4 paragraaf 3.2 kom ik bierop nog terug.

22 Zie in deze zin annotator A.R. Bloembergen: 'Aan de overeenkornstenleer staat voorts volgens de
HR niet in de weg, dat tegenover de toezeggingen geen verplichtingen van de vereniging stonden.
In de gebruikelijke terminologie hebben we hier dus te doen met eenzijdige en niet met wederkerige
overeenkomsten. '
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Een ander bekend arrest waarin het onderscheid tussen toezeggingen en overeen-
komsten aan de orde kwam is HR 13 februari 1981, NJ 1981,456 (Heesch/Reijs).
Het ging hier om het volgende:
Tijdens een onderhoud bereikten Reijs en B&W van de gemeente Heesch mondelinge
overeenstemming over het sluiten van een grondruilovereenkornst, waarna Reijs de
toezegging verkreeg dat de concept-overeenkornst ter goedkeuring aan de gemeenteraad
zou worden voorgelegd. Deze toezegging werd, geheel tegen de lijn der verwachtingen,
niet nagekomen. B&W legden de ruilovereenkomst niet aan de gemeenteraad ter goed-
keuring voor, omdat zij plotseling tot het gewijzigde inzicht waren gekomen dat een
onteigening een goedkopere oplossing zou bieden voor de gemeente. De voorgenomen
transactie met Reijs werd vervolgens nimmer ten uitvoer gebracht. De percelen grond
van Reijs, die onderdeel uitmaakten van de aanvankelijk beoogde overeenkomst, werden
uiteindelijkdoor rniddel van een onteigeningsprocedure onteigend. AI met alleed Reijs
hierdoor schade. De procedure werd onder meer toegespitst op de vraag of de
toezegging van B&W als een overeenkomst moest worden gekwalificeerd. Had de
toezegging voor B&Ween contractuele verplichting in het leven geroepen de ruilover-
eenkomst aan de gemeenteraad voor te leggen? Nadat de rechtbank had beslist dat
B&W een rechtens bindende toezegging hadden gedaan, waarvan de schending de
gemeente tot schadevergoeding verplichtte, voerde de gemeente in hoger beroep aan
dat de rechtbank ten onrechte had verondersteld dat op B&W een verplichting uit over-
eenkornst rustte om de ruilovereenkomst ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor
te leggen. Volgens de gemeente kon van een overeenkomst geen sprake zijn omdat
tussen Reijs en B&W geen wilsovereenstemrning tot stand was gekomen. Het hof
was evenwel van mening dat door wilsovereenstemrning tussen Reijs en B&W wei
een overeenkomst was tot stand gekomen. Het feit dat B&W de toezegging hadden
gedaan in reactie op een verzoek van Reijs, betekende volgens het hof dat beide partijen
wilden dat de ruilovereenkomst aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd 'zodat
dit wel degelijk als tussen Reijs en B&W (mede) overeengekomen moet worden aange-
merkt'. In cassatie voerde de gemeente aan dat het hof in strijd met de artikelen 167
en 171 gemeentewet had geoordeeld dat B&W uit hoofde van een overeenkornst
verplicht waren de ruilovereenkomst aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit betoog
yond bij de Hoge Raad gehoor. Hij overwoog:

'Een enkele schriftelijke toezegging van een orgaan van een rechtspersoon om een voorstel
tot het aangaan van een overeenkomst voor te leggen aan het orgaan van de rechtspersoon
dat bevoegd is over het aangaan van die overeenkomst te beslissen, doet voor die rechtsper-
soon nog niet een verbintenis uit overeenkomst tot nakoming van bedoelde toezegging
ontstaan. Het feit dat het orgaan dat de toezegging doet o.m. tot taak heeft - zoals het college
van B&W krachtens art. 209, aanhef en onder s, Gemeentewet - om voor te bereiden wat
voor een ander orgaan van de rechtspersoon ter overweging en beslissing moet worden
gebracht, brengt daarin geen verandering. '
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Waar de toezegging volgens het hof en A-G H~ als een overeenkomst gekwalif-
ceerd kon/moest worden, was volgens de Hoge Raad slechts sprake van een 'enkele
toezegging'. Jammer genoeg heeft hij verzuimd expliciet aan te geven waarom deze
toezegging niet als een overeenkomst kon worden beschouwd. Wellicht bad hij daarmee
een einde kunnen maken aan de, mede door het Bijstandsovereenkomst-arrest
veraorzaakte, onzekerheid om trent het onderscheid tussen toezeggingen en eenzijdige
overeenkomsten.

Het vrij recente arrest, HR 10 september 1993, RvdW 1993, 168 (Den Dulk/Cura-
cao), heeft aan de onduidelijkheid omtrent het onderscheid toezegging/overeenkomst
evenmin een einde kunnen maken. Het ging in dit arrest om het volgende.
Den Dulk had in 1986 bij het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao een
verzoek ingediend om het aan zee gelegen stuk domeingrond, waarop hij een hotel-
restaurant exploiteerde, aan hem in erfpacht te verscbaffen. In mei 1987 deelde het
Bestuurscollege per brief aan Den Dulk mede dat het bereid was een dee 1 van de
gevraagde grand aan hem in erfpacht toe te kennen. Toekenning van het gehele terrein
was vooralsnog niet mogelijk omdat eerst nog moest worden bestudeerd hoe de
plaatsvindende watersportactiviteiten opgevangen moesten worden. Tevens moest nog
worden onderzocht hoe de voorgenomen omzetting van de verbindingswegen verwezen-
lijkt zou moeten worden. Zodra daarover definitieve beslissingen zouden zijn genomen,
zou Den Dulk worden benaderd om de definitieve omvang van het in erfpacht uit
te geven terrein te bepalen. Op 20 januari 1988 werd door het Bestuurscollege het
besluit genomen om de, inmiddels door Domeinbeheer nader gespecificeerde, grand
aan Den Dulk in erfpacht uit te geven. Tijdens een informeel gesprek met een
gedeputeerde werd Den Dulk van dit besluit in kennis gesteld; een 'formele' kennisge-
ving zijdens het Bestuurscollege bleef achterwege. Nadat een nieuw Bestuurscollege,
in een andere politieke samenstelling, op Curacao was aangetreden, berichtte dit college
in februari 1989 aan Den Dulk dat het de toezegging van het vorige bestuurscollege
niet gestand kon doen, omdat de erfpachtuitgifte van de litigieuze granden aan Den
Dulk de toekomstige uitbreidingsplannen van een naburig gelegen containertermininal

23 In zijn conc1usie voor het aarest betoogde Haak dat de toezegging kon worden beschouwd als een
contractuele regeling die door B&W als vertegenwoordigers van de gemeente was aangegaan. Niets
stond volgens Haak eraan in de weg om gebondenheid van de gemeente aan deze regeling aan te nemen,
met name gezien de beperkte rechtsgevolgen hiervan. B&W hadden zich slechts verbonden om zich
een bepaalde inspanning te willen getroosten, namelijk om de voorgenomen transactie te bevorderen.
In casu was sprake van een 'inspanningsverbintenis' en niet van een 'resultaatsverbintenis'; B&W
hadden geen resultaat toegezegd in de zin dat de ruilovereenkomst zonder meer gesloten zou worden
of door de gemeenteraad zou worden goedgekeurd. Tegen bet aannemen van een inspanningsverbintenis
uit hoof de van een overeenkomst bestond volgens Haak geen bezwaar, in de eerste plaats omdat zij
paste binnen het kader en de strekking van art. 219 sub s gemeentewet, en in de tweede plaats omdat
gebondenheid aan de contractuele inspanningsverbintenis nog niet met zich meebracht dat de
gemeenteraad gebonden was aan het voorstel tot grondruil; na vervulling van de inspanningsverbintenis
stond het de gemeenteraad nog vrij het voorstel niet te accepteren.
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zouden blokkeren. Een uitbreiding van de containerterminal was naar zeggen van het
nieuwe Bestuurscollege in de nabije toekomst noodzakelijk in verband met de
toenemende havenactiviteiten op Curacao,
In cassatie kwam de vraag aan de orde of de toezegging van het vorige Bestuurscollege
een rechtsgeldige (voor-)overeenkomst in het leven had geroepen op grond waarvan
het Eilandgebied Curacao verplicht was de grond aan Den Dulk in erfpacht uit te
geven." Het gerecht in eerste aanJeg had geoordeeld dat een rechtsgeldige over-
eenkomst tot stand was gekomen. In hoger beroep besliste het hof dat slechts sprake
was van een 'principe-toezegging', die onvoldoende bepaald of bepaalbaar was om
het bestaan van een overeenkomst te kunnen aannemen. Daarbij oordeelde het hof
dat Den Dulk geen rechten kon ontlenen aan het door het Bestuurscollege genomen
besluit d.d. 20 januari 1988 (inhoudende dat het inmiddels nader gespecificeerde terrein
aan Den Dulk in erfpacht uitgegeven zou worden), omdat dit besluit 'met op de
geeigende wijze' aan hem ter kennis was gebracht. Volgens het hofhad zulks krachtens
art. 69 Eilandenregeling Nederlandse Antillen, door de gezaghebber moeten geschieden.
Dit oordeel werd door de Hoge Raad gecasseerd. Hij overwoog dat Den Dulk wei
rechten aan het besluit van 20 januari 1988 kon ontlenen, enerzijds omdat art. 69
Eilandenregeling met tot strekking had het beroep op een besluit van het Bestuurscolle-
ge door een belanghebbende uit te sluiten wanneer deze van dat besluit in kennis was
gesteld anders dan door de gezaghebber, en anderzijds omdat Den Dulk er vanuit
had mogen gaan dat de gedeputeerde, gelet op de omstandigheid dat grondzaken tot
diens portefeuille behoorde, bevoegd was om hem van het genomen besluit in kennis
te stellen. Hieraan verbond de Hoge Raad de consequentie dat 'tussen partijen een
overeenkomst is tot stand gekomen tot uitgifte in erfpacht overeenkomstig de brief
van 21 mei 1987 en het op 20 januari 1988 genomen besluit van het Bestuurscollege'.
Waarom naar het oordeel van de Hoge Raad sprake was van een overeenkomst, en
met van een eenzijdige toezegging zoals hethof en de A.-G. hadden betoogd, is (mij)
met geheel duidelijk. De Hoge Raad heeft de toezegging in casu uitgelegd als een
overeenkomst, zonder zijn uitleg nader te motiveren. Hierdoor blijft het onderscheid
tussen eenzijdige overheidstoezeggingen en overeenkomsten kwestieus.

2.4 Een toezegging is gericht op een specifieke situatie; onderscheid met alge-
mene uitlatingen

Evenals uit de administratieve rechtspraak blijkt uit de civiele rechtspraak dat toe-
zeggingen gericht (moeten) zijn op een specifieke situatie. Hierin onderscheiden

24 De tweede vraag in cassatie luidde of en in hoeverre het nieuwe Bestuurscollege de vrijheid toelcwam
om de toezegging c.q. overeenkomst in te trekken op grond van gewijzigd beleid. Op dit aspect van
bet arrest zal ik in paragraaf 5.4.2 van dit boofdstuk nader ingaan.
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toezeggingen zich van algemene uitlatingen. Dat algemene. niet specifiek gerichte
mededelingen niet als toezeggingen kunnen worden bestempeld. kan onder meer worden
afgeleid uit HR 27 januari 1978, NJ 1978, 617.
Dit arrest betrof het geval van mevrouw Van Hooff die in de gemeente Markelo een
stuk grond had gekocht, waarop volgens het geldende bestemmingsplan aileen agrari-
sche bebouwing was toegestaan. Op de grond beyond zich een groot stenen kippenhok,
dat Van Hooff wilde laten verbouwen tot zomerhuisje. Dienaangaande vroeg zij een
bouwvergunning aan, maar deze werd door B&W geweigerd wegens strijd met het
bestenuningsplan. Ondanks deze vergunningweigering, en zonder hiertegen in beroep
te komen, ging Van Hooff toch over tot de verbouwing van het kippeohok. Zij gokte
en vertrouwde erop dat, als het zomerhuisje maar eenmaal gebouwd zou zijn, de
gemeente wei tot 'legalisatie' over zou gaan. Enige tijd zag het ernaar uit dat Van
Hooff goed had gegokt; de gemeente ondernam gedurende een aantal jaren geen stappen
tegen Van Hooff. Toen de gemeente er op een gegeven moment evenwel achter kwam
dat Van Hooffhet kippeohok tot zomerhuisje had verbouwd, eiste de gemeente alsnog,
onder aanzegging van politiedwang, dat de verbouwing ongedaan zou worden gemaakt.
In kort geding" vorderde Van Hooff dat het de gemeente verboden zou worden tot
afbraak van het zomerhuisje over te gaan. Rechtbank en hof wezen haar vordering
af. In cassatie voerde Van Hooff aan dat zij er gerechtvaardigd op vertrouwd had
dat de gemeente Diet (meer) zou optreden tegen de verbouwing. Van Hooffbaseerde
haar verwachtingen met name op een krantebericht dat als volgt luidde: •Alle zomer-
huisjes in Markelo zijn geregistreerd. Vele huisjes zijn omgebouwde kippeohokken.
Voorts zijn er ook enkele klandestien gebouwd. B&W willen al deze huisjes nu als
wettelijk tot stand gekomen beschouwen. De registratie van de huisjes had in de eerste
plaats ten doel verdere klandestiene bouw tegen te gaan'. Uit dit krantebericht, dat
inhoudelijk vrijwel gelijk was aan een openbaar raadsstuk, had Van Hooff afgeleid,
zo stelde zij, dat de gemeente een 'generaal pardon' had afgekondigd. Volgens Van
Hooff kon dit 'generaal pardon' worden uitgelegd als een toezegging, inhoudende
dat haar zomerhuisje niet zou worden afgebroken. De Hoge Raad oordeelde dat Van
Hooff aan het desbetreffende krantebericht niet de gerechtvaardigde verwachting had
kunnen ontlenen dat haar zomerhuisje door de gemeente als gelegaliseerd beschouwd
zou worden. Van Hooff's conclusie dat de gemeente door middel van een 'generaal
pardon' een toezegging had gedaan, miste volgens de Hoge Raad feitelijke grondslag.
Mijns inziens was in het onderhavige geval inderdaad geen sprake van een rechtens
bindende toezegging. Nog daargelaten of een gemeente uberhaupt gebonden is te achten
aan een krantebericht waarin mededelingen zijn vervat die niet rechtstreeks van haar

25 Voor de duidelijkheid: De gemeentelijke aanzegging tot politiedwang dateerde van voor de invoering
van de Wet Arob, zodat de burgerlijke rechter bij aanvang van de onderhavige procedure nog bevoegd
was de rechtmatigheid van de aangezegde politiedwang te toetsen. ....
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afkomstig zijn, ging het in casu om algemene, niet specifiek tot Van Hooff gerichte
uitlatingen. Dit stond aan het aannemen van een toezegging in de weg."

2.5 Een toezegging heeft een individueel karakter, is persoonsgebonden;
onderscheid met beleidsregels

Het vereiste van gerichtheid op een specifieke situatie hangt nauw samen met en valt
meestal ook samen met het kenmerk dat een toezegging een individueel, persoonsgebon-
den karakter heeft. Dat wi! zeggen: een toezegging is bestemd voor en gericht tot
een bepaalde persoon, althans een individueel bepaalbare groep van personen, in een
specifieke situatie en heeft niet zonder meer gelding tegenover andere personen die
in een vergelijkbare situatie verkeren. Op dit punt onderscheiden overheidstoezeggingen
zich bijvoorbeeld van beleidsregels. die een meer algemene werking hebben." Dit
geldt zowel in het bestuursrecht als in het privaatrecht.

Dat een toezegging een individueelgericht en persoonsgebonden karakter heeft,
betekent niet dat van een toezegging alleen sprake kan zijn wanneer zij in een gesprek
van man tot man is gedaan. 28 Sommige overheidstoezeggingen, hoewel in het openbaar
gedaan, kunnen wei degelijk individueel bepaalbaar en gericht zijn. In uitzonderingsge-
vallen kunnen dergelijke toezeggingen ook werking en gelding hebben ten opzichte
van zeer grote groepen personen, waardoor ze qua werkingsomvang vergelijkbaar
zijn met beleidsregels. Exemplarisch in dit verband is Pres. Rb. Den Haag 26 juni
1986, NJ 1988, 273 (SSGZ/Staat):
Tijdens de voorbereiding van een aantal wetsvoorstellen in het kader van de
stelselherziening van de ziektekostenverzekering, had de minister van Pinancien
tegenover de Staten-Generaal meerdere malen de toezegging gedaan dat studenten,
bij de vaststelling van de heffingen ter financiering van de stelselherziening, slechts
voor de helft zouden worden meegewogen. Enige maanden later werd echter een AMvB
gepubliceerd, te weten het 'Besluit medefinancieringsregeling', waaruit bleek dat de
minister zijn toezegging had ingetrokken. Van regeringswege werd hiervoor als reden
opgevoerd dat nadere studie had uitgewezen dat nakoming van de toezegging op
onoverkomeli jke juridische en uitvoeringstechnische problemen zou stuiten. Volgens
de SSGZ, een ziektekostenverzekeraar die zich ten doel stelt de ziektekosten van
studenten tegen een zo laag mogelijke premie te verzekeren, had de regering
onrechtmatig gehandeld door de litigieuze AMvB in strijd met de eerder gedane

26 Vergelijk M. Scheltema in zijn noot onder het arrest: 'Men beden1ce dat het hier om algemene, niet
specifiek tot eiseres gerichte mededelingen of gedragingen gaat. Daaraan pleegt de overheid in mindere
mate te worden gehouden dan aan mededelingen die weI in een concreetgeval aan een bepaalde persoon
zijn gedaan.'

27 Zie nader hiervoor hoofdstuk I, paragraaf 2.5.
28 Zie in deze zin bijvoorbeeld Pres. Rb. Alkmaar 22 oktober 1969, NJ 1970, 295.
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toezegging, alsmede in strijd met de gerechtvaardigde belangen van de SSGZ en diens
verzekerden, vast te stellen. In kort geding vorderde de SSGZ een buitenwerkingstelling
van de AMvB. De Staat voerde onder meer als verweer dat de SSGZ geen rechten
aan de toezegging kon ontlenen, omdat de toezegging van de regering niet rechtstreeks
tot de SSGZ was gericht, maar tot de leden van de Staten-Generaal, jegens wie de
regering zich aldus slechts in staatsrechtelijke en staatkundige zin had verbonden.
De President wees dit verweer als voIgt van de hand: 'Uit de wetsgescbiedenis blijkt
dat de Staten-Generaal zich tot tolk hebben gemaakt van de SSGZ en dat de regering
zich daarvan bewust is geweest. 29 Onder die omstandigheden hebben de uitIatingen
van de regering jegens de SSGZ niet een vrijblijvend karakter. ' Vervolgens oordeelde
bij dat de regering, door bij de vaststelling van het bestreden besluit op geen enkele
wijze rekening te houden met de gerechtvaardigde verwachtingen en belangen van
de SSGZ en haar verzekerden, in strijd had gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel,
waarvoor de Staat op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk gehouden moest
worden. In afwachting van een nader te regelen schadevergoeding, werd de Staat bij
wege van voorlopige voorziening het verbod opgelegd om de bestreden AMvB op
de SSGZ toe te passen."

2.6 Een toezegging geeft een standpunt weer, aan een toezegging gaat een
belangenafweging vooraf; onderscheid met inlichtingen

Aan met name de fiscale rechtspraak werd in het vorige hoofdstuk het kenmerk
ontleend dat toezeggingen een standpunt weergeven en zich hierin van inlichtingen
onderscheiden, met dien verstande dat dit onderscheid niet altijd even zwart/wit is. 31

Inlichtingen hebben doorgaans betrekking op de inhoud en uitleg van (wettelijke) regels,
zonder dat uitsluitsel wordt gegeven over de concrete toepassing van deze regels in
een specifieke situatie. Toezeggingen geven bier wei uitsluitsel over. Ben toezegging
stelt een bepaalde handelwijze in het vooruitzicht en voorafgaand aan de toezegging
vindt een oordeelsvorming plaats over dit handelen in relatie tot de specifieke
persoonlijke situatie waarin de burger verkeert.

Uit de civiele rechtspraak kan eveneens worden afgeleid, zij het impliciet, dat
een toezegging een standpunt weergeeft. Dat toezeggingen zich bierin onderscheiden
van inlichtingen komt in de civiele rechtspraak echter niet aan de orde. De verklaring
biervoor is waarscbijnlijk gelegen in het feit dat de noodzaak tot het aangeven van

29 Tijdens de behandeling van de wetsontwerpen hadden leden van de PvdA- en VVD-fractie gerichte
kamervragen gesteld omtrent de effecten van de ziektekostenstelselherziening op de SSGZ en haar
verzekerden.

30 Een onverbindendverklaring lag volgens de President niet in de rede, omdat niet aannemelijk was
dat de Staat ook jegens andere verzekeraars dan de SSGZ onrechtmatig had gehandeld.

31 Zie hoofdstuk I, paragraaf 2.6.

109



Hoofdstuk 2

een onderscheid tussen toezeggingen en inlichtingen in het privaatrecht meestal Diet
zo groot is als bijvoorbeeld in het fiscale recht. Inhet belastingrecht geldt dat de fiscus
in beginsel gebonden is aan onjuiste of tegenwettelijke toezeggingen en in beginsel
Diet aan onjuiste of tegenwettelijke inlichtingen. Gelet op dit verschil in uitgangspunt
en het daaraan gekoppelde mogelijke verschil in rechtsgevolg, is het fiscaalrechtelijk
van belang om toezeggingen en inlichtingen feitelijk van elkaar te kunnen onderschei-
den. In het privaatrecht ligt dit anders, omdat overheidstoezeggingen en -inlichtingen
vaak in het kader van een schadevergoedingsactie uit onrechtmatige daad worden
getoetst. Of de schade, die de burger lijdt/vordert, is veroorzaakt door een toezegging
danwel door een inlichting, is dan van secundair belang. Primair gaat het om de
vasts telling of schade is teweeggebracht en of enigerlei onzorgvuldig overheidsoptreden
daaraan debet is.32 In dit verband is het eerdervermelde arrest Staat/Bolsius" illu-
stratief:
Met het oog op een door hem in Haaksbergen te aanvaarden dienstbetrekking, wendde
Boisius zich voorvoorlichting omtrentde Bijdrageregeling Verplaatsingskosten (BR V)
tot twee ambtenaren van het GAB te Oosterhout. Boisius maakte hierbij kenbaar, dat
zijn al of niet aanvaarden van de functie mede afhankelijk was van de vraag of hij
een tegemoetkoming krachtens de BRV kon verkrijgen. Op grond van de informatie
van de betrokken ambtenaren besloot Boisius de hem aangeboden betrekking te aanvaar-
den. Boisius verkeerde in de veronderstelIing dat hij in aanmerking zou komen voor
een financiele tegemoetkoming uit hoofde van de BRV. Nadat Boisius zijn betrekking
in Haaksbergen had aanvaard, werd de aanvraag voor de verplaatsingsbijdrage
doorverwezen naar het GAB te Enschede. De directeur van het GAB te Enschede
beschikte uiteindelijk afwijzend op de aanvraag, omdat de vacature Diet bij het GAB
was aangemeld en Diet was vrijgegeven voor intergewestelijke bemiddeling. Boisius
vroeg de burgerlijke rechter de Staat te veroordelen tot de betaling van een bedrag
ad fl. 8424, = ter zake van de door hem gemaakte verhuis- en inrichtingkosten. Boisius
baseerde zijn vordering op onrechtmatige overheidsdaad, hierin bestaande dat de
ambtenaren van het GAB te Oosterhout, hem onjuiste althans onvoUedige informatie
hadden verstrekt over de BRV, op grond waarvan hij zijn nieuwe betrekking had aan-
vaard en dientengevolge schade had gel eden. Het hof wees de vordering van Boisius
toe. Het oordeelde dat het verstrekken van de onjuiste inlichtingen door de ambtenaren
van het GAB een onrechtmatige daad opleverde, die de Staat kon worden toegerekend
en hem tot schadevergoeding verplichtte. Dit oordeel bleef in cassatie overeind.

32 Vergelijk hiervoor de paragrafen 1.3 en 2.l.
33 HR 2 februari 1990, NJ 1993, 635 (Staat/Bolsius).
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2.7 Een toezegging is vervat in concrete bewoordingen; bepaalbaarheid en uitJeg
van toezeggingen; onderscheid met 'gewone mededeIingen'

Een toezegging moet concreet zijn. Van een toezegging is eerst sprake wanneer
duidelijk bepaalbaar is wat in het vooruitzicht wordt gesteld. Uitlatingen die bestaan
uit vage bewoordingen kunnen niet als toezeggingen worden bestempeld. Deze eis
van concreetheid is zowel in de administratieve als civiele rechtspraak terug te vinden.
Zo werd bijvoorbeeld in HR 2 juni 1989, NJ 1989, 716 (Plein 1944/Nijmegen)34
een beroep op vertrouwensbescherming afgewezen omdat in de feitelijke instanties
niet was komen vast te staan dat een 'concrete' toezegging was gedaan. Zo kon de
Hoge Raad in Heesch/Reijs35 er wel vanuit gaan dat een (rechtens relevante) toezegging
was gedaan, omdat rechtbank en hof hadden vastgesteld dat sprake was van een
'uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gedane toezegging'. 36

Wat precies is toegezegd en welke verwachtingen de burger daaraan in de gegeven
omstandigbeden redelijkerwijs mocbt ontlenen, is een kwestie van uitieg waarbij de
burgerlijke rechter niet kan volstaan met een zuiver taalkundige uitleg van de
toezegging. Net als in bet rechtshandelingen- en overeenkomstenrecht zal hij de
toezegging, in het licht van aIle relevante omstandigheden van het geval, naar objectieve
maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten uitleggen."
Soms wordt een overbeidstoezegging onder voorbehoud gedaan of afhankelijk gesteld
van de vervulling van een aantal voorwaarden." Een voorbeeld van een dergelijke
geclausuleerde toezegging is terug te vinden in Hof Amsterdam 16 oktober 1970. NJ
1971, 231, waarin B&W van de gemeente Blokker aan Drecbterland badden toegezegd
dat zij 'in principe' bereid waren mee te werken aan de verlening van de door Drech-
terland gewenste bouwvergunning. Toen de gemeenteraad bezwaren maakte tegen
bet verlenen van de bouwvergunning, berichtten B&W per brief aan Drechterland,
dat zij besloten hadden de 'gedane toezegging tot medewerking in te trekken, waarbij
ook medespeelt dat onze gemeenteraad zeer ontstemd was over ons besluit ( ... )'. In
kort geding oordeelde het bof dat de gemeente niet tot verlening van de toegezegde
bouwvergunning kon worden veroordeeld. B&W hadden 'in principe' bun medewerking
toegezegd, betgeen volgens bet bof moest worden uitgelegd als een voorbehoud in

34 Zie tevens hierna paragraaf 5.2.
35 HR 13 februari 1981, NJ 1981, 456.
36 Voor de goede orde: B&W hadden uitdrukkelijk en zonder voorbehoud toegezegd dat zij de concept-

ruilovereenkornst ter goedkeuring aan de gemeenteraad zouden voorleggen. Deze toezegging was in
zoverre uitdrukkelijk en ongeclausuleerd, dat Reijs daaraan de gerechtvaardigde verwachting mocht
ontlenen dat de concept-overeenkomst daadwerkelijk aan de raad zou worden voorgelegd. Aoderzijds
echter, mocht Reijs op grond van deze toezegging er niet zonder meer op vertrouwen dat de
ruilovereenkomst ook daadwerkelijk zou worden gesloten. B&W hadden immers het voorbehoud van
goedkeuring door de gemeenteraad gemaakt.

37 Zie nader dienaangaande hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.
38 Zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.
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de zin dat B&W de bouwvergunningverlening afhankelijk hadden gesteld van de
instemming van de gemeenteraad. Als gevolg hiervan stond bet B&W vrij bun
toezegging in te trekken toen bleek dat de gemeenteraad bezwaren had tegen bet ver-
lenen van de bouwvergunning.
Een ander voorbeeld van een geclausuleerde toezegging vormt HR 25 april 1969,
NJ 1969. 303 (Pluvier-arrest):
De NV Motorenfabriek Pluvier wilde baar in Rotterdam gevestigde bedrijf uitbreiden
door vestiging van een nevenbedrijf te Emmen. Omdat zij dit project niet volledig
met eigen financien zou kunnen bekostigen verzocbt zij de minister van Economiscbe
Zaken de premieregeling 'Bevordering industrialisatie ontwikkelingskemen" toe te
passen. Per brief zegde de minister toe de premieregeling op bet project te zullen
toepassen. Dit betekende, zo hield de minister Pluvier voor, dat aan Pluvier een
subsidie zou worden verstrekt indien en voor zover voldaan zou worden aan de voor-
waarden van de premieregeling. Zonder de definitieve beslissing van de minister af
te wacbten, begon Pluvier met de voorbereidingen voor bet industriele project te
Emmen en ging zij alvast met verschillende kredietgevers in zee. Het door Pluvier
beoogde project kwam ecbter nooit ecbt van de grond. Na een korte proefperiode
werd bet productieproces gestaakt en zag Pluvier zicb genoodzaakthaar fabrieksgebou-
wen te verkopen. Later ontving Pluvier van de minister bet bericbt dat baar geen subsi-
die zou worden verstrekt omdat zij niet voldeed aan de vereisten als gesteld in de
premieregeling. Het doel en de strekking van de premieregeling waren bet stimuleren
en realiseren van een blijvende vestiging van een industrieel bedrijf en de tewerkstelling
van vaste arbeidskracbten. Aan deze voorwaarden werd door Pluvier duidelijk niet
voldaan. Na deze subsidieweigering raakte Pluvier in zodanige financiele moeilijkheden,
dat uiteindelijk een faillietverklaring volgde. Tussentijds had Pluvier een gerecbteli jke
procedure geinitieerd waarin zij schadevergoeding van de Staat vorderde op grond
van wanprestatie c.q. onrechtmatige daad. De scbade, die Pluvier stelde door toedoen
van de Staat te bebben geleden, zou gelijk zijn aan de door de minister in bet vooruit-
zicbt gestelde subsidie. In de procedure stonden twee vragen centraal: Was sprake
van een premietoezegging? Was ten gevolge van de premietoezegging op de minister
(de Staat) een contractuele verplicbting tot subsidieverlening komen te rusten? De
recbtbank oordeelde dat de Staat op verzoek van Pluvier had toegezegd dat de premiere-
geling op bet project te Emmen zou worden toegepast en dat in zoverre dus
wilsovereenstemrning tussen partijen bestond. Door deze enkele wilsovereenstemrning
was volgens de recbtbank ecbter nog geen overeenkomst tot stand gekomen waaruit
voor de Staat een verplicbting tot uitbetaling van de premie was ontstaan. Deze
verplicbting tot uitbetaling zou pas zijn ontstaan wanneer Pluvier voldaan zou bebben
aan de voorwaarden die aan de toezegging verbonden waren. Het hof deelde deze
opvatting van de recbtbank en bekracbtigde bet vonnis. In cassatie voerde de curator
aan - Pluvier was inmiddels failliet verklaard - dat bet hof bet tweezijdige karakter
van de premietoezegging bad miskend. Tegenover de verplicbting tot uitbetaling van
de premie stand volgens de curator de verplicbting van Pluvier om aan de gestelde
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voorwaarden te voldoen. Deze stelling yond bij de Hoge Raad geen gehoor. Hij
overwoog 'dat echter ook dit onderdeel faalt, reeds omdat het hof in meergenoemde
brief geen premietoezegging heeft gezien, immers van oordeel was dat die brief voor
de minister slechts de verplichting meebracht op een tijdstip waarop de uitkomst van
hetgeen Pluvier tot stand had gebracht viel te overzien, te onderzoeken en te beoordelen
of met het oog op de strekking van de premieregeling, zijnde het scheppen van een
blijvende vergroting van het aantal arbeidsplaatsen in de ontwikkelingskernen, Pluvier
voor een premie in aanmerking kwam'.
Naar mijn mening was in casu sprake van een geclausuleerde toezegging, een
toezegging onder voorwaarde. Wanneer Pluvier aan de in de premieregeling gestelde
voorwaarden had voldaan, zou de minister op grond van zijn toezegging verplicht
zijn geweest tot uitbetaling over te gaan. De geclausuleerde premietoezegging
verplichtte Pluvier tot niets. Pluvier kon de toegezegde subsidie verkrijgen door aan
de gestelde voorwaarden te voldoen, maar was hiertoe niet verplicht. Dat Pluvier haar
handelen had afgestemd op de geclausuleerde toezegging en hierdoor uiteindelijk schade
leed, was niet aan de minister te wijten maar aan Pluvier zelf. De schade die Pluvier
leed yond niet haar directe grondslag in de toezegging maar in de (ongegronde) ver-
wachting van Pluvier dat zij aan de voorwaarden van de premieregeling zou kunnen
voldoen."

2.8 Een toezegging houdt per definitie een positief oordeel in voor degeen tot
wie zij is gericht

In het vorige hoofdstuk merkte ik op dat inherent is aan een overheidstoezegging dat
zij een positief oordeel inhoudt voor degeen tot wie zij gericht is. Zij komt per defini tie
tegemoet aan diens wensen. Inlichtingen en andersoortige mededelingen daarentegen
kunnen zowel een positieve als een negatieve lading hebben. Ben en ander geldt zowel
in het bestuursrecht als in het privaatrecht

In bepaalde gevallen zijn aile kenmerken aanwezig om tot het bestaan van een
toezegging te concluderen, maar staat het innemen van een afwijzend stand punt
(negatief oordeel) van de overheid hieraan in de weg. Ben helder voorbeeld uit de
privaatrechtelijke jurisprudentie biedt in dit verband HR 30 januari 1987, NJ 1988,
89 (Blaricum/Roozen):
Roozen, eigenaar van een perceel grond in de gemeente Blaricum, wilde op een
gegeven moment deze grond als bouwterrein verkopen. Om de aspirantkopers de
zekerheid te kunnen verschaffen dat het terrein daadwerkelijk de beoogde bebouwings-
mogelijkbeden bood, richtte Roozen zich tot B&W van Blaricum met de vraag ofhet
perceel bebouwd mocht en kon worden. Ter toelichting zette Roozen zijn bouw- en

39 Vergelijk in soortgelijke zin A-G Berger in zijn concIusie voor het arrest.
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verkoopplannen duidelijk uiteen. In reactie bierop deelden B&W in december 1977
per brief mede dat van gemeentezijde geen medewerking kon worden verleend aan
het bouwplan, omdat de plaatselijke bouwverordening bieraan in de weg stond. Roozen
kon zich niet vinden in het standpunt van B&W en diende, teneinde een formeel
bestuursbesluit (bescbikking) uit te lokken, een officiele bouwaanvraag, met ter goed-
keuring het bouwplan, bij de gemeente in. Overeenkomstig het standpunt van B&W
wees de gemeenteraad de bouwaanvraag af. In januari 1981 werd dit besluit door
de Afdeling rechtspraak wegens strijd met art. 2 lid 2 Woningwet veroietigd, waarna
de gemeente in maart 1981 alsnog overging tot het verlenen van de bouwvergunning.
Uiteindelijk vorderde Roozen bij de burgerlijke rechter schadevergoeding op grond
van onrechtmatige daad. Volgens Roozen had de gemeente onrechtmatig gehandeld
door aanvankelijk een onjuist standpunt in te nemen, waardoor hij vanaf december
1977 tot maart 1981 aan zijn koopgegadigden niet had kunnen garanderen dat op de
grond gebouwd mocht worden. Hierdoor had bij schade geleden, waarvoor de gemeente
aansprakelijk te houden was. Roozen werd door rechtbank, hof en Hoge Raad in het
gelijk gesteld.
Waar het mij op deze plaats om te doen is, zijn de uitlatingen van B&W, neergelegd
in hun brief van december 1977. Deze uitlatingen hadden betrekking op de wijze
waarop de gemeente Blaricum in de toekomst zou gaan handelen. Voorts waren zij
persoonli jk tot Roozen gericht en bielden zij verband met de specifieke situatie waarin
Roozen verkeerde. Ook is duidelijk dat een afweging had plaatsgevonden tussen toe-
passing van de wet enerzijds en de persoonlijke situatie van Roozen anderzijds; B&W
namen in concrete bewoordingen een standpunt in. Toch kan dit in casu mijns inziens
niet tot de gevolgtrekking leiden dat B&W een toezegging hadden gedaan. Ret
standpunt van B&W hield, in relatie tot wat Roozen beoogde, namelijk een negatief
oordeel in. Stel dat B&W, in de veronderstelling verkerend dat de bouwverordening
biertoe voldoende ruimte bood, wei hadden medegedeeld dat de gemeente bereid was
om haar medewerking te verlenen aan de verwezenlijking van de plannen van Roozen
of zijn rechtsopvolgers. In dat geval zou het standpunt een positieve lading hebben
gehad, zodat wei gesproken had kunnen worden van een toezegging.

2.9 Tussenconclusie

Expliciete afbakeningscriteria, aande hand waarvan overheidstoezeggingen van andere
bestuurshandelingen en -gedragingen kunnen worden onderscheiden, worden in de
civielrechtelijke jurisprudentie nauwelijks aangereikt. Desondanks kunnen (impliciet)
uit de civiele rechtspraak de volgende kenmerken van overheidstoezeggingen worden
afgeleid, die stuk voor stuk, zoals in het vorige hoofdstuk bleek", ook uit de

40 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 2.9.
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administratieve rechtspraak herleidbaar zijn: Overheidstoezeggingen stellen een bepaalde
handelwijze in het vooruitzicht, gaan doorgaans vooraf aan een later nag formeel te
nemen besluit of te verrichten bestuurshandeling, hebben een eenzijdig en begunstigend
karakter, zijn gericbt op een specifieke situatie, zijn individueel bepaalbaar en
persoonsgebonden, geven een standpunt weer en zijn vervat in concrete bewoordingen.
Met bebulp van deze kenmerken kan bet begrip 'overbeidstoezegging' in bet
privaatrecbt worden afgebakend van andere rechtsfiguren en bestuursbandelingen,
zoals overeenkomsten, besluiten (beschikkingen), beleidsregels en inlicbtingen. Een
volledig sluitende atbakening levert dit evenwel niet op. Met name bet onderscbeid
tussen toezeggingen en (eenzijdige) overeenkomsten blijft kwestieus nu de Hoge Raad
vooralsnog geen duidelijk onderscbeidend criterium beeft geformuleerd.

3 Onbevoegd gedane overheidstoezeggingen

3.1 InIeiding; het onderscheid tussen nakoming en schadevergoeding ter zake
van onbevoegd gedane toezeggingen

In bet vorige hoofdstuk bleek dat bet, aanvankelijk strikte uitgangspunt, dat alleen
bevoegd gedane toezeggingen de overheid kunnen binden, in de loop der tijd
grotendeels door de administratieve recbter is losgelaten. Afhankelijk van de om-
standigbeden van bet geval, kunnen door onbevoegden gedane overbeidstoezeggingen
aan de bevoegde instantie worden toegerekend. De toerekeningsmaatstaf die hierbij
wordt gehanteerd, is of de burger in redelijkheid mocbt afgaan op de gewekte schijn
van bevoegdheid. Toerekening aan de bevoegde instantie heeft in beginsel gebondenbeid
van de beslissingsbevoegde aan de toezegging tot gevolg.

Inbet onderstaande zal worden onderzocht in boeverre onbevoegd gedane overheids-
toezeggingen binnen bet privaatrecht rechtens relevant kunnen zijn. Welke toerekenings-
criteria worden door de burgerlijke recbter gebanteerd en op welke wijze stemmen
deze overeen met de toerekeningscriteria die in de administratieve recbtspraak zijn
te onderkennen?
Teneinde deze vragen te beantwoorden heb ik een tweedeling aangebracbt in de te
behandelen recbtspraak. Enerzijds ga ik in op de kwestie in boeverre een onbevoegd
gedane overbeidstoezegging bindend kan zijn in de zin dat nakoming kan worden
afgedwongen en anderzi jds op de vraag in boeverre de schending van een onbevoegd
gedane overbeidstoezegging kan resulteren in een verplicbting tot schadevergoeding .
Om twee redenen heb ik voor deze tweedeling gekozen. In de eerste plaats sluit zij
aan bij bet hiervoor in paragraaf 1 besproken onderscheid tussen nakoming en
schadevergoeding, inboudende dat uit de recbterlijke taakverdeling voortvloeit dat
ter zake van bepaalde categorieen overbeidstoezeggingen privaatrechtelijk geen
nakoming kan worden gevorderd maar wel schadevergoeding. In de tweede plaats
boudt de tweedeling nauw verband met de inhet vermogensrecbt gebruikelijke onder-
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verdeling tussen aspecten van vertegenwoordiging bij het verrichten van rechtshandelin-
gen aan de ene kant en bij de toerekening van gedragingen in het kader van een op
onrechtmatige daad gebaseerde schadevergoedingsactie aan de andere kant.

3.2 Nakoming van onbevoegd gedane overheidstoezeggingen

3.2.1 lnleiding; weinig rechtspraak intake nakoming van onbevoegd gedane over-
heidstoezeggingen

In de civiele rechtspraak zijn slechts enkele uitspraken te ontdekken waarin een
vordering tot nakoming van een onbevoegd gedane overheidstoezegging ter beoordeling
staat. Nog geringer is het aantal uitspraken waarin daadwerkelijk een veroordeling
tot nakoming wordt uitgesproken. De verldaring hiervoor is de volgende.
Voorop staat dat, als gevolg van de rechterlijke competentieverdeling, van een grote
categorie overheidstoezeggingen sowieso geen nakoming bij de burgerlijke reehter
kan worden gevorderd, dus ook niet van onbevoegd gedane overheidstoezeggingen.
In grote Iijnen komt het erop neer dat een privaatreehtelijke veroordeling tot nakoming
van een overheidstoezegging - waaronder begrepen de gevaIlen waarin de toezegging
door een onbevoegde is gedaan - aileen kan worden uitgesproken voor zover de toezeg-
ging een feitelijk handelen, een besluit van aIgemene strekking of een reehtshandeling
naar burgerlijk reeht tot onderwerp heeft. Is derhalve het aantal potentiele privaatrech-
telijke gevaIlen, waarin nakoming van een onbevoegd gedane overheidstoezegging
kan worden gevorderd, op zichzelf aI relatief gering, daarnaast is nog een andere
oorzaak aanwijsbaar waarom de civiele rechtspraak weinig veroordelingen tot nakoming
laat zien. Een groot aantal overheidstoezeggingen in het privaatrecht is namelijk gericht
op, of houdt verband met, het sluiten van een privaatreehtelijke overeenkomst. Het
sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten door overheidsliehamen is veelaI
onderworpen aan bijzondere wettelijke bevoegdheidsregels, die naar hun aard weinig
of geen ruimte bieden voor honorering van onbevoegd opgewekt vertrouwen. In
paragraaf 3.2.2 zal ik dit nader toeliehten.

Doordat de civiele rechtspraak nauwelijks uitspraken vertoont waarin een vordering
tot nakoming van een onbevoegd gedane overheidstoezegging centraal ter beoordeling
staat, is het moeilijk om een duidelijke jurisprudentiele lijn op dit punt aan te geven
en hieraan eonclusies te verbinden. Desondanks zal ik in het onderstaande traehten
aan te geven welke factoren en criteria in het privaatreeht een rol spelen bij de
beoordeling van vorderingen tot nakoming van onbevoegd gedane overheidstoezeggin-
gen.
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3.2.2 Uitgangspunt: het bevoegde overheidsorgaan is niet tot nakoming van een
onbevoegd gedane overheidstoezegging gehouden; bijzondere publiekrechtelijke
vertegenwoordigingsregels inzake het sluiten van privaatrechtelijke overeen-
komsten

In het vorige hoofdstuk merkte ik op dat binnen de administratie ieder orgaan, waaraan
een bevoegdheid is geattribueerd, een eigen verantwoordelijkheid voor de uitoefening
van die bevoegdheid heeft en dat tegen deze acbtergrond in bet bestuursrecbt tot
uitgangspunt wordt genomen dat een bestuursorgaan in beginsel aIleen gebouden is
tot honorering van toezeggingen die het zelf heeft gedaan." Ditzelfde uitgangspunt
geldt ten aanzien van overheidstoezeggingen in het privaatrecht. De strekking hiervan
is te voorkomen dat de overheidsorganisatie, die mede in stand wordt gebouden door
bevoegdheids- en vertegenwoordigingsregels, wordt verstoord. Hiermee hangt nauw
samen dat, voor zover deze regels duidelijk zijn neergelegd in de wet, de burger
hiervan in beginsel op de hoogte kan en moet zijn.

Aangezien veel overbeidstoezeggingen in bet privaatrecht gericht zijn op of verband
houden met bet sluiten van een overeenkomst, verdient op deze plaats bijzondere
vermelding dat bet sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten door overheidslicha-
men veelal aan bijzondere regels van vertegenwoordigingsbevoegdheid is onder-
worpen." In verschillende publiekrecbtelijke regelingen is neergelegd welke organen
bevoegd zijn bet overheidslichaam te vertegenwoordigen bij het voorbereiden en sluiten
van een overeenkomst. Als bijvoorbeeld een gemeente een stuk grond wil verkopen,
is het de gebruikelijke procedure dat B&W zicb bezighouden met de voorbereiding
van de overeenkomst tot verkoop. Krachtens art. 161 gemeentewet is het college van
B&W belast met de voorbereiding van alles waarover in de vergadering van de
gemeenteraad zal worden beraadslaagd en besloten. 43 Deze voorbereiding houdt door-

41 Zie hoofdstuk I, paragraaf 3.2.
42 Een voorbeeld van een (wellicht onbevoegd gedane) overheidstoezegging, gericht op een feitelijke

handeling, waarvan bij de burgerlijke rechter nakoming werd gevorderd, is terug te vinden in het
ongepubliceerde HR 28 mei 1993 (Rotterdam/Schuring). Ditarrest betrofhetgeval van de waamemend
voorzitter van de deelgemeente Ilsselmonde (een deelgemeente van Rotterdam) die aan mevrouw
Schuring had toegezegd dat de gemeente een afscheiding op het erf van Schuring zou plaatsen en de
kosten hiervan voor haar rekeoing zou nemen. Toen de gemeente deze toezegging niet nakwam, vorderde
Schuring de gemeente Rotterdam te veroordelen tot het plaatsen van een erfafscheiding op haar terrein.
De rechtbank achtte de toezegging niet bewezen en wees de vordering af. Het hof daarentegen achtte
de toezegging wei bewezen en wees devordering toe, maarliet daarbij in het midden of de waamemend
voorzitter wei bevoegd was om namens de gemeente Rotterdam bindende toezeggingen te doen. Doordat
het hof niet was ingegaan op het verweer van de gemeente dat de waarnemend voorzitter vertegenwoordi-
gingsonbevoegd was, schoot het hof tekort in zijn motiveringsplicht en werd zijn oordeel op deze grond
door de Hoge Raad gecasseerd.

43 V66r de invoering van de nieuwe gemeentewet per I januari 1994, was deze bepaling neergelegd in
art. 209 sub s (oude) gemeentewet.
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gaans in dat B&W, al dan niet bijgestaan door ambtenaren, bespreIcingen voeren met
een koopgegadigde. waarna de bereikte overeenstemrning in een concept-overeenkomst
wordt opgetekend. Tot bet sluiten van de (definitieve) overeenkomst is bet college
van B&W niet bevoegd. Uit de artt. 147 lid 2 jo. 108 gemeentewer" volgt dat de
gemeenteraad met betrekking tot het vervreemden van gemeente-eigendommen het
bevoegde orgaan is. 4~ In de praktijk komt het er meestal op neer dat de gemeenteraad
aan de hand van een door B&W geformuleerd voorstel c.q. opgestelde concept-
overeenkomst al dan niet besluit tot verkoop over te gaan. Pas op het moment dat
de gemeenteraad dit besluit heeft genomen is aan de (gemeente- )wettelijke voorwaarde
voor het sluiten van de overeenkomst voldaan. Het vorenstaande Iigt anders wanneer
de gemeenteraadzijn bevoegdhedenaan B&W heeft gedelegeerd. Alsdan is het college
van B&W op grond van art. 156 gemeentewet bevoegd om namens de gemeente de
overeenkomst tot verkoop te sluiten. Aanvullend wijs ik er nog op dat sommige
gemeentelijke besluiten tot het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst
goedkeuring van Gedeputeerde Staten" behoeven en voorts bloot kunnen staan aan
scborsing of vernietiging door de Kroon". Op deze problematiek za1 ik verder niet
ingaan. Dit zou het bestek van dit boek te buiten gaan."

44 Uitdezeartikelen volgtdatalle bevoegdheden inzakede gemeentelijke huishouding bij de gemeenteraad
berusten, voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan B&W of de burgemeester zijn toegekend.

45 In de oude gemeentewet werd dit uitdrukkelijk bepaald in art. 171, dat luidde dat 'de raad besluit tot
het kopen, ruilen ofvervreemden, het bezwaren ofverpanden van gemeente-eigendommen, het treffen
van dadingen of het opdragen van een bestaand geschil aan de beslissing van scheidsmannen en het
aanvaarden der aan de gemeente gemaakte erfstellingen of legaten of gedane schenkingen'. Art. 172
(oude) gemeentewet bepaalde voorts dat de gemeenteraad tevens besluit omtrent het verhuren, verpachten
of op enige andere wijze in gebruik geven van gemeente-eigendommen.

46 Onder de vigeur van de oude gemeentewet moesten gemeentelijke besluiten lot het aangaan van
geldleningen, het verstrekken van geldleningen en garanties en het verrichten van onroerend goed-
transacties op grond van art. 228 aan GS ter goedkeuring worden voorgelegd. A1s gevolg hiervan
waren, eerst op het momentdat de benodigde goedkeuring door GS was verleend, aile wettelijke vereis-
ten nageJeefd op basis waarvan tot het bestaan van een volledig rechtsgeldige overeenkomst gecon-
c1udeerd kon worden. Deze (preventieve) goedkeuringsverplichting is in de nieuwe gemeentewet niet
meer met zoveel woorden terug te vinden. WeI geldt op grond van de artt. 203 e. v. gemeentewel nog
steeds dat gemeentelijke begrotingen of begrotingswijzigingen de jaarlijkse goedkeuring van GS
behoeven. Oil betekent dat in beginsel aile financiele verplichtingen die een gemeente aangaat, via
de begroting-goedkeuringsprocedure aan gedeputeerde staten ter kennis moeten worden gebracht en
langs deze weg toch aan hun toezicht zijn onderworpen. In de artt. 259 e.v. gemeentewel is nader
uiteeagezet op wellce wijze bet preventieve toezicbt op gemeentelijke besluiten moet worden uitgeoefend.

47 Art. 268 gemeentewet bepaaJt dat besluiten van het gemeentebestuur bij koninklijk besluit kunnen
worden geschorst en vernietigd voor zover zij mel het recht of met het algemeen belang in strijd zijn.
In de daaropvolgende artikelen wordt geregeld onder welke voorwaarden schorsing en vernietiging
moeten plaatsvinden.

48 Voor literatuur en rechtspraak omtrent de bijzondere regels inzake preventieftoezicht bij het sluiten
van overeenkomsten door overheidslichamen verwijs ik kortheidshalve naar: J. Spier, Verbintenissenrecht
o (losbladige), aant. 50-89.

18



De overheidstoezegging in de civiele rechtspraak

Uit de rechtspraak bIijkt dat voomoemde wetteIijke bevoegdheids- en vertegen-
woordingingsregels nauweIijks ruimte Iaten voor honorering van onbevoegd gedane
toezeggingen of anderszins door onbevoegden gewekte verwachtingen. Althaus, de
burgerlijke rechter toont zich niet snel bereid om het bestaan van een rechtsgeldige
overeenkomst aan te nemen, wanneer de gemeenteraad daartoe nog geen besluit heeft
genomen of zelf niet de verwachting heeft gewekt dat dit besluit genomen of
goedgekeurd zou worden. Evenmin is hij bereidwillig om een gemeenteraad te
veroordelen een besluit tot het aangaan van een overeenkomst te nemen. Hieraan ligt
mede ten grondslag dat de gemeenteraad een democratisch gekozen overheidsorgaan
is en het onwenselijk c.q. in strijd met het algemeen belang geacht kan worden om
een gemeente, tegen de 'democratische wil' in, tot het sluiten van een overeenkomst
te dwingen.
Een en ander kwam ook tot uitdrukking in de zaak Heesch/Reijs49. Bij de rechtbank
had Reijs primair aangevoerd dat, aangezienzij volledige overeenstemming had bereikt
met B&W, tussen haar en de gemeente een rechtsgeldige ruilovereenkomst tot stand
was gekomen, die door de gemeente niet was nagekomen, waardoor de gemeente
wanprestatie had gepIeegd. Dit betoog werd door de rechtbank afgewezen. Zij
oordeelde dat uit de gemeentewet volgde dat de gemeenteraad in casu het bevoegde
orgaan was tot het sluiten van de ruilovereenkomst. Aangezien de gemeenteraad deze
bevoegdheid niet aan B&W had gedelegeerd en de concept-overeenkomst nog niet
had goedgekeurd, kon volgens de rechtbank geen sprake zijn van een rechtsgeldige
ruilovereenkomst. Dit oordeel werd in het verdere verloop van de procedure niet meer
aangevallen.
Dat in Heesch/Reijs niet tot het bestaan van een rechtsgeldige overeenkomst werd
geconcludeerd lag mijns inziens voor de hand. B&W hadden (slechts) toegezegd dat
de concept-ruiIovereenkomst aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd, en hadden
daarbij uitdrukkelijk het voorbehoud van goedkeuring door de raad gemaakt. Onder
deze omstandigheden kon en mocht Reijs er simpelweg niet gerechtvaardigd op
vertrouwen dat reeds een rechtsgeldige ruilovereenkomst tussen haar en de gemeente
tot stand was gekomen. Echter, ook in de (fictieve) situatie dat B&W zonder enig
voorbehoud toegezegd zouden hebben dat de overeenkomst gesloten zou worden, zou
het naar mijn mening bijzonder twijfelachtig zijn geweest of de rechtbank Reijs'
primaire vordering zou hebben toegewezen. Waarschijnlijk zou zij alsdan eveneens
aan Reijs hebben voorgehouden dat zij, op grond van de in de gemeentewet neergelegde
bevoegdheidsregels, had moeten en kunnen weten dat de gemeenteraad het bevoegde
orgaan tot het sluiten van de overeenkomst was. so Op het verband tussen de

49 HR 13 februari 1981, NJ 1981,456.
50 Een soortgelijke situatie als in HeeschiReijs, deed zich voor in HR I mei 1987, NJ 1988, 949 (Van

Dalen/ Aarle-Rixtel). Dit arrest betrof het geval van twee wethouders van de gemeente Aarle-Rixtel
die aan Van Dalen hadden toegezegd dat zij zouden trachten te bevorderen dat de gemeenteraad zou
besluiten de door Van Dalen bewoonde huurwoning voor een bepaalde (lage) prijs aan hem te verkopen.
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kenbaarheid van (wettelijke) bevoegdheidsregels en de overige afwegingsfactoren bij
de beoordeling van onbevoegd gedane overheidstoezeggingen, kom ik in paragraaf
3.2.4.3 nog terug.

3.2.3 Uitzondering: het bevoegde orgaan kan onder omstandigheden wet tot nakoming
van een onbevoegde gedane toezegging worden verplicht wanneer sprake is
van toerekenbare schijn van bevoegdheid oj goedkeuring

Onder bijzondere omstandigheden kan de nakoming van een onbevoegd gedane
overheidstoezegging in het privaatrecht wel worden afgedwongen. Net als in het
besruursrecht is hiertoe rninimaal vereist dat de burger in redelijkbeid mocht afgegaan
op een gewekte schijn van bevoegdheid of goedkeuring. Een voorbeeld in dit verband
vormt Pres. Rb. Middelburg 27 mei 1987, KG 1987. 245:
Het Havenschap Vlissingen, een publiekrechtelijk lichaarn, voerde met het havenbedrijf
'NV Haven van Vlissingen' besprekingen omtrent de uitgifte in erfpacht van een kade
annex haventerrein. Hierbij trad namens het Havenschap de directeur van het
Havenschap op. Nadat partijen vrijwel volledige overeenstemrning hadden bereikt,
sprak de NV de wens uit op het door haar te pachten haventerrein een beweegbaar
hekwerk te plaatsen en dit over de openbare kade heen tot aan het water te willen
doortrekken. De directeur van het Havenschap deed hierop de toezegging dat het
gewenste hekwerk geplaatst mocht worden. Afgaand op deze toezegging en de overige
bereikte overeenstemrning, begon de NY, vooruitlopend op het definitief te sluiten
erfpachtscontract, het haventerrein alvast voor gebruik gereed te maken. Na het
gereedkomen nam de NV het terrein in gebruik en betaalde zij de intussen overeen-
gekomen erfpachtscanon. Dit alles geschiedde met instemming van het Havenschap.
Op een gegeven moment deelde het Dagelijks Bestuur van het Havenschap echter
per brief mede op de eerder gedane toezegging inzake de plaatsing van het hekwerk
terug te komen. De NV berustte niet in deze wei gering en hierover yond nog nadere
correspondentie tussen partijen plaats. Het geschilpunt over het hekwerk had uiteindelijk
tot gevolg dat het Havenschap verdere medewerking aan de ondertekening van de
erfpachtsakte weigerde. Inkort geding vorderde de NY het Havenschap te veroordeIen
aan de totstandkorning van de erfpachtsakte, waaronder begrepen de plaatsing van
het hekwerk, mee te werken. De President oordeeIde, dat uit de tussen de NY en
de directeur bereikte overeenstemrning en de daaropvolgende feiteIijke gang van zaken

Nadal de gemeenleraad de beslissing had genomen het huis niet tegen een lage prijs aan Van Dalen
te verkopen, voerde Van Dalen in rechte aan dat, op grond van toezegging van de wethouders, reeds
een rechtsgeldige koopovereenkomst tussen hem en de gemeente tot stand was gekomen, Net als in
Heesch/Reijs werd dit betoog verworpen op grond van de overweging dat krachtens de gemeentewet
niet B& W maar de gemeenteraad het tot het sluiten van de overeenkomst bevoegde orgaan was. Voor
een nadere bespreking van het arrest Van Dalen/Aarle-Rixtel verwijs ik naar paragraaf 5.5.2.2.
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kon worden afgeleid, dat tussen partijen in feite reeds een overeenkomst tot stand
was gekomen, aIthans dat de ondertekening van de erfpacbtsakte nog slecbts een
forrnaliteit betrof. Op zich werd dit ook niet door bet Havenscbap ontkend, maar bet
voerde aan dat bet aan de toezegging tot plaatsing van bet bekwerk niet gebonden
kon worden geacht, omdat deze door een onbevoegde was gedaan. Niet de directeur
van bet Havenscbap was dienaangaande bevoegd, maar bet Dagelijks Bestuur. Na
overwogen te bebben dat de litigieuze toezegging als deeluitmakend van bet
erfpacbtscontract moest worden bescbouwd, beoordeelde de President de door bet
Havenscbap opgeroepen bevoegdbeidskwestie aIs volgt:

'Het is op zichzelf reeds de vraag of de NV niet behoudens mededeling van het tegendeel
ervan uit mocht gaan dat de directeur bij een dergelijk betrekkelijk ondergeschikt punt
(... ) bevoegd was namens het Havenschap bindende afspraken te maken. Bovendien vermeldt
de brief van het Havenschap (... ), dat het Dagelijks Bestuur op dit punt zijn standpunt wenste
te herzien. Daaruit kan worden afgeleid dat bet Dagelijks Bestuur in een eerder stadium
zich accoord verklaard had met de wens van de NY. In ieder geval mocht de NV deze
tekst aldus opvatten en is het Havenschap dan op grond van opgewekt vertrouwen gebonden. '

Bij wijze van ordemaatregel werd bet Havenscbap vervolgens de verplicbting opgelegd
de aanwezigheid van bet nog aan te brengen, door de NV gewenste, bekwerk te dulden,
zolang dienaangaande nog geen beslissing door de recbter in de bodemprocedure was
genomen. Een bevel tot medewerking aan de totstandkorning van de erfpachtsakte,
acbtte de President niet noodzakelijk, omdat - hoewel niet aannemelijk - rekening
moest worden gebouden met de mogelijkbeid dat de gewone recbter in andere zin
zou oordelen. Nu de NV bet terrein reeds in gebruik bad genomen, was het
verboudingsgewijs een kleinigbeid om bet bekwerk aan te brengen en eventueel weer
te verwijderen, zo oordeelde de President.
In bet vonnis van de President ligt de erkenning besloten van de mogelijkbeid dat
een onbevoegd gedane overheidstoezegging privaatrecbtelijke gebondenbeid kan
opleveren indien en voor zover sprake is van toerekenbare scbijn van bevoegdheid
of goedkeuring. Dit roept de vraag onder welke omstandigbeden in bet privaatrecbt
toerekenbare scbijn kan worden aangenomen.

3.2.4 Wanneer is sprake van toerekenhare schijn?

3.2.4.1 De schijn is gewekt door een handelen of nalaten van het beslissingsbevoegde
orgaan; het toedoenbeginsel

Van oudsher geldt in bet recbtsbandelingen- en recbtspersonenrecbt dat van toerekenba-
re schijn van bevoegdheid of goedkeuring in beginsel aIleen sprake kan zijn wanneer
de principaal ofhet beslissingsbevoegde orgaan zelf door rniddel van een verklaring,
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gedraging of nalaten de schijn heeft gewekt." Deze hoofdregel is ook terug te vinden
in art. 3:61 lid 2 BW dat bepaalt: 'Is een rechtshandeling in naam van een ander
verricht, dan kan tegen de wederpartij, indien zij op grond van een verklaring of
gedraging van die ander heeft aangenomen en onder de gegeven omstandigheden
redelijkerwijs mocht aannemen dat een toereikende volmacht was verleend, op de
onjuistheid van deze veronderstelling geen beroep worden gedaan. '52 In de litera-
tuur'" wordt in dit verband veelal gesproken van het 'toedoenbeginsel': de schijn
moet door eigen toedoen van de principaal of beslissingsbevoegde zijn ontstaan. Dit
beginsel berust op het uitgangspunt dat niemand gebonden kan worden geacht aan
een handeling of gedraging waaraan hij part noch deel heeft gehad."

De hierboven behandelde uitspraak van de Pres. Rb. Middelburg kan worden gezien
als een toepassing van het 'toedoenbeginsel'. Uit de feiten kon worden afgeleid dat
de schijn van bevoegdheid of goedkeuring was veroorzaakt door een gedraging c.q.
nalaten van het bevoegde orgaan, te weten het Dagelijks Bestuur van het Havenschap.
In de eerste plaats had het Dagelijks Bestuur de directeur van het Havenschap de vrije
hand gelaten bij het voeren van de besprekingen met de NV. In de tweede plaats had
het Bestuur tijdens de besprekingen telkens (impliciet) blijk gegeven met de stand
van zaken en het optreden van de directeur in te stemmen.

3.2.4.2 De schijn is gewekt door de onbevoegde in combinatie met onduidelijkheden
in de overheidsorganisatie en andere factoren; WGO/Koma en Felix/Aruba

De afgelopen decennia zijn in de privaatrechtelijke literatuur in toenemende mate
stemmen opgegaan, die ervoor pleiten het toedoenbeginsel ruim uit te leggen en toe

51 Zie o.m.: HR 6 mei 1926, NJ 1926,721 (Vas Dias/Salters); HR 18 juni 1926, NJ 1926, 1021
(AltenaNan der Horst); HR 17 november 1933, NJ 1934, 671 (Salga/BoUa); HR 24 juni 1949, NJ
1949,750 (Fokker/Spanje); HR 2 maart 1956, NJ 1956. 151 (Gennep/Continental Components); HR
5 november 1965, NJ 1966. 181 (Katz/De Vijt); HR 1 maart 1968. NJ 1968, 246 (Molukse kerk);
HR 7 februari 1992, NJ 1992, 809 (KamermanlAro Lease); HR 24 april 1992, NJ 1993, 190
(KuytlMEAS). Zie ook Asser-Van der Grinten I (De vertegenwoordiging), nr. 40: 'lndien een
rechtspersoon de vertegenwoordigde is en degeen die de rechtspersoon vertegenwoordigt onbevoegd
is, omdat de wettelijk of statutair vereiste goedkeuring ontbreekt, za1 schijn van bevoegdheid in het
algemeen aan de rechtspersoon slechts kunnen worden toegerekend, indien de schijn is veroorzaakt
door de instantie, die de goedkeuring moest verlenen. De bijzondere omstandigheden van het geval
kunnen medebrengen, dat toerekening van de schijn van goedkeuring op andere grond gerechtvaardigd
is.'

52 Zie met betrekking tot de toepasselijkheid van titel 3.3 BW inzake volmacht op overheidstoezeggingen
in het privaat- en bestuursrecht, hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.

53 Zie o.m.: Asset-Van der Grinten I, De vertegenwoordiging, ors 27 e.v., A.R. Bloembergen,
Vertegenwoordiging, 1988, or. 14;P. Van Schilfgaarde, Toedoen en vertegenwoordigingsschijn bij
rechtspersonen, in: Met recht verenigd, Dijkbundel, Arnhem, 1986, pp. 229-239.

54 Vergelijk in deze zin: A.R. Bloembergen, Vertegenwoordiging. 1988, or. 14.
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te passen, in die zin dat toerekenbare schijn van bevoegdheid of goedkeuring soms
ook kan worden aangenomen wanneer de schijn is veroorzaakt door feiten en
omstandigheden die in de (risico-)sfeer van de principaal c.q. beslissingsbevoegde
liggen. Hierbij zou met name moeten worden gedacht aan situaties waarin de schijn
in de hand is gewerkt door een onduidelijke c.q. ondoorzichtige organisatiestructuur
of door de feitelijke gang van zaken binnen de organisatie of onderneming van de
onbevoegd vertegenwoordigde." De meest vergaande opvatting in dit verband is
afkomstig van Schoordijk, die reeds in 1970 verkondigde dat het toedoenbeginsel te
beperkt, te star en daarom onboudbaar was. Hij betoogde 'dat derden een onbevoegd
vertegenwoordigde voor gebonden mogen houden in alle gevallen waarin zij de
vertegenwoordiger redelijkerwijze, gelet op aile omstandigheden, voor bevoegd mochten
houden'." In een recente publikatie" heeft Schoordijk deze opvatting herhaald,
zij het dat hij thans, explicieter dan in 1970, de nadruk legt op risicofactoren - zoals
bijvoorbeeld een onduidelijke organisatiestructuur - die voor rekening van de onbevoegd
vertegenwoordigde behoren te komen.

Oat op de hoofdregel, datde schijn van bevoegdheid of goedkeuring door de beslis-
singsbevoegde zelf moet zijn gewekt, uitzonderingen mogelijk zijn, is ook in de
jurisprudentie van de Hoge Raad tot erkenning gekomen. Onder bijzondere omstan-
digheden aanvaardt de Hoge Raad dat onbevoegd optreden kan resulteren in
gebondenbeid wanneer de schijn is gewekt door de onbevoegd vertegenwoordiger
in samenbang met onduidelijkheden in de organisatiestructuur van de onbevoegd
vertegenwoordigde. Het eerste arrest waarin dit, toegespitst op overheidslichamen,
uitdrukkelijk werd verwoord, is HR 27 januari 1984, NJ 1984, 545 (WGO/Korna):
De voorzitter van het WG058, een krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen
ingesteld werkvoorzieningschap (i. e. publiekrechtelijke rechtspersoon), hadmetKorna
overeenstemming bereikt over het sluiten van een huurovereenkomst. Mondeling werd

55 Zie o.m.: Asser-Van der Grinten I, De vertegenwoordiging, 1985, nr. 41: 'Andere feiten en
omstandigheden die in de sfeer van de vertegenwoordigde zijn gelegen, kunnen toerekening van de
schijn aan de vertegenwoordigde rechtvaardigen. In het bijzonder kan zich dit voordoen, indien de
vertegenwoordigde eigenaar is van een ondernerning en de schijn is gewekt door de gang van zaken
binnen de ondernerning'. (In de meest recente druk wordt dit 'sfeer-criterium' overigens niet meer
vermeld); A.R. Bloembergen, Vertegenwoordiging, 1988,pp. 30e. v.; H.J. deKluiver, Onderhandelen
en privaatrecht, 1992, nrs 331 e.v.; W.A.M. van Schendel, Vertegenwoordiging in Privaatrecht en
Bestuursrecht, 1982, nrs. 22 e.v.; B. Wachter, noot onder HR 4 juni 1976, NJ 1977, 336 (Liberty
0), dieerop wijst dat een voor buitenstaanders onduidelijke interne structuurvan een organisatie onder
ornstandigheden de rechtvaardiging kan vormen voor de toerekening van de daardoor veroorzaakte
schijn van bevoegdheid.

56 H.C.F. Schoordijk, Het leerstuk van de opgewekte schijn van volrnacht en de Engels-Arnerikaans-
rechtelijke leer van de 'apparent authority', in: Honderd jaar rechtsleven, De Nederlandse
Juristenvereniging 1870-1970, Zwolle 1970, p. 24.

57 H.C.F. Schoordijk, De luchthaven Reina Beatrixvoor het forum van de Hoge Raad der Nederlanden,
in: Cinco ana na carninda, Universiteit van Aruba, 1993, pp. 105-149.

58 Het 'Werkvoorzieningschap Geleen en Omstreken',
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afgesproken dat Koma een bedrijfspand aan WGO zou verhuren, waarbij Koma een
aantaI door WGO gewenste verbouwingswerkzaamheden voor haar rekening zou
nemen. In een door de voorzitter van het WGO ondertekende brief werd een en ander
schriftelijk vastgelegd, waarbij Koma werd verzocht op de kortst mogelijke termijn
met de verbouwingswerkzaamheden te beginnen. Langs de neus weg was in de brief
het volgende voorbehoud opgenomen: 'Voor de goede orde willen wij nog opmerken
dat wij voor het aangaan van deze buurovereenkomst de goedkeuring behoeven van
ons bestuur en zal die instemming zo spoedig mogelijk gevraagd worden' . Nadat Koma
zich met de inhoud van de brief accoord had verklaard, vroeg Koma een bouwvergun-
Ding aan en gaf zij aan een architect de opdracbt bouwtekeningen te maken. Tijdens
het uitvoeren van zijn werkzaamheden pleegde de architect herhaaldelijk overleg met
Koma en de voorzitter van het WGO. Op een gegeven moment gaf de voorzitter te
kennen dat het WGO alvast een gedeelte van het bedrijfspand in gebruik wilde nemen,
betgeen ook daadwerkelijk geschiedde. Enkele weken later werd evenwel, gebeel
onverwacht, van de zijde van het WGO medegedeeld dat het Algemeen Bestuur geen
goedkeuriog wenste te verlenen aan de met Koma te sluiten huurovereenkomst en
dat de verbouwing aldus ook geen doorgang meer boefde te vinden. Als reden voerde
bet WGO aan dat het een ander bedrijfspand had gevonden waaraan de voorkeur werd
gegeven. Koma liet bet er Diet bij zitten en vorderde in rechte nakoming van de
buurovereenkomst. Zij voerde aan dat zij op grond van de gedragingen van de voorzit-
ter er gerecbtvaardigd vanuit had mogen gaan dat de goedkeuring reeds was verleend
en dat de overeenkomst hierdoor rechtsgeldig tot stand was gekomen. De recbtbank
stelde Koma in het gelijk. Gelet op de gedragingen van de voorzitter, mede in verband
met bet feit dat de wijze van besluitvorming binnen het WGO niet in een duidelijke
(wettelijke) regeling was vastgelegd, was volgens de recbtbank in casu sprake van
een toerekenbare scbijn van bevoegdheid, althans mocbt Koma er gerechtvaardigd
op vertrouwen dat WGO baar goedkeuring reeds had verleend en dat WGO derhalve
op recbtsgeldige wijze met de buurovereenkomst instemde. Dit oordeel bleef in cassatie
overeind, De Hoge Raad overwoog:

'Weliswaar mag het bestaan van een voor een rechtshandeling vereiste goedkeuring van
een orgaan van een overheidslichaam door de wederpartij van dit lichaam in het algemeen
niet gemakkelijk worden aangenomen op grond van gedragingen van een ander orgaan
dat bevoegd is de rechtspersoon in of buiten reehte te vertegenwoordigen, maar de
omstandigheden van het onderhavige geval, zoals door de Rb. vastgesteld, geven geen
aanleiding voor de veronderste1ling dat de Rb. hiermee geen rekening heeft gehouden.
Daarbij is mede van belang dat de organisatie en de verdeling van de bevoegdheden over
de verschillende organen van een overheidslichaam als WGO bij hen die overwegen met
dit lichaam te contracteren. aanzienlijk minder gemakkelijk bekend zullen mogen worden
verondersteld dan bij een overheidslichaam als bijvoorbeeld een gemeente, waar een en
ander in de wet is neergelegd (... ).'
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Hoewel bet arrest WGOlKoma niet rechtstreeks betrekking had op een onbevoegd
gedane overheidstoezegging, kon het samenstel van gedragingen en mededelingen
van de voorzitter WGO, qua intensiteit van de hierdoor gewekte verwachtingen, mijns
inziens zeer wei met een overheidstoezegging worden vergeleken. Het arrest biedt
naar rnijn mening dan ook voldoende aanknopingspunten voor de constatering dat
een onbevoegd gedane overheidstoezegging, op grond van een door de onbevoegde
inhet leven geroepen schijn, in combinatie met onduidelijkheden binnen de overheidsor-
ganisatie, onder omstandigheden gebondenbeid kan opleveren in de zin dat nakorning
van de toezegging kan worden afgedwongen.

Een bevestiging van dit standpunt meen ik te kunnen ontlenen aan HR 27 november
1992, NJ 1993, 287 (Felix/Aruba). Dit spraakmakende arrest zag op het volgende
geval:
Felix had het plan opgevat om een gedeelte van de internationale luchthaven van Aruba
te gaan exploiteren. Zijn plan omvatte onder meer: de afhandeling van kleinere
vliegtuigen, waaronder begrepen 'corporate & business flying' en aero-taxivluchten;
het verlenen van flight-planning service dienaangaande; de exploitatie van taxfree
winkels; het innen van retributies ten behoeve van de Iuchthaven; de in- en uitklaring
bij de douane. Voorwaarde voor de verwezenlijking van zijn plannen was dat Felix
zijn bedrijf zou gaan vestigen in het op de luchthaven gelegen oude stationsgebouw,
aangezien aldaar de kleinere vliegtuigen werden geparkeerd. Begin 1985 trad Felix
in onderhandeling met de luchthavenmeester en de in het oude stationsgebouw gehuis-
veste vereniging van sportvliegers, te weten de Aeroclub Antillia Aruba. In juli 1985
kwam Felix met de Aeroclub overeen dat hij de exploitatie van de sportclub zou
ovememen, zodat hij zou kunnen beschikken over de benodigde ruimte in het stations-
gebouw. Daarbij werd schriftelijk vastgelegd dat Felix de tussen de Aeroclub en de
luchthaven bestaande huurovereenkomst zou ovememen. De luchthavenmeester
verleende zijn toestemming aan een en ander. Voorts deed de luchthavenmeester aan
Felix de toezegging dat deze zijn voorgenomen plannen mocht uitvoeren. Nadat Felix
met ingang van 1 april 1986 de huur van de Aeroclub daadwerkelijk had overgenomen,
nam hij personeel in dienst en liet hij verbouwingen aanhet stationsgebouw uitvoeren.
Tussentijds nam Felix reeds de afhandeling van de kleinere vliegtuigen ter hand. Alles
leek naar wens te verlopen, totdat in november 1986 de minister van Vervoer besloot
dat de afhandeling van de kleinere vliegtuigen op de luchthaven voortaan uitsluitend
door Aruba Air mocht worden uitgevoerd. Felix zag zich hierdoor genoodzaakt zijn
activiteiten te staken en zijn bedrijf te sluiten.
Het gerecht in eerste aanleg oordeelde dat Felix er redelijkerwijze op had mogen
vertrouwen dat hij in de verdere toekomst zijn plannen mocht realiseren, aangezien
de van de luchthavenmeester afkomstige toezeggingen geacht moesten worden door
en namens Aruba te zijn gedaan. Weliswaar stond het Aruba op grond van haar
beleidsvrijheid vrij om te besluiten het alleenrecht op de afhandeling van de kleinere
vliegtuigen aan Air Aruba toe te wijzen, maar daarbij had zij wei voldoende rekening
moeten houden met de belangen en gerechtvaardigde verwachtingen aan de zijde van
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Felix. Nu Aruba dit laatste had nagelaten was zij volgens het gerecht in eerste aanleg
uit hoofde van onrechtrnatige daad verplicht om de door Felix gemaakte kosten en
gederfde winst te vergoeden. In hoger beroep oordeelde het hof dat Felix geen
gerechtvaardigde verwachtingen aan de toezeggingen van de luchthavenmeester had
mogen ontIenen; uit art. 3 Beheersverordening Luchthavendienst volgde dat de
luchthavenmeester onbevoegd was om Aruba te kunnen binden hetgeen Felix rich
had behoren te realiseren. Voorts had Felix er rekening mee moeten houden dat een
beleidswijziging nog roet in het eten kon gooien. Een en ander betekende echter nog
Diet dat Aruba in casu geen enkel verwijt trof. Volgens het hof hadden de bevoegde
autoriteiten Felix tijdig moeten waarschuwen voor de risico's die aan de door hem
verrichte verbouwingswerkzaarnheden en investeringen verbonden waren. Tevens
hadden zij moeten onderzoeken of de luchthavenmeester niet doende was meer
verwachtingen bij Felix te wekken dan verantwoord was. In zoverre had Aruba zich
schul dig gemaakt aan onzorgvuldig en omechtmatig gedrag jegens Felix, aldus het
hof. Uit dien hoofde was Aruba ook verplicht om de door Felix gemaakte kosten aan
hem te vergoeden. Gederfde winst kwam volgens het hof Diet voor vergoeding in
aanmerking omdat Felix verweten kon worden dat hij te voorbarig was geweest met
het doen van zijn investeringen.
In cassatie voerde Felix aan dat de gederfde winst in de gegeven omstandigheden wei
voor vergoeding in aanmerking kwam. Volgens Felix was het hof er ten onrechte
aan voorbijgegaan dat in casu sprake was van toerekenbare schijn van bevoegdheid
alsmede dat Aruba de vergevorderde onderhandelingen in strijd met de redelijkbeid
en billijkbeid had afgebroken.
De Hoge Raad overwoog:

'Bij de beoordeling van dit betoog, dat van wezenlijke aard is, zodat het Hof daaraan Diet
voorbij had mogen gaan, is mede van betekenis dat in geval van onderhandelingen tussen
een overheidsfunctionaris en een derde die in de onjuiste veronderstelling verkeert dat deze
functionaris ten aanzien van de desbetreffende materie bevoegd is de overheid te binden,
zich omstandigheden kunnen voordoen, waaronder die onjuiste veronderstelling voor
rekening van de overheid dient te komen. Daarbij valt Diet aileen te denken aan het geval
dat de onjuiste veronderstelling is gewekt door een gedraging van het wei bevoegde over-
heidsorgaan, maar ook aan factoren als: de positie die de handelende functionaris binnen
de organisatie van de overheid inneemt en diens gedragingen, de omstandigheid dat die
organisatie enlof de verdeling van de bevoegdheden over de verschillende organen van
de overheid, als gevolg van onduidelijkheid, onoverzichtelijkheid of ontoegankelijkheid
van de desbetreffende regelingen, voor buitenstaanders ondoorzichtig zijn, alsmede eventuele
nalatigheid aan de zijde van de overheid om de derde tijdig op de onbevoegdheid van de
functionaris opmerkzaam te maken. '

Voortbordurend Op WGO/Koma wordt in Felix/Aruba uitdrukkelijk erkend dat,
in situaties van onbevoegd overheidsoptreden - waaronder, zoals in casu, situaties
vanonbevoegd gedane overheidstoezeggingen -, toerekenbare schijn van bevoegdheid
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Diet uitsluitend kan worden aangenomen op grand van eigen toedoen van bet bevoegde
overbeidsorgaan maar ook op grand van andere factoren. Meer specifiek wordt in
bet arrest verwoord dat de al dan Diet toerekening van een gewekte schijn afbankelijk
is gesteld van de afweging van een reeks factoren, waaronder: bet (toe- )doen en nalaten
van bet bevoegde orgaan, bet gedrag en de positie van de onbevoegde, de mate van
duidelijkheid, overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de bevoegdheidsverdeling
binnen het overbeidslicbaam. Op welke wijze deze factoren in concreto tegen elkaar
afgewogen moeten (kunnen) worden, zal ik in de volgende paragraaf nader toelicbten.
Op deze plaats merk ik verder nog op dat, uit de omstandigbeid dat in Felix/Aruba
een op onrechtmatige daad gebaseerde vordering tot schadevergoeding en Diet een
vordering tot nakorning ter beoordeling stond", Diet mag worden afgeleid dat de
door de Hoge Raad geformuleerde criteria uitsluitend betrekking zouden hebben op
toerekeningsvragen in bet kader van aansprakelijkheid uit boofde van onrechtmatige
daad." Wanneer Felix in casu wel nakorning zou bebben gevorderd, zouden de
kemoverweging van bet arrest en de daarin vervatte toerekeningsfactoren, rnijns inziens
gelijkluidend zijn geweest. Dat wil zeggen: in rnijn visie voIgt uit Felix/Aruba dat
een overheidslichaam onder omstandigheden gebonden kan worden geacbt aan een
onbevoegd gedane toezegging c.q. dat nakorning van die toezegging kan worden
afgedwongen, Diet aileen wanneer bet bevoegde orgaan zelf de schijn van bevoegdheid
beeft gewekt, maar ook wanneer deze schijn is veroorzaakt door de onbevoegde
toezegger in samenhang met andere factoren die voor rekening en risico van bet

59 Felix had ervan afgezien nakoming te vorderen, omdat hij het niet meer zinvol achne het aanvankelijk
door hem beoogde project te continueren c.q. te hervatten nu de minister het project reeds aan Aruba
Air had toegewezen.

60 IIc sluit mij aan bij de meerderheid der schrijvers die zich op het standpunt stellen dat het arrest
Felix!Aruba primair ziet op de vraag van gebondenheid bij onbevoegde vertegenwoordiging, alsmede
dat de in het arrest geformuleerde toerekeningscriteria een belangrijke uitbreiding geven aan het
toedoenbeginsel. Zie o.m.: J.G.A. Linssen, Volmacht en lastgeving, in: Van nieuw BW naar BW,
Zwolle, 1993, pp. 41-42.; B.W.M. Nieskens-Isphording, NTBR 1993, pp. 76-77; P. vanSchilfgaarde,
annotatie, NJ 1993,287; H.C.F. Schoordijk, DeluchthavenReina Beatrix, 1993, pp. 105 e.v. ;J.B.M.
Vranken, Rechtspraakoverzicht, WPNR 6087, p. 244. Zie in andere zin: H.J. de K1uiver,
Vertegenwoordiging en 'apparent authority': een nieuwe fase?, WPNR 93/6116, pp. 925 e.v .. De
K1uiver steIt zich op het standpunt dat Felix!Aruba geen betrekking heeft op de kwestie van
gebondenheid bij onbevoegde vertegenwoordiging, maar op de vraag van aansprakelijkheid uit hoofde
van onrechtmatige daad. Zijns inziens moet het arrest aldus worden verstaan dat de Hoge Raad Aruba
niet gebonden achtte aan de toezeggingen van de havenmeester, maar weI schadeplichtig wegens haar
toe te rekenen onrechtmatige gedragingen in de onderhandelingsfase. Zo betoogt De K1uiver op p.
927: 'C... ), de overheid moet opdraaien voor de schade die Felix lijdt, nu blijkt dat de gevoerde
onderhandelingen geen bindende overenkomst hebben opgeleverd. En de overheid is daarvoor
aansprakelijk omdat door haar 'toedoen' Felix Kostenheeft gemaakt en zich winst ziet ontgaan. De
grondslag daarvoor ligt echter niet in vertegenwoordiging maar in onrechtmatige gedragingen in de
onderhandelingsfase, welke gedragingen kunnen worden gesanctioneerd op basis van art. 6: 162BW.'
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overbeidslichaam komen.?' Aan de hand van dezelfde toerekeningsfactoren moet
mijns inziens tevens worden bepaald of bet overbeidslichaam aansprakelijk gebouden
kan worden op grond van onrecbtmatige daad. Op dit laatste aspect kom ik in paragraaf
3.3 nog terug.

3.2.4.3 De kenbaarheid van (wettelijke) bevoegdheidsregels en de onderzoeksplidu
van de burger gerelateerd aan de toerekenbaarheid van de schijn; afweging
van (risico-tfactoren

Of sprake is van toerekenbare schijn van bevoegdheid of goedkeuring en of de overheid
langs deze weg onder omstandigheden tot nakoming van een onbevoegd gedane
toezegging kan worden gebouden, is, ingevolge WGO/Koma en met name Felix/Aruba,
afbankelijk van een reeks afwegingsfactoren. Hieronder zal ik tracbten aan te geven
hoe deze factoren aan elkaar gerelateerd moeten (kunnen) worden.
Ret enkele feit dat op de een of andere manier schijn van bevoegdheid gewekt is,
is onvoldoende om tot gebondenbeid te kunnen concluderen. De burger zal zicb in
redelijkheid op een toerekenbare schijn moeten kunnen beroepen. Anders gezegd:
de burger moet te goeder trouw zijn. Concreet betekent dit dat de burger een zekere
onderzoeksplicht" heeft te vervullen, waarvan de reikwijdte afhankelijk is van de
omstandigheden van bet geval."

Als eerste toetsingsfactor noem ik de mate van duidelijkheid, toegankelijkheid
en inzicbtelijkheid van de bevoegdheidsverdeling binnen het desbetreffende overheidsli-
chaam. In boeverre is voor de burger kenbaar wie bevoegd is bet overbeidslichaam
te vertegenwoordigen? Duidelijke wettelijke regelingen, zoals de gemeentewet, beboort
de burger in beginsel te kennen. Zo zal op gemeentelijk niveau, in bet kader van bet

61 Of deze toerekeningscriteria en vertegenwoordigingsregels ook gelden in verhoudingen waarbij de
overheid niet is betrokken, laat ik in het midden, omdat deze vraag op deze plaats met rechtstreeks
van belang is. Wei wijs ik erop dat de meest gang bare opvatting in de literatuur is dat het arrest
Felix/ Aruba ook kan worden toegepast op privaatrechtelijke rechtspersonen. Zie de in de vorige noot
genoemde schrijvers.

62 Zie dienaangaande o.m.: S.M. Van den Braak, Opgewekte schijn en gerechtvaardigd vertrouwen bij
de vertegenwoordiging van rechtspersonen, in: lusta causa, Tilburg, 1992, pp. 5 e.v.; P. van
Schilfgaarde, annotatie, NJ 1993,287; H.C.F. Schoordijk, De luchthaven Reina Beatrix, pp. 105
e.v ..

63 De samenhang met het in art. 3: 11 BW omschreven begrip (subjectieve) 'goede trouw' moge in dit
verband duidelijk zijn: 'Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt met
aileen, indien hij de feiten ofhet recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar
ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. ' Inart. 3 :61 lid 2 BW, de bepaling
inzake schijn van toereikende volmacht, wordt de op de burger rustende onderzoeksplicht uitgedrukt
in dezinsnede 'onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht aannemen dat een toereikende
volmacht was verleend'.
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sluiten van een overeenkomst, niet snel van toerekenbare schijn van bevoegdheid sprake
zijn, althans niet van een schijn waarop de burger in redelijkheid mag afgaan. In
WGO/Koma heeft de Hoge Raad dit ook met zoveel woorden duidelijk gemaakt.
Anderzijds geldt dat op de burger geen absolute onderzoeksplicht rust. Hoe
onduidelijker of minder toegankelijk de bevoegdheidsverdeling, hoe eerder de burger
zich zal kunnen beroepen op toerekenbare schijn van bevoegdheid. Zowel in
WGO/Koma als in Felixl Aruba was de bevoegdheidsverdeling neergelegd in een
tamelijk ontoegankelijke en onduidelijke regeling, die bij het grote publiek minder
bekend kon worden verondersteld." Vandaar ook dat in deze arresten ruimte werd
gelaten voor het aannemen van toerekenbare schijn. Aanvullend wijs ik erop dat de
mate van duidelijkheid, toegankelijkheid en inzichtelijkheid van een bevoegdheidsverde-
ling beschouwd kan worden als een risicojactor. Wanneer een bepaalde (wettelijke)
bevoegdheidsregeling, voor de gemiddelde burger, onduidelijk of ontoegankelijk is,
is dit een omstandigheid die in beginsel voor rekening en risico van het betrokken
overheidslichaam behoort te komen." A fortiori geldt dit nu er veelal een discrepantie
bestaat tussen de formele organisatiestructuur van overheidslichamen en hun uiterlijke
verschijning tegenover de burger. Overheidsorganen, aan wie zeggenschap en
beslissingsbevoegdheid is toebedeeld, treden meestal niet rechtstreeks met de burger
in contact. De burger is voor zijn contacten met de overheid doorgaans volledig
aangewezen op (beslissingsonbevoegde) ambtenaren en andere personen in overheids-
dienst. Als gevolg hiervan kunnen bij het grote publiek eenvoudig misvattingen ontstaan
omtrent de bevoegdheidsverdeliog binnen overheidslichamen. Ret behoort mijns inziens
tot de taak van de overheid om te trachten deze misvattingen te voorkomen door middel
van duidelijke, openbare en toegankelijke bevoegdheidsregelingen. Schiet zij tekort
in deze taak, dan zal zij de consequenties daarvan in beginsel moeten dragen.

Als tweede factor is van belang wie de schijn van bevoegdheid heeft gewekt. In
het algemeen zal de burger alleen op een schijn van bevoegdheid mogen afgaan
wanneer deze is veroorzaakt door een handeling, gedraging of nalaten, kortom door
eigen toedoen, van het beslissingsbevoegde orgaan. Bij uitzondering ook wanneer
de schijn is gewekt door de onbevoegde zelf. In dit laatste geval geldt mijns inziens
wel als bijkomende eis dat de formele bevoegdheidsverdeling binnen het overheidsli-
chaam onduidelijk of niet-inzichtelijk is, en dat mede daardoor de schijn in het leven
is geroepen. Ret enkele feit dat een onbevoegde de schijn van bevoegdheid of goedkeu-
ring heeft gewekt, acht ik derhalve onvoldoende om tot gebondenbeid te kunnen

64 De bevoegdheidsverdeling binnen het WGO was neergelegd in de 'Gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap Geleen en Ornstreken'. In Felix/Aruba ging het om de 'Beheersverordening
Luchthavendienst' , waarin een bevoegdhedenregeling was neergelegd die op verschillende manieren
kon worden uitgelegd.

65 Zie in soortgelijke zin: H.C.F. Schoordijk, De luchthaven Reina Beatrix, p. 139. Zie tevens in deze
zin, toegespitstop overheidstoezeggingen: J .C. E. Ackermans-Wijn, WPNR 5965 (1990), p. 234; R.M.
Schoonenberg, WPNR 5765 (1985), p. 810.
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concluderen. Voorts gelden ten aanzien van de schijn die door de onbevoegde in de
hand is gewerkt verschillende gradaties. Naarmate de onbevoegde, gezienzijn functie
binnen het overheidslichaam, een meer 'gezaghebbende uitstraling'< heeft, zal de
burger eerder op diens gewekte schijn mogen afgaan. Zo zal de burger doorgaans
meer waarde mogen hechten aan een toezegging van een burgemeester dan van een
hoge ambtenaar.

Als derde, en laatste, toetsingsfactor vermeld ik de persoonlijke positie en
hoedanigheid van de burger. Afhankelijk van diens maatschappeli jke positie, intellect,
juridische kennis e. d. , kan van de ene burger meer inzicht in de bevoegdheidsverdeling
binnen de overheid worden verlangd dan van de ander. Zo zal bijvoorbeeld een project-
ontwikkelaar, die van een wethouder te horen heeft gekregen dat hem een stuk grond
zal worden verkocht, zich minder snel op toerekenbare schijn van bevoegdheid kunnen
beroepen dan een 'doorsnee-burger'. 67

3.3 Schadevergoeding ter zake van onbevoegd gedane overheidstoezeggingen

3.3.1 Inleiding; gevallen waarin nakoming onmogelijk, zinloos of anderszins niet-
ajdwingbaar is, maar waarin wei schadevergoeding (op grond van onrechtmatige
daad) kan worden gevorderd

In bepaalde situaties kan bij de burgerlijke rechter geen nakoming van een onbevoegd
gedane overheidstoezegging worden gevorderd, maar wei schadevergoeding. Blijkens
de rechtspraak kunnen dienaangaande .verschillende categorieen gevallen worden
onderscheiden.

In de eerste plaats wijs ik op de gevallen, waarin de burgerli jke rechter, ingevolge
de rechterlijke bevoegdheidsverdeling, materieel onbevoegd is om van een vordering
tot nakoming kennis te nemen maar wei bevoegd is om schadevergoeding toe te
kennen." Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in Hof Den Bosch 9 november
1992, NJ 1993, 31169 (Uytdehaag/Roosendaal). Uytdehaag had van een daartoe
onbevoegde wethouder de toezegging verkregen dat de gemeente Roosendaal bestuurs-
dwang achterwege zou laten wanneer hij zijn winkel naar een ander deel van de stad
zou verplaatsen. Nadat Uytdehaag zijn winkel had verplaatst werd hij, in strijd met
de eerder gedane toezegging, onder aanzegging van bestuursdwang gelast zijn
bedrijfsuitoefening te staken. Uytdehaag stelde vervolgens Arob-beroep in, maar kreeg
bij de Afdeling rechtspraak nul op rekest. De Afdeling besliste dat de bestuursdwang-

66 Vergelijk hoofdstuk I, paragraaf 3.5.2.3.
67 Vergelijk hoofdstuk 1, paragraaf 3.5.2.2.
68 Zie hiervoor paragraaf 1.
69 BR 1993, nr, 10, p. 815 e.v..
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aansehrijving niet voor vernietiging in aanmerking kwam, omdat sprake was van een
onbevoegd gedane toezegging waaraan de gemeente in de gegeven omstandigbeden
niet gebonden kon worden geaebt. Bij de burgerlijke reebter werd Uytdehaag's
vordering tot sebadevergoeding daarentegen gebonoreerd. Het bof besliste dat de
sebending van de toezegging, ook al was deze afkomstig van een onbevoegde, een
onreebtmatige daad opleverde die aan de gemeente kon worden toegerekend. In
paragraaf 3.3.3 kom ik nog uitvoeriger op deze uitspraak terug.
Inde tweede plaats vermeld ik de gevallen waarin nakoming van een onbevoegd gedane
toezegging onmogelijk of zinloos is geworden. Een dergelijke situatie deed zieb
bijvoorbeeld voor in bet arrest Felix/Aruba. Als gevolg van bet ministeriele besluit
om de vliegveldexploitatie in bet vervolg door Aruba Air te laten uitvoeren, bad Felix
zijn bedrijfsuitoefening gestaakt, waardoor bet voor bern nog weinig zin bad om
nakoming van de toezegging afte dwingen. Vandaar dat Felix geen nakoming, maar
sebadevergoeding (op grond van onreebtmatige daad) vorderde.
Als derde eategorie noem ik de gevallen waarin een afzonderlijk wettelijk besluit van
een overbeidsorgaan is vereist om nakoming van een onbevoegd gedane toezegging
te kunnen effecturen. Zoals ik eerder al opmerkte, deinst de burgerlijke reebter er
met name voor terug om een overbeidsorgaan tot bet nemen van zo'n besluit te
dwingen, ingeval bet orgaan, zoals bijvoorbeeld een gemeenteraad, op demoeratisebe
wijze is gekozen en samengesteld. Een veroordeling tot nakoming, tegen de 'democrati-
sebe wil' in, aebt de burgerlijke reebter doorgaans onwenselijk en in strijd met bet
algemeen belang." Als gevolg biervan moet de burger, in bet onderbavige type
situaries, veelal genoegen nemen met een sebadevergoeding. Exemplariseb in dit
verband is Pres. Rb. 's-Gravenbage 14juni 1979, NJ 1979, 594. B&Wvandegemeen-
te Leidsebendam badden aan X toegezegd dat bij de naast zijn woning gelegen strook
grond van vijf meter breed zou kunnen kopen. De gemeenteraad besliste eebter in
andere zin en wilde X sleebts een strook grond van drie meter te koop aanbieden.
In kort geding vorderde X de gemeente te veroordelen tot medewerking aan de notariele
overdraebt van de toegezegde strook grond van vijf meter. Primair voerde bij aan
dat de toezegging van B&W een reebtsgeldige koopovereenkomst in bet leven bad
geroepen. Subsidiair, dat B&W de sebijn badden gewekt tot verkoop van de strook
grond bevoegd te zijn, zodat de gemeente onreebtmatig bandelde door de toezegging
niet na te komen. De gemeente erkende dat B&W aan X badden toegezegd dat een
strook grond van vijf meter zou worden verkoebt, maar zij aehtte zieb aan deze
toezegging niet gebonden, omdat krachtens de gemeentewet de gemeenteraad bij uitstek
bevoegd was inzake de verkoop een beslissing te nemen. De President in kort geding
oordeelde dat B&W onreebtmatig badden gehandeld door bewust tegen beter weten
in een niet bestaande vertegenwoordigingsbevoegdheid voor te wenden. Nu de gedragin-
gen van B&W in bet maatsebappelijk verkeer als gedragingen van de gemeente badden

70 Zie hiervoor paragraaf 3.2.2.
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te gelden, was de gemeente voor deze gedragingen aansprakelijk. Echter, zo oordeelde
de President, tot medewerking aan de notariele overdracht kon de gemeente niet worden
gedwongen, aangezien voor de grondverkoop een raadsbesluit nodig was en de
gemeenteraad het door B&W ingediende voorstel tot het nemen van zodanig besluit
reeds unaniem had verworpen. Volgens de President resteerde X derhalve niets anders
dan in een bodemprocedure een schadevergoeding op basis van onrechtmatige daad
te vorderen.

Het vorenstaande maakt duidelijk dat een vordering tot schadevergoeding, ter zake
van een onbevoegd gedane overheidstoezegging, in de regel eerder toewijsbaar is dan
een vordering tot nakoming. Waar procesrechtelijke regels, persoonlijke belangen,
het algemeen belang en andere omstandighedenaan een privaatrechtelijkeveroordeling
tot nakoming in de weg kunnen staan, hoeven deze omstandigheden als zodanig voor
het toekennen van schadevergoeding geen beletsel te vormen. Daarbij teken ik aan
dat uit de rechtspraak blijkt, dat vorderingen tot schadevergoeding ter zake van
onbevoegd gedane overheidstoezeggingen bijna altijd op onrechtmatige daad worden
gefundeerd. Dit laatste roept de vraag op welke toerekeningscriteria van toepassing
zijn ten aanzien van toezeggingen in het kader van een op onrechtmatige daad
gebaseerde schadevergoedingsactie.

3.3.2 Algemeen: aansprokelifkheid van overheidslichamen voor onrechtmatige daden
die gepleegd zijn door hun organen of junctionarissen; het 'Kleuterschool
Babbel-toerekeningscriterium'

Overheidslichamen kunnen, als bijzondere rechtspersonen, aansprakelijkzijn op grond
van onrechtmatige daad. Dit is reeds lange tijd gel eden door de Hoge Raad beslist. 71

Hoe kan een overheidslichaam een onrechtmatige daad plegen? Omdat het zelf geen
handelingen kan verrichten, dient in dit verband telkens de vraag te worden beantwoord
of en in hoeverre een handeling of gedraging van een van haar organen of functionaris-
sen als een onrechtmatige daad van het overheidslichaam is aan te merken. Het gaat
hier dus om een vraag van toerekening.

Aanvankelijk werd aangenomen dat een overheidslichaam alleen aansprakeli jk uit
onrechtmatige daad kon zijn, indien de (onrechtmatige) handeling was verricht door
een orgaan van het overheidslichaam binnen de formele kring van zijn bevoegdheid.
De consequentie hiervan was dat feitelijke gedragingen van bijvoorbeeld een individuele
wethouder of een ambtenaar geen 'eigen' aan het overheidslichaam toe te rekenen
onrechtmatige daad konden opleveren, omdat bedoelde personen niet als wettelijke

71 Zie voor een eerste aanzet hiertoe HR 10 rnei 1901, W 7ffJ6 (Rotterdamse Huizen) en later zeer duidelijk
het Ostermann-arrest van 20 november 1924, W 11293.
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organen aangemerkt konden worden. Deze klassieke benadering staat veelal bekend
als de zogenaamde 'orgaantheorie'".
In HR 6 april 1979, NJ 1980,34, het bekende Kleuterschool Babbel-arrest, beeft de
Hoge Raad afstand genomen van de oude orgaantheorie. Het arrest betrof bet geval
van de Zwolse wethouder van onderwijs, die aannemer Reuvers in bet openbaar ervan
had beschuldigd dat bet instorten van bet dak van kleuterscbool 'Babbel' te wijten
was aan een door hem gemaakte constructiefout. Toen later kwam vast te staan dat
Reuvers geen constructiefout had gemaakt, hadden de onjuiste uitlatingen van de
wethouder hem tussentijds weI in zijn goede naam en eer aangetast, waardoor hij schade
leed. In de procedure kwam de vraag aan de orde of de gemeente Zwolle op grond
van onrechtmatige daad aansprakelijk was te acbten voor de uitlatingen en gedragingen
van de wethouder. Het hof oordeelde dat de gemeente niet aansprakelijk was omdat
de wethouder in de gemeentewet niet als orgaan werd erkend. In cassatie voerde
Reuvers aan dat, voor de vraag of een gemeente uit boofde van een onrechtmatige
daadsactie voor de gedragingen van een wethouder kan worden aangesproken, niet
beslissend is of deze al dan niet orgaan is in de zin van de gemeentewet. Dit cassa-
tiemiddel werd door de Hoge Raad als voIgt gebonoreerd: 'De gedragingen van een
wethouder kunnen (... ) ook dan een onrecbtmatige daad van de gemeente opleveren,
wanneer zij in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van de gemeente hebben
te gelden. Aangenomen moet worden dat dit her geval is, wanneer de gedragingen
van een wethouder van onderwijs bestaan in bet doen van uitlatingen in zijn boeda-
nigbeid ter zake van de aansprakelijkbeid voor gebreken in de bouw van een in de
gemeente gevestigde kleuterschool. '

Het arrest Kleuterscbool Babbel beeft de aansprakelijkbeid van de overheid
aanzienIijk verruimd. Handelingen van een overbeidsorgaan hebben per definitie in
bet maatschappelijk verkeer te gelden als gedragingen van de overheid. Gedragingen
van natuurlijke personen, die in dienst van bet overheidslichaam werkzaam zijn,
doorgaans ook, indien en voor zover deze personen in de uitoefening van hun functie
of taak hebben gehandeld. Concreet betekent dit dat feitelijke, onrecbtmatige,
gedragingen van organen, individuele wethouders, ambtenaren e.d., verricht in de
uitoefening van hun functie of taak, op grond van het Kleuterschool Babbel-criterium
bijna altijd aan het overheidslichaam zullen kunnen worden toegerekend, en daardoor
als 'eigen' onrechtmatige daad vanhetoverheidslicbaam kunnen wordenaangemerkt. 73

N aast de 'gewone' aansprakelijkbeid uit onrecbtmatige daad (het oude art. 1401,
het nieuwe art. 6: 162 BW), kunnen overbeidslichamen als werkgeefster kwalitatief
aansprakelijk zijn voor onrechtmatige gedragingen van bun ondergeschikten. De prakti-

72 Deze theorie werd bevestigd in het HR 10juni 1955, NJ 1955,552 (Het NoordenINoordhollandse).
73 Vergelijk dienaangaande o.m.: 1.C. E. Ackermans-Wijn, Toezeggingen van wethouders, WPNR 5956,

p. 235; Asset-Van der Grinten I, nrs. 168 e.v.; Asser-Hartkarnp ill, nrs. 258 e.v.; 1. Spier.
Onrechtmatige overheidsdaad, nr. 26; B. Wachter, Door wethouders en pseudo-vogelpest aangetaste
organen, in: Goed en trouw (Van der Grinten-bundel), 1984, pp. 79 e.v ..

133



Hoofdstuk 2

sche betekenis vandeze op art. 6: 170 BW (art. 1403 oud BW) gestoelde aansprakelijk-
heid acht ik, aIthans voorzover het gaat om aansprakelijkheid van de overheid voor
onbevoegd gedane toezeggingen, niet erg groot. N og daargelaten wie binnen een
overheidslichaam aIs 'ondergeschikte' hebben te gelden, worden van 'ondergeschikten'
afkomstige overheidstoezeggingen vrijwel aItijd gedaan tijdens de uitoefening van een
overheidstaak- of functie. Hieruit volgt dat, voor zover dergelijke toezeggingen een
onrechtmatige daad opleveren, deze doorgaans aIs een onrechtmatige daad van het
overheidslichaam zelf kunnen worden uitgelegd." Op de kwaIitatieve aansprakelijkheid
van de overheid aIs werkgeefster zaI ik in het onderstaande dan ook niet verder ingaan.
Tevens laat ik rusten de problernatiek inzake de persoonlijke aansprakelijkheid van
overheidsfunctionarissen", omdat zij ten aanzien van onbevoegd gedane overheidstoe-
zeggingen in het kader van onrechtmatige daad evenmin een echt relevante rol speelt.

3.3.3 Specijiek: de toepasseli}kheid van het 'Kleuterschool Babbel-criterium' bij
de toetsing van onbevoegd gedane overheidstoezeggingen in het kader van
onrechtmatige daad

Het Kleuterschool Babbel-criterium, het 'in het maatschappelijk verkeer hebben te
gelden aIs' , is in de rechtspraak verschillende maIen toegepast bij de beoordeling van
onbevoegd gedane overheidstoezeggingen in het kader van onrechtmatige daad. Zo
werd in de eerdergenoemde" uitspraak Pres. Rb. 's-Gravenhage 14 juni 1979, NJ
1979,594 beslist dat B&W van Leidschendam onrechtmatig hadden gehandeld door
ten onrechte een niet bestaande vertegenwoordigingsbevoegdheid voor te wenden.
De gemeente werd voor deze onrechtmatige handelwijze aansprakelijk gehouden, omdat
de gedragingen van B&W in het maatschappelijk verkeer aIs gedragingen van de
gemeente hadden te gelden. Bijzondere vennelding verdient het eveneens eerdergenoem-
den HofDen Bosch 9 november 1992, NJ 1993, 311 (Uytdehaag/Roosendaal). Deze
uitspraak is opmerkelijk, omdat via toepassing van het Babbel-criterium privaatrechtelij-
ke aansprakelijkheid werd aangenomen, terwijl de administratieve rechter, in dezelfde
zaak, gebondenbeid aan de onbevoegd gedane toezegging had afgewezen:
Afgaand op een toezegging van de wethouder van economische zaken had U ytdehaag
zijn winkel verplaatst naar een ander stadsdeel. In strijd met deze toezegging werd
Uytdehaag later. onder aanzegging van bestuursdwang, door B&W gelast zijn

74 Zie in dezelfde zin: J.e.E. Ackermans-Wijn, WPNR 5965, p. 235.
75 Zie daaromtrent nader: Asser-Hartkamp m, nrs. 262-263; HR II oktober 1991, NJ 1993, 165; Hof

's-Hertogenbosch 23 april 1986, NJ 1987, 48, waarin de discriminerende uiUatingen van een
wethouder over zigeuners rowel als een persoonlijke als een onrechtmatige daad van de gemeente
werden aangemerkt.

76 Zie hiervoor paragraaf 3.3.1.
77 Zie hiervoor paragraaf 3.3.1.
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bedrijfsuitoefening te staken. De Afdeling rechtspraak" oordeelde dat de gemeente
in de gegeven omstandigheden niet gebonden kon worden geacbt aan de onbevoegd
gedane toezegging van de wetbouder en weigerde de bestuursdwangaanschrijving te
vernietigen. De rechtbank Breda" en het bof Den Bosch oordeelden evenwel dat
de gemeente scbadeplichtig was uit boofde van onrechtmatige daad. Bij de beoorJeling
van het geschil stelde bet bof voorop dat, nu de Afdeling rechtspraak de bestuurs-
dwangaanschrijving niet bad vernietigd, civielrechtelijk van de rechtmatigbeid van
de bestuursdwangaanschrijving moest worden uitgegaan. Vervolgens overwoog het
hof, in de lijn van bet arrest Staat/Bolsius'":

'Los daarvan staat ecbter de vraag, of de uitlatingen van wetbouder De Leeuw - zelf geen
orgaan in staatsrechtelijke zin - omtrent de door bet bevoegde orgaan ten opzichte van
Uytdebaag te verwacbten bandelwijze een onrechtmatige daad van de gemeente opleverden
omdat die uitlatingen ingevolge de beginselen van het vertegenwoordigingsrecht aan de
gemeente als recbtspersoon moeten worden toegerekend. Hoewel voortvloeiend uit betzelfde
feitencomplex als de recbtsvraag die aan de Afdeling rechtspraak is voorgelegd, is dit een
vraag waarop bet antwoord niet zonder meer voortvloeit uit de door de administratieve
rechter vastgestelde recbtmatigheid van de beschiklcing van burgemeester en wetbouders.
Deze vraag is van civielrechtelijke aard en beboort tot de exclusieve competentie van de
burgerlijk rechter.'

Met betrekking tot de vraag of de wetbouder verwacbtingen bad gewekt die een
onrecbtmatige daad opleverden die aan de gemeente kon worden toegerekend, overwoog
bet hof:

'Voor dit laatste is niet beslissend, of de wethouder tot het nemen van het besluit bevoegd
was, noch in hoeverre er een de gemeente recbtens bindende toezegging is gedaan. Terecht
heeft de rechtbank hieromtrent overwogen, dat gedragingen en uitlatingen van een
wethouder, ook al is deze geen orgaan van de gemeente, in het maatschappelijk verkeer
veelal als gedragingen en uitlatingen van de gemeente zelf moeten worden aangemerkt,
en dat zij in casu ook aan de gemeente kunnen worden toegerekend, Weliswaar betroffen
deze uitlatingen een onderwerp, dat niet rechtstreeks tot de eigen portefeuille van de
wethouder van economische zaken, maar tot die van de wetbouder van ruimtelijke ordening
behoorde, docb het Hof is met de recbtbank: van oordeel, dat bet onderwerp daarmee in
het concrete geval zo'n nauwe samenhang vertoonde, dat de wederpartij die uitlatingen
mocht beschouwen als namens de gemeente te zijn gedaan. Het Hof onderschrijft derhalve
het oordeel van de rechtbank, dat het doen van dergelijke uitlatingen, indien niet
overeenk:omstig die uitlatingen wordt gehandeld, als onrechtmatig handelen moet worden
beschouwd dat aan de gemeente kan worden toegerekend .'

78 ARRS 21 december 1989, BR 1990, p. 592.
79 Rb. Breda 22 januari 1991, 1991, BR 1991, 918.
80 HR 2 februari 1990, NJ 1993,635. Zie hiervoor paragraaf \.3.

135



Hoofdstuk 2

De toepasselijkheid van het Kleuterschool Babbel-criterium inzake onbevoegd
gedane overheidstoezeggingen is ook terug te vinden in de jurisprudentie van de Hoge
Raad. Een arrest waarin dit expliciet aan de orde kwam is HR 2 februari 1990, NJ
1990, 384 (Garage Cordia/Aruba). Het arrest betrof het geval van Garage Cordia,
gevestigd te Aruba, die een aantal auto's had ingevoerd en hiervoor invoerrechten
had betaald. Na de inwerkingtreding van de status aparte van Aruba (per 1 januari
1986) werden de auto's, zonder op Aruba gebruikt te zijn, uitgevoerd naar Curacao.
Eind 1986 vorderde Cordia terugbetaling van de door haar betaalde invoerrechten.
Nadat de Inspecteur van invoerrechten en accijnzen deze terugbetaling had geweigerd,
vorderde Cordia schadevergoeding uit onrechtmatige daad. Hiertoe voerde zij aan
dat Ieidinggevende douane-ambtenaren haar hadden toegezegd dat de betaaide invoer-
rechten gerestitueerd zouden worden. Doordat de Inspecteur van invoerrechten en
accijnzen had geweigerd deze toezegging te honoreren, was Aruba volgens Cordia
aansprakeIijk op grond van onrechtmatige daad. Het gerecht in eerste aanleg oordeeide
dat de desbetreffende douaneambtenaren niet bevoegd waren tot het nemen van enige
beslissing inzake de teruggave van de betaalde invoerrechten. Beslissingsbevoegd was
de Inspecteur van invoerrechten en accijnzen, zodat Aruba niet gebonden kon worden
geacht aan de uitlatingen c.q. toezegging van de onbevoegde ambtenaren. Derhalve
kon haar evenrnin een onrechtmatige daad wegens schending van de toezegging worden
verweten. In hoger beroep betoogde Cordia dat de douaneambtenaren wellicht geen
zeggenschap over de restitutie hadden en niet gemachtigd waren hieromtrent
toezeggingen te doen, maar dat Aruba desondanks aansprakelijk was, omdat de
ambtenaren de schijn hadden gewekt dat zij bevoegd waren. Dit betoog werd door
het hof als volgt afgewezen: 'Er is geen reden om de Inspecteur gebonden te achten
op de enkele grond, dat de douaneambtenaren de schijn van vertegenwoordigingsbe-
voegdheid hebben gewekt'. Hieraan voegde het hof toe dat Cordia in de gegeven
omstandigheden naar de juistheid van de uitIatingen van de ambtenaren had moeten
informeren bij de bevoegde Inspecteur. In cassatie voerde Cordia aan dat Aruba
aansprakelijk was voor de schade die de uitIatingen van de ambtenaren hadden
veroorzaakt, omdat deze uitlatingen in het maatschappelijk verkeer a1s gedragingen
van Aruba hadden te gelden. De Hoge Raad overwoog dienaangaande:

'Deze stelling, die in feitelijke instanties niet is aangevoerd, vergt een onderzoek van feite-
lijke aard, met name betreffende de positie van de betrokken ambtenaren, de omstandigheden
waaronder de uitlatingen zijn gedaan en de maatschappelijke opvattingen te dier zake op
Aruba. Voor een dergelijk onderzoek is in cassatie geen plaats. Het middel kan dus in
zoverre niet tot cassatie leiden.'

Het arrest Garage Cordia/Aruba acht ik om twee redenen van belang. In de eerste
plaats, omdat het een nadere uitwerking van het ruime Kleuterschool Babbel-criterium
behelst: of handelingen c.q. gedragingen 'in het maatschappelijk verkeer hebben te
gelden als', is onder meer afbankelijk van de positie van degeen die de handeling

136



De overheidstoezegging in de civiele recntspraak

verrichtte, de omstandigheden waaronder de handeling werd verricht en de plaatselijke
(maatschappelijke) opvattingen dienaangaande. Aldus kwam de Hoge Raad enigszins
tegemoet aan de eerder in de Iiteratuur geuite kritiek dat het Babbel-criterium niet
bepaald uitmunt door scherpte." Meer specifiek acht ik het arrest van belang, omdat
het mijns inziens duidelijk maakt dat het Babbel-criterium voor de oplossing van de
toerekeningsproblematiek in situaties van onbevoegd gedane toezeggingen en anderszins
gewekte verwachtingen, eigenlijk niet geschikt, althans ontoereikend, is. Dat wil
zeggen: in dergelijke situaties kan het Babbel-criterium alleen op adequate wijze worden
toegepast wanneer het - in de door de Hoge Raad voorgestane zin - nader wordt
ingevuld met specifiekere toerekeningsmaatstaven. Ik zou zelfs nog een stapje verder
willen gaan dan de Hoge Raad in Garage Cordia/Aruba. Naar mijn mening kan het
Babbel-criterium, voor zover onbevoegde gedane toezeggingen in het kader van
onrechtmatige daad ter beoordeling staan, alleen op adequate wijze worden toegepast
wanneer daarbij dezel fde toerekeningsmaatstaven worden gehanteerd die ten grondslag
liggen aan het criterium 'toerekenbare schijn van bevoegdheid'. Hieronder za1 ik dit
nader toelichten.

3.3.4 Het 'Kleuterschool Babbel-criterium' en het criterium 'toerekenbare schijn van
bevoegdheid' aan elkaar gerelateerd

Toepassing van het Babbelcriterium in situaties van onbevoegd gedane overheidstoezeg-
gingenis is van andere aard en vergt een andere aanpak dan in 'normale' onrechtmatige
daad-situaties. Dit is te verklaren doordat het Babbel-criterium primair is bedoeld
te worden toegepast in gevallen waarin enerzijds vaststaat dat een persoon of orgaan
onrechtmatig heeft gehandeld, maar waarin anderzijds de vraag luidt aan wie deze
onrechtmatige gedraging moet worden toegerekend. Zo'n 'normale' onrechtmatige
daad-situatie deed zich bijvoorbeeld voor in het arrest Kleuterschool Babbel. Buiten
kijf stond dat de gedragingen van de Zwolse wethouder jegens Reuvers een onrechtma-
tige daad inhielden. Waarom? Omdat de wethouder in het openbaar ten onrechte
beschuldigingen aan adres van Reuvers had geuit, waardoor deze in zijn eer en goede
naam werd aangetast en dientengevolge schade leed. De kwestie in het arrest was
derhalve niet zozeer 6f sprake was van onrechtmatige daad, maar aan wie deze
onrechtmatige daad moest worden toegerekend: de gemeente Zwolle, de wethouder
of wellicht beide? De Hoge Raad oordeelde dat de gemeente aansprakelijk was nu

81 Zie o.m.: C.J.H. Brunner, NJ 1980. 34; Asser-Van der Grinten I, 6e druk, or. 170. De'vaagheid'
van het Babbel-criterium kwam bijvoorbeeld ook tot uiting in het na het K1euterschoolBabbel-arrest
gewezen HR 20 juni 1980, NJ 1981, 622 (pLEMIPSP). In dit arrest werd beslist dat het door leden
van de politieke partij PSP opplakken van verkiezingsbiljetten op eigendommen van de PLEM in het
maatschappelijk verkeer met kon worden beschouwd als een gedraging van de politieke partij
(rechtspersoon) zelf.
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de onrechtmatige gedragingen van de wethouder inhet maatschappelijkverkeer hadden
te gelden als gedragingen van de gemeente. In situaties van onbevoegd gedane
overheidstoezeggingen is het toerekeningsvraagstuk gecompliceerder, omdat de kwestie
'wie is aansprakelijk', wordt voorafgegaan door de vraag of uberhaupt wei sprake
is van een onrechtmatige daad. Zo stond in Garage Cordial Aruba niet zonder meer
vast dat onrechtmatig was gehandeld. De onbevoegde douanambtenaren hadden door
middel van toezeggingen, althans uitlatingen, bij Cordia de verwachting gewekt dat
de door haar betaalde invoerrechten gerestitueerd zouden worden. De centrale vraag
in de procedure luidde of Cordia zich op gerechtvaardigde verwachtingen kon beroepen
en of de schending daarvan een onrechtmatige daad opleverde. Anders dan in Kleuter-
school Babbel ging het in Garage Cordial Aruba derhalve niet om de toerekening van
een reeds vaststaande onrechtmatige gedraging, maar om de vaststelling van al dan
niet 'gerechtvaardigd vertrouwen' om langs deze weg tot een onrechtrnatige daad te
kunnen concluderen. Wil men het Babbel-criterium in dit verband toepassen, dan stuit
dit op problemen. Hierover het volgende.

In 'normale' onrechtmatige daad-situaties, waarin het niet gaat om schending van
gewekte verwachtingen, kan in het kader van het toerekeningsvraagstuk worden
geabstraheerd van de persoonlijke hoedanigheid van de gelaedeerde. Zo was in
Kleuterschool Babbel irrelevant of Reuvers de Zwolse wethouder redelijkerwijs bevoegd
mocht achten. Evenmin was belang of sprake was van schijn van bevoegdheid en wie
deze had veroorzaakt. Gegeven dat Reuvers op onrechtmatige wijze schade was
toegebracht, ging het puur om de vraag wie hiervoor aansprakeIijk moest worden
geacht. Dienaangaande kon worden volstaan met het criterium van 'het in het
maatschappelijk verkeer hebben te geld en als'. In bijzondere onrechtrnatige daad-
situaties daarentegen, waarin de schending van een onbevoegd gedane overheidstoezeg-
ging ter beoordeling staat, dient eerst te worden getoetst of de burger er in de gegeven
omstandigheden gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de toezegging zou worden
nagekomen. Mede bepalend in dit verband is of de burger er redelijkerwijs vanuit
mocht gaan of degeen die de toezegging deed daartoe bevoegd was. Of dit het geval
is, is onder meer afhankelijk van de persoonlijke hoedanigheid van de burger en met
name van de omvang van de door hem te vervullen onderzoekspIicht. Als gevolg
hiervan is het mogelijk dat de schending of het doen van een overheidstoezegging
tegenover de ene burger wel een toerekenbare onrechtmatige daad oplevert, terwijl
diezelfde of soortgeIijke toezegging tegenover een andere burger niet resulteen in
een toerekenbare onrechtmatige daad.

Een en ander betekent derhalve dat het Babbel-criterium, in situaties van onbevoegd
gedane overheidstoezeggingen, alleen uitkomst kan bieden indien en voor zover het
criterium nader wordt ingevuld. De Hoge Raad beeft hiertoe inGarage Cordia! Aruba
een eerste aanzet gegeven, door te bepalen dat de toerekening van uitlatingen
(toezeggingen) onder meer athankelijk is van de positie en functie van de onbevoegde,
de omstandigbeden waaronder de uitlatingen (toezeggingen) werden gedaan en de
plaatseIijke (maatschappelijke) opvattingen dienaangaande. Deze invulling c.q.
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uitwerking van het Babbel-criterium acht ik echter niet voldoende. Mijns inziens dient
tevens de persoonlijke hoedanigheid en onderzoeksplicht van de burger in ogenschouw
te worden genomen. Sterker nog: ik zou ervoor willen pleiten om aan het Babbel-
criterium dezelfde invulling te geven a1s aan het criterium 'toerekenbare schijn van
bevoegdheid'. Met andere woorden: naar mijn mening dienen, in het kader van de
vraag of de schending van een overheidstoezegging een toerekenbare onrechtmatige
daad oplevert, dezelfde toerekeningsfactoren te worden toegepast a1s in het kader van
de vraag of nakoming van die toezegging kan worden afgedwongen. Concreet betekent
dit dat, op dezelfde wijze a1s hiervoor uiteengezet in paragraaf 3.2.4.3, moet worden
getoetst of sprake is van een toerekenbare schijn van bevoegdheid en of de burger
daarop in redelijkheid mocht afgaan. Daarbij komt het aan op de afweging van een
reeks factoren, waaronder: de kenbaarheid van (wettelijke) bevoegdheidsregels, de
mate van duidelijkheid en inzichtelijkheid in de bevoegdheidsverdeling. wie heeft de
schijn van bevoegdheid gewekt, de persoonlijke hoedanigheid en onderzoeksplicht
van de burger. Berst wanneer deze afweging heeft uitgewezen dat sprake is van een
toerekenbare schijn van bevoegdheid waarop de burger in redelijkheid mocht afgaan,
zaI kunnen worden geconcludeerd dat de schending of het doen van de overheidstoezeg-
ging een onrechtmatige daad oplevert. In feite betekent het vorenstaande dat het Babbel-
criterium, bij de toetsing van onbevoegd gedane overheidstoezeggingen in het kader
van onrechtmatige daad, geen zelfstandige betekenis toekomt, a1thans dat aan de
toepassing van het Babbel-criterium geen afzonderlijke behoefte bestaat. Immers,
wanneer eenmaal is vastgesteld dat sprake is van een toerekenbare schijn van
bevoegdheid waarop de burger in redelijkheid mocht afgaan, ligt in dit oordeel
automatisch besloten, althans in mijn visie, dat de onbevoegd gedane toezegging 'in
het maatschappelijk verkeer heeft te gelden a1s' een toezegging van het overheidsli-
chaam." Ben en ander stemt mijns inziens ook overeen met het arrest Felix/ Aruba" ,
waarin het Babbel-criterium zowel in de feitelijke instanties als in cassatie buiten
beschouwing bleef, hoewel Felix zijn schadeclairn op onrechtmatige daad had
gefundeerd.

82 Vergelijk: P. van Schilfgaarde, Toedoen en vertegenwoordigingsschijn bij rechtspersonen, in: Met
recht verenigd, 1986, pp. 229-239. Van Schilfgaarde lijkt het tegenovergestelde te bepleiten, waar
het naar zijn mening aanbeveling verdient om bij de invuUingvan het 'toedoenbeginsel', in het kader
van onbevoegde vertegenwoordiging, aansluiting te zoeken bij het Babbel-criterium. Dat wil zeggen:
in zijn visie is bij de beoordeling van de vraag of de onbevoegd vertegenwoordiger een toerekenbare
schijnvan bevoegdheid heeft gewekt, beslissend ofdiensverklaring ofgedraging in hetmaatschappelijk
verkeer als 'toedoen' van de onbevoegd vertegenwoordigde kan worden aangemerkt.

83 HR 27 november 1992, NJ 1993,287 (Felix/Aruba). Hiervoor behandeld in paragraaf 3.2.4.2.

139



Hoofdstuk 2

3.4 Tussenconclusie

Zowel de administratieve als de burgerlijke recbter tonen zich in uitzonderingsgevallen
bereid om van het uitgangspunt, dat de overheid in beginsel niet gebonden kan worden
geacht aan onbevoegd gedane toezeggingen, af te wijken, indien en voor zover sprake
is van een toerekenbare schijn van bevoegdheid of goedkeuring waarop de burger
in de gegeven omstandigheden mocht afgaan.
Of de overheid op grond van het criterium 'toerekenbare schijn' in concreto tot
nakoming van een onbevoegd gedane toezegging kan worden gehouden, is afhankelijk
van een reeks (afwegings-)factoren. Blijkens de administratieve rechtspraak" gaat
het daarbij onder meer om de vraag of het beslissingsbevoegde orgaan door eigen
handelen of nalatigheid de schijn van bevoegdheid heeft gewekt", demaatschappelijke
positie en juridische kennis van de burger", de functie en het gedrag van degeen
die de verwachtingen heeft gewekt" alsmede om de mate van duidelijkheid,
inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de (wettelijke) regeling waarin de bevoegdheids-
verdeling binnen bet desbetreffende overheidslichaam is neergelegd". Toerekening
van onbevoegd gedane toezeggingen vindt in het bestuursrecht derbalve niet alleen
plaats op grond van het 'toedoen-beginsel', maar ook op grond van andere factoren
die onderling tegen elkaar moeten worden afgewogen. In Felix/ Aruba" heeft de
Hoge Raad deze lijn doorgetrokken naar het privaatrecht. De in dit arrest geformuleerde
toerekeningsfactoren zijn inhoudelijk identiek aan de criteria die in de administratieve
rechtspraak zijn terug te vinden. Mijns inziens kan dan ook worden geconcludeerd
dat het arrest Felix/Aruba vertegenwoordigings- en toerekeningsregels omvat die rowel
gelding hebben in het privaatrecht als in het bestuursrecht.

Ook al is sprake van toerekenbare schijn van bevoegdheid, dan wit dat nog niet
altijd zeggen dat nakoming van de onbevoegd gedane overheidstoezegging bij de
burgerlijke rechter kan worden afgedwongen. In bepaalde situaties kan privaatrechtelijk
geen nakoming worden gevorderd, maar wel schadevergoeding. Veelal is de burgerlijke
rechter materieel onbevoegd om van een vordering tot nakoming kennis te nemen,
maar is hij wel bevoegd om schadevergoeding toe te kennen. In andere gevallen is
nakoming van de toezegging onmogelijk of zinloos geworden, zodat de burger om
die redenen genoegen zal moe ten nemen met schadevergoeding. In grote lijnen geldt
dat een vordering tot schadevergoeding, ter zake van een onbevoegd gedane
overheidstoezegging, eerder toewijsbaar is dan een vordering tot nakoming. Waar
procesrechtelijke regels, persoonlijke belangen, het algemeen belang en andere

84 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 3.
85 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 3.5.2.1.
86 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 3.5.2.2.
87 Zie hoofdstuk I, paragraaf 3.5.2.3.
88 Hoofdstuk 1, paragraaf 3.5.2.2 jo. paragraaf 3.4.1.
89 HR 27 november 1992, NJ 1993, 287.
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omstandigheden aan een privaatrechtelijke veroordeling tot nakorning in de weg kunnen
staan, hoeven deze omstandigheden als zodanig voor het toekennen van schadevergoe-
ding geen beletsel te vonnen.
Uit de rechtspraak blijkt dat vorderingen tot schadevergoeding wegens schending van
onbevoegd gedane overheidstoezeggingen, meestal op onrechtmatige daad worden
gebaseerd. In het kader van de vraag of de niet-nakoming van een onbevoegd gedane
toezegging een onrechtmatige daad oplevert die aan de overheid kan worden
toegerekend, moeten mijns inziens dezelfde toerekeningsfactoren worden toegepast
als in het kader van de vraag of nakorning van die toezegging kan worden afgedwon-
gen. Wanneer aan de hand van deze toerekeningsfactoren, zoals verwoord in het arrest
Felix/Aruba, wordt geconciudeerd tot toerekenbare schijn van bevoegdheid, ligt in
dit oordeel rnijns inziens autornatisch besloten dat de schending of het doen van de
toezegging een onrechtmatige daad oplevert die aan de overheid kan worden
toegerekend. Een en ander betekent dat in mijn visie aan de toerekeningsmaatstaf,
zoals gefonnuleerd in het Kleuterschool Babbel-arrest", geen zelfstandige betekenis
toekomt, althans dat aan de toepassing van die maatstaf geen afzonderlijke behoefte
bestaat, bij de beoordeling van op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen ter
zake van onbevoegd geciane overheidstoezeggingen.

4 In strijd met de wet gedane overheidstoezeggingen

4.1 Inleiding

In de onderhavige paragraaf staan tegenwettelijke overheidstoezeggingen centraal.
Hieronder versta ik toezeggingen die wettelijk zijn verboden of waarvan de nakoming
leidt tot een resultaat dat qua inhoud en strekking in strijd is met een toepasselijke
wettelijke bepaling. Onderzocht zal worden of de burgerlijke rechter, evenals de
administratieve rechter (met name de belastingrechter), zich bereid toont om in bepaalde
gevallen strikte toepassing van de wet achterwege te laten ten gunste van het
(gerechtvaardigd) vertrouwen dat de burger aan een tegenwettelijke toezegging heeft
ontleend. Daarbij maak ik, op dezel fde voet als inde vorige paragraaf, een onderscheid
tussen, enerzijds de vraag in hoeverre nakoming van een tegenwettelijke toezegging
kan worden afgedwongen, en anderzijds de vraag in hoeverre de schending of het
doen van een tegenwettelijke toezegging kan resulteren in een verplichting tot
schadevergoeding.

90 HR 6 april 1979. NJ 1980, 34.
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4.2 Uitgangspunt: De rechtsgeldigbeid van overheidstoezeggingen inbet privaat-
recht wordt begrensd door de wet; bet arrest Patelski/Sittard

AI geruime tijd is in de literatuur en rechtspraak de opvatting aanvaard dat overeenkom-
sten betreffende publiekrechtelijke bevoegdheden of onderwerpen die verband bouden
met de uitoefening van overheidstaken. in beginsel rechtsgeldig zijn, tenzij het sluiten
van de overeenkomst of de inboud ervan strijd oplevert met de toepasselijke publiek-
rechtelijke wetgeving" , en voorts tenzij de overeenkomst resulteert in een onaanvaard-
bare doorkruising van een publiekrechtelijke regeling".

Dat ook eenzijdige overbeidstoezeggingen betreffende de uitoefening van publiek-
recbtelijke bevoegdheden recbtsgeldig zijn voor zover geen sprake is van strijd met
de wet. is uitdrukkelijk bevestigd in HR 27 januari 1985, NJ 1985, 559 (Patelski/Sit-
tard):
In het kader van een 'werkgelegenbeidsverruimende maatregel' was Patel ski voor
de duur van een jaar - op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht -
in dienst van de gemeente Sittard getreden. De korpschef van de gemeentepolitie

deed hem de toezegging dat hij als ambtenaar in vaste dienst van de gemeentepolitie
zou worden aangenomen. Eenjaar later werd Patel ski medegedeeld dat bet vooralsnog,
om politieke redenen, onmogelijk was hem in vaste dienst aan te nemen. Patelski werd
bet voorstel gedaan zijn tijdelijk dienstverband met een jaar te verlengen. N a dit jaar,
zo werd bern toegezegd, zou hij een vaste aanstelling krijgen. Patel ski stemde met
dit voorstel in, waarna zijn arbeidsovereenkomst voor een jaar werd verlengd. De
Directeur GAB gaf toestemming voor deze verienging op voorwaarde dat Patelski
na afloop een vast dienstverband zou worden aangeboden; verlenging van een arbeids-
overeenkomst in het kader van de 'werkgelegenbeidsverruimende maatregel' was
namelijk aileen mogelijk wanneer een contractant na afloop van de tweede peri ode
als ambtenaar in vaste dienst werd aangenomen. Ondanks dat de burgemeester hem
tussentijds nog eens uitdrukkelijk had toegezegd dat hij een vaste aanstelling zou krij-
gen, kreeg Patelski tegen het einde van zijn tweede contractsperiode te boren dat zijn
dienstverband definitief zou worden beeindigd. Zonder opgaaf van duidelijke redenen
werd Patelski ontslagen en aldus kwam de gemeente Sittard baar bij berhaling gedane
toezeggingen niet na. Patelski's primaire vordering tot berstel van dienstbetrekking
werd zowel door de kantonrecbter als de recbtbank atgewezen, omdat tussen Patel ski
en Sittard niet bet bestaan van een vast dienstverband kon worden aangenomen. Volgens

91 Zie voor een 1iteratuur- en rechtspraakoverzicht: J. Spier, Verbintenissenrecht II (losb1adige), aant.
90-249. Zie met name ook het bekende HR \3 april 1962, NJ 1964, 366 (Krusernan-arrest).

92 Zie o.m.: HR 26 januari 1990, NJ 1991,393 (StaatiWindmill); HR 9 juli 1990, NJ 1991, 394 (De
Pina/Helmond); HR 8 juli 1991, NJ 1991, 691 (Kunst- en antiekstudio/Lelystad); HR 11 december
1992, NJ 1993, 301 (Brandweerkosten-arrest); HR22 oktober 1993, RvdW 1993,211 (StaatIMagnus).
Op de in deze arresten aan de orde zijnde 'doorkruisingsproblematiek' zal in hoofdstuk 4, paragraaf
2.2.2 nader aandacht worden besteed.
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de rechtbank zou een vast dienstverband eerst mogelijk zijn geweest wanneer Patel ski
als ambtenaar was aangesteld. Nu B&W nimmer een aanstellingsbesluit hadden
genomen, kon geen sprake zijn van een vast dienstverband en zeker niet van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit oordeel werd in cassatie niet aangetast.
Ook de overige vorderingen van Patelski werden door de rechtbank afgewezen. Patelski
had subsidiair gevorderd te verklaren voor recht dat tussen partijen was overeengeko-
men dat het dienstverband voor onbepaalde tijd zou worden verlengd, althans dat een
nieuw dienstverband voor onbepaalde tijd zou worden aangegaan. Meer subsidiair
had hij gevorderd de gemeente te veroordelen tot betaling van een schadeloosstelling
wegens wanprestatie. Patelski baseerde deze subsidiaire vorderingen op een tussen
hem en de gemeente gesloten overeenkornst, althans op de door de burgemeester gedane
uitdrukkelijke toezegging. Volgens Patelski was door aanvaarding van de toezegging
van de burgemeester een overeenkomst tot stand gekomen, op grond waarvan de
gemeente verplicht was hem als ambtenaar in vaste dienst aan te nemen. Mocht een
dergelijke (voor)overeenkomst niet tot stand gekomen zijn, dan nog was de gemeente
hiertoe verplicht op grond van de eenzijdige toezegging. De rechtbank overwoog
dienaangaande:

'Voorts kan Patelski zich niet met vrucht erop beroepen dat hem een ambtelijke aanstelling
zou zijn toegezegd omdat het aanstellen van een ambtenaar het uitoefenen is van een pu-
bliekrechtelijke functie in het publiek belang, waaromtrent geen bindende toezegging kan
worden gedaan, doch waartoe uitsluitend op de formeel juiste wijze kan worden besloten
door het orgaan dat bevoegd is - hetzij op grond van eigen bevoegdheid hetzij op grond
van geldige delegatie - bet aanstellingsbesluit te nemen.'

De rechtbank voegde hieraan toe dat in het midden kon worden gelaten of daadwerke-
lijk een ambtelijke aanstelling was toegezegd en of deze toezegging door aanvaarding
was uitgegroeid tot een (voorjovereenkomst", omdat toezeggingen omtrent het uitoefe-
nen van een publiekrecbtelijke bevoegdheden nimmer bindend c.q. rechtsgeldig konden
zijn. In cassatie maakte de Hoge Raad korte metten met de achterhaalde rechtsopvat-
ting" van de rechtbank. Hij overwoog:

'Deze motivering van gemeld oordeel is zowel in zijn algemeenheid als meer in het bijzonder
voor wat betreft toezeggingen omtrent het uitoefenen van de bevoegdheid tot aanstellen
in de openbare dienst onjuist. Ben door de overheid, al dan niet eenzijdig, aan een burger

93 De kwestie in hoeverre een overheidstoezegging door aanvaarding kan uitgroeien tot een (eenzijdige)
overeenkomst, wordt in hoofdstuk 4, paragraaf 3.2 nader behandeld.

94 De opvatting van de rechtbank leek te zijn ontleend aan Hof 's-Gravenhage 10 november 1933, NJ
1934, 177en Hof's-Gravenhage 28 april 1941, NJ 1941,629, waarin werd beslist dat overeenkomsten
c.q. toezeggingen met betrekking tot de positie van ambtenaren met het oog op het publiek belang
niet geldig zijn. Vergelijk nader dienaangaande: A-G Biegman-Hartogh, conclusie voor het arrest
Patelski/Sittard, NJ 1985, 559, onder sub 12.
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gedane toezegging betreffende diens aanstelling in de openbare dienst is - tenzij op grond
van bijzondere omstandigheden. zoals omkoping, moet wordenaangenomen. dat zij strijdig
is met de wet. de openbare orde of de goede zeden - tenminste in die zin bindend, dat de
overheid, zo zij niet tot aanstelling overgaat, in beginsel verplicht is tot schadevergoeding .'

Aldus werd door de Rage Raad in de ruimste zin de mogelijkheid tot bet doen van
bindende toezeggingen door de overheid erkend, namelijk zowel met be trekking tot
publiekrechtelijke bevoegdheden in bet algemeen als meer in bet bijzonder met
betrekking tot bevoegdheden tot aanstellingen in openbare dienst. Tevens plaatste hij
de rechtsgeldigheid van eenzijdige overbeidstoezeggingen op dezelfde lijn als
overeenkomsten omtrent publiekrechtelijke bevoegdheden. Dit blijkt uit de zinsnede
'al dan niet eenzijdig' .95 Zowel voor overeenkomsten als voor eenzijdige overheids-
toezeggingen geldt blijkens bet arrest dat zij in beginsel recbtsgeldig zijn, tenzij sprake
is van strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. De wijze waarop de
Hoge Raad een en ander heeft geformuleerd, doet veronderstellen dat hij aansluiting
heeft gezocht bij art. 3:40 BW, dat bepaalt dat een rechtshandeling, die door inboud
of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, nietig is. Hieraan
zou de concIusie kunnen worden verbonden dat de Hoge Raad titel 3.2 BW betreffende
rechtshandelingen van overeenkomstige toepassing wiJ verklaren op eenzijdige over-
beidstoezeggingen. Op de al dan niet toepasselijkheid van titel 3.2 BW kom ik in
hoofdstuk 4, paragraaf 4 nog terug. De overige implicaties van het arrest Patelski/Sit-
tard komen in paragraaf 5.4 van dit hoofdstuk nog aan de orde. Op deze plaats volsta
ik met de constatering dat de rechtsgeldigheid van (c.q. gebondenbeid aan) eenzijdige
overheidstoezeggingen in het privaatrecht wordt begrensd door de wet. Hieronder
zal verder worden onderzocht boe aan dit uitgangspunt in de civiele recbtspraak gestaIte
wordt gegeven.

4.3 Of nakoming danwel schadevergoeding ter zake van een tegenwettelijke
overheidstoezegging kan worden gevorderd is mede afbankelijk van de
kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter

4.3.1 Het kenbaarheidscriterium van het arrest Caribbean/Aruba

Of en in hoeverre rechten aan een tegenwettelijke overheidstoezegging kunnen worden
ontleend is mede afuankelijk van de kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter.
De burger die weet of behoort te weten dat sprake is van strijd met de wet, zal zich
in beginsel niet op gerechtvaardigde verwachtingen kunnen beroepen, zodat hij noch

95 Zie indezelfdezin: R.M. Schoonenberg, De privaatrechtelijke gevolgen van door de overheid gedane
toezeggingen, WPNR 5765, p. 806.
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aanspraak op nakoming van de toezegging noch aanspraak op schadevergoeding zal
kunnen maken. Voor de vraag welke kenbaarheidseisen in dit verband gelden, is HR
21 juni 1991, NJ 1991, 709 (Caribbean/Aruba) maatstafgevend.
Het arrest betrof het geval van Caribbean Development, die op Aruba een hotelcomplex
wilde gaan exploiteren. De bedoeling was dat de afzonderlijke kamers van het hotel
inclusief personenauto's als een zogenaamd 'time share package' verkocht zouden
worden. In een onderhoud met de minister van Financien vroeg Caribbean de litigieuze
personenauto's, op grond van de 'Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvesti-
ging en hotelbouw', vrij te stellen van hefting van invoerrechten. De minister zegde
mondeling toe dat de gevraagde vrijstelling verleend zou worden. Afgaand op deze
toezegging bestelde Caribbean 84 auto's. Toen deze op Aruba arriveerden weigerde
de douane ze evenwel zonder betaling van invoerrechten af te geven. De douane wilde
aan de toezegging van de minister geen gehoor geven, stellende dat zij hiervan niet
op de hoogte was. In rechte vorderde Caribbean schadevergoeding op grond van
onrechtrnatige daad. Zij voerde aan dat Aruba onrechtrnatig had gehandeld door de
ministeriele toezegging niet na te komen. Aruba ontkende dat de minister had toegezegd
dat over de aan te schaff en auto's geen invoerrechten geheven zouden worden. Vol gens
Aruba was het ondenkbaar dat de minister deze toezegging had gedaan, omdat de
Landsverordening een dergelijke vrijstelling niet toeliet. Nadat het gerecht in eerste
aanleg de vordering van Caribbean had afgewezen, oordeelde het hof in hoger beroep
dat noch uit de tekst, noch uit de wordingsgeschiedenis van de Landsverordening,
enig argument kon worden geput dat op grond van de Landsverordening vrijstelling
van invoerrechten op auto's kon worden verleend. Volgens het hof wist of behoorde
Caribbean een en ander te weten, althans had zij hierrnee ernstig rekening moeten
houden, nu zij ter zijde werd gestaan door een deskundige, te weten een bel as-
tingadviseur. Omdat zij wist of behoorde te weten dat de Landsverordening hiervoor
geen wettelijke grondslag bood, kon Caribbean geen rechten aan de door haar gestelde
toezegging ontlenen, zo oordeelde het hof. In cassatie werd dit oordeel met succes
aangevallen. De Hoge Raad overwoog dat bet hof een onjuiste (kenbaarheids- )maatstaf
had aangelegd:

'De vraag of Caribbean Development rechten kan ontlenen aan de gestelde toezegging,
kan - indien de toezegging komt vast te staan - slechts ontkennend worden beantwoord
indien de toezegging zo duideJijk in strijd is met een juiste toepassing van de Lands-
verordening dat Caribbean Development in redelijkbeid niet op nakoming van de toezegging
mag rekenen.'

Geconcludeerd kan worden dat het arrest Caribbean! Aruba naadloos aansluit op
de jurisprudentie van de derde kamer van de Hoge Raad. In het vorige hoofdstuk"

96 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 4.2.3.2.
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bleek dat in het fiscale recht krachtens vaste rechtspraak" geldt dat de fiscus in begin-
sel gebonden is aan tegenwettelijke toezeggingen, tenzij 'deze zo duidelijk in strijd
zijn met een juiste wetstoepassing dat de belastingplichtige in redelijkheid niet op
nakoming daarvan mocht rekenen '98. De civiele kamer van de Hoge Raad heeft in
Caribbean! Aruba dezelfde kenbaarheidsmaatstaf gehanteerd. Wellicht lag dit ook
enigszins voor de hand, omdat het in casu een belastingkwestie betrof.
Hoewel het in concreto ging om een belastingkwestie dient het arrest Caribbean! Aruba
naar mijn mening ruim te worden uitgelegd. Ik interpreteer het arrest aldus dat de
geformuleerde kenbaarheidsmaatstaf van toepassing is op overheidstoezeggingen in
het algemeen, dus niet aIleen op fiscale toezeggingen. Deze interpretatie strookt ook
met het eerder genoemde Bijstandsovereenkomst-arrest". Voorts leid ik uit het arrest
af dathet kenbaarheidscriterium niet alleen van toepassing is voor zover schadevergoe-
ding wordt gevorderd, maar ook wanneer een vordering tot nakoming ter beoordeling
staat. De Roge Raad spreekt in de hierboven geciteerde kemoverweging immers over
'rechten' die aan een tegenwettelijke toezegging kunnen worden ontleend, hetgeen
een aanduiding is die het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding beide
omvat.
Een en ander betekent dat de privaatrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid
voor tegenwettelijke toezeggingen slechts marginaal beperkt wordt door kenbaarheidsei-
sen; aan de burger worden geen al te strenge eisen gesteld omtrent de kenbaarheid
van het tegenwettelijke karakter van de toezegging. Kort gezegd houdt de maatstaf
van de Hoge Raad in dat de burger slechts dan geen nakoming of schadevergoeding
kan vorderen, indien sprake is van een duidelijke wetsschending. Met name ingeval
de toepasselijke wetsbepaling niet geheel duidelijk is, ofwel de mogelijkheid biedt
voor een ruime interpretatie, zal de overheid zich doorgaans niet kunnen verweren
met de stelling dat de toezegging onmiskenbaar strijdig is met de wet. Zelfs niet, zoals
in Caribbean! Aruba. wanneer de burger zich laat bijstaan door een juridisch
deskundige. Onduidelijkheden of onzekerheden ten aanzien van de uitleg van een
wetsbepaling komen in beginsel voor rekening en risico van de overheid. 100 Kortom,
in navolging van het fiscale recht'" geldt ook voor het privaatrecht dat het risico

97 Zie o.m.: HR 26 september 1979, BNB 1979, 311; HR 18 april 1984, BNB 1984. 197; HR 4 juni
1986, BNB 1986, 248.

98 Aldus werd overwogen in HR 4 juni 1986, BNB 1986, 248.
99 HR 22 februari 1974, NI 1975, 381, waarin werd overwogen: 'dat de wijze waarop ditartikel moest

worden uitgelegd immers niet zo voor de hand lag dat de Vereniging had moeten begrijpen dat het
College bij zijn toezeggingen van een onjuiste opvatling uitging en het onredelijk zou zijn de
onzekerheid ten aanzien van de uitleg voor rekening van de Vereniging te brengen'. Zie tevens hierna
paragraaf 4.4.

100 Vergelijk in dit verband: S.C.I.I. Kortmann, De civielrechtelijke aansprakelijkheid voor onjuiste
wetsuitleg, oratie Nijmegen, 1985.

101 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 4.2.
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van onjuiste, tegenwettelijke toezeggingen in beginsel voor rekening van de overheid
behoort te komen.

4.3.2 Het kenbaarheidscriterium van Caribbean/Aruba vergeleken met de aansprake-
lijkheid van een vergunninghouder tegenover derden

Vermelding verdient dat de kenbaarheidsmaatstafvan Caribbean! Aruba correspondeert
met de rechtspraak inzake de aansprakelijkbeid van een vergunninghouder tegenover
derden wegens het gebruikmaken vaneen onregelmatige vergunning. Deze rechtspraak
wijst uit 'dat een vergunninghouder er in bet algemeen op mag vertrouwen dat een
bern verstrekte vergunning overeenkomstig de desbetreffende voorschriften is verstrekt
en dat bij gerecbtigd is van die vergunning gebruik te maken' .102 Uitzondering bierop
wordt gemaakt indien de verstrekking van de vergunning een zo onmiskenbare wets-
scbending oplevert, dat de vergunningbouder had moeten begrijpen dat de vergunning
niet had mogen worden verleend.'?' Ook bier geldt dus dat objectief en subjectief
onmiskenbare strijd met de wet niet snel wordt aangenomen. Zo is het enkele feit
dat de vergunningbouder wist of vermoedde dat de vergunning op gespannen voet
stond met de toepasselijke wetsbepaling, niet voldoende voor de conclusie dat 'van
een voor bern z6 onmiskenbare wetsschending sprake is geweest dat bij van die vergun-
ning geen gebruik had mogen maken' .104

4.3.3 Het kenbaarheidscriterium van Caribbean/Aruba vergeleken met het leerstuk
van de 'verontschuldigbare rechtsdwaling', inhet bijzonder met de aansprake-
lijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen

Voorts wijs ik erop dat bet arrest Caribbean/Aruba gezien kan worden als een
toepassing van het leerstuk van de 'verontschuldigbare rechtsdwaling'. Meer in het
bijzonder kan een verbinding worden gelegd met de rechtspraak inzake de aanspra-

102 Aldus letterlijk: HR 28 februari 1975, NJ 1975, 423 (Parochiehuis Woerden).
103 Zie: HR 28 februari 1975, NJ 1975, 423 (Parochiehuis Woerden); HR 14juni 1963, NJ 1965, 82

(Bailey-arrest), waarin werd overwogen dat een vergunninghouder in beginsel vrijheid van handelen
heeft, tenzij sprake is van een geval 'waarin de omstandigheden z61iggen dat het de vergunninghou-
der duidelijk moet zijn geweest dat de Minister bij zijn afweging van de in aanmerking komende
belangen met het oog op een voor bepaalde belangen dreigend nadeel in redelijkheid niet tot zijn
in de vergunning neergelegde beslissinghad kunnen komen, in welk geval de in het maatschappelijk
verkeer betamende zorgvuldigheid kan meebrengen dat de vergunninghouder van de vergunning
geen gebruik maakt ofbij hetgebruik maken daarvan die belangen verder ontziet dan de vergunnings-
voorwaarden voorschrijven.'

104 Zie in deze zin: HR 28 februari 1975, NJ 1975, 423 (Parochiehuis Woerden).
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kelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen. Hierover in het kort het
volgende.

Dat de overheid in beginsel beboort in te staan voor de gevolgen van tegenwettelijke
toezeggingen, kan worden verklaard vanuit de dwalingsleer. Tegenwettelijke overheids-
toezeggingen berusten doorgaans op een vergissing. Een overheidslichaam of -orgaan
constateert meestal pas achteraf dat bet een bepaald wettelijk voorschrift over het hoofd
heeft gezien of dat hieraan een onjuiste uitleg is gegeven. Anders gezegd: ten tijde
van bet doen van de toezegging werd gedwaald omtrent het toepasselijke recht.
In het privaatrecht geldt dat verontschuldigbare dwaling omtrent het objectieve recht
in beginsel schuld kan uitsluiten.!" In het algemeen wordt in de literatuur en
rechtspraak even wei aangenomen dat dwaling omtrent het objectieve recht slechts
bij hoge uitzondering kan disculperen. 106 Uit met name de civiele rechtspraak inzake
de aansprakelijkbeid van de overheid voor vernietigde beschikkingen!" blijkt dat
de overheid zich bijna nooit op verontscbuldigbare rechtsdwaling kan beroepen.'?"
Zo werd overwogen in HR 26 september 1986, NJ 1987, 253 (StaatlHoffmann-La
Roche):

'In het geval een overheidslichaam een onreehtmatige daad pleegt door een beschikking
te nemen en te handhaven die naderhand door de reehter wordt vernietigd wegens strijd
met de wet, is daarmede de schuld van het overheidsliehaam in beginsel gegeven, Het betoog
dat hier een uitzondering op haar plaats is op de grond dat de reehter is uitgegaan van een
reehtsopvatting die ten tijde van de beschikking voor het overheidslichaam onvoorzienbaar
was en waarmede dit lichaam geen rekening behoefde te houden, faalt. Deze enkele omstan-
digheid staat er immers niet aan in de weg dat de gevolgen van een zodanige uitspraak
voor rekening van het overheidsliehaam komt, en doet derhalve niet af aan de in beginsel
gegeven schuld van dit lichaam.'

Zo werd in HR 30 januari 1987, NJ 1988, 89 (Blaricum/Roozen)!" het beroep van
de gemeente Blaricum op rechtsdwaling als voIgt verworpen:

105 Zie Asser-Hartkamp III, Of. 79.
106 Zie o.m.: Asser-HartkampII, Of. 196; J.B.M. Vranken, Mededelings-,informatie-en onderzoeksplich-

ten in het verbintenissenrecht, 1989, p. 182.
107 Zie o.rn.: HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669 (S1.Oedenrode/Driessen); HR 26 september 1986,

NJ 1987, 252 (Van Gelder papier); HR 26 september 1986, NJ 1987, 253 (HoffmannlLa Roche):
HR 30 januari 1987, NJ 1988, 89 (BlaricumIRoozen); HR 30 januari 1987, NJ 1988, 90
(Nibourg/Zuidwolde); HR 26 februari 1988, NJ 1988,489 (Ilsselmuiden/Brink); HR 17 november
1989, NJ 1990,746 (VelsenlDe Waard); HR 31 mei 1991, NJ 1993,112 (Van Gog/Nederweert);
HR 12juni 1992, NJ 1993, 113 (Bedrijfsvereniging/Boulogne); HR 13 november 1992, NJ 1993,
639 (Lanser/Haarlemmermeer); HR 14 mei 1993, NJ 1993,641 (Aruba/Playa/Liquor); HR 1 juli
1993, RvdW 1993, 160 (Staat/NCB).

108 Zie voor uitvoerige beschouwingen met betrekking tot dit onderwerp: H.L.E. van Dijck, De
aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen, dissertatie Tilburg, 1990.

109 Hiervoor reeds vermeld in paragraaf2.8.
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'Onzekerheid omtrent de betekenis van een bestemmingsplan behoort immers voor rekening
te komen van de gemeente, die dit plan heeft vastgesteld, ook wanneer die onzekerheid
samenhangt met een kentering ter zake van de uitleg van een wettelijk voorschrift op dit
terrein, dat bij uitstek het werkterrein van de gemeentelijke overheid vormt. Derhalve doet
een zodanige onzekerheid aan de in beginsel gegeven schuld van de gemeente niet af.'

Naar aanleiding van het arrest Staat/Hoffmann-La Roche heeft Van Schiltgaarde'"
het standpunt verdedigd dat de overheid in beginsel geen beroep op rechtsdwaIing
toekomt omdat zij bij uitstek verantwoordelijk is voor de handhaving en toepassing
van de wet. Dit standpunt acht ik juist. III Hierin is mijns inziens ook de uiteindeli jke
verklaring gelegen waarom de overheid in beginsel aansprakelijk gehouden kan worden
voor tegenwettelijke toezeggingen. In gevallen waarin een tegenwettelijke toezegging
is gedaan, is meestal wederzijdse rechtsdwaling aan de orde; zowel de overheid als
de burger beseffen doorgaans niet dat de wet onjuist wordt toegepast. Waar het aldus
op aankomt, is te bepalen voor wiens rekening en risico de rechtsdwaling behoort
te komen. Enerzijds mag van de burger tot op zekere hoogte worden verJangd dat
hij de wet kent. Anderzijds kunnen aan de overheid verhoudingsgewijs hogere
kenbaarheidseisen worden gesteld, omdat zij degene is die de wet moet uitvoeren c.q.
toepassen. Gelet op de veronderstelde (grotere) deskundigheid van de overheid mag
de burger er in beginsel vanuit gaan dat de jegens hem gedane toezegging strookt
met een juiste wetstoepassing. Anders geformuleerd: de overheid kan de burger in
beginsel niet tegenwerpen dat deze de wet behoorde te kennen en derhalve aan de
juistheid van de toezegging behoorde te twijfelen. In feite kan dit worden gezien als
een toepassing van de algemene dwalingsregels die gelden binnen het contracten-
recht. 112 Deze regels bepalen dat een contractspartij op de juistheid van de mededelin-
gen van zijn wederpartij moet kunnen vertrouwen en dat de goede trouw er zich in
beginsel tegen verzet dat de wederpartij kan aanvoeren dat ten onrechte op de juistheid
van de mededelingen is vertrouwd. I I3 Ook op grond van de in het verkeer geldende
opvattingen'" geldt dat, binnen de verhouding overheid/burger, rechtsdwalingen
voor rekening van de overheid dienen te komen. De overheid heeft eenvoudigweg

110 P. van Schilfgaarde, Hoffmann-La Roche, AA 36 (1987)3, pp. 164 tim 166.
111 Zie anders: H.L.E. van Dijck, t.a.p., pp. 83-84.
112 In hoofdstuk 4, paragraaf 4. 3.3 ga ik uitvoeriger in op de toepasselijkheid van het dwalingsleerstuk

op eenzijdige overheidstoezeggingen.
113 Zieo.m.: HR 15november 1957, NJ 1958, 67 (BarislRiezenkamp)en HR 21 januari 1966, NJ 1966,

183 (BooylWisman).
114 Vergelijk art. 6:228 lid 2 BW dat bepaalt dat devernietiging van een overeenkornst niet kan worden

gegrond op een dwaling die in verband met de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening
van de dwalende behoort te blijven.
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voor de gevolgen van onjuiste wetstoepassing in te staan, omdat (juiste) wetsbandhaving
en -toepassing tot haar taken en verantwoordelijkheden behoren.!"

4.4 Nakoming van tegenwettelijke overheidstoezeggingen

4.4.1 Inleiding

Wanneer geen sprake is van een onmiskenbaar onjuiste wetsuitleg of wetstoepassing,
betekent dit nog niet dat nakoming van de tegenwettelijke toezegging zonder meer
kan worden afgedwongen. Naast het kenbaarheidscriterium, zoals verwoord in
Caribbean! Aruba, zijn DOgandere factoren van belang in het kader van de vraag of
een toezegging voor contra legem-honorering in aanmerking komt.

Tot op heden heeft de Hoge Raad nog geen arrest gewezen waarin onomstotelijk
werd beslist dat een overheidstoezegging in strijd met de wet moest worden nageko-
men.!" Wei is in de privaatrechtelijke jurisprudentie een zekere lijn te ontdekken,
die uitwijst dat nakoming van een tegenwettelijke overheidstoezegging in de regel
aIleen zal kunnen worden afgedwongen wanneer geen tegengestelde zwaarwegende
belangen in het geding zijn.

4.4.2 Geen nakoming wanneer zwaarwegende belangen van derden ofhet algemeen
belang zicn tegen nakoming verzetten

In het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de administratieve rechter, met name
de Afdeling rechtspraak, contra legem-honorering van toezeggingen doorgaans afwijst
wanneer belangen van derden of het algemeen belang daardoor kunnen worden ge-
schaad. II? Zo heeft de Afdeling rechtspraak in een reeks van uitspraken!" verwoord
dat een toezegging er niet toe mag leiden dat een vergunning wordt verleend als
vaststaat dat de wetteli jke voorschriften zich tegen de vergunningverlening verzetten.
Wettelijke vergunningsvereisten hebben doorgaans de bescherming van maatscbappelijke

115 Oat het risico van onjuiste wetstoepassing en bet risico van het nemen van footieve bes1issingen primair
op de schouders van de overheid rust, komt met name ook duidelijk tot uitdruldcing in HR 12 juni
1992, NJ 1993, 113 (Bedrijfsvereniging/Boulogne).

116 Zoals ik in de voorafgaande paragrafen reeds meerdere malen heb opgemerkt, hang! dit voor een
groot deel samen met het feit dat, ten gevolge van de rechterlijke competentieverdeling, van de grootste
categorie overheidstoezeggingen uberhaupt geen nakoming bij de burgerlijke rechter kan worden
afgedwongen.

I I7 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 4.4.
118 Zie o.m.: ARRS 31 oktober 1977, AB 1978, 92; ARRS 31 augustus 1979, AB 1980, 30; VzARRS

10 februari 1986, AB 1986, 560.
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en persooolijke belangen tot doe!. Deze belangen kunnen door contra legem-honorering
van een toezegging worden geschaad.

Een soortgelijke gedachtengang is terug te vinden in HR 23 maart 1979, NJ 1979,
534 (Oberman-arrest). Uit dit arrest kan mijns inziens voor het privaatrecht de
hoofdregel worden herleid dat nakoming van een tegenwettelijke toezegging Diet kan
worden afgedwongen, indienzwaarwegende belangen van derden ofhet het algemeen
belang zich tegen nakoming verzetten:
Oberman had in 1969 aan de Rijksuniversiteit Leiden de graad van meester in de
rechten behaald, met als voornaamste bijvak dramaturgie. In 1971 werd Oberman
toegelaten tot de Letterenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam om aldaar haar
studie dramaturgie voort te zetten. Omdat deze studie aileen een 'postkandidaats-fase'
kende, ontstond het probleem of Oberman ingevolge het Academisch Statuut al dan
niet verplicht was eerst een kandidaatsexamen aan de Letterenfaculteit af te leggen,
alvorens met de doctoraalstudie dramaturgie te kunnen beginnen. Van faculteitswege,
te weten door de faculteitssecretaris en de voorzitter van de vakgroep dramaturgie,
werd toegezegd dat zij, gelet op het feit dat zij al een doctoraalstudie rechten achter
de rug had, meteen tot de doctoraalfase kon worden toegelaten. Aldus begon Oberman,
in de veronderstelling verkerend dat haar vrijstelling was verleend en dat het Acade-
misch Statuut daartoe de ruimte hood. met de voorbereiding van de doctoraaltentamens.
Nadat zij het studieprogramma volledig had doorlopen en aile tentamens met succes
had afgelegd, naderde in 1976 het moment dat de doctoraalbul zou worden uitgereikt.
Toen het eenmaal zo ver was. weigerde het faculteitsbestuur echter tot uitreiking over
te gaan. Als reden werd aangevoerd dat Oberman sowieso Diet aan de doctoraalstudie
had mogen beginnen nu zij geen kandidaatsexamen aan de Letterenfaculteit had
afgelegd. Wanneer Oberman de status van doctoranda in de dramaturgie zou worden
toegekend, zou dit strijd opleveren met het Academisch Statuut. Voor het overige
ontkende het bestuur dat enigerlei toezegging was gedaan. In rechte vorderde Oberman
de Universiteit te veroordelen haar in het bezit te stellen van een getuigschrift dat
zij het doctoraalexamen drarnaturgie met goed gevolg had afgelegd. De Hoge Raad
oordeelde dat ingevolge de bepalingen van het Academisch Statuut het doctoraalexamen
dramaturgie eerst afgesloten kon worden nadat een kandidaatsexamen aan de Let-
terenfaculteit was afgelegd. Afwijking van deze bepalingen was zijns inziens onaan-
nemelijk en onwenselijk. Derhalve 'kon van de Faculteit het verlenen van een
vrijstelling, de toelating tot het doctoraalexamen en de afgifte van een getuigschrift
niet worden gevorderd'. Hieraan voegde de Hoge Raad toe dat, ook al zou de
universiteit onrechtmatig hebben gehandeld door de bij Oberman gewekte verwachtin-
gen Diet te honoreren, dan nog 'zou die conclusie ( ... ) nimmer tot toewijzing van
voorzieningen als in het onderhavige geval door Oberman gevorderd hebben kunnen
leiden' .
Oberman was er Diet in geslaagd aan te tonen dar het faculteitsbestuur 'keihard' had
toegezegd dat haar vrijstelling van het kandidaatsexamen verleend zou worden. Ook
in de situatie dar zij deze toezegging wei had kunnen aantonen, zou de Hoge Raad
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baa! vordering bebben afgewezen. Volgens de Hoge Raad kon de afgifte van bet getuig-
schrift 'nimmer' worden toegewezen, omdat dit strijdig zou zijn met de inhoud en
strekking van de toepasselijke (wettelijke) bepalingen van bet Acaderniscb Statuut.

Gegeven dat de verlening van bet getuigschrift een 'gebonden beschikking' betrof,
moet bet Oberman-arrest naar rnijn mening, mede in bet licbt van de adrninistra-
tiefrecbtelijke jurisprudentie, aldus worden uitgelegd dat de Hoge Raad niet van bet
Academiscb Statuut wilde afwijken, omdat belangen van mede-studenten en
maatscbappelijke belangen zicb hiertegen verzetten. In bet Statuut was neergelegd
aan welke eisen studenten moesten voldoen om bet doctoraal (eind-)examen af te
kunnen afleggen. Deze eisen hadden mede tot doel een gelijke bebandeling van studen-
ten te waarborgen. Afwijking van bet Statuut ten gunste van Oberman zou een
doorbreking van deze waarborg bebben betekend en dus indirect een 'nadeel' voor
mede-studenten bebben opleverd. Tevens waren in casu maatscbappelijke belangen
in bet geding. Namelijk de belangen van derden, waaronder bijvoorbeeld eventuele
toekomstige werkgevers van Oberman, die uit bet getuigschrift van Oberman ten
onrecbte zouden kunnen afleiden dat zij een volledige opleiding dramaturgie bad
genoten. Kortom, met bet oog op de belangen van derden, beeft de Hoge Raad aan
bet belang dat met strikte naleving van bet Academiscb Statuut was gemoeid meer
gewicbt toegekend dan aan bet belang dat Oberman bij de honorering van de bij baar
gewekte verwacbtingen bad. 119

I 19 Over de uitkomst van deze belangenafweging kan men van mening verschillen. Spier O. Spier,
Overeenkomsten met de overheid, dissertatie Leiden, 1981, p. 147) achtte de beslissing van de Hoge
Raad alleszins begrijpelijk. Want, zo stelde hij: 'Bij een andere opvatting zouden, in geval van
opgewekte verwachtingen, medicijnrnannen die een onvoldoende opleiding hebben genoten op de
mensheid kunnen worden losgelaten, of bruggenbouwers (ingenieurs) aan het werk gaan, terwijl
zij niet aan de eisen voor een doctoraal examen voldoen'. In zijn noot onder het arrest (NJ 1979,
534) betoogde Scheltema daarentegen dat hij de uitkornst van het arrest niet zo gelukkig yond. Op
zich achtte hij het juist dat de reehter terughoudend is bij het erkennen van de mogelijkheid dat de
gebondenheid van het bestuur aan de wet opzijgezet kan worden; gebondenheid aan de wet betekent
gebondenheid aan een democratisch besluitvorrningssysteem en een waarborg voor gelijke behande-
ling. 'Maar', zo vervolgde Scheltema, 'men kan zich afvragen of men met een strak vasthouden
aan de wet in aile omstandigheden niet te veel van de wet verwacht, en in feite over het doel
heenschiet: Het staat toch geenszins vast en bet lijkt mij ook niet waarschijnlijk, dat de wetgever,
had hij het geval Oberman voor ogen gehad, strakke hantering van zijn regels zou hebben gewild.'
In navolging van Scheltema ben ook ik van mening dat de tegenwettelijke verlening van het getuig-
schrift in het onderhavige geval te biUijken zou zijn geweest. Met Spier ben ik het in eens dat in
het algemeen niet lichtvaardig gedacht moet worden over wettelijke vereisten die aan diploma's e.d.
worden gesteld. In casu was eehter sprake van een uitzonderlijk geval. Oberman had een volledige
rechtenstudie, metals voomaamste keuzevak dramaturgie, achter de rug. Vervolgens had zij de docto-
raalstudie dramaturgie met succes afgerond. Om als gediplomeerd dramaturge door het leven te gaan
bezatzij op zich dus, althans dat mag in redelijkheid toch worden verondersteld, voldoende capacitei-
ten. Anders gezegd: indien het getuigschrift aan Oberman zou zijn verleend, zou dit in de gegeven
omstandigheden geen flagrante strijd met het Academisch Statuut en belangen van derden hebben
opgeleverd. In ruimer verband bezien acht ik de beslissing van de Hoge Raad derhalve juist. Toege-
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4.4.3 Weinakoming mogelijk wanneer geen zwaarwegende tegengestelde belangen
in het geding zijn: financiele toezeggingen

De privaatrechtelijke jurisprudentie biedt een aantal aanknopingspunten voor de
eonclusie dat nakoming van een tegenwettelijke toezegging onder omstandigheden
wei kan worden afgedwongen wanneer geen tegengestelde zwaarwegende belangen
in het geding zijn.

Een voorbeeld in dit verband - zij het een verouderd voorbeeld omdat het dateert
van v66r de invoering van de Arob-rechtspraak -, is Hof Amsterdam 13 maart 1975,
NJ 1977, 50:
De wethouder van Economische Zaken van de gemeente Den Helder had aan Konsum
BV toegezegd dat zij in Den Helder een supermarkt mocht vestigen en dat hiervoor
een bouwvergunning zou worden verleend. Later werd de bouwvergunning geweigerd,
omdat de voorgenomen bouw van de supermarkt in strijd bleek te zijn met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan. In kort geding vorderde Konsum de gemeente te
verbieden op enigerlei wijze de vestiging en uitoefening van de supermarkt te
verhinderen of te beletten. De President wees deze vordering af, kort gezegd, omdat
het bestemmingsplan aan toewijzing ervan in de weg stond. In hoger beroep oordeelde
het hof dat de gemeente wellicht op grond van de toezegging tot verlening van de
bouwvergunning kon worden gehouden, indien de afwijking van het bestemmingsplan
gering was en uit het oogpunt van het algemeen gemeentebelang aanvaardbaar, en
voorts indien geen redelijkerwijs in aanmerking te nemen belangen zich tegen de
realisering van de tegenwettelijke bouw van de supennarkt zouden verzetten. 'Kortom',
zo overwoog het hof, 'indien vasthouden aan de voorschriften aI te formalistisch zou
zijn'. Eehter, in casu waren wei degelijk zwaarwegende belangen in het geding die
zich tegen honorering van de toezegging verzetten. Tegen de vestiging van de
supermarkt waren zowel door de gemeente als door derde-belanghebbenden ernstige
en zwaarwegende bezwaren van planologische aard ingebracht. Voorts hadden
winkeliers uit het nabijgelegen winkelcentrum aangevoerd dat zij door de vestiging
van de supermarkt benadeeld zouden worden. Onder deze omstandigheden kon de
gemeente volgens het hof - ik ben het daar voUedig mee eens - niet worden verplicht
de met het bestemmingsplan strijdige toezegging na te komen.

Voor de conclusie dat een vordering tot nakoming van een tegenwettelijke
overheidstoezegging toewijsbaar kan zijn, indien en voor zover geen zwaarwegende
maatschappelijke belangen worden geschaad, zijn ook in de jurisprudentie van de Hoge
Raad openingen te vinden.

spitst op de concrete omstandigheden van het geval heeft de Hoge Raad zich echter naar rnijn mening
te fonnalistisch opgesteld.
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In de eerste plaats kan hierbij worden gedacht aan HR 22 februari 1974, NJ 1975,
381 (Bijstandsovereenkomst-arrestj.?" De gemeente Roosendaal had aan de
Vereniging voor Kinderbeschermiog toegezegd dat zij op basis van art. 83 ABW
bepaalde kosten voor haar rekening zou nemen. Later kwam zij op deze toezegging
terug, stellende dat deze in strijd was met art. 83 ABW. De Hoge Raad kwalificeerde
de toezegging als een overeenkomst en oordeelde dat de gemeente, ondanks dat strikt
genomen sprake was van strijd met de wet, verplicht was deze overeenkomst na te
komen. Hij overwoog:

'dat, indien het College daarbij van een onjuiste opvatting ten aanzien van de juiste uitJegging
van art. 83 is uitgegaan, daarin geen grond kan worden gevonden de Gemeente aan de
toezeggingen van het College niet gebonden te achten, nu de Vereniging die toezeggingen
had aanvaard in het door het College zelf opgewelcte vertrouwen dat art. 83 voor die toezeg-
gingen de ruimte bood;
dat de wijze waarop dit artikel moest worden uitgelegd immers niet zo voor de hand lag
dat de Vereniging had moeten begrijpen dat het College bij zijn toezeggingen van een
onjuiste opvatting uitging en het onredelijk zou zijn de onzekerheid ten aanzien van de
uitleg voor rekening van de Vereniging te brengen.?'
dat zulks mogelijk anders zou zijn, indien de Vereniging door genoemde toezeggingen zonder
redelijke grond zou zijn bevoordeeld, doch dat daarvan geen sprake is, nu het hier gaat
om de vergoeding van kosten, voortvloeiende uit de aanvaarding van voogdijen, welke
de Verenigingjuist in vertrouwen op de toezeggingen van de, inmiddels door de Gemeente
opgeheven, lnstelling en van het College op zich had genomen. '

Omdat de Hoge Raad de toezegging kwalificeerde als een overeenkomst, kan in het
Bijstandsovereenkomst-arrest geen uitdrukkelijke aanvaarding van contra legem-werking
van eenzijdige overheidstoezeggingen worden gelezen. Het arrest komt mijns inziens
echter wel een heel eind in deze richting.P'
Het tweede arrest dat een aanknopingspunt biedt voor de conclusie dat nakoming van
een overheidstoezegging onder omstandigheden in strijd met de wet kan worden
afgedwongen, is HR 15juli 1988, NJ 1989, 714 (Deltaschade-arrest). Het arrest betrof

120 Eerder besproken in paragraaf 2.3.
121 Deze kenbaarheidseisen stroken, zoals ik eerder in paragraaf 4.3.1 al opmerk:te, met het ken-

baarheidscriterium van het arrest Caribbean} Aruba.
122 Van Wijk:IKonijnenbelt, p. 407, is van mening dat het Bijstandsovereenkomst-arrest in de Iiteratuur

ten onrechte in verband wordt gebracht met de contra legem-problematiele. Naar zijn mening rustte
op de gemeente Roosendaal niet een 'contra legem-verplichting' om de Iitigieuze overeenkomst na
te komen, maar was zij hiertoe uit andere hoofde verplicht: 'De Hoge Raad yond dat de overeenkomst
moest worden nagekomen hoewel art. 83 ABW geen ruimte bood voor de in de overeenkomst vervatte
toezeggingen. Maar de gemeente leon natuurlijk wei uit anderen hoof de (autonoom) die toezeggingen
doen, namelijk ten laste van het eigen, gemeentelijke budget. Oat de gemeentebegroting hiervoor
geen post bevatte, deerde in dit opzicht niet ( ... ).' Zie in soortgelijke zin: J.C.E. Ackermans-Wijn,
Contracten met de overheid, 1989, pp. 112 e. v ..
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het geval van een mosselkweker uit Yerseke die ten gevolge van de aanleg van de
Deltawerken bedrijfsschade had geleden. Op grond van art. 2 Deltaschadewet diende
hij bij de minister van Verkeer en Waterstaat een verzoek om een geldelijke toege-
moetkoming in. De minister wees dit verzoek af, omdat geen causaal verband in de
zin van de Deltaschadewet aangenomenkon worden. In rechte voerde de mosselkweker
aan dat de minister het gelijkbeidsbeginsel bad geschonden. De minister had aan andere
mosselkwekers, in tweeeerdere soortgelijke gevallen, namelijk wel een schadeloosstel-
ling ingevolge de Deltaschadewet toegekend. De rechtbank oordeelde dat strikte toepas-
sing van de Deltascbadewet in casu weliswaar aan de toekenning van een schadeloos-
stelling in de weg stond, maar dat de minister desondanks op grond van het
gelijkbeidsbeginsel verplicht was de mosselkweker schadeloos te stellen. Dit oordeel
bleef in cassatie overeind. De Hoge Raad overwoog:

'Terecht is de rechtbank er van uitgegaan dat de minister bij het nemen van een beschikking
op een verzoek om een tegemoetkoming als bedoeld in art. 2 Deltaschadewet ook de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht behoort te nemen, hetgeen onder
omstandigheden ertoe kan leiden dat strikte toepassing van die wetsbepaling achterwege
dient te blijven (HR 12 april 1978, Nl 1979, 533). Terecht ook heeft de rechtbank
aangenomen dat dit laatste zich met name voordoet in gevallen waarin de minister ten
aanzien van bepaalde, in die wetsbepaling bedoelde belanghebbenden, (... ) een 'hen
begunstigend beleid heeft gevoerd (... ): alsdan moet immers - rechtens relevante beleids-
wijzigingen nu daargelaten - bij het nadien beschikken op aanvragen van belanghebbenden
in gelijke positie doorslaggevende betekenis worden toegekend aan het beginsel dat de admi-
nistratie gelijke gevallen gelijk behandelt (HR 9 juni 1979, BNB 1979, 211).'

Aldus werd door de burgerlijke kamer van de Hoge Raad voor het eerst principieel
erkend dat strikte toepassing van de wet onder omstandigheden zodanig in strijd kan
komen met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dat die toepassing
achterwege dient te blijven. Dat de Hoge Raad daarbij rechtstreeks aansluiting zocht
bij de fiscale jurisprudentie, was geen toeval, omdat het hem voorgelegde geval grote
gelijkenis vertoonde met situaties waarin een aanslagbelasting wordt opgelegd. In zijn
conc1usie voor het arrest vermeldde A-G Moltmaker dienaangaande: 'Zeals daar de
belastingschuld ontstaat uit de wet (Algemene wet inzake rijksbelastingen, J.M.) en
door de belastingaanslag nader wordt geconcretiseerd, ontstaat ook bier het recht op
schadevergoeding uit de wet (Deltaschadewet, J.M.), nader te concretiseren bij
ministeriele beschikking.'

In zowel het Bijstandsovereenkomst-arrest als in het Deltaschade-arrest ging bet
om een puur financiele kwestie. Aan de erkenning van de tegenwettelijke financiele
aanspraken van respectievelijk de Vereniging voor IGnderbescherming en de mossel-
kweker stonden derhalve geen zwaarwegende tegengestelde belangen in de weg. In
het Oberman-arrest waren dergelijke belangen wel in het geding. Hierin moet mijns
inziens de verklaring worden gezocht voor het feit dat de Hoge Raad zich in het
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Deltaschade- en Bijstandsovereenkomst-arrest wei tot contra legem-honorering bereid
toonde, en in het Oberman-arrest Diet.

4.5 Scbadevergoeding ter zake van tegenwettelijke overbeidstoezeggingen

4.5.1 lnleiding

De omstandigheid dat de overheid Diet tot nakoming van een tegenwetteJijke toezegging
kan worden veroordeeld - hetzij omdat tegengestelde zwaarwegende belangen zich
hiertegen verzetten, hetzij omdat de civiele rechter Diet bevoegd is een veroordeling
tot nakoming uit te spreken - laat onverlet dat zij op grond van onrechtmatige daad
schadeplichtig kan zijn. Wanneer een overheidstoezegging is gedaan en later op deze
toezegging wordt teruggekomen wegens gebleken strijd met de wet, kan achteraf
worden geconcludeerd dat de toezegging, nu zij een onjuiste inhoud had, ten onrechte
is gedaan en de burger derhalve ten onrechte op het verkeerde been heeft gezet. Aldus
kan het doen van een tegenwettelijke (onjuiste) toezegging, die bij niet-honorering
schade veroorzaakt, als onzorgvuldig en dus als onrechtmatig worden aangemerkt,
los van de vraag of naleving van de wet ten koste van honorering van de toezegging,
met het oog op belangen van derden en/of het algemeen belang, op zich te billijken
valt. Hieronder zal ik dit nader toelichten.

4.5.2 Een tegenwettelijke overheidstoezegging die schade veroorzaokt levert in beginsel
een onrechtmatige daad op

In de privaatrechtelijke jurisprudentie zijn tal van uitspraken te vinden waarin de
overheid op grond van onrechtmatige daad aansprakeJijk wordt gehouden voor de
schade die de burger ten gevolge van c.q. afgaand op van overheidswege gedane
onjuiste uitlatingen heeft geleden.!" Of deze uitlatingen zijn gedaan in de vorm van
een toezegging of inlichtingen - het merendeel van de gevallen heeft betrekking op
het verstrekken van onjuiste inlichtingen -, Jijkt blijkens de rechtspraak Diet veel uit
te maken.!" Doorslaggevend is of de uitlatingen 'onjuist' waren en de burger op
het verkeerde been hebben gezet ten gevolge waarvan bij schade heeft geleden. Dit
kwam ook duidelijk tot uiting in het eerdergenoemde arrest Staat/Bolsius'P, waarin
het verstrekken van onjuiste en onvolledige informatie door ambtenaren van het GAB

123 Zie het rechtspraakoverzicht in Onrechtrnatige Daad VU (Polak), nrs. 141 e.v ..
124 Vergelijk hetgeen hiervoor in paragraaf 2.6 werd vermeld.
125 HR 2 februari 1990, NJ 1993,635. Zie hiervoor de paragrafen 1.3 en 2.6.
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te Oosterhout als een onrechtmatige daad werd bestempeld die de Staat tot schadever-
goeding verplichtte.

Bijzonder vermeidenswaardig is Hof Amsterdam 22 maart 1984, NJ 1985, 297.
In deze uitspraak kwamen aile 'ins en outs' van een op onjuiste uitlatingen gebaseerde
schadevergoedingsverplichting aan de orde. Het ging hier om het volgende:
Mevrouw Spierings genoot sedert 1976 een uitkering ingevolge de AAW. Zij woonde
al enige jaren samen en wilde op een gegeven moment met haar Ievenspartner in het
huwelijksbootje stappen. In het voorjaar van 1981 wendde zij zich tot twee mede-
werkers van het GAK te Tilburg met de vraag of haar uitkering door een eventueel
huwelijk al dan niet zou komen te vervallen. De medewerkers, die belast waren met
de behandeling van Spierings' uitkering, deeiden haar mede dat zij ook na het huwelijk
haar uitkering zou behouden. Korte tijd hierna richtte de levenspartner van Spierings
zich tot dezeIfde medewerkers van het GAK met de vraag of zij er weI zeker van
waren dat de AAW-uitkering niet zou komen te vervallen. Wederom antwoordden
de medewerkers in positieve zin. Afgaand op deze uitlatingen traden Spierings en
haar partner vervolgens in het huweIijk. Een paar maanden later berichtte het GAK
namens de Bedrijfsvereniging aan Spierings dat haar uitkering was ingetrokken met
ingang van de huwelijksdatum. Spierings ging van deze beslissing in beroep bij de
Raad van Beroep. Deze bekrachtigde uiteindeIijk de beslissing van de Bedrijfs-
vereniging, oordelend dat Spierings geen aanspraak meer kon maken op een ui tkering
omdat de toepasselijke bepalingen van de AAW zich daartegen verzetten. Tegen deze
uitspraak ging Spierings in beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Nog
voordat de Raad van Beroep tot zijn uitspraak was gekomen, had Spierings tussentijds
een civiele procedure tegen de Bedrijfsvereniging aangespannen. Voor de rechtbank
vorderde zij de Bedrijfsvereniging te veroordelen tot schadevergoeding (nader op te
maken bij staat), waartoe zij aanvoerde dat de Bedrijfsvereniging een toerekenbare
onrechtmatige daad had gepIeegd doordat de medewerkers van het GAK onjuiste inlich-
tingen hadden verstrekt. De rechtbank wees de vordering toe, waarna de Be-
drijfsvereniging in hoger beroep ging. Intussen was de administratiefrechtelijke proce-
dure nog in volle gang; op het moment dat het hof arrest moest wijzen had de CRvB
nog geen eindbeslissing genomen.
Het hof kwam tot de volgende belangwekkende overwegingen:

'Denkbaar is dat de CRvB de aangevallen uitspraak van de RvB bevestigt en dat dus de
uitkering ingetrokken blijft. Denkbaar is ook dat de CRvB de aangevallen uitspraak en
daarmee de intrekkingsbeslissing vernietigt. hetzij met het oog op de verkeerde voorlichting
en op grond van het vertrouwensbeginsel, hetzij omdatjuiste toepassing van de AAW de
intrekking van de uitkering niet rechtvaardigt. In aile gevallen zijn de inlichtingen - die
er immers op neerkwamen dat na het huwelijk van Spierings haar uitkering normaal en
ongestoord zou verlopen - onjuist en onzorgvuldig. dus onrechtmatig geweest, nu zij ten
gevolge hebben gehad dat Spierings is getrouwd en dat de uitkering door de Bedrijfsvereni-
ging is ingetrokken,
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Aangenomen dat het antwoord op de aan de medewerkers van het GAK gestelde vraag
moeilijk was en studie vereiste had men het antwoord moeten opschorten totdat door nader
onderzoek of van hogerhand zekerheid was verkregen. De betrokken medewerkers waren
dus onzorgvuldig en handelden, al waren zij te goeder trouw, onrechtmatig. Zij bonden
mogelijk de Bedrijfsvereniging niet in die zin dat de Bedrijfsvereniging verplicht was de
uitkering voort te zetten - daarover oordeelt de gewone reehter niet - maar wei in die zin
dat hun gedrag de Bedrijfsvereniging aansprakelijk maakt en tot vergoeding van de schade
verplicht. '

Volgens het hof mocht Spierings afgaan op de inlichtingen die zij van het GAK als
ter zake kundige instantie had verkregen. Niet was gesteld of gebleken dat zij aanleiding
had om aan de juistheid van de inlichtingen te twijfelen. Ten aanzien van de
onrechtmatigheid van de onjuiste inlichtingen overwoog het hof tot slot:

'Het beIang van het publiek bij onbelemmerde voorlichting brengt niet mee dat vragensteIlers
beter een onjuist dan (voorlopig) geen antwoord kunnen krijgen. Hieruit voigt dat alleen
al bet verstrekken van de gewraakte inlichtingen door de medewerkers van het GAK als
onreehtmatig handelen van de Bedrijfsvereniging moet worden toegerekend.'

Het arrest van het hof vertoont grote gelijkenis met het arrest Staat/Bolsius en
kan eigenlijk als een voorloper hiervan worden beschouwd. De kern van beide
uitspraken is hierin gelegen dat de overheid op grond van onrechtmatige daad
aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die door onjuiste, onzorgvuldige
uitlatingen wordt veroorzaakt. Geprojecteerd op tegenwettelijke overheidstoezeggingen
heeft dit de volgende consequenties.
De burgerlijke rechter zal slechts bij uitzondering een veraordeling tot nakoming van
een tegenwettelijke overheidstoezegging kunnen uitspreken. In de meeste gevallen
is het oordeel over nakoming aan de administratieve rechter voorbehouden. In andere
gevallen zullen zwaarwegende belangen veelal aan een veroordeling tot nakoming
in de weg staan. Dit neemt niet weg dat het de burger in beide categorieen gevalJen
vrij staat om bij de burgerlijke reehter een schadevergoedingsactie uit onrechtmatige
daad in te stellen. Indien en voor rover de tegenwettelijke toezegging schade heeft
veroorzaakt is de overheid hiervoor in beginsel op grand van onrechtmatige daad
aansprakelijk, Duidelijkheidshalve wijs ik erop dat het toekennen van schadevergoeding
indit verband niet kan worden gezien als een vorm van contra legem-honorering van
de toezegging. De schadevergoeding wordt immers niet toegekend omdat de
tegenwetteli jke toezegging ten onrechte is geschonden. De overheid is tot schadevergoe-
ding verplicht omdat zij een tegenwettelijke (dus onjuiste) toezegging heeft gedaan
en aldus ten onreehte bepaalde verwachtingen heeft gewekt waarop de burger zijn
gedrag heeft afgestemd.
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4.5.3 Met het doen van de tegenwettelijke toezegging is de schuld van de overheid
in beginsel gegeven, tenzij de toezegging zo duidelijk in strijd is met een juiste
wetstoepassing dat in redelijkheid met op nakoming van de toezegging mocht
worden gerek.end

Dat de overheid in beginsel aansprakelijk kan worden geacht voor de schadelijke
gevolgen van tegenwettelijke (onjuiste) toezeggingen, kan, zoals ik hiervoor in
paragraaf 4.3.3 al aangaf, worden gezien als een voortvloeisel van bet leerstuk
'verontscbuldigbare recbtsdwaling' . Dat wil zeggen: dwalingen om trent bet objectieve
recbt komen in beginsel voor rekening en risico van de overheid.t" In bet verlengde
hiervan zou men - refererend aan de jurisprudentie inzake de aansprakelijkheid van
de overheid voor vernietigde beschikkingen'" - kunnen stellen dat met bet doen
van een tegenwettelijke (onjuiste) toezegging 'de scbuld van de overheid in beginsel
is gegeven'. Onder verwijzing naar het arrest Caribbean! Aruba teken ik daarbij echter
aan dat de burger geen aanspraak op schadevergoeding zal kunnen maken indien de
toezegging zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing dat in redelijkheid
niet op nakoming van de toezegging mocbt worden gerekend. Kortom, de aansprakelijk-
heid van de overheid voor tegenwettelijke toezeggingen wordt begrensd door het in
Caribbean! Aruba geformuleerde kenbaarbeidscriterium.

Aanvullend merk ik nog op dat bet vorenstaande tevens in overeenstemming is
met de in bet privaatrecht aanvaarde aansprakelijkheid voor bet sluiten van nietige
overeenkomsten. In het algemeen wordt aangenomen dat de omstandigbeid, dat een
overeenkomst wegens strijd met de wet nietig moet worden verklaard, niet uitsluit
dat een van de contractspartijen een onrecbtmatige daad beeft gepleegd bestaande in
bet opwekken van de verwacbting bij de wederpartij dat deze aanspraak zal kunnen
maken op een zekere prestatie.!" Door de Hoge Raad is dit uitgemaakt in RR 13
mei 1977, NJ 1978, 154 (Ziekenfonds/Brilmij):
Brilmij had met bet Ziekenfonds een overeenkomst gesloten. Nadat partijenjarenlang
uitvoering aan de overeenkomst hadden gegeven, werd geconstateerd dat de over-
eenkomst van rechtswege nietig was, omdat de vereiste goedkeuring van de Zieken-
fondsraad ontbrak. De Hoge Raad sprak de nietigheid van de overeenkomst uit, maar
voegde hieraan toe:

'dat deze betekenis van het goedkeuringsvereiste (... ) overigens de mogelijkheid openlaat
dat een ziekenfonds in strijd met de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid
handelt door eerst een leverancier van kunst- en hulpmiddelen ertoe te brengen deze waren
aan klanten afte leveren zonder daarvoor aan hem de volledige prijs in rekening te brengen
in de door gedragingen van het ziekenfonds gerechtvaardigde verwachting dat de niet aan

126 Zie nader hiervoor paragraaf 4.3.3.
127 Zie eveneens hiervoor paragraaf 4.3.3.
128 Zie Asser-Hartkamp D, nrs. 252b en 488.
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de klanten in rekening gebrachte bedragen door het ziekenfonds zullen worden vergoed,
en zich later niet bereid te verklaren de desbetreffende bedragen te voldoen.'129

4.6 Tussenconclusie

Of en in hoeverre in het privaatrecht nakoming danwel schadevergoeding tel zake
van een tegenwettelijke overheidstoezegging kan worden gevorderd is primair
athankelijk van de kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter. De burger die weet
of behoort te weten dat sprake is van strijd met de wet, kan zich in beginsel niet op
gerechtvaardigde verwachtingen beroepen, zodat hij noch aanspraak op nakoming
van de toezegging noch aanspraak op schadevergoeding kan maken.
Maatstafgevend voor de vraag welke kenbaarheidseisen aan de burger moeten worden
gesteld, is het arrest Caribbean/Aruba!", waarin werd beslist dat aileen dan geen
rechten aan een tegenwettelijke overheidstoezegging kunnen worden ontleend, indien
de toezegging zo duideli jk in strijd is met een juiste toepassing van de wet dat de burger
in redelijkheid niet op nakoming mag rekenen. Dit kenbaarheidscriterium is inhoudelijk
identiek en letterlijk ontleend aan de kenbaarheidsmaatstaf uit de fiscale jurispruden-
tie. 131 Concreet betekent een en ander dat aan de burger geen al te strenge eisen
worden gesteld wat betreft de kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter van een
toezegging. De privaatrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid voor tegenwettelijke
toezeggingen wordt derhalve slechts marginaal beperkt door kenbaarheidseisen. In
het verlengde hiervan kan worden gesteld dat, in navolging van het fiscale recht, ook
in het privaatrecht geldt dat het risico van onjuiste, tegenwettelijke toezeggingen in
beginsel voor rekening van de overheid komt.

Of daadwerkelijk nakoming van een tegenwettelijke overheidstoezegging bij de
burgerlijke rechter kan worden afgedwongen, is. naast de kenbaarheid van het
tegenwettelijke karakter, atbankelijk van een afweging van de in concreto betrokken
belangen, waaronder die van derden of het algemeen belang. Dit volgt uit de arresten
Caribbean/Aruba!", Oberman!", Bijstandsovereenkomst'" en Deltaschade!",
in onderling verband bezien. Praktisch gezien betekent dit, dat met name overheids-
toezeggingen, die betrekking hebben op een puur financiele aangelegenbeid, voor
privaatrechtelijke contra legem-honorering in aanmerking zullen kunnen komen.

129 Tot een soortgelijke beslissing, zij het op basis van rechtsverwerking, kwam de Hoge Raad in zijn
arrest van 5 november 1982, NJ t 984, 125 (ZiekenfondsfKlijsen).

130 HR 21 juni 1991. NJ 1991,709.
131 Zie hoofdstuk 1, paragraaf4.2.3.2.
132 HR 21 juni 1991, NJ 1991,709.
133 HR 23 maart 1979, NJ 1979, 534.
134 HR 22 februari 1974, NJ 1975, 381.
135 HR 15juli 1988, NJ 1989,714.
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Een en ander stemt overeen met de bevindingen uit het vorige hoofdstuk. De analyse
van de administratieve rechtspraak wees uit dat toezeggingen die een zuiver financiele
aangelegenbeid betreffen, eerder voor contra Iegem-honorering in aanmerking komen
dan 'niet-financiele' toezeggingen, omdat nakoming van een financiele toezegging
doorgaans geen schending van belangen van derden of het aigemeen belang tot gevolg
heeft.!" Vandaar dat met name in het fiscaie recht - waar het per definitie gaat om
financiele kwesties - contra legem-honorering van toezeggingen is terug te vinden.

Indien en voor zover privaatrechtelijk geen nakoming van een tegenwettelijke
overheidstoezegging kan worden afgedwongen, omdat tegengestelde zwaarwegende
belangen zich hiertegen verzetten, of omdat de civiele rechter uberhaupt niet bevoegd
is een veroordeling tot nakoming uit te spreken, laat dit doorgaans onverlet dat op
grond van onrechtmatige daad schadevergoeding kan worden gevorderd. Los van de
vraag of naleving van de wet ten koste van honorering van de toezegging, met her
oog op belangen van derden en/of het aigemeen belang, op zich te billijken vait, kan
het doen van een tegenwettelijke (onjuiste) toezegging, die bij niet-honorering schade
veroorzaakt, ais onzorgvuldig en dus ais onrechtmatig worden aangemerkt. In
overeenstemming met het leerstuk 'verontschuldigbare rechtsdwaling' en de aansprake-
lijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen/besluiten, geldt dat de overheid
de schadelijke gevolgen van een tegenwettelijke toezegging in beginsel voor haar
rekening behoort te nemen.

5 Niet-oakomiog van een overheidstoezeggiog op grood van gewijzigde be-
leidsinzichteo eo anderszins veraoderde omstandigbedeo

5.1 Inleidiog

Inhet vorige hoofdstuk'" werd geconstateerd dat in het bestuursrecht tot uitgangspunt
wordt genomen dat de overheid op grond van haar beleidsvrijheid vrij en bevoegd
is om haar handel en en beleid naar eigen goeddunken aan te passen aan gewijzigde
inzichten en omstandigheden. Anderzijds bleek uit de bestuursrechtelijke jurisprudentie
dat ingevai de overheid een toezegging doet, zij inzoverre haar beleidsvrijheid verliest,
dat in beginsel aIleen onvoorziene en/of zwaarwegende wijzigingen in de omstan-
digheden een terugkomen op de toezegging kunnen rechtvaardigen. Voorts wees de
rechtspraak uit dat ais aanvullende eis wordt gesteld dat bij het terugkomen op de
toezegging de nodige zorgvuldigheid in acht moet worden genomen.

In de onderhavige paragraaf zaI worden onderzocht hoever de privaatrechtelijke
gebondenbeid aan eenzijdige overheidstoezeggingen reikt. In welke mate wordt de

136 Zie hoofdstuk 1, paragraaf4.7.
137 Hoofdstuk 1, paragraaf 5.
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beleidsvrijbeid van de overheid door de civiele reebter gerespeeteerd? In hoeverre
kunnen gewijzigde inzichten, beleidswijzigingen en anderszins veranderde omstan-
digheden in het privaatrecbt aan de nakoming van een overbeidstoezegging in de weg
staan?

5.2 Kader: In situaties waarin geen concrete verwachtingen zijn gewekt, is de
overheid vrij haar beleid naar eigen goeddunken te wijzigen, mits dit op
zorgvuldige wijze geschiedt en voldoende rekening wordt gehouden met de
betrokken belangen

Net als de administratieve recbter gaat de civiele rechter, in situaties waarin geen
concrete verwachtingen zijn gewekt, er vanuit dat de overheid in beginsel volledig
vrij is haar beleid te wijzigen. Een nadere motivering of objectieve rechtvaardigings-
grond is daarvoor in beginsel Diet vereist. 138

Dit uitgangspunt is expliciet verwoord in HR 2 juni 1989, NJ 1989, 716 (plein
1944/Nijmegen):
Nadat de gemeente Nijmegen, in het kader van de door haar voorgenomen herinrichting
van de Nijmeegse binnenstad, ten behoeve van belanghebbenden een inspraakprocedure
had geentameerd, werd door de gemeenteraad op 30 oktober 1985 een principebesluit
genomen, inboudende dat de 135 parkeerplaatsen op het Plein 1944 zouden worden
teruggebracht tot het aantal van 54. De verloren gegane parkeergelegenbeid zou elders
in de binnenstad worden gecompenseerd. Naar aanleiding van een door een aantal
raadslieden ingediend initiatiefvoorstel besloot de gemeenteraad op 2 december 1985
echter om het Plein 1944 volledig autovrij te maken en elders compenserende
parkeerplaatsen aan te leggen. De hiermee gepaard gaande wijziging van het
bestemmingsplan werd in maart 1986 door de Kroon goedgekeurd. De in de binnenstad
van Nijmegen gevestigde winkeliers, die er groot belang bij hadden dat hun clientele
kon beschikken over voldoende parkeergelegenbeid in de omgeving van het Plein 1944,
stapten naar de rechter en vorderden een verklaring voor recht dat de gemeente
onrechtrnatig, want in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, had gehandeld door
te besluiten het Plein 1944 autovrij te maken. Rechtbank en hof wezen de vordering
van de winkeliers af, stellende dat Diet gebleken was dat de gemeente concrete
toezeggingen had gedaan of anderszins gerechtvaardigde verwachtingen had gewekt,
die een inbreuk konden vormen op de vrijheid van de gemeente om het Iitigieuze besluit
te nemen. Volgens de Hoge Raad gaf dit oordeel, dat wegens de nauwe verwevenbeid
van's hofs waardering van de feiten in cassatie slechts beperkt getoetst kon worden,
Diet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Aanvullend overwoog hij:

138 In situaties waarin wei concrete verwachtingen zijn gewekt 1igt dit anders. Zie hierna de paragrafen
5.3 e.v ..
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'Daarbij verdient nog opmerking dat voor zover het onderdeel betoogt dat het een gemeente
die een besluit als dat van 30 oktober 1985 heeft genomen, niet vrijstaat korte tijd later
een daarvan afwijkend, voor belanghebbenden ongunstiger besluit te nemen louter omdat
haar inzichten zijn gewijzigd, want dat het nemen van zulk een besluit enkel geoorloofd
is indien daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond. althans goede grond bestaat, bet
een eis stelt die de beleidsvrijheid van gemeenten te zeer beperkt en die dan ook niet als
juist kan worden aanvaard .'

In het arrest Plein 1944/Nijmegen kwam dit niet rechtstreeks aan de orde, maar
uit de eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat het de
overheid, ook indien geen concrete verwachtingen in het geding zijn, niet belemaal
vrij staat om beleidswijzigingen door te voeren. Evenals de administratieve recbter
stelt de Hoge Raad namelijk als aanvullende eis dat de overheid bij de uitoefening
van baar beleidsvrijbeid de nodige zorgvuldigbeid in acbt moet nemen. Meer in bet
bijzonder moet zij rekening bouden met de belangen van alle betrokkenen die door
de beleidswijziging worden gedupeerd. Naar mijn mening is HR 27 juni 1986, NJ
1987, 726 (Tolkentarieven-arrest) maatstafgevend in dit verband:
Een aantal leden van de sectie gerechtstolken, welke sectie deel uitmaakte van bet
Nederlands Genootschap van Vertalers, verricbtte regelmatig op afroepbasis
tolkwerk:zaamheden voor de gemeentepolitie Den Haag. Jaren acbtereen voerde de
gemeente daarbij bet beleid dat de desbetreffende tolken werden betaald overeenkomstig
de hoogste uurtarieven als neergelegd in de ministeriele 'bescbikking tarieven in strafza-
ken'. In december 1983 ontvingen de betrokken tolken evenwel, zonder enige
vooraankondiging, van de hoofdcommissaris van de Haagse gemeentepolitie een brief,
waarin werd medegedeeld dat de uurtarieven met ingang van 1januari 1984 drastisch
zouden worden verlaagd. Tevens werd de tolken te kennen gegeven dat, indien zij
niet akkoord zouden gaan met de tariefverlaging, de gemeentepolitie geen gebruik
meer van bun diensten zou maken. Omtrent de tariefverlaging had de gemeente vooraf
noch met bet Nederlands Genootschap van Vertalers noch met de politietolken, hetzij
individueel hetzij collectief, overleg gepleegd. In cassatie kwam de vraag aan de orde
of en in boeverre bet de gemeente Den Haag vrij stond om haar eerder gevoerde beleid
c.q. de door haar gehanteerde beleidsregels te wijzigen.!" Tevens stond ter
beoordeling of de gemeente, door op vorenomschreven wijze de tariefverlaging door

139 Duidelijkheidshalve merk ik op dat het in het Tolkentarieven-arrest niet ging om de vraag of de
gemeente zich aan wanprestatie schuldig had gemaakt. De tolken verrichtten op afroepbasis
werkzaamheden voor de gemeentepolitie. Elke keer wanneer een tolk werd opgeroepen kwam een
afzonderlijke overeenkomst tot stand. Deze overeenkomsten had de gemeente telkens naar behoren
nagekomen, zodat van wanprestatie geen sprake was. Het ging in het Tolkentarieven-arrest wei om
de vraag of en in hoeverre de gemeente gehouden was om voor de toekomst, op gelijke voet als
in hetverleden, overeenkomsten metdetolken afte sluiten. Anders gezegd: beoordeeld moest worden
in welke mate het de gemeente vrij stond om haar voorrnalig beleid inzake de tolken-overeenkomsten
te wijzigen.
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te voeren, in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en deswege
onrechtmatig had gehandeld.
De Hoge Raad stelde bij zijn beoordeling van het geschil voorop dat het de overheid
in gevaIlen aIs de onderhavige vrij staat:

'haar beleid in dier voege te wijzigen dat zij voor in de toekomst te sluiten overeenkomsten
hogere oflagere tarieven vaststelt, mits (... ) de wijziging van de tarieven niet op onbehoor-
lijke wijze tot stand komt.'

Vervolgens oordeelde hij dat de gemeente onrechtmatig had gehandeld doordat zij
haar beleidswijziging op onbehoorlijke wijze tot stand had gebracht:

'Een en ander wettigt de gevolgtrekking dat de gemeente aldus onrechtmatig heeft gehandeld.
De gemeente heeft immers een vergaande verlaging van een tenminste enige jaren geldend
tarief voor door haar met de tolken te sluiten overeenkomsten plotseling op korte termijn
ingevoerd zonder zich op enigerlei wijze de belangen van de betrokken vaste tolken aan
te trekken. Daarbij heeft zij vooraf op geen enkele wijze over deze vergaande verlaging
en de financiele consequenties daarvan voor de tolken overleg gepleegd met de betrokken
tolken of hun organisatie.'

De Hoge Raad voegde hieraan toe dat het gedrag van de gemeente niet gerechtvaardigd
werd doordat haar beleidswijziging was ingegeven door de van rijkswege opgelegde
bezuinigingen: 'Niet vaIt immers in te zien waarom een en ander de gemeente zou
verhinderen overleg met de tolken te plegen. '

Uit de arresten Tolkentarieven en Plein 1944/Nijmegen, in onderling verband
bezien, kanvoorhetprivaatrechtdehoofdregel wordenherleid, datdeoverheid, indien
en voor zover geen concrete verwachtingen zijn gewekt, in beginsel vrij is haar beleid
te wijzigen, rnits zij daarbij de nodige zorgvuldigheid betracht alsmede voldoende
rekening houdt met de belangen van de betrokken burgers. Hiennee is tevens het
privaatrechtelijke kader gegeven van de verhouding tussen het vertrouwensbeginsel
en de beleidsvrijheid van de overheid.

5.3 De verhouding tussen het vertrouwensbeginsel en de beleidsvrijheid van
de overheid

De beleidsvrijheid van de overheid kan op grond van het vertrouwensbeginsel (en
rechtszekerheidsbeginsel) beperkingen ondergaan. In welke mate, hangt af van de
aard en concreetheid van de verwachtingen aan de zijde van de burger. Naannate
de burger zich op sterkere, concretere verwachtingen kan beroepen zal de overheid
doorgaans in evenredigheid meer van haar beleidsvrijheid verliezen. Tegen deze
achtergrond moeten de arresten Tolkentarieven en Plein 1944/Nijmegen, en de daaruit
afgeleide hoofdregel, bezien en verklaard worden.

164



De overheidstoezegging in de civiele rechtspraak

In het arrest Plein 1944fNijmegen stond een (principe- )besluit van algemene strek-
king ter beoordeling. Aan een dergelijk besluit kan de burger in beginsel niet de
gerechtvaardigde verwachting ontlenen dat bet besluit ook daadwerkelijk uitgevoerd
of in stand gehouden zal worden. Hij behoort met een wijziging of intrekking rekening
te bouden. Vandaar dat in Plein 1944/Nijmegen het beroep op bet rechtszeker-
beidsbeginsel niet werd gehonoreerd en werd beslist dat de gemeente Nijmegen volledig
vrij was om, zonder nadere motivering, van baar principebesluit af te wijken.
In bet Tolkentarieven-arrest ging bet om een wijziging van beleidsregels. Ook ten
aanzien van beleidsregels geldt blijkens hetarrest dat de overheid haar vrijbeid behoudt
om wijzigingen door te voeren. Anders gesteld: de burger mag niet op ongewijzigde
instandhouding van een in bet verleden gevoerd beleid rekenen."?

In grote lijnen komt bet erop Deer dat bestuursbandelingen van algemene aard -
zoals beleidsregels, (wettelijke) regelgeving en besluiten van algemene strekking -,
inhet privaatrecbtgeen sterke gebondenbeid opleveren, althans datbet vertrouwensbe-
ginsel dienaangaandezwakke werking beeft. Dienovereenkomstig behoudt de overheid
vrijwel volledig haar vrijheid om voor de toekomst baar beleid te wijzigeu'", mits
zij daarbij de nodige zorgvuldigheid betracbt!".
De vraag of de nieuwe beleidregels, wetgeving e.d. als zodanig aanvaardbaar kunnen
worden geacht c.q. door de rechter op bun redelijkheidsgehalte kunnen worden getoetst,

140 Vergelijk M. Scheltema in zijn noot onder het Tolkentarievenarrest, NJ 1987, 726: 'Het feit dat
vroeger een ander beleid werd gevoerd kan Diet de verwachting rechtvaardigen dat dit beleid wordt
voortgezet. Inderdaad zou men het bestuur vergaand van zijn beleidsvrijheid beroven indien men
in het vertrouwensbeginsel een belemmering daarvoor zou lezen.' Zie ook Rb. 's-Hertogenbosch
21 januari 1983, Gemeentestem 6748, or. 8B: 'Het wijzigen van een overheidsbeleid is echter
eveneens een risico waarop elke ondememer bedacht dient te zijn; er bestaan trouwens voldoende
rechtsrniddelen om eventueel nadelige beslissingen op ditgebied aan te vechten en schadeloosstelling
te vorderen. '

141 Vergelijk: M. Scheltema, preadvies VAR, 1975, p. 12. Schelterna stelt dat de gebondenheid aan
eigen voorafgaand handelen voor het bestuur Diet een al te knellende band mag worden. Zijns inziens
moet het bestuur zijn beleid lcunnen aanpassen aan wijzigingen in omstandigheden die optreden, en
ook aan nieuwe inzichten omtrent het meest wenselijke beleid. Volgens ScheItema vergt de
noodzakeIijke democratische beinvloeding van het bestuur eveneens dat een sterke binding van het
beleid aan het verleden moet worden afgewezen. Vergelijk in dit verband tevens hetgeen ik in
hoofdstuk I, paragraaf 5.1 opmerkte.

142 De eis dat de overheid bij de uitoefening van haar beleidsvrijheid de nodige zorgvuldigheid in acht
moet nemen, vloeit Diet voort uit het vertrouwensbeginsel maar uit het (formeIe) zorgvuldigheidsbegio-
sel; op grond van schending van laatstgenoemd beginsel werd in het Tolkentarieven-arrest een
onrechtrnatige daad aangenomen. Deomvangvan de te vervulIen zorgvuldigheidsplicht is afhankelijk
van de omstandigheden van het geval. Zo mag van de overheid, in gevaJ van-verandering van beleids-
regels, rninimaal worden verwacht dat alIe betrokkenen hiervan tijdig in kennis worden gesteld (zie
o.m. Pres. Rb. Den Haag 14 mei 1993, KG 1993, 246); zeker wanneer het gaat om de wijziging
van een langdurig gevoerd beleid (zie in dezelfde zin M. Scheltema in zijn noot onder het
Tolkentarievenarrest, NJ 1987, 726). Zo geldt ten aanzien van wijzigingeo van (wettelijke) regelgeving
doorgaans de eis dat een overgangsregeling wordt getroffen.
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laat ik verder rusten.'? Evenmin ga ik in op de vraag in boeverre besluiten van
algemene strekking, regelgeving e.d. met terugwerkende kracht mogen worden inge-
trokken.!" Beide onderwerpen betreffen specifieke (toetsings-jproblemen die voor
het onderwerp van dit boek verder geen rechtstreekse relevantie hebben.

Sterke gebondenheid aan voorafgaand bandelen is in het privaatrecht wei aanwezig,
indien de overbeid concreet en expliciet tegenover individuen een standpunt beeft
ingenomen omtrent de wijze waarop zij in de toekornst haar beleid gestalte zal geven
of bepaalde bevoegdheden zal gaan uitoefenen.!" Blijkens de civiele rechtspraak
is dit met name bet geval wanneer de overbeid een overeenkornst beeft gesloten of
een toezegging beeft gedaan.
Anders dan bij bestuurshandelingen van algemene aard, geldt ten aanzien van
overeenkomsten en toezeggingen dat de burger er in beginsel op mag vertrouwen dat
deze worden nagekomen. Als gevolg hiervan staat het de overbeid niet meer geheel
meer vrij om op het overeengekomene of toegezegde terug te komen. De overheid
verliest in zoverre haar beleidsvri jbeid dat zij in de eerste plaats argurnenten zal moe ten
kunnen aanvoeren, die van voldoende gewicbt zijn om de niet-nakoming van de
overeenkomst of toezegging te kunnen recbtvaardigen. Daarenboven gelden strenge(re)
zorgvuldigbeidsnormen die in acht moeten worden genomen, teneinde tegemoet te
komen aan de bij de burger geschonden verwacbtingen en belangen. Hieronder zal
blijken dat dit er veelal in resulteert, dat de overheid in ieder geval verplicht is om
de door de burger gel eden schade te vergoeden.

5.4 Niet-nakoming van een overheidstoezegging op grond van gewijzigde
beleidsinzichten en anderszins veranderde omstandigbeden; de tendens
in de jurisprudentie

5.4.1 Schending van een overheidstoezegging verplicht 'tenminste' tot schadevergoe-
ding; de arresten Patelski/Sittard en Aruba/Trias

Inzijn oudere jurisprudentie buldigde de Hoge Raad nog de opvatting dat de overbeid
op grond van haar beleidsvri jheid in beginsel vrij en bevoegd is om een door haar

143 Blijkens HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251 (Landbouwvliegers-arrest) moeten algemeen verbindende
voorschriften de willekeurtoets kunnen doorstaan. De Hoge Raad overwoog dat geen rechtsregel
er aan in de weg staat dat de rechter 'een (... ) niet door de formele wetgever gegeven voorschrift
onverbindend - en in verband daarmee de vaststelling en uitvoering daarvan onrechtmatig - kan
oordelen op de grond dat sprake is van willekeur (... )'. In het verlengde hiervan is aannemelijk
dat ook beleidsregels door de rechter op hun redelijkheidsgehalte kunnen worden getoetst.

144 Zie voor literatuur op dit punt o.m.: R.M. van Male, Rechter en bestuurswetgeving, 1988, pp. 405
e.v ..

145 Dit geldt zowel voor het privaatrecht als het bestuursrecht. Zie hoofdstuk 1, paragraaf 5.1.
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gedane toezegging niet gestand te doen. Zo werd in HR 20 februari 1953, NJ 1954,
3 (Tripels-arrest) overwogen 'dat in het aIgemeen een toezegging om van een
publiekrechtelijke bevoegdheid geen gebruik te maken, niet uitsluit, dat die bevoegdheid
wordt uitgeoefend, indienjuist overheidsbeleid ten aanzien van het belang, met betrek-
king waartoe de bevoegdheid is gegeven, zich met inachtneming van de toezegging
niet langer verdraagt' . Deze opvatting is eveneens terug te vinden in HR 22 december
1978, NJ 1979, 289 (Zijpe- en Hazepolder-arrest)!", aIsook in de (oude) lagere
rechtspraak.'?

Vanaf de jaren tachtig is de Hoge Raad een sterkere gebondenbeid aan overheidstoe-
zeggingen gaan bepleiten. Een eerste voorzichtige aanzet daartoe werd gegeven in
het arrest Heesch/Reijs!". De doorbraak volgde in Patelski/Sittard!". De Hoge
Raad oordeelde dat een al dan niet eenzijdige overheidstoezegging 'tenminste in die
zin bindend' is dat, wanneer de overheid haar toezegging niet nakomt, zij in beginsel
verplicht is tot schadevergoeding. Later volgde nog het arrest Caribbean/Aruba!",
waarin werd overwogen dat aan een tegenwettelijke overheidstoezegging aIleen dan
geen rechten kunnen worden ontIeend, indien de toezegging zo duidelijk in strijd is
met een juiste toepassing van de wet dat in redelijkheid niet op nakoming van de
toezegging gerekend mag worden.

146 Dit arrest betrofhet geval van het Waterschap 'Zijpe en Hazepolder', dat in de periode v66r 1798
krachtens het alstoen geldende publiekrechtelijk gewoonterecht, de kosten van onderhoud van een
kerkgebouw alsrnede het traktement van de predikant van de Hervormde Gemeente voorzijn rekening
had genomen. In 1969 vorderde de Hervormde Gemeente een verldaring voor recht dat het Waterschap
nog steeds was gehouden om voor het onderhoud van het kerkgebouw zorg te dragen. Volgens de
HervormdeGemeente was zij doorverkrijgende verjaring rechthebbende geworden vaneen vordering
van soortgelijke aard als die v66r 1798 gold. De Hoge Raad oordeelde dat een vordering als de
onderhavige niet kon worden verkregen op grond van de in het BW geregelde verkrijgende verjaring
en trok hierbij als voigt een vergelijking met de gebondenheid aan toezeggingen: 'Zulks zou immers
in strijd komen met de vrijheid die aan het Waterschap als overheidslichaam bij de uitoefening van
de hem toevertrouwde taak is voorbehouden, zoals ook een toezegging van een overheidslichaam
om een verplichting als bovenbedoeld op zich te nemen niet meebrengt dat dit de vrijheid mist om
in geval van onvoorziene wijziging van omstandigheden daarvan afte wijken, indien het - kort gezegd -
oordeelt en in redelijkheid kan oordelen dat een juiste vervulling van de hem toevertrouwde taak

zich, na afweging van aile betrokken belangen, niet langer met inachtneming van de toezegging
verdraagt. '

147 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Rotterdam 2 september 1974, NJ 1974, 521: 'Gedaagden hebben betwist
dat er in 1971 van overheidswege een toezegging is gedaan ten aanzien van het aantal bordelen dat
al dan niet getolereerd zou worden. Wat er evenwel ook zij van een dergelijke toezegging, aan de
gemeentelijke overheid dient naar Ons oordeel ruimte gelaten te worden haar beleid zo nodig te
herzien'.

148 HR 13 februari 1981, NJ 1981,456. Ziehiervoor paragraaf2.3. Hieronder in paragraaf 5.5.2.1
zal ik nog nader op het arrest ingaan.

149 HR 27 januari 1985, NJ 1985, 559. Hiervoor reeds behandeld in paragraaf 4.2.
150 HR 21 juni 1991, NJ 1991,709. Zie hiervoor paragraaf 4.3.1.
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Het arrest Patelski/Si ttard moet mijns inziens worden beschouwd als het defini tieve
keerpunt in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Sindsdien geldt voor het privaatrecht
dat de gebondenbeid van de overheid aan een door haar gedane toezegging voorop
gesteld dient te worden. Doet de overheid een toezegging dan staat het haar niet zonder
meer vrij deze in trekken of daarvan af te wijken. Wordt de toezegging geschonden
dan resulteertdit blijkensPatelski/Sittard 'tenminste' ineen verplichting totschadever-
goeding, waarbij ik aanteken dat 'tenminste' impliceert dat in beginsel ook een
vordering tot nakoming tot de mogelijk:beden behoort.
Recentelijk is een en ander bevestigd in HR 19 februari 1993, AB 1993, 305
(Aruba/Trias). Het ging in dit arrest om het volgende:
Lopez had plannen ontwikkeld om aan het Spaans Lagoen op Aruba een nieuw
restaurant/hotelbedri jf met watersportaccomodaties te vestigen. Voor dit project had
hij 'Trias' opgericht, van welke naamloze vennootschap hij aile geplaatste aandelen
in eigendom had verkregen. Nadat de regering van Aruba positieve belangstelling
voor het project had getoond - het project paste goed in haar beleid om van het Spaans
Lagoen een toeristisch gebied te maken -, werden in de zomer van 1988 onderhandelin-
gen tussen Lopez/Trias en de regering gevoerd. In augustus 1988 gaf de minister van
Publieke Werken en Volksgezondheid in een aantal brieven aan Trias te kennen, dat
hij bereid was om mee te werken aan een vlotte afronding van Trias' plannen, alsmede
dat hij bereid was aan Trias een perceel domeinwater in erfpacht te geven. Bij brief
van 7 oktober 1988 berichtte de minister, dat hij bereid was 'op het aangevraagde
perceel domeinwater ( ... ) een recht van opstal te vestigen onder nader te bepalen
voorwaarden en richtlijnen' en dat de regering een garantiestelling voor de door Trias
bij banken aan te gane leningen kon verstrekken, met dien verstande dat deze
garantiestelling afhankelijk W'lS van goedk:euring door de Staten van Aruba aangezien
de garantiestelling ingevolge art. V.14 van de Staatsregeling van Aruba slechts kon
geschieden krachtens landsverordening. In de Staten van Aruba werd op 14 december
1988 met algemene stemmen een motie aangenomen. Hierin werd vastgesteld dat het
door Trias beoogde project haalbaar was en paste binnen het regeringsbeleid. Voorts
werd besloten het zakelijk recht te verlenen en de landsgarantie te ondersteunen. Tevens
werd de regering verzocht om in samenwerking met de betrokken financiers het nodige
te doen om met de grootst mogelijke spoed het project af te ronden in die zin, dat
in ieder geval v66r de verkiezingen van 6 januari 1989 een ontwerp landsverordening
ter zake zou zijn ingediend. In de loop van 1989 werden aan Trias de benodigde
vestigings- en exploitatievergunningen verleend en verzond het ministerie van Econo-
mische Zaken aan gegadigde financiers een 'letter of commitment' waarin het project
van Trias werd aanbevolen. Tevens werden door Trias, in het bijzijn van de
gevolmachtigd minister van Aruba, financieringscontracten met banken afgesloten.
Ondanks deze voortvarende gang van zaken bleven de toegezegde verlening van het
zakelijk recht en de overheidsgarantie echter achterwege. Nadat Trias verschillende
malen bij de Arubaanse regering op spoedige afdoening van de zaak had aangedrongen,
volgde in januari 1991 het bericht van de regering dat de voorgenomen behandeling
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van de ontwerp-landsverordening door de Staten voor onbepaalde tijd was uitgesteld
in verband met het overlijden van de minister van Financien. In kort geding vorderde
Trias een voorschot van fl. 1.500.000, = op de door haar gemaakte kosten c. q. geleden
schade. 151 Hiertoe voerde zij primair aan dat de regering van Aruba wanprestatie
had gepleegd door haar bij herhaling gedane uitdrukkelijke toezeggingen niet na te
komen. Subsidiair dat Aruba onrechtmatig had gehandeld wegens onbehoorlijk bestuur
en strijd met de zorgvuldigheid. In hoger beroep oordeelde het hof dat Trias de brieven
van de regering en de motie van de Staten had mogen opvatten als een gezamenlijke
onvoorwaardelijke toezegging, waaraan Trias de gerechtvaardigde verwachting had
mogen ontlenen dat een overheidsgarantie zou worden verleend. Naar algemene
beginselen van behoorlijk bestuur - in het bijzonder het vertrouwensbeginsel - was
Aruba gehouden deze verwachtingen te honoreren. Nu zij dat niet had gedaan, zo
oordeelde het hof, had Aruba onrechtmatig jegens Trias gehandeld.!" Vervolgens
werd Aruba veroordeeld tot de betaling van een schade-voorschot ten bedrage van
fl. 1.100.000. =.

In cassatie voerde Aruba aan dat de staatsrechtelijke organisatie van het Land Aruba
meebracht dat aan de Staten een beleidsvrijheid, althans een grote mate van
beleidsvrijheid, toekwam, die de bevoegdheid impliceerde om het gekozen beleid te
wijzigen. Volgens Aruba verzette het vertrouwensbeginsel zich in casu niet tegen een
beleidswijziging, noch tegen een nader onderzoek van de materie waarop de motie
betrekking had. alvorens de desbetreffende Landsverordening al dan niet te aanvaarden.
Dit betoog werd door de Hoge Raad verworpen. Hij overwoog dat, gegeven her
vastgestelde onvoorwaardelijk karakter van de toezegging, er voor het hof geen
aanleiding had bestaan een nader onderzoek in te stellen naar de grenzen van de in
beginsel aan de Staten toekomende vrijheid om het gekozen beleid te wijzigen. want:

'die vrijheid brengt immers niet mee dat schade veroorzaakt door het niet nakomen van
een onvoorwaardelijke toezegging niet zou behoeven te worden vergoed .'

De Hoge Raad voegde daaraan toe dat Aruba zich niet kon beroepen op zwaarwichtige
belangen die zich tegen honorering van de gewekte verwachtingen verzetten. Aruba

151 Trias had voortbouwend op de toezeggingen kosten gemaakt door onder meer met derden/financiers
in zee te gaan. Indien Aruba niet tot een voorsehotbetaling gedwongen zou worden zou een
faillissement onafwendbaar geweest zijn. Vandaar ook het spoedeisend belang in kort geding.

152 Het hof maakte Aruba het verwijt dat het voorbereiden van de totstandkoming van de verordening
(door haar toedoen) zodanig was vertraagd dat het project tenslotte moest worden opgeheven. Het
hof ging bij zijn beoordeling van het gesehil niet uit van een weigering om de voor de overheidsga-
rantie vereiste Landsverordening tot stand te brengen, maar van een vertraging die per saldo hetzelfde
negatieve effect had gesorteerd die een formele weigering zou hebben gehad. Zie in dit verband ook
A.-G. Koopmans in zijn conlusie, (onder sub 4): 'Bij overheidsgaranties voor projectfinanciering
komt het op de lange baan schuiven neer op een weigering: de financiers trekken zieh terug en de
bouwplannen moeten worden opgegeven. Dat is precies wat i.e. is gebeurd C ••• ).'
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had ten processe weliswaar gemotiveerd aangevoerd dat er alvorens een ontwerp-lands-
verordening kon worden ingediend, allerlei punten nog onderzocht enafgestemd moes-
ten worden, alsook dat de behandelingsprocedure van de Landsverordening uiterst
gecompliceerd was en veel tijd vergde, maar volgens de Hoge Raad konden deze
omstandigheden niet worden beschouwd als 'zwaarwichtige belangen' maar slechts
als een nadere verklaring van de aan Aruba te wijten trage gang van zaken.

Nog explicieter dan in Patelski/Sittard wordt in Aruba/Trias verwoord hoe de
privaatrechtelijke gebondenbeid aan eenzijdige overheidstoezeggingen moet worden
gerelateerd aan de beleidsvrijheid van de overheid. Ik interpreteer het arrest tegen
de achtergrond vanPatelski/Sittard aldus dat, wanneer de overheid een (onvoorwaarde-
lijke) toezegging doet, zij in ieder geval in zoverre haar beleidsvrijheid verliest, dat
schending van de toezegging haar verplicht tot schadevergoeding. Dat wil zeggen,
ook indien de overheid zich kan beroepen op beleidsmatige argumenten en veranderin-
gen, die de niet-nakoming van de toezegging op zich kunnen rechtvaardigen, laat dit
in beginsel onverlet dat zij tot schadevergoeding is verplicht. 153 Zoals hieronder
bij de bespreking van de arresten GCN/Nieuwegein nl54 en Den Dulk/Curacao!"
zal blijken, sluit deze interpretatie aan bij het standpunt van de Hoge Raad inzake
de mate van gebondenbeid van de overheid aan door haar gesloten overeenkomsten.

5.4.2 Nakoming of schadevergoeding? De Linkmet het overeenkomstenrecht: de
arresten GCNINieuwegein II en Den Dulk/Curacao

Dat de schending van een overheidstoezegging 'tenminste' resulteert in een verplichting
tot schadevergoeding, duidt er zoals gezegd op dat niet aIleen schadevergoeding maar
in beginsel ook nakorning van de toezegging gevorderd kan worden. Dit roept de vraag
op hoever deze mogelijkbeid tot nakoming reikt in het licht van de beleidsvrijheid
van de overheid.
In Aruba/Trias en Patelski/Sittard heeft de Hoge Raad hierover geen uitsluitsel gegeven.
Ook in de andere arresten betreffende eeozijdige overheidstoezeggingen zijn
dienaangaande geen criteria terug te vinden.

In het overeenkomstenrecht bestaat meer duidelijkbeid. In RR 23 juni 1989, NJ
1991, 673 (GCN/Nieuwegein m heeft de Hoge Raad onomwonden aangegeven in

153 Zie in dezelfdezin: R.M. Schoonenberg, De privaatrechtelijke gevolgen van door de overheid gedane
toezeggingen, WPNR 5765 (1985), p. 808. Schoonenberg betoogt naar aanleiding van het arrest
Patelski/Siuard: 'Aangezien de HR m.b.t. de schadevergoedingsplicht geen voorbehoud maakt
t.a.v. het optreden van onvoorzieneomstandigheden, mag worden aangenomen dat het feit, dat een
vordering (strekkend) tot nakoming niet kan worden gehonoreerd wegens een succesvol beroep op
onvoorziene omstandigheden. de overheid niet ontslaat van de verplichting tot schadevergoeding. '

154 HR 23 juni 1989, NJ 1991,673.
ISS HR 10 september 1993, RvdW 1993, 168.
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hoeverre gewijzigde beleidsinzichten en anderszins veranderde omstandigheden aan
een vordering tot nakoming van een met de overheid gesloten overeenkomst in de
weg kunnen staan.
Het arrest betrof het geval van een tussen Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN), een
rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in art. 2 Wet Gemeenschappelijke
Regelingen, en de gemeente Nieuwegein gesloten publiekrechtelijke overeenkomst
inzake de exclusieve exploitatie door GCN van de totale gasvoorziening te Nieuwegein.
Op een gegeven moment besloot Nieuwegein om de stadsverwarming gedeeltelijk
door het Stadsverwarmingsbedrijf Midden-Nederland (Stamin) te laten verzorgen.
Vooralsnog zou deze stadsverwarming beperkt blijven tot vier stadswijken. Vol gens
GCN pleegde Nieuwegein aldus wanprestatie en uit dien hoofde stelde zij een vordering
tot schadevergoeding in. In een procedure die uitmondde in HR 10 april 1987, NJ
1988, 148 (GCN/Nieuwegein I), kreeg GCN het gelijk aan haar zijde en werd zij
schadeloos gesteld. Maar GCN liet het hier Diet bij. Om te voorkomen dat de door
Stamin te verzorgen stadsverwarming in de toekomst verder zou worden uitgebreid,
vorderde zij in een afzonderlijke procedure de onverkorte nakoming van de overeen-
komst met betrekking tot de overige stadswijken. Nadat rechtbank en hof de vordering
hadden afgewezen, werd de Hoge Raad geroepen een principiele uitspraak te doen
omtrent de vraag in hoeverre de civiele rechter de ruimte heeft om de overheid tot
de nakoming van een op haar rustende contractuele verplichting te veroordelen. De
Hoge Raad overwoog:

'Het gaat hier om een vordering tot nakoming van een op een overheidsliehaam rustende
verbintenis uit een - publiekrechtelijke - overeenkomst; deze vordering dient ( ... ) door
de burgerlijke reenter te worden beoordeeld, Niet uitgesloten is dat een zodanige vordering
moet worden afgewezen, en de wederpartij genoegen moet nemen met sehadevergoeding,
op grond van onvoorziene omstandigheden die van dien aard zijn dat de wederpartij naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
niet mag verwachten. Dit zal in het bijzonder kunnen worden aangenomen, wannneer voor
deze uitkomst in het lieht van die omstandigheden - waaronder ook nieuwe, niet in de
overeenkomst verdiseonteerde inzichten die tot een beleidswijziging nopen, kunnen zijn
begrepen - voldoende reehtvaardiging bestaat. Daarbij zal onder meer moeten worden gelet
op de aard van de overeenkomst, de aard van de overheidstaak op de uitoefening waarvan
het overheidslichaam zich beroept, en, wanneer het om een beleidswijziging gaat, op de
aard en het gewicht van de maatsehappelijke belangen die met die beleidswijziging zijn
gediend. '

Of de overheid zich kan beroepen op een rechtvaardigingsgrond die aan een
veroordeling tot nakoming in de weg staat, zo vervolgde de Hoge Raad, dient de
rechter te bepalen aan de hand van een volledige belangenafweging waarbij alle om-
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standigheden van bet gevaI moeten worden getoetst. 156 Indit verband kan niet worden
volstaan met de maatstaf of de overbeid in redelijkbeid tot bet door baar gekozen beleid
beeft kunnen komen.!"

Recentelijk beeft de Hoge Raad de Iijn van bet arrest GCNlNieuwegein II voortgezet
in HR 10 september 1993, RvdW 1993, 168 (Den Dulk/Curacao)!". Den Dulk had
van het Bestuurscollege van bet Eilandgebied Curacao de toezegging verkregen dat
bet aan zee gelegen stuk domeingrond, waarop hij een botel-restaurant exploiteerde,
aan hem in erfpacht zou worden verschaft. Nadat een nieuw Bestuurscollege, in een
andere poIitieke samensteUing, op Curacao was aangetreden, berichtte dit college aan
Den Dulk dat bet de toezegging van het vorige bestuurscollege niet gestand kon doen,
omdat de erfpachtuitgifte van de litigieuze gronden aan Den Dulk de toekomstige
uitbreidingsplannen van een naburig gelegen containertermininal zouden blokkeren.
Een uitbreiding van de containerterminaI was naar zeggen van het nieuwe Be-
stuurscollege in de nabije toekomst noodzakeIijk in verband met de toenemende
havenactiviteiten op Curacao. Ter compensatie van de niet-nakoming van de toezegging
deed het Bestuurscollege wei aan Den Dulk het aanbod te kiezen uit een aantaI terreinen
elders. Deze tegemoetkoming werd door Den Dulk evenwel afgewezen, waarna bij
in rechte primair nakoming van de toezegging vorderde en subsidiair schadevergoeding.
De eerste vraag in cassatie luidde of in casu sprake was van een eenzijdige toezegging
danwel van een overeenkomst. De Hoge Raad besliste dat tussen Den Dulk en Curacao
een overeenkomst tot stand was gekomen.!" De tweede vraag in cassatie luidde
of en in hoeverre het nieuwe Bestuurscollege de vrijheid toekwam om de toezegging
c.q. overeenkomst in te trekken op grond van gewijzigd beleid. Ret hof had beslist
dat de toezegging niet gestand hoefde te worden gedaan, omdat het nieuwe Bestuurscol-
lege tot het te rechtvaardigen gewijzigde inzicht was gekomen dat de gunstige
economische belangen die met de uitbreiding van de havenactiviteiten waren gemoeid
dienden te prevaleren boven de persoonlijke belangen van Den Dulk. Hieraan voegde

156 Vergelijk dienaangaande: T. Hartlief en R.P.J.L. Tjittes, Overeenkomsten mel de overheid en
onvoorziene omstandigheden, Bouwrecht, 1989, nr. 12, p. 892.; M.H. Kobussen, dissertatie 1991,
p.253.

157 De Hoge Raad overwoog letrerlijk: 'Bij het antwoord op de vraag of dit geval zich voordoet gaat
het echter - anders dan het hof heeft geoordeeld - niet om hetgeen waarvan aannemelijk is dat het
gerechtvaardigd kan zijn ter uitvoering van de taak waarop het overheidslicbaarn zich tegenover de
vordering tot nakoming beroept, noch ook om de belangrijke redenen die er kunnen zijn voor een
mel de overeenkornst niet te verenigen beleid. Evenrnin kan in dit kader worden volstaan met het
aanleggen van de door het hof gebezigde maatstaf of de gemeenle "inredelijkheid niet 101n haar door
het hof bedoelde beleid "heeft kunnen komen", De publiekrechtelijke aard van de onderhavige
overeenkomst brengt zulks niet mee, noch ook de omstandigheid dat het gaat om een aangelegenheid
die tot de huishouding van de gemeente behoorde dan wei deel uitrnaakte van de uitvoering van haar
publiekrechtelijke taak. '

158 Hiervoor reeds vermeld in paragraaf2.3.
159 Zie nader dienaangaande paragraaf 2.3.
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het hof toe dat de onderhavige beleidswijziging ook gerechtvaardigd zou zijn geweest
wanneer het bestaan van een rechtsgeldige overeenkomst tussen partijen aangenomen
had moeten worden. Wei bracht de niet-nakoming van de toezegging volgens het hof
met zich mee dat Den Dulk in beginsel schadeloos gesteld moest worden. Maar, zo
oordeelde het hof, Den Dulk's (subsidiaire) vordering tot schadevergoeding moest
hem worden ontzegd omdat hij ten onrecbte Diet van de bem aangeboden vervangende
terreinen gebruik had willen maken en aldus de op bem rustende plicbt bad verzaakt
de door bet Eilandgebied veroorzaakte schade te beperken.
De Hoge Raad overwoog dat vooropgesteld moest worden dat Diet uitgesloten is 'dat
een vordering tot nakoming van een op een overbeidslicbaam rustende verbintenis
uit overeenkomst moet worden afgewezen, en de wederpartij genoegen moet nemen
met schadevergoeding, op grond van onvoorziene omstandigbeden die van dien aard
zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkbeid en billijkbeid ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst Diet mag verwacbten, hetgeen in bet bijzonder
zal kunnen worden aangenomen, wanneer voor deze uitkomst in bet licht van die
omstandigheden - waaronder ook nieuwe, Diet in de overeenkomst verdisconteerde
inzichten die tot een beleidswijziging nopen, kunnen zijn begrepen - voldoende recht-
vaardiging bestaat'. Aldus refereerde hij recbtstreeks aan bet arrest GCNlNieuwegein
II. Vervolgens overwoog hij dat in her oordeel van bet bof besloten lag dat in casu
sprake was van nieuwe, Diet in de tussen Den Dulk en het Eilandgebied gesloten
overeenkomst verdisconteerde omstandigbeden, die afwijzing van de vordering tot
nakoming rechtvaardigden. Dientengevolge had bet hof geen blijk gegeven van een
onjuiste recbtsopvatting. Daarop liet de Hoge Raad volgen dat te dezen niet beslissend
was of bet Eilandgebied ten tijde van bet sluiten van de overeenkomst met een moge-
lijke uitbreiding van bet havengebied rekening had gehouden, maar 'of een beleidswijzi-
ging, ingegeven door een gewijzigd inzicht in de noodzaak van een dergelijke ontwikke-
ling, in de overeenkomst was verdisconteerd'. Aangezien het hof deze laatste vraag
ontkennend had beantwoord en dit oordeel van feitelijke aard was. kon dit Diet tot
cassatie leiden. Het oordeel van het bof dat Den Dulk geen aanspraak kon maken
op scbadevergoeding omdat hij ten onrecbte bad geweigerd van de bern aangeboden
vervangende terreinen gebruik te maken, werd ecbter wei gecasseerd. Volgens de
Hoge Raad lag in's bofs oordeel besloten dat Den Dulk genoegen had moeten nemen
met een scbadevergoeding anders dan in geld, namelijk in aanvaarding van een ander
door bet Eilandgebied aangeboden terrein. Aldus bad bet hof miskend dat een
schadevergoeding anders dan in geld in bet algemeen slecbts kan worden toegekend
op vordering van de benadeelde, terwijl het geen omstandigbeden had vastgesteld
waaruit volgde dat in casu van deze regel mocbt worden afgeweken.

Doordat de Hoge Raad de toezegging in Den Dulk/Curacao uitlegde als een
overeenkomst, hoefde hij geen principiele uitspraak te doen omtrent de vraag in
boeverre in het privaatrecbt, in het licht van de beleidsvrijheid van de overheid,
nakoming van een eenzijdige overbeidstoezegging kan worden gevorderd. Als gevolg
hiervan houdt het arrest Den Dulk/Curacao een berhaling en toepassing in van de
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reeds eerder in GCN INieuwegein II geforrouleerde, ten aanzien van met de overbeid
gesloten overeenkomsten geldende, criteria, en brengt bet in zoverre Diets nieuws.
Desondanks reikt de betekenis van bet arrest mijns inziens verder. Uit Den
Dulk/Curacao blijkt namelijk dat bet voor de praktische uitkomst van gevallen, waarin
de mate van gebondenbeid aan een overheidstoezegging ter beoordeling staat, niet
veel uitmaakt of de toezegging al dan Diet als een overeenkomst kan worden gekwalifi-
ceerd. Immers, hoewel de Hoge Raad in afwijking van bet hof en (A. -G. Koopmans)
oordeelde dat de toezegging bestempeld moest worden als een overeenkomst, bet
oordeel van bet hof (en A. -G. Koopmans 160) , dat Curacao in de gegeven omstandigbe-
den niet tot nakoming maar in beginsel wel tot schadevergoeding was gehouden, bleef
in cassatie overeind.

Tegen deze acbtergrond, en gelet op het feit dat de arresten GCN/Nieuwegein
II en Den Dulk/Curacao in zoverre met PatelskiiSittard en Arubaffrias overeenstemmen
dat de schending van een op de overbeid rustende contractuele verplicbting, evenals
de schending van een eenzijdige overheidstoezegging, 'tenminste' resulteert in een
verplichting tot schadevergoeding, lijkt de conclusie dan ook gerechtvaardigd dat,
voor wat betreft de mate van gebondenheid, ten aanzien van eenzijdige overheidstoezeg-
gingen dezelfde maatstaven gelden als in bet overeenkomstenrecht. 161 In ieder geval
ligt bet mijns inziens in de rede, altbans verdient het in mijn ogen aanbeveling, om
de maatstaven die de Hoge Raad in GCN/Nieuwegein II en Den Dulk/Curacao beeft
aangelegd, mede van toepassing te verldaren op eenzijdige overbeidstoezeggingen.
Met inachtneming van het bepaalde in GCNlNieuwegein en Den Dulk/Curacao, zou
ik, bij de huidige stand van de jurisprudentie, ten aanzien van eenzijdige overbeidstoe-
zeggingen, gerelateerd aan de beleidsvrijheid van de overheid, de volgende mate van
gebondenbeid willen bepieiten: De overbeid is in beginsel tot nakoming van een door
haar gedane toezegging gehouden, en kan daartoe in beginsel ook door de civiele recb-
ter worden veroordeeld. Dit ligt anders wanneer de overheid zich kan beroepen op
onvoorziene omstandigheden enlof 162 gewijzigde beleidsinzicbten, die van voldoende
gewicht zijn om de niet-nakoming van de overeenkomst te rechtvaardigen. Indien
voldoende recbtvaardiging voor de scbending van de toezegging bestaat, is een vorde-
ring tot nakoming Diet toewijsbaar, maar is de overheid in beginsel wei tot schadever-
goeding verplicht. Op welke grondslag deze scbadevergoedingsplicbt gebaseerd

160 Hierna in paragraaf 5.5.1.3.2 zal ik zijn standpunt nog nader toelichten.
161 Vergelijk: I.G.A. Linssen en I.B.M. Vranlcen, Recente Rechtspraak, WPNR 93/6097, p. 491. Zij

merken ten aanzien van het arrest ArubalTrias op: 'Met deze beslissing geldt ten aanzien van
onvoorwaardelijke overheidstoezeggingen hetzelfde als ten aanzien van overeenkomsten of op
andere wijze gewek:tegerechtvaardigde verwachtingen.'

162 lk spreek van 'en/of' , omdat it mij op het standpunt steldat gewijzigde beleidsinzichten enanderszins
beleidsmatige veranderingen, niet noodzakelijkerwijs via het leerstuk onvoorziene omstandigheden
getoetst hoeven te worden. Dit geldt met name wanneer zwaarwegende maatschappelijke belangen
in het geding zijn. In paragraaf 5.5.1.3 zal ik dit nader toelichten.
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kanJmoet worden, laat ik op deze plaats in het midden. In paragraaf 5.6 kom ik hier
nog op terug. or de overheid zieh kan beroepen op een rechtvaardigingsgrond van
voldoende gewieht, dient de reehter te bepalen aan de hand van een volledige bel an-
genafweging. De belangrijkste toetsingsfactoren daarbij zijn: de aard van de toezegging,
de aard van de gewijzigde omstandigheden en de aard en bet gewiebt van de betrokken
belangen.

5.4.3 Nokoming of .schadevergoeding? Yolledige belangenafweging; marginate toetsing
exit

Lange tijd ging men er in bet privaatrecbt vanuit dat de eiviele reebter zich bij de
beoordeling van overbeidsoptreden zo terughoudend mogelijk moest opstellen. Met
name als in de wet aan de overheid een diseretionaire bevoegdheid of een zekere mate
van beleidsvrijbeid was toegekend, was voor een inhoudelijk toetsen of ingri jpen door
de reebter Diet of nauwelijks plaats. Er moest voor gewaakt worden dat de reebter
teveel op de bestuursstoel plaats zou kunnen gaan nemen.
In de lijn van deze benadering werd in de bekende Landsmeer -arresten (RR 4 januari
1963, NJ 1964,202-204) beslist dat een reehtstreeks toetsen aan de algemene begin-
selen van beboorlijk bestuur buiten de taak van burgerlijke reebter viel. AIleen in
bet kader van de zogenaamde willekeurtoetsing, dat wil zeggen, bij de beoordeling
van de vraag of de overbeid in redelijkbeid tot haar besluit bad kunnen komen, moebt
de rechter de algemene beginselen van beboorlijk bestuur in zijn oordeel betrekken.
In het verlengde daarvan oordeelde de Hoge Raad dat, in geval van sehending van
een op de overheid rustende contractuele verpliehting, een beroep op onvoorziene
omstandigheden sleehts marginaal e. q. indirect (via de willekeur -toets) door de reebter
kon worden getoetst."?

163 ZieHR4januari 1963, NJ 1964,204: 'dat immers, al sluitinderdaad een overeenkomst, als waarvan
bier sprake is, een daarvan a fwijkend gebruik van de vorderingsbevoegdheid niet uit, zulk een a fwij-
king, haar reehtvaardiging slechts zal kunnen vinden in ornstandigheden welke door het gemeentebe-
stuur bij de overeenkomst niet waren voorzien en de vorderende autoriteit in redelijkheid hebben
kunnen leiden tot het oordeel dat de bij een doelmatige verdeling van woongelegenheid in degemeente
betrokken belangen zich met inachtneming van deovereenkomstniet langerverdragen en tot afwijking
daarvan noodzaken; ( ... ); dat indien de adrninistratie op omstandigheden, als bovenbedoeld, die naar
haar oordeel in redelijkheid een afwijking van datgene waartoe zij zich gebonden had wei een beroep
doet, de rechter voor de beoordeling van de rechtrnatigheid van de vordering niet zijn waardering
van deze omstandigheden voordie van deadministratie in de plaats mag stellen; dat voor tussenkomst
van den rechter in zodanig geval echter weer wei reden is indien moe! worden aangenomen, gelet
op aile in aanmerking komende belangen, dat de vorderende autoriteit in redelijk.heid niet kon oordeleo
dat er sprake was van onvoorziene omstandigheden van zodanige betekenis dat daarvoor de
gebondenheid dec admninistratie aan de betreffende gedragslijn moet wijken.'
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De Landsmeer-doctrine is echter achterhaald. In HR 27 maart 1987, NJ 1987, 727
(Ikon-arrest) overwoog de Hoge Raad voor de eerste maal expliciet'" dat de
burgerlijke rechter wel rechtstreeks mag toetsen aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, waaronder het gelijkbeidsbeginsel. 165 Sindsdien is dit vaste recht-
spraak geworden.!" Geheel in overeenstemming met art. 3: 14 BW161 huldigt de
Hoge Raad thans de opvatting dat de civiele rechter bevoegd is om het overheids-
handel en binnen privaatrechtelijke verhoudingen direct (voUedig) te toetsen aan alle
geschreven en ongeschreven regels en beginselen van publiekrecht. Daarbij is onver-
schillig of al dan niet sprake is van een door de goede trouw beheerste rechtsverhou-
ding!". Dat de burgerlijke rechter eveneens bevoegd is om de uitoefening van
publiekrechtelijke bevoegdheden ten volle te toetsen aan de beginselen van behoorlijk
bestuur - althans voor zover de rechtsmachtverdeling tussen de administratieve en
civiele rechter hieraan niet in de weg staat -, ligt voor de hand. De beginselen zijn
immers in de eerste plaats bedoeld en ontwikkeld om toegepast te worden in
publiekrechtelijke rechtsverhoudingen."?
Zoals hierboven werd geconstateerd heeft de Hoge Raad in GCN/Nieuwegein II uit-
drukkelijk afstand gedaan van de opvattiug dat een beroep op onvoorziene omstandighe-
den en/of gewijzigde beleidsinzichten, slechts marginaal kan worden getoetst. Hij
overwoog dat noch de publiekrechtelijk aard van een overeenkomst, noch de omstandig-
heid dat het gaat om een aangelegenbeid die tot de huishouding van de overheid behoort

164 Uit HR 23 november 1984, NJ 1985,605 (Ontvanger-arrest) en HR 27 juni 1986, NJ 1987, 726
(Tolkentarieven-arrest) kon dit reeds impliciet worden afgeleid.

165 HR 27 maart 1987, NJ 1987, 727 (Ikon-arrest): 'Een overheidslichaam behoort bij het uitoefenen
van zijn bevoegdheden uit een erfpachtsverhouding de algemene beginselen van behoorlijk bestuur-
en derhalve ook het gelijkheidsbeginsel als een van die beginselen - in acht te nemen. Voor zover

het slot van het onderdee1 onder a, betoogt dat het gelijkheidsbeginsel hier slechts aan de orde zou
kunnen komen in het Kader van de toepassing van een aan de overheid meer ruimte latende
redelijkheidsmaatstaf en daarom hier een zwakkere werking dan in het bestuursrecht zou hebben,
gaat het uit van een onjuiste rechtsopvatting. '

166 Zieo.m. HR 16juni 1989, NJ 1990,214 (Helmond/Ottenheym) en HR 24 april 1992. NJ 1993,
232 (Zeeland/Hoondert).

167 Art. 3: 14 BW luidt: 'Een bevoegdheid die iemand krachtens het burgerlijk recht toekomt, mag niet
worden uitgeoefend in strijd met geschreven en ongeschreven regels van publiekrecht.'

168 Zie HR 24 april 1992, NJ 1993, 232 (Zeeland/Hoondert): 'Zoals reeds besloten ligt in HR 27 maart
1987, NJ 1987, 727 enook tot uitdrukking isgebracht inart. 3:14BWmag de overheid bevoegdheden
die haar naar burgerlijk recht toekomen - zoals hier de bevoegdheid tot aanbesteding en gunning
van een werk - niet uitoefenen in strijd met geschreven of ongeschreven regels van publiek recht.
Dit brengt mede dat de rechter deze bevoegdheidsuitoefening, onverschillig of er al dan niet sprake
is van een door de goede trouw beheerste rechtsverhouding - waarvan hier trouwens wei sprake is -
, dient te toetsen aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ongeacht of deze geschreven of
ongeschreven recht op1everen. Voor zover het onderdeel betoogt dat er slechts plaats is voor een
"marginale toetsing' , waarmee het onderdeel klaarblijkelijk op het oog heeft een meer ruimte latende
redelijkheidsmaatstaf, vindt het everunin steun in het recht.'

169 Zie in dezelfde zin: M. Scheltema, Ikon, In: AB-klassiek, 1991, p. 181.
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danwel deel uitmaakt van de uitvoering van haar publiekrechtelijke taak'", aan een
volledige toetsing door de civiele rechter in de weg kan staan. Hiermee is de
Landsmeer-doctrine definitief van de baan.

Gelet op voormelde ontwikkelingen in de rechtspraak moet worden aangenomen
dat de civiele rechter ten aanzien van de vraag, of en in hoeverre gewijzigde beleidsin-
zichten en anderszins veranderde omstandigheden aan de nakoming van een eenzi jdige
overheidstoezegging in de weg kunnen staan, niet kan volstaan met een 'marginale'
of'indirecte' toetsing zoals vroeger geschiedde onder de vigeur van de Landsmeer-
arresten.!" Een volledige belangenafweging za1 moeten uitwijzen of de omstandig-
heden waarop de overheid zich beroept van voldoende gewicht zijn om de niet-
nakoming van de toezegging te kunnen rechtvaardigen, en in het verlengde daarvan,
of de burger al dan niet genoegen moet nemen met een schadevergoeding.

In het onderstaande zal ik nader aandacht besteden aan een aantal toetsingsfactoren
die bij een rechterlijke belangenafweging aan de orde kunnen komen. Daarbij maak
ik een onderverdeling in twee hoofdcategorieen: 1. de aard en het gewicht van de
gewijzigde omstandigheden; 2. de aard en inhoud van de toezegging.

5.5 Niet-nakoming van een overheidstoezegging op grond van gewijzigde
beleidsinzichten en anderszins veranderde omstandigheden; toetsingsfacto-
ren

5.5.1 Aard en gewicht van de gewijzigde omstandigheden

5.5.1.1 Onvoorziene omstandigheden; art. 6:258 BW

In het vorige hoofdstuk bleek dat de administratieve rechter het leerstuk onvoorziene
omstandigheden reeds sinds jaar en dag van overeenkomstige toepassing heeft verklaard
op toezeggingen.l" Ook in de civiele rechtspraak is dat het geval. In HR 22
december 1978, NJ 1979, 289 (Zijpe- en Hazepolderarrest) werd - zij het zijdelings
en nog onder de vigeur van de Landsmeer-doctrine'" - overwogen dat een toezegging
van een overheidslichaam om een financiele onderhoudsverplichting op zich te nemen

170 Zie noot 157.
171 Zie in dezelfde zin R.M. Schoonenberg, WPNR 5765, p. 808: 'Wanneer men mag aannemen dat

de HR thans bereid is het overbeidsoptreden in het leadervan de uitvoering van een (beleids)overeen-
kornst en in het leadervan de onrechtrnatige daad rechtstreeks aan de a.b.b.b. te toetsen, is daarmee
ook de in de Landsmeerforrnule vervatte redelijlcheidstoetsing van het overheidshandelen bij het
optreden van onvoorziene ornstandigheden van de baan.'

172 Zie hoofdstuk 2 paragraaf 5.2. Met name ARRS 23 oktober 1979, AB 1980, 198 (SI. Bavo-kerk)
verdient in dit verband vermelding.

173 Zie hiervoor paragraaf 5.4.3.
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niet meebrengt dat dit overheidsliehaam 'de vrijheid mist om in geval van onvoorziene
wijziging van omstandigheden daarvan af te wijken, indien het - kort gezegd - oordeelt
en in redelijkbeid kan oordelen dat een juiste vervulling van de hem toevertrouwde
taak zieh, na afweging vanalle betrokken belangen, niet langer met inaehtneming
van de toezegging verdraagt, '174

In de lagere reehtspraak is het leerstuk onvoorziene omstandigheden meerdere
malen toegepast op eenzijdige overheidstoezeggingen. Zo werd bijvoorbeeld in Pres.
Rb. Alkrnaar 22 oktober 1969, NJ 1970, 295 beslist dat de gemeente Obdam zieh
niet met vrueht kon beroepen op onvoorziene omstandigbeden. omdat zij de wijziging
in de omstandigheden, die na het doen van de toezegging was ingetreden, redelijkerwijs
had kunnen voorzien. Een zeer sprekend voorbeeld vormt Pres. Rb. Middelburg 27
mei 1987, KG 1987, 245m. In deze uitspraak werd reehtstreeks getoetst aan
onvoorziene omstandigheden, waarbij een duidelijke link werd gelegd met art. 6:258
BW.176

Hoewel art. 6:258 BW, betreffende onvoorziene omstandigheden, primair
gesehreven is voor overeenkomsten'" - blijkens GCNlNieuwegein II is het artikel
ook reehtstreeks van toepassing op publiekreehtelijke overeenkomsten -, leent het zich
naar mijn mening in beginsel tevens voor analogische toepassing op eenzijdige over-
heidstoezeggingen. In rowel de administratieve als de civiele reehtspraakzijn hiervoor
duidelijke aanknopingspunten te vinden.
Kraehtens art. 6:258 lid 1 BW178 kan de reehter 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 dien aard zijn dat de wederpartij
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst niet mag verwaehten. Lid 2 van het artikel bepaalt dat een wijziging
of ontbinding niet wordt uitgesproken, voor zover de omstandigheden kraehtens de

174 A.R. Bloembergen merkte in zijn noot(N] 1979, 289)op datde HogeRaad in hetonderhavigearrest
de lijn van de Landsmeer-doctrine had doorgetrokken naar eenzijdige toezeggingen van financiele
aard. Vergelijk tevens R.M. Schoonenberg, WPNR 5765, p. 807: 'De HR spreekt bier heel in het
algemeen van toezeggingen, zodat aangenomen mag worden dat onvoorziene omstandigheden dezelfde
werking hebben ten aanzien van eenzijdigetoezeggingen als ten aanzien van beleidsovereenkomsten. '

175 Deze uitspraak werd in ander verband reeds besproken in paragraaf 3.2.4.1.
176 Overwogen werd:'Het is uitennate twijfelachtig of een publiekrechtelijk lichaam op een dergelijke

toezegging mag terugkomen met het argument dat haar publiekrechtelijke taak dit vereist. Wanneer
dit aangenomen zou moeten worden zou in ieder gevaJ sprake moeten zijn van ten tijde van het doen
van de toezegging onvoorziene omstandigheden die van zodanig zwaar gewicht zouden zijn dat de
NY het Havenschap niet te goeder trouw aan de toezegging zou mogen houden. Oat is bier in ieder
geval niet zo.'

177 Via schakelbepaling 6:216 BW kan artikel 6:258 BW van overeenkornstige toepassing worden verklaard
op andere meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen.

178 In HR 27 april 1984, N] 1984, 679 (NVB/Sipke Helder) werd geanticipeerd op art. 6:258 BW.
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aard van de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvaUingen voor rekening
komen van degene die zich erop beroept.
Wanneer art. 6: 258 BW analoog wordt toegepast op eenzijdige overheidstoezeggingen
betekent dit dat de overheid zich, ter rechtvaardiging van de schending van een
toezegging, aIleen met vrucht op onvoorziene omstandigheden kan beroepen, wanneer
de volgende voorwaarden worden vervuld: 179

1. De omstandigheden waarop de overheid zich beroept moeten na het doen van de
toezegging zijn ingetreden; er moet sprake zijn van een wijziging in de omstandigheden;
2. Ten tijde van het doen van de toezegging is niet in deze wijziging voorzien. Dat
wil zeggen, de mogelijkbeid van het intreden van de wijziging mag noch uitdrukkelijk
noch stilzwijgend in de toezegging zijn verdisconteerd. Het gaat er derhalve niet om
of de overheid de wijziging had kunnen voorzien of had behoren te voorzien.l"
3. De onvoorziene omstandigheden moeten van dien aard zijn dat de burger naar maat-
staven van redelijkbeid en billijkbeid ongewijzigde instandhouding van de toezegging
niet mag verwachten. Dit betekent dat de aangevoerde belangen die zich tegen de
ongewijzigde nakoming van de toezegging verzetten, van zwaarder gewicht zullen
moeten zijn dan het belang dat de burger bij onverkorte nakoming heeft.!"
4. De onvoorziene omstandigheden mogen krachtens de aard van de toezegging of
de in het verkeer geldende opvattingen niet voor rekening en risico van de overheid
komen.

Aan een beroep op onvoorziene omstandigheden worden qua stelplicht en bewijslast
derhalve zeer zware eisen gesteld. 182 Als gevolg hiervan zal de overheid zich niet
eenvoudig langs de weg van onvoorziene omstandigheden aan de nakoming van een
toezegging kunnen ontrekken. Immers, aangenomen moet worden dat zij slechts bij

179 Vergelijk: P. Abas, Rebus sic stantibus, Een onderzoek naar de toepassing van de c1ausula rebus
sic stantibus inde rechtspraak van enige Europeselanden, Deventer 1989, pp. 214-215; M. Kobussen,
dissertatie 1991, pp. 232 e.v ..

180 Zie uitdrukkelijk in deze zin: ParI. Gesch. Boek 6, p. 978; Asser-Hartkarnp Il, nr. 333. Vergelijk
ook HR 10 september 1993, RvdW 1993,168 (Den Dulk/Curacao). Zie anders: P. Abas, t.a.p.,
pp. 214-215. Abas hanteert niet het criterium van 'onvoorziene' omstandigheden, maar spreekt
daarentegen van' onvoorzienbare' omstandigheden. Volgens Abasgaat het er niet om of contractspar-
tijen bepaalde omstandigheden hebben voorzien, maar ofzij deze redelijkerwijs hebben kunnen voor-
zien.

181 Vergelijk: I.A.M. van Heijningenen I.H.M. van Erp, Beleidsgarantie-overeenkomsten onvoorziene
omstandigheden,Bouwrecht, 1987, nr. 6, p. 409; M.H. Kobussen, t.a.p., pp. 232 e.v.. ; D.A. Lubach,
De verhouding privaat-publiekrecht in het licht van het NBW, preadvies VAR, 1986, p. 47.

182 Zie ParI. Gesch. Boek 6, p. 974. Vergelijk in dit verband ook HR 27 april 1984, NI 1984, 679
(NVB/Sipke Helder) waarin de Hoge Raad overwoog dat de reehter ten aanzien van een beroep op
onvoorziene omstandigheden de grootst mogelijke terughoudendheid dient te betrachten, omdat de
gebondenheid aan een overeenkomst voorop dient te staan. Zie tevens HR 12juni 1987, NJ 1988,
150 (Krielc/Smit); HR 21 oktober 1988, NI 1990,439 (Mondia/Calanda); HR I juni 1990, RvdW
1990, 117(DonIcelaar/Unigro); HR 10juli 1989, NI 1989,786 (FNV/Campina); HR 19 november
1993, NJ 1994, 156 (CampinaNan JoJe).
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uitzondering aannemelijk zal kunnen maken dat de opgetreden wijziging in de
omstandigheden 'onvoorzien' was. Bovendien zal de wijziging op grond van de ver-
keersopvattingen veelal in haar risicosfeer liggen. Wat di t laatste betreft, zij opgemerkt
dat, als de overheid zich (in een uitzonderingssituatie) al op onvoorziene omstandighe-
den kan beroepen, zij op grond van de verkeersopvattingen doorgaans verplicht zal
zijn de door de burger geleden schade voor haar rekening te nemen.!" In dit verband
wijs ik tevens op art. 6:260 BW krachtens welk artikel de rechter de bevoegdheid
toekomt om bepaalde voorwaarden te verbinden aan een door hem, op grond van on-
voorziene omstandigheden in de zin van art. 6:258 BW, uitgesproken wijziging of
ontbinding van een overeenkomst. Via analogische toepassing van dit artikel kan de
rechter de overheid derhalve tot schadevergoeding wegens schending van een toezeg-
ging veroordelen, ook indien hij van oordeel is dat onvoorziene omstandigheden aan
de nakoming van de toezegging in de weg staan.

5.5.1.2 Overmacht; art. 6:75 BW

Kan de overheid zich niet snel op onvoorziene omstandigheden beroepen, hetzelfde
geldt ten aanzien van overmacht. Krachtens art. 6:75 BW kan een tekortkoming in
de nakoming van een verbintenis niet aan een schuldenaar worden toegerekend, indien
zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Hoewel dit artikel zich naar
mijn mening voor rechtstreekse danweI analogische toepassing op eenzijdige
overheidstoezeggingen leent, is de relevantie hiervan voor de praktijk niet groot. Slechts
bij zeer hoge uitzondering zaI de overheid zich via een beroep op overmacht van de
nakoming van een toezegging kunnen bevrijden. In de civiele rechtspraak zijn mij
in ieder geval geen gevallen bekend waarin werd geoordeeld dat de overheid op grond
van overmacht niet tot nakoming van een toezegging gehouden kon worden. Daarbij
teken ik aan dat het leerstuk overmacht ook in civiele verhoudingen, waarbij de
overheid met is betrokken, nagenoeg geen zelfstandige betekenis toekomt. Situaties
van overmacht worden door de rechter veelal beoordeeld hetzij via het leerstuk onvoor-
ziene omstandigheden (art. 6:258 BW) hetzij via de redelijkheid en billijkheid (in her
kader van de vraag of nakoming in de gegeven omstandigheden nog redelijkerwijs
kan worden verlangdj.!"

183 Zie in dezelfde zin ten aanzien van de gebondenheid van de overheid aan overeenkomsten: A.R.
Bloembergen, annotatie bij HR 22 december 1978, NJ 1979, 289. Vergelijk tevens: G.J. Wiarda,
De overheid als contractante, WPNR 5067, p. 30.

184 Vergelijk: Asser-Hartkarnp II, nrs. 337 en 340; Contractenrecht TV (W.L. Valk), nrs. 454 e.v ..
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5.5.1.3 Yeranderingen in de beleidsmatige sjeer die zich tegen nakoming van de toezeg-
ging verzetten; art. 6:258 BW of art. 6:168 BW als algemene norm?

In de arresten GCN/Nieuwegein ITen Den Dulk/Curacao werd overwogen dat onder
onvoorziene omstandigheden 'nieuwe, niet in de overeenkomst verdisconteerde inzicbten
die tot een beleidswijziging nopen, kunnen zijn begrepen'. In bet verlengde daarvan
besliste de Hoge Raad in Den Dulk/Curacao dat Curacao niet tot nakoming van de
overeenkomst was gebouden en Den Dulk genoegen moest nemen met een schadever-
goeding, omdat Curacao zicb kon beroepen op een door gewijzigde inzichten en
economiscbe belangen ingegeven beleidswijziging, die niet in de overeenkomst was
verdisconteerd.
Ret lijkt er dus op dat de Hoge Raad zicb op bet standpunt stelt, dat de overheid -
ook ingeval zij een beroep doet op gewijzigde beleidsinzicbten en andere veranderingen
in de beleidsmatige sfeer, waarbij al dan nietzwaarwegende maatschappelijke belangen
op bet spel staan die zicb tegen nakoming van de overeenkomst verzetten - zich alleen
via bet leerstuk onvoorziene omstandigbeden (6:258 BW) aan de nakoming van haar
contractuele verplicbtingen kan onttrekken.!" De vraag laat zicb stellen of dit
(veronderstelde) standpunt wenselijk is en of het weI aanbeveling verdient om ook
ten aanzien van eenzijdige overheidstoezeggingen te bepleiten dat veranderingen in
de beleidsmatige sfeer per definitie langs de weg van art. 6:258 BW moeten worden
getoetst. Hierover bet volgende.

Bij veranderingen in de beleidsrnatige sfeer kan aan verschillende situaties worden
gedacbt. Sedert het doen van de toezegging is de overheid bijvoorbeeld tot een
gewijzigd beleidsinzicht'" gekomen doordat nader onderzoek nieuw licbt beeft
geworpen op de materie waarop de toezegging betrekking beeft. NoodzakeJijk te treffen
bezuinigingsmaatregelen"? nopen bijvoorbeeld tot een nieuw beleid waardoor
nakoming van de toezegging bezwaarlijk wordt. Of, het bestuurlijk college dat de
toezegging beeft gedaan, is bijvoorbeeld van politieke samenstelling veranderd'"
en het nieuw gekozen college wenst een beleid te voeren dat onverenigbaar is met
de toezegging.
Deze beleidsmatige veranderingen kunnen niet altijd zonder meer als 'onvoorziene
omstandigheden' worden bestempeld, althans niet als onvoorziene omstandigbeden
in de zin van art. 6:258 BW. Wanneer nu aangenomen zou moeten worden dat de

185 Vergelijk in dezelfdezin: W. Snijders, Artike13.1.1.15 Nieuw B.W. en de schakelbepalingen nader
bezien, in: Bestuursrecht en Nieuw B. W., 1988, p. 51. Snijders interpreteert het arrest GCN/Nieuwe-
gein 0 aldus, dat een beroep op het algemeen belang de overheid niet van haar contractuele verplich-
tingen behoort te kunnen bevrijden dan Jangs de weg van (c.q. een weg als) de artikelen 6:258 e.v.
BW.

186 Zie hierna paragraaf 5.5.1.3.1.
187 Zie hierna paragraaf 5.5.1.3.3.
188 Zie hierna paragraaf 5.5.1.3.2.

181



Hoofdstuk 2

overheid zich alleen langs de weg van art. 6:258 BW aan de nakoming van een
toezegging of overeenkomst kan onttrekken, zou dit tot onwenseli jke resul taten kunnen
leiden. Immers. ook in de gevallen waarin een beleidswijziging wei was voorzien
C.q. in de toezegging of overeenkomst was verdisconteerd - waardoor strikt genomen
geen sprake is van onvoorziene omstandigbeden in de zin van art. 6:258 BW -. is
bet vanuit het oogpunt van het algemeen belang soms noodzakelijk om een beleidswij-
ziging door te voeren. Zwaarwegende maatschappelijke, politieke en economische
belangen kunnen soms in het gedrang komen wanneer de realisering van een nieuw
beleid wordt gefrustreerd door een verplichting tot nakoming van een toezegging of
overeenkomst.
Wi! men desondanks vasthouden aan de toets van art. 6:258 BW, zoals de Hoge Raad
kennelijk doet, kunnen onwenselijke resultaten mogelijk worden voorkomen door te
aanvaarden dat de overheid, in situaties waarin de door haar aangevoerde beleidsrnatige
veranderingen strikt genomen Diet als onvoorziene omstandigheden kunnen worden
bestempeld, zich toch langs de weg van art. 6:258 van haar verplichting tot nakorning
van de toezegging of overeenkomst moet kunnen bevrijden, mits zij voldoende
aannemelijk kan maken dat zwaarwegende maatschappelijke belangen en/of het alge-
meen belang zicb tegen nakoming verzetten.!" Binnen deze opvatting worden
zwaarwegende gewi jzigde beleidsinzicbten en anderszins beleidsrnatige veranderingen
derhalve aangemerkt als een bijzondere categorie onvoorziene omstandigheden."?

Teneinde onwenselijke resultaten te vermijden ligt bet mijns inziens ecbter meer
voor de hand om beleidsmatige veranderingen, Diet via het leerstuk onvoorziene om-
standigbeden (art. 6:258 BW) te toetsen. Ik stel mij op bet standpunt dat ten aanzien
van gewijzigde beleidsinzichten en andere beleidsrnatige veranderingen kan worden
volstaan met de toets of deze in de gegeven omstandigheden van voldoende gewicht
zijn om de niet-nakoming van de toezegging of overeenkomst te kunnen rechtvaardigen.
Dat wil zeggen: indien en voor zover de overbeid aannemelijk kan maken dat met
de beleidsmatige veranderingen zwaarwegende maatscbappelijke belangen zijn gemoeid
die zich tegen nakoming van de toezegging of overeenkomst verzetten, biedt dat naar
mijn mening als zodanig voldoende grond om een vordering tot nakoming af te wijzen
en de burger genoegen te laten nemen met een schadevergoeding. Of de zwaarwegende

189 Zie in soortgelijke zin: N.S.J. Koeman, RMTh 1982, p. 398. Koeman betoogt dat in werke1ijk
klemmende gevallen, waarin niet na1eving van een op de overheid rustende contractuele verbintenis
met het oog op het algemeen be1ang redelijkerwijs geboden is, steeds sprake zal zijn van onvoorziene
omstandigheden, althans van omstandigheden die door de reehter als zodanig kunnen worden
aangemerkt.

190 Vergelijk M.H. Kobussen, dissertatie 1991, p. 251: 'Verder kan worden bezien of zich voor de
overheid bijzondere onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen die een beroep op artikel 258,
Boek: 6, NBW moge1ijk maken. Het is bijvoorbeeld 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 maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan
worden gevraagd.'
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beleidsmatige veranderingen al dan niet in de toezegging of overeenkomst waren
verdisconteerd acht ik daarbij irrelevant. Kortom, in mijn visie kunnen gewijzigde
beleidsinzichten en beleidsmatige veranderingen, mits van voldoende gewicht, losgekop-
peld van het leerstuk onvoorziene omstandigheden, een zelfstandige rechtvaardigings-
grond opleveren.!"
In dit verband zou ik ervoor willen pleiten om aansluiting te zoeken bij art. 6: 168
BW. Dit artikel kan worden beschouwd als de wettelijke tegenhanger van het leerstuk
onvoorziene omstandigheden voor het onrechtmatige daadsrecht. \92 Art. 6: 168 lid
1 bepaalt dat de rechter een vordering, strekkende tot verbod van een onrechtmatige
gedraging, kan afwijzen op de grond dat deze gedraging op grand van zwaarwegende
maatschappelijke belangen behoort te worden geduld. De slotzin bepaalt dat, ingeval
een onrechtmatige gedraging op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen
behoort te worden geduld, dit onverlet laat dat de benadeelde zijn recht op schade-
vergoeding behoudt.

Uit het vorenstaande volgt dat ik niet kan instemmen met de opvatting dat de
overheid zich alleen via het leerstuk onvoorziene omstandigheden (6:258 BW) aan
de nakoming van haar contractuele verplichtingen kan onttrekken. In ieder geval zou
ik ten aanzien van eenzijdige overheidstoezeggingen niet willen bepleiten dat gewijzigde
beleidsinzichten en andere veranderingen in de beleidsmatige sfeer per definitie langs
de weg van art. 6:258 BW moeten worden getoetst. Veeleer verdient het naar mijn
mening aanbeveling om een beroep op beleidsmatige veranderingen te toetsen via de
norm van art. 6: 168 BW. Met het oog op de positie van de overheid in haar hoedanig-
heid van behartigster van het algemeen belang, mag mijns inziens geen doorslaggevende
betekenis toekomen aan het feit of een beleidsmatige verandering al dan niet in de
toezegging of overeenkomst was verdisconteerd. De nadruk behoort te liggen op de
afweging van het belang dat zich tegen nakoming van de toezegging of overeenkomst
verzet contra het belang dat met nakoming van de toezegging of overeenkomst is
gemoeid. Zijn de beleidsmatige veranderingen waarop de overheid zich beroept van
groter gewicht dan het belang dat de burger bij nakoming van de toezegging of
overeenkomstheeft. dan zal de burger genoegen moeten nemen met schadevergoeding.
Zijn de gewijzigde omstandigheden van onvoldoende gewicht, dan kan de overheid,
behalve tot schadevergoeding, tevens tot nakoming van de toezegging of overeenkomst

191 Zie in soortgelijke zin: J. Spier, Overeenkomsten met de overheid, dissertatie Leiden 1981, pp. 187-
189. Verge1ijk tevens: M.H. Kobussen, dissertatie 1991, p. 251: 'Wat betreft de rol van de redelijkheid
ell billijkheid kan worden opgemerkt 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 zwaarwegende algemene belangen de overeenkornst niet kan nakomen. Een zwaarwegend
belang heeft de overheid wanneer door nakoming van de overeenkomst onherstelbare schade aan
een algemeen belang wordt aangericht. '

192 Zie in dezelfde 00: M.H. Kobussen, dissertatie 1991, p. 25\.
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worden veroordeeld. Ben dergelijke belangenafweging komt via toepassing van de
norm van art. 6: 168 BW beter tot haar recht dan via art. 6:258 BW. Ben en ander
sluit ook beter aan bij hetgeen in het bestuursrecbt ten aanzien van toezeggingen
geldt. 193 Hoe de belangenafweging 'toezegging contra beleidsmatige veranderingen'
in concreto kan uitpakken, za1 ik in de navolgende subparagrafen aan de hand van
een aantal jurisprudentiele voorbeelden illustreren.!"

5.5.1.3.1 Gewijzigde beleidsinrichten

Ben beroep op gewijzigde beleidsinzichten kan aileen worden gebonoreerd wanneer
de overheid kan aantonen dat het belang dat zicb tegen nakoming van de toezegging
verzet zwaarder weegt dan het belang dat de burger bij nakoming heeft. Zo kan de
overheid niet zo maar op een toezegging terugkomen, omdat zij na heroverweging
tot de conclusie is gekomen dat de toezegging minder gunstige implicaties beeft dan
zij aanvankelijk veronderstelde. 195 Het enkele feit dat een toezegging bij nader inzien
minder wenselijk of vanuit financieel oogpunt minder voordelig blijkt te zijn is
onvoldoende om de scbending van een toezegging te kunnen rechtvaardigen.!"

Ben voorbeeld in dit verband vormtHR 23 juni 1989, NJ 1990,441 (KennislBudel):
De gemeente Budel bad Kennis verzocht zijn in het centrum gelegen transportbedrijf
te verplaatsen naar het industrieterrein. Via bemiddeling door de wethouder die belast
was met de behandeling van grondzaken, kocht Kennis van Bossers een perceel grand
teneinde daarop zijn bedrijf te gaan vestigen. Bij zijn beslissing om deze koopover-
eenkomst te sluiten had Kennis zich in belangrijke mate laten leiden door de toezegging
van de wethouder dat de gemeente de kosten, verband boudende met het verkrijgen

193 Zie hoofdstuk I, paragraaf 5.2.3.2.
194 Aanvullend rnerk ik nog op dat uit het vorenstaande tevens voigt dat de wijze, waarop de Hoge Raad

zijn beslissing in het arrest Den Dulk/Curacao heeft gemotiveerd, voor betwisting vatbaar is. Het
hof had geoordeeld dat met de door Curacao beoogde beleidswijziging zwaarwegende economische
belangen waren gernoeid, die in de gegeven omstandigheden dienden te prevaleren boven de
persoonlijke belangen van Den Dulk. Op grond daarvan had het 'hof Den Dul.k's vordering tot nako-
ming van de toezegging c.q. overeenkomst afgewezen. Het hof had niet vastgesteld dat de onderhavige
beleidswijziging aangemerkt kon worden als een onvoorziene omstandigheid. Sterker nog, het hof
had de vraag of Curacao zich kon beroepen op onvoorziene omstandigheden geheel buiten
beschouwing gelaten. Desondanks, overwoog de Hoge Raad dat in het oordeel van het hof besloten
lag dat in casu sprake was van nieuwe, niet in de overeenkomst verdisconteerde omstandigheden,
die afwijzing van Den Dulk's vordering tot nakoming rechtvaardigden. Mijns inziens ware hetjuister
of 'zuiverder' geweest wanneer de Hoge Raad had overwogen dat Den Dulk geen aanspraak kon
maken op nakoming en genoegen moest nemen met een schadevergoeding omdat in casu sprake was
van zwaarwegende rnaatscliappelijke belangen die zich tegen nakoming verzenen.

195 Vergelijk: Pres. Rb. Middelburg 30 juni 1989, KG 1989, 349. Deze uitspraak werd hiervoor in
paragraaf 2.2 aan de orde geste1d.

196 Zie P. Nicolai, dissertatie 1990, p. 367.
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van de benodigde vergunningen en door de gemeente te treffen voorzieningen, voor
haar rekening zou nemen. Enkele maanden later deelde de nieuwe wethouder van
grondzaken aan Kennis mede, dat hij de van de voormaIige wethouder afkomstige
toezegging niet gestand wilde doen. In het kader van de door Kennis aangevraagde
bouw- en hinderwetvergunning zou de gemeente een aantal voorzieningen moeten
treffen waarmee een kostenpost van fl. 45.000, = was gemoeid. Deze kosten zou
Kennis, in strijd met wat aanvankelijk was toegezegd, voor zijn rekening moe ten
nemen. Kennis achtte deze nieuwe voorwaarden dermate bezwarend dat hij er geen
heil meer in zag om zijn bedrijf op de van Bossers aangekochte grond te vestigen.
Hierop riep hij jegens Bossers de ontbinding van de koopovereenkomst in197, waarna
hij een perceel in de gemeente Nederweert kocht en zijn bedrijf daarheen verplaatste.
Jegens de gemeente vorderde hij een verkIaring voor recht dat de gemeente wegens
schending van de toezegging onrechtmatig had gehandeld en uit dien hoofde aan-
sprakelijk was voor alle door hem gel eden schade. In hoger beroep kwam vast te staan
dat de gemeente Budel onrechtmatig had gehandeld door de toezegging van de
voormaIige wethouder niet na te komen, alsmede dat Kennis schade had gel eden
doordat hij zijn bedri jf niet op het terrein van Bossers had kunnen vestigen. Di t oordeel
bleef in cassatie overeind.!"
Dat de schending van de toezegging in casu onrechtmatig werd geoordeeld past in
de Iijn van hetgeen ik hierboven opmerkte. Ret enkele feit dat de nieuwe wethouder
een ander standpunt huldigde dan zijn voorganger was van onvoldoende gewicht om
het terugkomen op de toezegging te kunnen rechtvaardigen. Voor het overige kon
de gemeente zich ook niet beroepen op zwaarwegende belangen die zich tegen

197 In een eerste door Bossers gemitieerde procedure werd beslist dat Kennis zich niet te goeder trouw
op de ontbindende voorwaarde van het contract leon beroepen. In een tweede door Kennis
aangespannen procedure, die uitmondde in HR 28 oktober 1988, NJ 1989,412, werd evenwel alsnog
beslist dat de ontbindende voorwaarde van de koopovereenkomst in vervulling was gegaan.

198 De overige implicaties van het arrest, die betrelck.ing hebben op het leerstuk 'dubbele veroorzaking
C. q. causaliteit', laat ik verder rusten. Hierover in het kort het volgende. Het hof had geoordeeld
dat tussen de onrechtmatige daad van de gemeente en de door Kennis geleden schade geen oorzakelijk
verband bestond, orndat de realisering van het bedrijf van Kennis op het terrein van Bossers toch
niet mogelijk zou zijn geweest orndat de Kroon de daartoe nodige Hinderwetvergunning later had
geweigerd, terwijl gesteld noeh gebleken was, dat de wijziging van het standpunt van de nieuwe
wethouder op die vergunningweigering van invloed was geweest. Volgens de Hoge Raad had het
hof aldus blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting: 'Indien de gemeente onrechtmatig heeft
gehandeld door de voormelde toezeggingen niet na te komen en Kennis als gevolg daarvan zijn bedri jf
niet op de aangegeven plaats heeft kunnen vestigen en daardoor schade heeft geleden, wordt het oor-
zakelijk verband tussen dat onrechtmatig handelen en die schade niet verbroken doordat zich nader-
hand feiten hebben voorgedaan die eveneens tot een zodanige schadezouden hebben geleid, indien
de gerneente deze toezeggingen weI gestand zou hebben gedaan. Daarbij is zonder belang of - zoals
het hof wellicht heeft gerneend - bij een zodanige gestanddoening de gang van zaken ter zake van
de uiteindelijk geweigerde Hinderwetvergunning op overeenkornstige wijze zou zijn verlopen en
tot eenzelfde uitk.ornst zou hebben geleid als nu het geval geweest is.'
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nakoming van de toezegging verzetten. Dat aan de toezegging van de voormalig
wethouder een, bij nader inzien, tegenvallend kostenplaatje (ten bedrage van
tl.45.000, =) bing, kon niet wordenaangemerkt als eenzwaarwegend maatschappelijk
belang. Aanvullend wijs ik erop dat Kennis, indien hij de met Bossers gesloten
overeenkomst niet had willen ontbinden, in plaats van schadevergoeding, nakoming
van de toezegging had kunnen vorderen. Ik acht het zeer weI denkbaar dat de gemeente
Bude! in een kort geding-procedure had kunnen worden veroordeeld om, op eigen
kosten, de in het kader van de door Kennis aangevraagde bouw- en hinderwetver-
gunning benodigde voorzieningen te treffen.

Een duidelijk voorbeeld van een geval waarin gewijzigde beleidsinzichten wel van
voldoende gewicht konden worden geacht om de niet-nakoming van de toezegging
te rechtvaardigen, is het meermaals genoemde arrest Den Dulk/Curacao'". Het
Bestuurscollege van het Eilandgebied Curacao was tot het gewijzigde inzicht gekomen
dat het vanuit beleidsmatig oogpunt onwenselijk was gevolg te geven aan de aan Den
Dulk toegezegde erfpachtuitgifte, omdat haar toekomstige uitbreidingsplannen van
de haven bierdoor geblokkeerd zouden worden. Onder deze omstandigheden moest
Den Dulk mijns inziens genoegen nemen met een schadeloosstel1inng en kon bij geen
aanspraak maken op nakoming van de toezegging. Aan de belangen die zich tegen
nakoming verzetten moest groter gewicht worden toegekend dan aan het belang dat
Den Dulk bij nakoming had. De gunstige economische perspectieven (zoals het creeren
van extra werkgelegenbeid) die de uitbreiding van de havenactiviteiten bood, dienden
te prevaleren boven de persoonlijke belangen van Den Dulle Dit gold met name nu
voor Den Dulk voldoende mogelijkheden waren weggelegd - het Bestuurscollege had
dienaangaande ook concrete voorstellen gedaan - om zijn hotel-restaurant elders op
her eiland te vestigen.

5.5.1.3.2 Gewijzigde politieke samenstelling

Wat in Den Dulk/Curacao tevens een rol van betekenis speelde, was het feit dat bet
een nieuw gekozen bestuurscollege, met een andere politieke samenstel1ing, betrof
dat tot het gewijzigd beleidsinzicht was gekomen. In zijn conclusie voor het arrest
merkte A.-G. Koopmans dienaangaande op dat naar zijn mening uitgangspunt dient
te zijn dat een nieuw bestuurscollege de mogelijkheid moet hebben een beleid te voeren
dat afwijkt van dat van zijn voorganger. Volgens Koopmans kan de noodzaak tot
beleidswijziging voortvloeien uit het programma op grond waarvan de meerderheid
gekozen is waarop het nieuwe college steunt. Die noodzaak kan zijns inziens ook
worden ingegeven door een andere kijk die het nieuwe college kan hebben op
toekomstige ontwikke!ingen: 'Het representatieve stelsel strekt er juist toe dit soort

199 HR 10 september 1993, RvdW 1993, 168.
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veranderingen mogelijk te maken. Ook bij gelijkblijvende omstandigheden kunnen
de inzichten van de bevolking veranderen, en die verandering zal nu en dan zijn
weerslag vinden in gewijzigd beleid (daarvoor gaan wij tenslotte naar de stembus).
( ... ) Nakoming van een toezegging zal in zo'n geval niet kunnen worden gevorderd,
al zal er reden kunnen zijn tot vergoeding van schade indien opgewekt vertrouwen
is beschaamd. In zoverre is er een parallel met art. 6: 168 BW bij onrechtmatige daad. '

Met dit betoog van Koopmans kan ik in grote lijnen instemmen. De omstandigheid
dat een nieuw (democratisch) gekozen bestuursorgaan heeft besloten een nieuw beleid
te gaan voeren, kan inderdaad extra gewicht in de schaalleggen bij de belangenafwe-
ging toezegging contra beleidswijziging. Uit het democratisch bestel vloeit voort dat
nieuw gekozen bestuursorganen de kans moeten hebben, en ook geacht worden, nieuwe
beleidslijnen uit te zetten. 200 Instandhouding c.q. naleving van het democratisch bestel
kan worden beschouwd als een zwaarwegend maatschappelijk belang. Indien het nieuwe
bestuursorgaanaannemelijk kan maken dat nakoming van de van het voormalig bestuur
afkornstige toezegging de realisering van het nieuwe beleid frustreert, zal veelal dan
ook sprake zijn van een zwaarwegend maatschappelijk belang dat zich tegen nakoming
van de toezegging verzet. Als gevolg hiervan kan de burger geen nakoming van de
toezegging afdwingen en zal hij genoegen moeten nemen met een schadevergoeding.
In dit verband kan inderdaad, zoals Koopmans stelt, een parallel worden getrokken
met art. 6: 168 BW.

5.5.1.3.3 Bendnigingsmaatregelen

Kan de noodzaak tot het treffen van bezuinigingsmaatregelen een rechtvaardigingsgrond
voor niet-nakoming opleveren? In Pres. Rb. 's-Gravenhage 10 november 1987, KG
1987, 512 werd deze vraag ten aanzien van de intrekking van een subsidie bevestigend
beantwoord. De President oordeelde dat de noodzaak tot bezuinigen onder omstan-
digheden een beroep op onvoorziene omstandigheden kon rechtvaardigen, mits bij
de intrekking van de subsidie de nodige zorgvuldigheid in acht werd genomen en
voldoende rekening werd gehouden met de belangen van de subsidiegerechtigde.?"

200 Zie: P. Nicolai, dissertatie 1990, p. 528; M. Schelterna, preadvies VAR, 1975, p. 12. Vergelijk
tevens hiervoor hoofdstuk 2, paragraaf 5.1.

201 Vergelijk M.H. Kobussen, dissertatie 1991, p. 252: 'Zo lean financiele nood ontbinding van een
overeenkomst (ook het afbreken van onderhandelingen) rechtvaardigen, maar zoals iedere partij zaI
ook de overheid zich de belangen van de wederpartij dienen aan te trekken, Zo zal aao de wederpartij
schade moeteo worden vergoed. De overheid leanhaar risico op aansprakelijkheid beperken door
ineen zeer vroegtijdig stadium mededeling te doen van en te informeren over een mogelijke wijziging
in beleidsinzichten. Door zorgvuldig haodelen kan de schade worden beperkt.
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In Pres. Rb. Arnhem 20 juli 1992, KG 1992, 364 kwam de vraag aan de orde
in hoeverre van rijkswege opgelegde bezuinigingen aan de nakoming van een door
een gemeente gedane toezegging in de weg konden staan:
Twee wethouders van de gemeente Nijmegen hadden aan NMHC (de Nijmeegsche
Mixed Hockeyclub Nijmegen) toegezegd via een onteigeningsprocedure een aantal
grasvelden te zullen verwerven. De bedoeling was deze grasvelden vervolgens als
hockey-accommodatie aan NMHC te verhuren. Later kwamen B&W op deze toezegging
terug, stellende dat de inmiddels door het Rijk opgelegde extra bezuinigingen ertoe
hadden geleid dat zij hun (sport- )beleid hadden moeten wijzigen. In plaats van nieuwe
sportvelden (langs de weg van onteigening) aan te kopen, waren zij thans genoodzaakt
een aantal sportvelden af te stoten. In kort geding kwam de vraag aan de orde ofB& W,
ondanks de door de bezuinigingen ingegeven beleidswijziging, verplicht waren om
een voorstel tot onteigening aan de gemeenteraad voor te leggen. De President
oordeelde dat in casu sprake was van een uitdrukkelijke. ongeclausuleerde toezegging
die geacht moest worden namens het college van B&W te zijn gedaan. Vervolgens
overwoog hij:

'Op zo'n uitdrukkelijke toezegging kan het college naar ons voorlopig oordeel slechts
terugkomen, indien gewijzigde omstandigheden daartoe nopen. Niet weersproken is, dat
de omstandigheden zijn gewijzigd, omdat de gemeente extra dient te bezuiuigen. De vraag
of die noodzaak tot bezuiuiging meebrengt, dat geen onteigening van de (... ) velden meer
moet worden nagestreefd, staat naar ons voorlopig oordeel echter nog niet vast. '

Volgens de President moest in casu uiteindelijk de gemeenteraad de 'politieke besIis-
sing' nemen of en in hoeverre de nieuwe bezuinigingsmaatregelen al dan niet aan
de nakoming van de toezegging tot onteigening in de weg stonden. Hij tekende daarbij
aan dat de raad in deze voor een moeilijke keuze stond. Enerzijds kon hij beslissen
om niet te bezuinigen op het onderhavige punt. Door deze beslissing zou evenwel
de realisering van het bezuinigingsbeleid bemoeilijkt kunnen worden. Auderzijds kon
hij beslissen om wel te bezuinigen op het onderhavige punt. Deze beslissing zou echter
het onwenselijke gevoig hebben dat de bij NMHC gewekte gerechtvaardigde
verwachtingen geschonden zouden worden. Omdat op voorhand niet uitgesloten was
te achten dat de gemeenteraad, ondanks het nieuwe bezuinigingsbeleid ervoor zou
kiezen om een onteigeningsprocedure te starten en aldus het gerechtvaardigd vertrouwen
aan de zijde van NMHC te honoreren, kon volgens de president van B&W worden
gevergd dat zij hun jegens NMHC gedane toezegging gestand deden. Tegen deze
achtergrond werd het college van B&W veroordeeld om binnen tien dagen een concept-
besluit tot onteigening aan de gemeenteraad voor te leggen, zulks onder overlegging
van het kort geding-vounis, opdat de gemeenteraad bij het nemen van zijn beslissing
rekening zou kunnen houden met de bij NMHC gewekte gerechtvaardigde verwachtin-
gen.
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Deze uitspraak: toont aan dat een enkel beroep op bezuinigingen niet voldoende
is om de niet-nakoming van een toezegging te rechtvaardigen. Dit geldt ook voor,
zoaIs in casu, een gemeente die getroffen wordt door van rijkswege opgelegde
bezuinigingsmaatregelen. Een vordering tot nakoming van de toezegging kan aileen
worden afgeweerd, wanneer zij aannemelijk kan maken dat er een noodzaak: tot
bezuinigen bestaat ten aanzien van het onderwerp of de rnaterie waarop de toezegging
betrekking heeft. Slaagt zij in dit bewijs, dan is het overigens nog maar de vraag of
zij daar de facto vee I baat bij zaI hebben. Immers, ook aI kan haar bezuinigingsbeleid
aan de nakoming van de toezegging in de weg staan, dit laat onverlet dat zij in beginsel
schadeplichtig is wegens schending van gewekte verwachtingen.

5.5.2 Aard en inhoud van de toezegging

5.5.2. I Het arrest Heesch/Reijs; uitzondering op de regel dat niet-nakoming van een
overheidstoezegging tenminste verplicht tot schadevergoeding

Bij de beoordeling van de vraag in hoeverre veranderde omstandigheden de niet -nako-
ming van een overheidstoezegging kunnen rechtvaardigen, dienen niet aIleen de aard
en het gewicht van de veranderde omstandigheden in ogenschouw te worden genomen,
maar ook de aard en inhoud van de overheidstoezegging.

Uit de aard en inhoud van een toezegging vloeit soms voort dat gewijzigde
beleidsinzichten en anderszins veranderde omstandigheden, die niet als zwaarwegend
aangemerkt kunnen worden, toch de niet-nakoming van de toezegging kunnen
rechtvaardigen. 10 bepaaIde gevaIlen kan dat er zelfs toe leiden dat een uitzondering
moet worden aanvaard op de regel dat niet-nakoming van een toezegging tenminste
verplicht tot schadevergoeding. Blijkens de rechtspraak staat het de overheid ten aanzien
van bepaalde toezeggingen vrij daarop terug te komen, mits bij de intrekking van de
toezegging de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen aIsmede voldoende
rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de burger.
Maatstafgevend in dit verband is het arrest Heesch/Reijs'". 10 dit arrest kwam de
vraag aan de orde of en in hoeverre de gemeente Heesch schadeplichtig was wegens
schending van de door B&W jegens Reijs gedane toezegging.?" ZoaIs bekend'?'
overwoog de Hoge Raad dat de gemeente niet uit hoofde van overeenkomst aanspra-
kelijk kon worden geacht: 'Een enkele schriftelijke toezegging van een orgaan van
een rechtspersoon om een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst voor te leggen

202 HR 13 februari 1981, NJ 1981,456.
203 Voor een uitvoerige beschrijving van de casus verwijs ik naar de paragrafen 2.3 en 3.2.2 van dit

hoofdstuk.
204 Zie paragraaf 2.3.
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aan het orgaan van de rechtspersoon dat bevoegd is over het aangaan van die overeen-
komst te beslissen, doet voor die rechtspersoon nog niet een verbintenis uit
overeenkomst tot nakoming van bedoelde toezegging ontstaan.' Desondanks werd
de gemeente tot schadevergoeding veroordeeld. De Hoge Raad overwoog:

'Immers de enkele schriftelijke toezegging van het college van B&W van de gemeente om
de ruilovereenkomst met Reijs, waarover voorlopige overeenstemming was bereikt, aan
de raad ter behandeling in diens eerstvolgende vergadering voor te leggen, bracht voor
her college wel de zorgvuldigheidsplicht mee zulks op die raadsvergadering te doen, nu
her (... ) in gebreke was gebleven Reijs ervan in kennis te stellen dat het van zijntoezegging
wenste terug te komen opdat Reijs harerzijds tijdig stappen had kunnen nemen om het
voorstel in die raadsvergadering ter sprake te doen brengen. (... ) Voor de schade
veroorzaakt door de schending van deze zorgvu!digheidsplicht is de gemeente aansprakelijk
uit onrechtmatige daad. '

Uit deze overweging kan worden afgeleid, dat de gemeente niet op grond van
onrechtmatige daad aansprakelijk zou zijn geweest, wanneer B&W aan Reijs een
redelijke tijd van tevoren kenbaar hadden gemaakt dat zij hun toezegging niet gestand
zouden doen, 'opdat Reijs harerzijds tijdig stappen had kunnen nemen om bet voorstel
in die raadsvergadering ter sprake te doen brengen'. Kortom, in de visie van de Hoge
Raad hadden B&W hun toezegging mogen intrekken wanneer zij daarbij de nodige
zorgvuldigheid inachthaddengenomen a1smede voldoende rekening hadden gehouden
met de gerecbtvaardigde belangen van Reijs. Aldus vertoont de door de Hoge Raad
bepleite mate van gebondenbeid aan de toezegging een sterke gelijkenis met de mate
waarin de overheid aan bestuurshandelingen van a1gemene aard (beleidsregels,
regelgeving en besluiten van a1gemene strekking) gebonden kan worden geacht. Ten
aanzien van bestuurshandelingen van a1gemene aard geldt in het privaatrecht - zie
hiervoor de paragrafen 5.2. en 5.3 - dat de overheid vrij is om deze voor de toekomst
in te trekken C.q. te wijzigen, mits dit op zorgvuldige wijze geschiedt en voldoende
rekening wordt gehouden met de betrokken belangen.

Gegeven de geringe mate van gebondenheid aan de toezegging in bet arrest
Heesch/Reijs, laat zich de vraag stellen of het arrest geen inbreuk vormt op de latere
jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin een veel sterkere gebondenbeid aan
overheidstoezeggingen is bepleit. Anders gefonnuleerd: Moet Heesch/Reijs in het
licht vande later gewezen arresten Patelski/Sittard en ArubalTrias niet als achterhaald
worden beschouwd?
Mijns inziens moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. De verklaring voor
de geringe mate van gebondenbeid aan de toezegging in Heesch/Reijs moet naar mijn
mening worden gezocbt in de aard en inhoud van de toezegging. B&W van de
gemeente Heesch hadden geen onvoorwaardelijke toezegging gedaan. Zij hadden bet
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad gemaakt en hadden binnen dat
kader toegezegd de conceptovereenkomst aan de raad ter beoordeling voor te zullen
leggen. Dat de grondruilovereenkomst daadwerkelijk gesloten zou worden, stond
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derbalve nog geenszins vast en Reijs mocht op totstandkoming van de overeenkomst
dan ook niet gerechtvaardigd vertrouwen. De door B&W gedane toezegging was
'slechts' een, wat ik noem, 'procedurele' toezegging. Dat wil zeggen: een toezegging
gedaan in het kader van de in de gemeentewet aan B&W opgedragen taak om al hetgeen
in de gemeenteraad ter overweging en beslissing moet worden gebracht op behoorlijke
wijze voor te bereiden.?" Aan dergelijke toezeggingen is inherent dat ze een
voorwaardelijk karakter dragen. Vandaar ook dat de burger er Diet al te sterke
verwachtingen aan mag ontlenen.
Wanneer het arrest Heesch/Reijs op deze wijze wordt geinterpreteerd, kan het naar
mijn mening zeer weI worden ingepast in de lijn van de Iatere jurisprudentie van de
Hoge Raad. Immers, bij de beoordeling van de vraag of en in hoeverre gewijzigde
beleidsinzichten en anderszins veranderde omstandigheden aan de nakoming van een
overheidstoezegging kunnen staan, dienen Diet alleen de aard en het gewicht van de
veranderde omstandigheden te worden getoetst, maar tevens de aard en inhoud van
de toezegging.

Ook uit de lagere rechtspraak blijkt dat, afhankelijk van de aard en inhoud, op
bepaalde toezeggingen mag worden teruggekomen, mits daarbij de nodige zorg-
vuldigheid in acht wordt genomen. Illustratief in dit verband is Pres. Rb. Breda 24
april 1992, KG 1992, 202, waarin expliciet aansluiting werd gezocht bij het arrest
Heesch/Reijs:
B&W van Breda hadden aan de Stichting Bejaardenhuisvesting Breda toegezegd hun
medewerking te verlenen aan haar plannen tot uitbreiding van het bejaardencentrum
dat de Stichting in eigendom en beheer had. Meer in het bijzonder deden B&W de
toezegging, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, mee te zu111en
werken aan de gesubsidieerde bouw van 50 aanleunwoningen op het aan het bejaar-
dencentrum grenzende perceel grond waarop zich een niet meer in gebruik zijnd school-
gebouw beyond. Later, toen de ontwikkelingen van de plannen voor het aanleun-
woningenproject reeds in een vergevorderd stadium verkeerden, vernam de Stichting
'via via' het gerucht dat de gemeente Breda voomemens was om het leegstaande
schoolgebouw voor onbepaalde tijd aan derden, te weten het Spectrum College, in
gebruik te geven. Na enig aandringen van de Stichting werd de juistheid van ditgerucht
door B&W bevestigd.
Omdat de voorgenomen bouwplannen van de Stichting aldus illusoir gemaakt dreigden
te worden, spande de Stichting een kort geding aan tegen de gemeente Breda, waarin
zij vorderde de gemeente te veroordelen om uitvoering te geven aan de eerder door
B&W gedane toezegging. Tevens vorderde zij de gemeente te verbieden om het
schoolgebouw aan het Spectrum College in gebruik te geven. De President legde de
toezegging van B&W aldus uit, dat B&W bij de Stichting de gerechtvaardigde verwach-
ting hadden gewekt dat, zodra de Stichting haar bouwplannen zou hebben afgerond,

205 Vergelijk tevens hetgeen dienaangaande in paragraaf 3.2.2 van dit hoofdstuk werd opgemerkt.
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zij deze plannen met een positief advies aan de gemeenteraad zouden voorleggen.
Voorts oordeelde hij dat B&W hadden moeten begrijpen dat, ingeval dit opgewekte
vertrouwen niet zou worden gehonoreerd, de Stichting ernstig zou worden geschaad
in haar belang om haar plannen op korte termijn te kunnen verwezenlijken. Vervolgens
overwoog de President:

•Aan B&W kan het recht niet worden ontzegd om, wanneer zij van mening zijn daarvoor
uit beleidsoogpunt gegronde redenen te hebben. in plaats van de plannen van de Stichting
aan de raad van de gemeente het voorstel te doen - zulks op grond van art. 172 van de
Gemeentewet - om de ingebruikgeving van de voormalige (... ) school aan het Spectrum
College goed te keuren, zij het dat B&W, gezien de achtergronden van de zaak, gehouden
zijn de raad erover te informeren dat het te nemen besluit over dat voorstel in feite impliceert
een keus tussen het al dan niet honoreren van het bij de Stichting opgewekte vertrouwen. '

Volgens de President bracht de zorgvuldigheidsplicht, die de gemeente jegens de
Stichting in acht had behoren te nemen, mee, dat B&W, toen zij hun standpunt met
betrekking tot de bestemming van het schoolgebouw wijzigden, de Stichting daarover
direct volledig hadden moeten informeren, 'opdat de Stichting harerzijds meteen stappen
had kunnen ondememen om haar visie op de gang van zaken ter kennis van de raad
te brengen, teneinde niet het risico te lopen achteraf geconfronteerd te worden met
een raadsbesluit ten gunste van het Spectrum College dat, bij gebreke van volledige
informatie van de raad, mogelijk als hamerstuk zou zijn aangenomen' . Bij wijze van
ordemaatregel werd de gemeente vervolgens bevolen om het uitgesproken kort geding-
vonnis aan de gemeenteraad voor te leggen, opdat deze volledig omtrent de gang van
zaken zou worden geinformeerd en dientengevolge een afgewogen raadsbesluit zou
kunnen nemen. Tevens werd de gemeente het verbod opgelegd om, zolang nog geen
raadsbesluit was genomen, op enigerlei wijze de ingebruikgeving van de leegstaande
school te bevorderen.

5.5.2.2 Het arrest Van DalenIAarle-Rixtel; inspanningsverplichting

Soms volgt uit de aard en inhoud van een overheidstoezegging, dat deze slechts een
inspanningsverplichting in het leven roept. Ten aanzien van dergelijke toezeggingen
geldt dat van niet-nakoming eerst sprake kan zijn indien kan worden aangetoond dat
de overheid zich geen redelijke inspanningen heeft getroost. Hierdoor krijgt de
belangenafweging 'toezegging contra gewijzigde omstandigheden' een bijzondere
dimensie. Een en ander is tot uitdrukking gebracht in HR 1 mei 1987, NJ 1988, 949
(Van Dalen/Aarle-Rixtel), Het ging in dit arrest om het volgende.
De gemeente Aarle-Rixtel verhuurde een woning aan Van Dalen. Op een gegeven
ogenblik maakte Van Dalen aan de gemeente zijn wens kenbaar tot aankoop van de
huurwoning over te willen gaan. Hierop trad hij inonderhandelingen met de wethouders
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Huibers en Bertram die daartoe door B&W waren gemachtigd. De uitkomst van deze
onderhandelingen was dat Huibers en Bertram aan Van Dalen de toezegging deden,
aan de gemeenteraad te zullen voorstellen de woning aan Van Dalen te verkopen voor
een bedrag van fl. 75.000, =, zijnde de boekwaarde van de woning ten bedrage van
fl. 86. 500 verminderd met een aan Van Dalen toe te kennenbijdrage van fl. 11.500, =.
Overeenkomstig deze toezegging deed het college van B&W aan de gemeenteraad
het voorstel om de litigieuze woning aan Van Dalen te verkopen voor het bedrag van
fl. 75.000, =. Dit voorstel werd in de raadsvergadering echter weggestemd, omdat
een aantal raadsleden er bezwaar tegen maakte dat aan Van Dalen, in rnindering op
de boekwaarde, een gemeentelijke bijdrage zou worden verleend. Dit zou namelijk
tot rechtsongelijkheid leiden. Als gevolg biervan werd bij hoofdelijke stemming - de
wethouders Huibers en Bertram stemden tegen - het raadsbesluit genomen dat de
woning alleen tegen de boekwaarde ad fl. 86.500, = mocht worden verkocht. Na van
dit besluit kennis te hebben genomen, richtte Van Dalen zich per brief tot de
gemeenteraad met bet verzoek de eerder door B&W gedane toezegging alsnog gestand
te doen. In de eerstvolgende raadsvergadering werd de brief van Van Dalen aan de
orde gesteld. Tijdens de beraadslagingen verkondigde wethouder Huibers dat bet college
van B&W zijn oorspronkelijke standpunt om beneden de boekwaarde te verkopen
had verlaten teneinde rechtsongelijkheid tegen te gaan en dat daarom de prijs van
fl.86.500, = gehandhaafd diende te worden. Hieropvolgend werd door de burgemeester
het voorstel in stemming gebracht om het eerder genomen raadsbesluit te handhaven.
Dit voorstel werd bij meerderheid van stemmen aangenomen, waarbij Huibers en
Bertram tot de 'v66rstemmers' behoorden. Van Dalen stapte naar de rechter en
vorderde een schadevergoeding van fl. 11.500, = wegens schending van de door of
namens B&W gedane toezegging. In cassatie voerde hij aan, dat uit hoof de van de
toezegging op de wethouders een zorgvuIdigheidsplicht was komen te rusten, op grond
waarvan zij gehouden waren al bet mogelijke te doen die toezegging te realiseren.
Volgens VanDalen waren de wethouders in deze zorgvuldigbeidsplicbt tekortgeschoten
en moest de gemeente aansprakelijk gehouden worden voor de daardoor veroorzaakte
schade. Dit standpunt werd door de Hoge Raad verworpen. Hij overwoog:

'Met betrekking tot vervreemding van gemeenre-eigendommen is krachtens art. 171
gemeentewet slechts de gemeenteraad bevoegd besluiten te nemen. Het middel beroept
zich op toezeggingen door de wethouders bij onderhandelingen ter voorbereiding van een
eventuele vervreemding van gemeente-eigendom. Het gaat echter uit van een onjuiste rechts-
opvatting. In elk geval indien een wethouder - zoals bier in cassatie moet worden
aangenomen - aanvankelijk overeenkomstig de toezegging heeft gehandeld en gestemd en
hij, eerst nadat het besluit desondanks in andere zin was uitgevallen, in een volgende
vergadering voor de handhaving van dit eenmaal genomen besluit gestemd heeft, zal -
behoudens bijzondere omstandigheden waarvan het middel niet rept - geen aansprakelijkheid
van de gemeente op niet-nakoming van de toezegging kunnen worden gegrond. '
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Dat in casu geen aansprakelijkheid wegens schending van de toezegging werd
aangenomen, is mijns inziens overeenkomstig bet arrest HeeschlReijs rechtstreeks
terug te voeren op de aard en inhoud van de toezegging. De wethouders Huibers en
Bertram hadden 'slechts' toegezegd aan de gemeenteraad voor te stellen de wooing
voor bet bedrag van fl. 75.000, = te verkopen. Van een onvoorwaardelijke toezegging,
inhoudende dat de wooing daadwerkelijk voor het genoemde bedrag aan Van Dalen
verkocht zou worden, was in casu geen sprake. Huibers en Bertram verkeerden ook
oiet in de positie om een dergelijke onvoorwaardelijke toezegging te doen. De eindbe-
slissing om trent de verkoop was immers aan de gemeenteraad voorbehouden, betgeen
Van Dalen ook kenbaar was.
Op grond van hun toezegging waren de wethouders verplicbt om aan de gemeenteraad
voor te stellen de wooing voor bet bedrag van fl. 75.000, = te verkopen. Deze
verplicbting hadden zij - in tegenstelling tot B&W in Heesch/Reijs - in ieder geval
vervuld. Voor het overige kao worden gesteld dat uit hoof de van de toezegging op
de wethouders tevens de verplicbting kwam te rusten om te trachten de raad ertoe
te bewegen het voorstel te aanvaarden. Gelet op de aard c.q. het voorwaardelijke
karakter van de toezegging kon in dit verband echter hooguit sprake zijn van een
'inspanningsverplicbting'. Dat de Hoge Raad deze iospanoingsverplichting in de
gegeven omstandigbeden kennelijk als vervuld bescbouwde, acht ik dan ook geenszins
onbegrijpelijk.?"

206 Vergelijk M. Scheltema in zijn noot onder het arrest, NJ 1988, 949: 'Aan de ene kant moet een
wethouder zorgvuldig handelen ten opzichte van zijn wederpartij. Hij mag niet een toezegging doen
en daar zonder goede reden weer van afwijken: wanneer men de handen vrij wi! houden behoren
geen toezeggingen gedaan te worden. Het bestaan van deze zorgvuldigheidsp1icht - men kan ook
van het zorgvuldigheidsbeginsel spreken - werd in HR 13 febr. 1981, NJ 1981, 456, m.nt. CJUB,
erkend en wordt ook bier verondersteld. Het ging in het arrest van 1981 om een toezegging van
B&W, maar voor een wethouder (of ambtenaar) behoort niet anders te gelden. Anderzijds is een
toezegging geen definitief besluit. Het belang van een goede besluitvorming brengt met zich mee
dat de wethouder niet hardnekkig en tegen beter weten in moo blijven streven naar het nakomen
van de toezegging ook al blijken naderhand, bijv. tijdens de raadsdiscussie, daartegengrote bezwaren
te bestaan. Men behoort er immers vanuit te gaan dat de andere leden van de gemeenteraad met
zodanige argumenten kunnen komen dat zij de wethouder van zijn aanvankelijke standpunt doen
terugkomen, zoals bij een behoorlijke besluitvorming in een vertegenwoordigend lichaam mogelijk
moet zijn, Evenzeer als het bij de toezegging van een binderwetvergunning waarover de buren nog
niet zijn gehoord mogelijk moet zijn dat de argumenten van die buren nog invloed hebben. Bij de
afweging van deze tegenstrijdige be1angen concludeert de HR niet snel tot aansprakelijkheid wegens
niet-nakoming van de toezegging, zoals uit het arrest van 1981 bleek. Het lag in de lijn van dat arrest
om bier geen aansprakelijkheid aan Ie nemen, nu de wethouders aanvankelijk zich geheel conform
de toezegging hadden gedragen, en eerst bij de tweede stemming in de raad een ander stand punt
hadden ingenomen.'
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5.6 Tussenconclusie

Indien de overheid een toezegging doet, verliest zij in zoverre haar beleidsvrijheid
dat zij zieh op zwaarwegende gewijzigde beleidsinziehten of anderszins zwaarwegende
veranderde omstandigheden zal moeten kunnen beroepen wil zij de niet-nakoming
van de toezegging kunnen reehtvaardigen. Daarenboven moet zij de nodige
zorgvuldigheid betrachten, teneinde tegemoet te komen aan de bij de burger geschonden
verwaehtingen en belangen. In zoverf , bestaan tussen de overheidstoezegging in het
privaat- en bestuursreeht geen versehillen.

Wat de omvang van de in acht te nemen zorgvuldigheid betreft, bestaan tussen
beide rechtsgebieden wel verschillen, in die zin dat de burgerlijke reehter strengere
zorgvuldigheidseisen lijkt te banteren. Uit de arresten Patelski/Siuard?" en Aruba/Tri-
as208kan voor het privaatrecht de hoofdregel worden herleid dat de schending van
een onvoorwaardelijke toezegging de overheid minimaal verplieht de door de niet-
nakoming veroorzaakte schade aan de burger te vergoeden. Dat wil zeggen: Ook indien
de overheid zich kan beroepen op zwaarwegende (beleidsmatige) argumenten, die
de schending van de toezegging op zich kunnen reehtvaardigen, laat dit in beginsel
onverlet dat zij tot schadevergoeding is verplicht. Een uitzondering op deze hoofdregeJ
kan slechts worden aanvaard met het oog op de bijzondere aard en inhoud van de
desbetreffende overheidstoezegging. Aan bepaalde overheidstoezeggingen is inherent
dat ze een voorwaardelijk karakter hebberr" of dat ze sIeehts een inspanningsver-
plichting in het Ieven roepen'". Dienovereenkornstig worden aan het terugkomen
op dergelijke toezeggingen lagere zorgvuldigheidseisen gesteld dan aan de intrekking
van een onvoorwaardelijke toezegging. Zo volgde uit de aard en inhoud van de in
het arrest HeeschlReijs aan de orde zijnde toezegging, dat de gemeente Heesch niet
schadeplichtig zou zijn geweest wanneer het college van B&W Reijs tijdig in kennis
had gesteld van het feit dat het op zijn toezegging wenste terug te komen.

De privaatrechtelijke hoofdregeJ dat de schending van een overheidstoezegging
minimaal resul teert in een verplichting tot schadevergoeding, duidt erop dat in beginsel
ook nakoming van de toezegging bij de burgerlijke rechter kan worden gevorderd,
althans voor zover deze materieel bevoegd is om van een vordering tot nakoming
kennis te nemen. Of nakoming kan worden afgedwongen, is afhankelijk van de
belangen die zich tegen nakoming van de toezegging verzetten. Refererend aan de
arresten GCNINieuwegein UZII en Den Dulk/Curacao'" geldt dat een voUedige
(niet -marginale) belangenafweging zal moeten uitwi jzen of de gewi jzigde (beleidsmati-

207 HR 27 januari 1985, NJ 1985, 559_
208 HR 19 februari 1993, AB 1993, 305_
209 Zoals de toezegging in HR 13 februari 1981, NJ 1981,456 (Heesch/Reijs).
210 Zie HR 1 mei 1987, NJ 1987, NJ 1988,949 (Van Dalen/Aarle-Rixtel).
211 HR 23 juni 1989, NJ 1991, 673_
212 HR 10 september 1993, RvdW 1993,168_
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ge) omstandigheden en belangen, waarop de overheid zich beroept, van voldoende
gewicht zijn om de niet-nakoming van de toezegging te kunnen rechtvaardigen, en
in het verlengde daarvan, of de burger al dan niet genoegen moet nemen met een
schadevergoeding. De belangrijkste toetsingsfactoren daarbij zijn: de aard van de
overheidstoezegging, de aard van de gewijzigde omstandigheden en de aard en het
gewicht van de betrokken belangen.
Via een beroep op onvoorziene omstandigheden zal de overheid zich niet eenvoudig
aan de nakoming van een toezegging kunnen onttrekken. Uit de rechtspraak en art.
6:258 BW, dat zich voor (analogische) toepassing op overheidstoezeggingen leent,
volgt dat aan een beroep op onvoorziene omstandigheden, qua stelplicht en bewijslast,
zeer zware eisen worden gesteld. De overheid zal slechts bij uitzondering aannemelijk
kunnen maken dat de door haar gestelde gewijzigde omstandigheden 'onvoorzien'
waren. Bovendien zullen wijzigingen in de omstandigheden op grond van de
verkeersopvattingen veelal in haar risicosfeer liggen. Evemnin zal zij zich eenvoudig
aan de nakoming van een toezegging kunnen onttrekken via een beroep op overmacht
(in de zin van art. 6:75 BW, dat eveneens (analoog) op overheidstoezeggingen kan
worden toegepast). Slechts bij zeer hoge uitzondering zal een gewijzigde omstandigheid
kunnen worden aangemerkt als 'overmacht'. Beroept de overheid zich op veranderingen
in de beleidsmatige sfeer, dan verdient het mijns inziens aanbeveling om dit beroep
niet via het leerstuk onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) te toetsen. De
burgerlijke rechter kan ten aanzien van gewijzigde beleidsinzichten en anderszins
beleidsmatige veranderingen volstaan met de toets of deze in de gegeven omstandighe-
den van voldoende gewicht zijn om de niet-nakoming van de toezegging te kunnen
rechtvaardigen. Dat wil zeggen: indien en voor zover de overheid aannemelijk kan
maken dat met de beleidsmatige veranderingen zwaarwegende belangen zijn gemoeid,
die zich tegen nakoming van de toezegging verzetten, biedt dat voldoende grond om
een vordering tot nakoming af te wijzen en de burger genoegen te laten nemen met
een schadevergoeding. Met het oog op de positie van de overheid in haar hoedanigheid
van behartigster van het algemeen belang, mag mijns inziens geen doorslaggevende
betekenis toekomen aan het feit of een beleidsmatige verandering al dan niet als
'onvoorzien' kan worden bestempeld. De nadruk behoort te liggen op de afweging
van het belang dat zich tegen nakoming van de toezegging verzet contra het belang
dat de burger bij nakoming van de toezegging heeft. In dit verband zou ik ervoor
willen pleiten om aansluiting te zoeken bij art. 6: 168 BW.

Tot slot van deze paragraaf merk ik nog op dat, in geval van niet-nakoming van
een overheidstoezegging wegens zwaarwegende veranderde omstandigheden, een
vordering tot schadevergoeding op verschillende grondslagen kan wordengebaseerd.
AJs belangrijkste grondslag vermeld ik de onrechtmatige daad. Ongeacht de belangen
die zich tegen nakoming van de toezegging verzetten, is de overheid sowieso verplicht
bij de intrekking van de toezegging de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. In
de meeste gevallen is zij verplicht de door de burger te Iijden schade voor haar rekening
te nemen. Verzuimt zij deze plicht, dan handeIt zij onrechtmatig in de zin van art.
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6: 162 BW. Aanvullend wijs ik er in dit verband op dat uit de norm van art. 6: 168
BW volgt dat, indien niet-nakoming van een overheidstoezegging op grond van
zwaarwegende (maatschappelijke) belangen behoort te worden geduld, dit onverlet
laat dat de burger zijn aanspraak op schadevergoeding behoudt. Als andere mogelijke
grondslag voor schadevergoeding noem ik art. 6:260 BW. Via analogische toepassing
van dit artikel heeft de burgerlijke rechter de bevoegdheid om de overheid tot
schadevergoeding te veroordelen indien en voor zover de overheid zich (in uitzonde-
ringsgevallen) op onvoorziene omstandigheden in de zin van art. 6:258 BW kan
beroepen.

6 Conclusie

Overheidstoezeggingen in het privaatrecht stellen een bepaalde handelwijze in het
vooruitzicht, gaan doorgaans vooraf aan een later nog formeel te nemen besluit of
te verrichten bestuurshandeling, worden gekenmerkt door eenzijdigheid, hebben per
definitie een begunstigend karakter, zijn gericht op een specifieke situatie, zijn
persoonsgericht en -gebonden, geven een standpunt weer en zijn vervat in concrete
bewoordingen. Met behulp van deze kenmerken, die stuk voor stuk ook uit de
administratieve rechtspraak herleidbaar zijn, kan het beg rip 'overheidstoezegging'
in het privaatrecht worden afgebakend van andere rechtsfiguren en bestuurshandelingen,
zoals overeenkomsten, besluiten (beschikkingen), beleidsregels en inlichtingen. Van
een volledig sluitende afbakeuing is evenwel geen sprake. Met name het onderscheid
tussen toezeggingen en (eenzijdige) overeenkomsten blijft kwestieus nu de Hoge Raad
vooralsnog geen duidelijk onderscheidend criterium heeft geformuleerd.
Ret kader waarbinnen de burgerlijke rechter de schending van overheidstoezeggingen
kan toetsen en daaraan sancties kan verbinden, is ruimer dan dat van de administratieve
rechter, doordat zijn competentie, anders dan die van de administratieve rechter, niet
afhankelijk is gesteld van de aanwezigheid van een voor beroep vatbaar 'besluit'. Als
gevolg hiervan heeft de burgerlijke rechter met name ruimere mogelijkbeden om
schadevergoeding wegens schending van een overheidstoezegging toe te kennen. Waar
de administratieve rechter aileen schadevergoeding kan toekennen wanneer het
(appellabele) besluit, waarmee de toezegging verband houdt of waarin de niet-nakoming
van de toezegging besloten ligt, wordt vernietigd, kan de burgerlijke rechter,
onathankelijk van een al dan niet appellabel besluit of de vernietiging daarvan,
schadevergoeding toekennen. Anderzijds echter voigt uit het systeem van rechtsbescher-
ming tegen de overheid dat slechts in een relatief kleine categorie van gevallen
nakoming van een overheidstoezegging bij de burgerlijke rechter kan worden
gevorderd. Ten aanzien van de meeste soorten overheidstoezeggingen is de burgerlijke
rechter materieel onbevoegd om een veroordeling tot nakoming uit te spreken. Ingrate
lijnen komt het erop neer dat een privaatrechtelijke veroordeling tot nakorning van
een overheidstoezegging aileen kan worden uitgesproken voor zover de toezegging
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een feitelijk handelen, een besluit van aIgemene strekking of een rechtshandeling naar
burgerlijk recht tot onderwerp heeft.

Of nakoming danwel schadevergoeding ter zake van een overheidstoezegging bij
de civiele rechter kan worden gevorderd, is, naast voomoemde procesrechtelijke
perikelen, afhankelijk van een reeks factoren.

In de eerste plaats zal, net aIs in het bestuursrecht, moeten worden onderzocht
of aan de zijde van de burger, jegens wie de toezegging is gedaan, sprake is van
gerechtvaardigd vertrouwen. Wat precies is toegezegd en welke verwachtingen de
burger daaraan in de gegeven ornstandigheden redelijkerwijs mocht ontlenen, is een
kwestie van uitleg waarbij de burgerlijke rechter niet kan volstaan met een zuiver
taalkundige uitleg van de toezegging. Net a1s in het bestuursrecht en het rechtshandelin-
genrechr'", zal bij de toezegging, in het licht van aIle relevante omstandigheden
van het geval, naar objectieve maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten
uitleggen.

In de tweede plaats is van belang of de toezegging werd gedaan door een daartoe
bevoegd persoon of orgaan. Net als in het bestuursrecht, wordt in het privaatrecht
tot uitgangspunt genomen dat onbevoegd gedane overheidstoezeggingen niet bindend
zijn. Evenals de administratieve rechter toont de civiele rechter zich echter bereid
om onder ornstandigheden van dit ui tgangspunt af te wijken. In voorkomende gevallen
kan in het privaatrecht nakoming van een onbevoegd gedane overheidstoezegging
worden afgedwongen indien en voor zover sprake is van een toerekenbare schijn van
bevoegdheid of goedkeuring waarop de burger in de gegeven ornstandigheden mocht
afgaan. Of de overheid op grond van het criterium 'toerekenbare schijn' in concreto
tot nakoming kan worden gehouden, is athankelijk van een aantal (afwegings-)factoren.
In overeenstemming met de administratieve rechtspraak gaat het daarbij onder meer
om de vraag of het beslissingsbevoegde orgaan door eigen handel en of nalatigheid
de schijn van bevoegdheid heeft gewekt, de maatschappelijke positie en juridische
kennis van de burger, de functie en het gedrag van degeen die de verwachtingen heeft
gewekt alsmede om de mate van duidelijkbeid, inzichtelijkheid en toegankelijkbeid
van de (wettelijke) regeling waarin de bevoegdheidsverdeling binnen het desbetreffende
overheidslichaam is neergelegd. Toerekening van onbevoegd gedane toezeggingen
vindt in het privaatrecht derhalve niet alleen plaats op grond van het 'toedoen-beginsel',
maar ook op grond van andere factoren die onder ling tegen elkaar moeten worden
afgewogen. Wanneer nakoming van een onbevoegd gedane overheidstoezegging niet
in de rede ligt, omdat procesrechtelijke regels, persoonlijke belangen, het algemeen
belang of andere belangen zich tegen een privaatrechtelijke nakomingsactie verzetten,
laat dit doorgaans onverlet dat bij de burgerlijke rechter schadevergoeding kan worden
gevorderd. In het kader van de vraag of de schending van een onbevoegd gedane
overheidstoezegging resulteert in een verplichting tot schadevergoeding, moetenmijns

213 Zie nader dienaangaande hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.
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inziens dezelfde toerekeningsfactoren worden toegepast als in het kader van de vraag
of nakoming van die toezegging kan worden afgedwongen. Ook indien op grond van
onrechtmatige daad schadevergoeding wordt gevorderd, verdient het in mijn opvatting
aanbeveling om het criterium 'schijn van bevoegdheid' toe te passen. Wanneer in
concreto wordt geconcludeerd tot toerekenbare schijn van bevoegdheid, ligt in dit
oordeel mijns inziens automatisch besloten dat de schending of het doen van de
toezegging kan worden aangemerkt als een onrechtmatige daad die aan de overheid
kan worden toegerekend.

Bij de beoordeling van overheidstoezeggingen in het privaatrecht is voorts van
belang of de toezegging al dan niet wettelijk toegestaan of toelaatbaar is. Net als in
het bestuursrecht geldt in het privaatrecht dat tegenwettelijke overheidstoezeggingen
in beginsel niet bindend zijn. Dat wil echter niet zeggen dat nimmer rechten aan een
tegenwettelijke toezegging kunnen worden ontleend. Of en in hoeverre de burger
rechten aan een tegenwettelijke overheidstoezegging kan ontlenen, is primair afbankelijk
van de kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter. De burger die weet of behoort
te weten dat sprake is van strijd met de wet, kan zich in beginsel niet op gerechtvaar-
digde verwachtingen beroepen, zodat hij noch aanspraak op nakoming van de
toezegging noch aanspraak op schadevergoeding kan maken. De Hoge Raad heeft
in dit verband als kenbaarheidscriterium geformuleerd dat alleen dan geen rechten
aan een tegenwettelijke overheidstoezegging kunnen worden ontleend, indien de
toezegging zo duidelijk in strijd is met eenjuiste toepassing van de wet dat de burger
in redelijkheid niet op nakoming van de toezegging mag rekenen. Dit kenbaarheidscrite-
rium is inhoudelijk identiek en letterlijk ontleend aan de kenbaarheidsmaatstaf uit de
fiscale jurisprudentie. Concreet betekent een en ander dat aan de burger geen al te
strenge eisen worden gesteld om trent de kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter
van een toezegging, waardoor de privaatrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid
voor tegenwettelijke toezeggingen slechts marginaal wordt beperkt door kenbaarheidsei-
sen. In het verlengde hiervan kan worden gesteld dat, in navolging van het fiscale
recht, ook in het privaatrecht geldt dat het risico van onjuiste, tegenwettelijke toezeg-
gingen in beginsel voor rekening van de overheid komt. Of daadwerkelijk nakoming
van een tegenwettelijke overheidstoezegging bij de burgerlijke rechter kan worden
afgedwongen, is, naast de kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter, afhankelijk
van een afweging van de in concreto betrokken belangen. Uit de rechtspraak kan
worden afgeleid dat binnen het privaatrecht op zich de mogelijkheid bestaat om
nakoming van een tegenwettelijke toezegging af te dwingen, mits: 1. de toezegging
niet zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing dat in redelijkheid niet op
nakoming mag worden gerekend; 2. tegengestelde zwaarwegende belangen van derden
ofhet algemeen belang zich niet tegen nakoming verzetten. Praktisch gezien betekent
dit - in overeenstemming met wat inhet bestuursrecht geldt -, dat met name overheids-
toezeggingen, die betrekking hebben op een puur financiele aangelegenheid, voor
privaatrechtelijke contra legem-honorering in aanmerking zullen kunnen komen. Indien
en voor zover privaatrechtelijk geen nakoming van een tegenwettelijke toezegging
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kan worden afgedwongen, omdat tegengestelde zwaarwegende belangenzieh hiertegen
verzetten, of omdat de eiviele reehter uberhaupt oiet bevoegd is een veroordeling tot
nakoming uit te spreken, laat dit doorgaans onverlet dat op grond van onreehtmatige
daad sehadevergoeding kan worden gevorderd. Los van de vraag of naleving van de
wet ten koste van honorering van de toezegging, met bet oog op belangen van derden
en/of het algemeen belang, op zieh te billijken valt, kan het doen van een tegenwette-
lijke (onjuiste) toezegging, die bij niet-honorering schade veroorzaakt, als onzorgvuldig
en dus als onreehtmatig worden aangemerkt. In overeenstemming met het leerstuk
'verontsehuldigbare reehtsdwaling' en de aansprakelijkbeid van de overheid voor
vernietigde besehikkingenibesluiten, geldt dat de overheid de sehadelijke gevolgen
van een tegenwettelijke toezegging in beginsel voor baar rekening moet nemen.

Tot slot is de mate vangebondeoheid aan overheidstoezeggingen inhet privaatreeht
afhankelijk van bet feit of zwaarwegende gewijzigde inziehten of anderszins veranderde
omstandigheden zieb tegen nakoming van de toezegging verzetten. Indien en voor
zover de overbeid zieh kan beroepen op onvoorziene omstandigheden en/of
beleidsmatige veranderingen, die van voldoende gewieht zijn om de niet-nakoming
van de toezegging te reehtvaardigen, zal de burger geen nakoming van de toezegging
kunnen verlangen, Of de door de overheid aangevoerde gronden van voldoende gewieht
zijn om de niet-nakoming van de toezegging te kunnen reebtvaardigen zal de reehter
via een volledige (niet-marginale) belangenafweging moeten bepalen. De belangri jkste
toetsingsfaetoren daarbij zijn: de aard van de overheidstoezegging, de aard van de
gewijzigde omstandigheden en de aard en het gewieht van de betrokken belangen.
Ook al kan de overheid zich beroepen op onvoorziene omstandigheden en/of
beleidsmatige veranderingen, die van voldoende gewicht zijn om de niet-nakoming
van de toezegging te rechrvaardigen, dan laat dit onverlet dat zij in beginsel verplicbt
is om de schade die de burger lijdt voor haar rekening te nemen.

Al met al kan worden geeoncludeerd dat op eeozijdige overheidstoezeggingen in
bet privaat- en bestuursreeht nagenoeg dezelfde materieelrechtelijke criteria van
toepassing zijn. Voor zover verschillen kunnen worden geeonstateerd, zijn deze
grotendeels terug te voeren op proeesrechtelijke perikelen. Mede als gevolg van deze
perikelen beeft de burger in bepaalde gevallen de keuzevri jheid om de schending van
een overheidstoezegging via een administratieve beroepsprocedure danwel langs de
weg van een civielrechtelijke schadeclaim aan te vechten. Ben en ander voert mij tot
de eonclusie dat de eeozijdige overbeidstoezegging bij uitstek een rechtsfiguur is die
ligt op de grenslijn privaat-Ibestuursreeht. Daarnaast blijkt uit de eiviele rechtspraak
dat privaatreehtelijke vorderingen uit hoofde van eeozijdige overheidstoezeggingen
op versehillende grondslagen worden gebaseerd. Meestal wordt voor de grondslag
overeenkomst (wanprestatie) of onrecbtrnatige daad geopteerd. Soms wordt als
grondslag de toezegging zelf en/of het vertrouwensbeginsel aangevoerd. Op de
dogmatisch-theoretische implieaties van een en ander zal ik in hoofdstuk 4 nader
ingaan.
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De toezegging in particuliere verhoudingen

1 Inleiding

1.1 'Particuliere toezeggingen'

In <lithoofdstuk zal aandacht worden besteed aan 'particuliere toezeggingen' , oftewel,
toezeggingen in particuliere verboudingen. Ter onderscbeiding van de categorie 'over-
beidstoezeggingen' versta ikbieronder toezeggingen tussen burgers onderling, tussen
bedrijven onderling, tussen werkgevers en werknemers, kortom aile toezeggingen,
gedaan door een natuurlijk- of recbtspersoon aan wie geen publiekrecbtelijke taak
is opgedragen.' Men zou bier kunnen spreken van toezeggingen in 'zuiver' privaat-
recbtelijke verhoudingen.?

1.2 Het begrip 'toezegging': onduidelijkheid en veelsoortigheid; particuliere
toezeggingen in een contractuele setting

De recbtspraak inzake particuliere toezeggingen laat een grote verscbeidenheid van
situaties zien. In de meest uiteenlopende gevallen komen 'toezeggingen' aan de orde.
Veel meer dan ten aanzien van overbeidstoezeggingen is meestal onduidelijk wat
biermee precies wordt bedoeld en welke recbts evol en bieraan verbonden moe ten
worden. Dat komt met name doordat particuiiere toezeggingen zich veelal afspelen
in een contracruele setting en daar vrijwel volledig door worden geabsorbeerd.

Zo worden tijdens onderhandelingen over bet sluiten van een overeenkomst vaak
(mondelinge) toezeggingen gedaan. Komt de overeenkomst tot stand dan kan onenigheid
ontstaan over de inhoud. Wat hebben partijen over en weer verklaard en welke
toezeggingen zijn deel gaan uitmaken van de overeenkomst? Door middel van uitleg
van de overeenkomst moet deze kwestie worden opgelost. Aan een afzonderlijke
rechtsfiguur 'toezegging' lijkt dan in beginsel geen behoefte te bestaan.
Worden de onderhandelingen Diet afgerond met bet sluiten van een overeenkomst,
omdat de ene partij hiervan wil afzien, dan kunnen problemen rijzen indien de
wederpartij zicb bierbij Dietwenst neer te leggen. De wederpartij kanzicb bijvoorbeeld
op bet standpunt stell en dat een overeenkomst reeds tot stand was gekomen of dat

I Vergelijk: lnleiding, p. 4.
2 Vergelijk in deze zin: R.M. Schoonenberg, De toezegging in het licht van recente jurisprudentie, in:

Om wille van de consument (Clausingbundel), Zwolle, 1990, p. 107.
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de onderhandelingen zodanig waren gevorderd dat het de andere partij niet meer vrij
stond de onderhandelingen af te breken. Precontractuele toezeggingen en gewekte
verwachtingen kunnen in dit verband op verscbillende manieren een rol spelen. Soms
is een verplichting tot dooronderhandelen in het leven geroepen. In andere gevallen
kan een precontractuele toezegging uitgelegd worden als een (onherroepelijk) aanbod,
dar door aanvaarding is uitgegroeid tot een overeenkomst. Evenals voor situaties waarin
onderhandelingen wel zijn afgerond met het sluiten van een overeenkomst geldt bier
dat de juridische betekenis van precontractuele toezeggingen wordt bepaald door
contractuele normen.
lets soortgelijks doet zich voor wanneer tijdens de uitvoering of looptijd van een
contract een toezegging wordt gedaan. Ook dan moet de vraag naar de rechtsgevolgen
van een dergelijke toezegging worden beantwoord aan de hand van contractuele
nonnen.

1.3 Particuliere toezeggingen buiten een contractuele setting; bijzondere
'toezeggingen' die buiten het bestek van dit boek vallen; trouwbeIofte,
scbenkingsbelofte en pensioentoezegging

Particuliere toezeggingen die zich buiten een contractuele setting afspelen zijn in de
rechtspraak nauwelijks te onderkennen. Voor een deel hangt dit ook samen met de
omstandigheid dat veel 'toezeggingen' aan de rechtssfeer onttrokken blijven. Denk
bijvoorbeeld aan bel often en afspraken in familieverhoudingen of vriendenkringen.
Aan dergelijke metajuridische 'toezeggingen' en 'afspraken' zal ik verder geen aandacht
besteden, omdat de afbakeningsproblematiek 'sociale sfeer contra rechtssfeer' een
specifiek onderwerp betreft dat buiten het bestek van dit boek valt. 3

Voor het overige kenthet privaatrecht een aantal bijzondere rechtsfiguren die men-
al dan niet met enige fantasie - onder de algemene noemer 'toezegging' zou kunnen

rangschikken. Ik noem als voorbeelden de trouwbelofte, de schenkiugsbelofte en de
pensioentoezegging. Op deze 'bijzondere toezeggingen' zal ik evenmin uitvoerig ingaan,
omdat het specifieke rechtsfiguren zijn die worden beheerst door een apart rechtsregi-
me. Ik meen dienaangaande te kunnen volstaan met een paar korte kanttekeningen.

Aan trouwbeloften kunnen in beginsel geen afdwingbare rechten worden ontleend.
Art. 1:49 lid 1 BW bepaalt dat trouwbeloften geen rechtsvordering geven tot het
aangaan van een huwelijk noch tot schadevergoeding wegens niet-vervulling: alle afwij-

3 Zie omtrent afspraken, beloftes en handelingen die aan de rechtssfeer onttrokken zijn, o.m.: J.M.
van Dunne, Verbintenissenrecht, Deel I, Contractenrecht, Deventer, 1993, pp. 210 e.v.; B.W.M.
Nieskens-Isphording, Sociale afspraken en de causa-eis die wel/niet in het Nieuw BW is opgenomen,
Kwartaalbericht NBW 1987, p. 70; A.C. van Schaick, Affectionis causa, in: In het nu, wat worden
zaI, Opstellen aangeboden aan Prof. mr. H.C.F. Schoordijk ter gelegenheid van zijn afseheid als hoogIe-
raar aan de Katholieke Universiteit Brabant, 1991, pp. 223 e.v ..
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kende bedingen zijn nietig." De strekking hiervan is te voorkomen dat 'geliefden'
op enigerlei wijze in hun vrijheid, om al dan niet een huwelijk aan te gaan, kunnen
worden beperkt. 5

Inart. 7A: 1703 BW wordt de schenking gedefinieerd als een overeenkomst, waarbij
de schenker om niet en onherroepelijk een goed afstaat aan de begunstigde. De
schenking is pas rechtsgeldig wanneer de schenkingsbelofte van de schenker door de
begunstigde wordt aanvaard." Tevens dient de schenkingsbelofte - op straffe van
nietigheid - bij notariele akte te worden gedaan.? Voor giften van hand tot hand
daarentegen is geen akte vereist: de schenking wordt rechtsgeldig zodra de gift aan
de begunstigde wordt overhandigd en door deze wordt aanvaard." Ret in het BW
neergelegde schenkingsbegrip, dat strikt genomen alleen betrekking heeft op prestaties
tot een geven c.q. prestaties gericht op eigendomsoverdracht. wordt in de literatuur
veelal aangeduid als 'formele schenking'." Naastde 'formele schenking' is in de recht-
spraak en literatuur de zogenaamde 'materiele schenking' tot ontwikkeling gekomen. 10

Deze houdt onder meer in dar, behalve prestaties tot een geven, ook prestaties tot
een doen (of nalaten)" , onder omstandigheden een schenking kunnen inhouden,
mits" cumulatief sprake is van vrijgevigheid, van verarming aan de zijde van de
schenker en van verrijking aan de zijde van de begunstigde. 13 Ret vorenstaande heeft
met name betekenis voor toezeggingen die een geven tot onderwerp hebben. Een toe-

4 Zie evenwel art. I :49 lid 2 BW: 'Indien echter een akte van huwelijksaangifte is opgemaakt, kan dit
grond opleveren tot een vordering der werkelijke vermogensverliezen, zonder dat daarbij enige
winstderving in aanmerking komt. De vordering vervalt door verloop van achttien maanden, te rekenen
van de datum van de akte van huwelijksaangifie'.

5 Zie: B. Wessels, Natuurlijke verbintenissen, Zwolle, 1988, p. 127. Zie tevens: Hof Amsterdam 2
november 1933, NJ 1934, p. 1044; Hof 's-Gravenhage 4 maart 1948, NJ 1948, 673.

6 Aldus uitdrukkelijk art. 7A: 1720 BW.
7 Art. 7A:1719 BW.
8 Art. 7A:I724 BW.
9 Zie o.m.: Gr. van der Burght en J.P. Penders, Schenking, 1989, p. 117 e.v ..
10 Het leerstuk van de 'materiele schenking" speelt met name in de fiscaalrechtelijke sfeer (o.m.

Successiewet), de erfrechtelijke sfeer (o.m. bescherming legitieme portie) en bij (faillissements- )pauliana.
Vergelijk: Gr. van der Burght en J.P. Penders, t.a.p. pp. 71 e.v ..

11 K. L.H. van Mens, Civielrechtelijkeen fiscaalrechtelijke aspecten vanhet schenkingsbegrip, dissertatie
Uv A 1985, p. 99, betoogt dat een niet-doen of nalaten onder omstandigheden een materiele schenking
kan opleveren. Asser-K1eijn 5-IV. or. 195, is daarentegen van mening dat een schenking altijd een
handel en vereist; een niet-handelen zou nimmer een schenking kunnen inhouden.

12 Zie voor een uitvoeriger beschouwing hieromtrent: Gr. van der Burght en J. P. Penders, t.a. p. p. 72
e. v. en de aldaar vermelde literatuur en rechtspraak.

13 Het Ontwerp NBW gaat uit van een ruimer schenkingsbegrip dan het vigerende BW. Art. 7.3.1 lid
1 NBW omschrijfi de schenking als 'de overeenkomst om niet, die er toe strekt dat de ene partij, de
schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt.' Krachtens deze
formulering kunnen zowel prestaties tot een geven als prestaties tot een doen of nalaten een schenking
inhouden. Kortom, de eenzijdige prestaties die onder huidig recht reeds als een materiele schenking
worden beschouwd, voldoen aan de definitie van art. 7.3.1 lid 1 NBW.
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zegging tot het geven van een zaak, die gericht is op eigendomsoverdracht zonder
dat daar enige tegenprestatie tegenover staat, zal in beginsel gekwalificeerd moeten
worden als een schenkingsbelofte." Wordt deze niet in een notariele akte vastgelegd
dan kan de schenking eventueel pas rechtskracht krijgen op het moment dat de zaak
daadwerkelijk wordt overhandigd." Aan de toezegging c.q. schenkingsbelofte als
zodanig kan ingevolge art. 7A: 1719 BW geen rechtsvordering worden ontleend. De
vormloze toezegging kan noch tot het aangaan van een formeel rechtsgeldige
schenkingsovereenkomst verplichten noch tot schadevergoeding Ieiden." Naar komend
recht komt het constitutieve vereiste van een notariele akte te vervallen", zodat in
de toekomst vormloze toezeggingen, die een schenkingsbelofte inhouden, onder
omstandigheden in rechte wel afgedwongen zullen kunnen worden.

De pensioentoezegging neemt in de praktijk een belangrijke plaats in. 18 Teneinde
de nakoming van door werkgevers gedane pensioentoezeggingen te waarborgen is

14 Voor zover het gaat om toezeggingen tot een doen (oj nalaten} speelt het schenkingsleerstuk slechts
zijdelings een rol. Een toezegging tot een doen kan nooiteen formele schenking bewerkstelligen. Onder
omstandigheden wei een rnateriele schenking. De constatering dat een eenzijdige, vri jgevige prestatie
tot een doen in een bepaald geval een materiele schenking kan inhouden, is evenwel van gering belang
ten aanzien van de vraag of de nakorning van een eenzijdige toezegging tot een doen rechtens kan
worden afgedwongen. Het leerstuk 'rnateriele schenking ' is immers niet ontwikkeld om materiele,
vormloze, schenkingen mogelijk te rnaken, maar juist om deze te bestrijden. Vergelijk: Gr. van der
Burght en J.P. Penders, t.a.p. p. 71: 'Door de schenking op een andere wijze te realiseren dan via
de schenk:ingsovereenkomst van art. 1703 BW e.v. zou steeds buitengewoon eenvoudig aan de bedoeling
van de wetgever en de strekking van die bepalingen (bedoeld worden o.m, art. 1 :88 lid Ib BW, art.
4: 1132 BW, artt. 3 :45-48 BW, art. 44 Fw; J .M.) ontkomen kunnen worden. Kwijtschelding, bevoorde-
ling door middel van een derdenbeding, koop tegen de helft van de waarde en nog vele middelen meer
zouden er zijn, waardoor men zou kunnen bevoordelen naar hartelust zonder last te hebben van de
bepalingen, die dit juist wensen te voorkornen of de gevolgen willen beperken. Dit zou een onbevre-
digende situatie opleveren, hetgeen ten gevolge heeft gehad dat er een tweede, ruim begrip schenking
is ontwikkeld: de materiele schenking.'

15 Zie HR 20 januari 1978, NJ 1978, 227 (CharmantlStichting Hart van Afrika): 'Indien een geldbedrag
wordt geschonken bij onderhandse akte en deze schenking derhalve krachtens art. 1719 BW nietig
is, sluit dit op zichzelfniet uit dat een daarop gevolgde vrijwillige betaling van dat bedrag eengeldige
schenking van hand tot hand is.'

16 Zie Asser-Kleijn 5-IV, nr. 259. Vergelijk tevens: Hof 's-Hertogenbosch 10 november 1942, NJ
1943,728: Een vader had ter gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter aan haar toegezegd dat
zij een huis van hem zou krijgen. Het hof oordeelde dat deze toezegging iedere rechtskracht ontbeerde
aangezien zij niet in een notariele akte was neergelegd.

17 De vorm van de schenking is naar komend recht aileen nog van belang in het kader van de
bewijslastverdeling. Art. 7.3.2 NBW bepaait dat, indien de schenker feiten steit, waaruit blijkt dat
de schenking door rnisbruik van omstandigheden tot stand is gekomen, de bewijslast van het tegendeel
op de begunstigde rust, tenzij van de schenking een notariele akte is opgemaakt of de verdeling van
de bewijslast in de gegeven omstandigheden in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou
zijn.

18 Voor uitvoerige beschouwingen dienaangaande verwijs ik naar: E. Lutjens, Pensioenvoorzieningen
voor werknemers, dissertatie, Zwolle, 1989.
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de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) in het leven geroepen." Indien en voor
zover een werkgever aan een aan zijn 'ondememing' verbonden persoon een pensioen
toezegt, is in beginsel de PSW van toepassing en moet de toezegging met inachtneming
van de bepalingen en voorschriften van de PSW worden uitgevoerd." De PSW is
niet van toepassing op pensioentoezeggingen die zijn gedaan door particuliere werkge-
vers/natuurlijke personen inde 'niet-ondernemingssfeer' .21 Omtrenthet rechtskarakter
van de pensioentoezegging bestaat in de literatuur vrij grote eenstemmigheid. Veelal
wordt aangenomen dat de toezegging beschouwd moet worden als een aanbod tot het
aangaan van een pensioenovereenkomst. 22 De pensioentoezegging als zodanig is niet
;mnspeciale vormvereistengebonden. Zij kanmondeling, schriftelijk, of zelfs stilzwij-
gend geschieden. Het meest gebruikelijk is evenwel dat de toezegging uitdrukkelijk
en schriftelijk wordt gedaan." Door aanvaarding van de pensioentoezegging komt
een pensioenovereenkomst tot stand. 24 Ook voor de aanvaarding geldt dar deze monde-
ling, schriftelijk of stilzwijgend kan plaatsvinden."

19 De PSW zelf roept geen pensioenaanspraken in het leven, maar beoogt slechts de effectuering van
pensioentoezeggingen te waarborgen. Zie HR 24 juni 1977, NJ 1979, 49: 'dat enerzijds voor de
werknemer zoveel mogelijk zekerheid moet worden geschapen, dat hetgeen hem inzake pensioen door
zijn werkgever is toegezegd, ook inderdaad verwezenlijkt zal worden, maar anderzijds een werkgever
niet tot enige voorziening verplicht behoort te zijn, zolang hij niet door het doen van toezeggingen
verwachingen schept en er dus geen sprake kan zijn van eventuele teleurstellingen uit gewekte
verwachtingen' .

20 Art. 21id I PSW schrijft drie mogelijke uitvoeringswijzen voor om de pensioentoezegging te funderen
ofte 'dekken': a. toetreding tot een bedrijfspensioenfonds; b. het aan de onderneming verbinden van
een ondernemingspensioenfonds; c. het aangaan van een verzekeringsovereenkomst. De PSW is niet
van toepassing op aile binnen de ondernemerssfeer gedane pensioentoezeggingen; in art. 21id 3 PSW
is een aantal categorieen uitgezonderd.

21 Tot deze categorie behoort bijvoorbeeld huispersoneel. Vrije beroepsbeoefenaren, waaronder advocaten,
accountants e.d., worden daarentegen geacht een onderneming in de zin van de PSW te drijven, zodat
de PSW op hen wei van toepassing is.

22 Zie o.m.: L. Mok en Ph.H.J.G. van Huizen, Pensioenverzekering, Serie Verzekeringsrecht, Zwolle
1984, p.lI; P.M. Tulfer, Pensioenen, Praktijkboeken Sociale Zekerheid, Deventer 1986, p. 121; B.
Wessels, t.a.p., p. 243.

23 Meestal is de pensioentoezegging neergelegd in de arbeidsovereenkomst, de aanstellingsbrief, een
toepasselijke CAO of in een pensioenbrief.

24 Ter bijzondere bescherming van de werknerner bepaalt art. 2 lid 2 PSW: 'Tenzij het tegendeel uitdrukke-
lijk blijkt, wordt een werkgever geacht aan een persoon, als bedoeld in het vorige lid, een toezegging
gedaan te hebben, indien die persoon behoort tot een groep van personen, voor wie in de onderneming
een regeling betreffende pensioenen geldt." Zie dienaangaande nader FIR 24 juni 1977, NJ 1979,49.
Een soortgelijke ornkering van de bewijslast is neergelegd in art. 7.10A.6Iid 3 Ontwerp NBW, dat
bepaaJt dat de werkgever wordt geacht een pensioentoezegging te hebben gedaan indien hij twee of
meer periodieke uitkeringen heeft gedaan die op uitkeringen van pensioen lijken, tenzij dit vermoeden
door de omstandigheden van het geval niet worden gerechtvaardigd.

25 Meestal ligt de aanvaarding besloten in het sluiten van de arbeidsovereenkomst (waarop al dan niet
een CAO van toepassing is waarin een pensioenregeling is neergelegd).
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1.4 Plan van bebandeling; bespreking van een aantal verschijningsvormen van
particuliere toezeggingen

Zoals gezegd, kan uit de rechtspraak inzake particuliere toezeggingen geen eenduidig
begrip 'toezegging' worden herleid. Afbankelijk van de concrete omstandigheden van
het geval, hebben 'toezeggingen' een telkens wisselende betekenis. In zoverre wordt
in de Parlementaire Geschiedenis ook terecht opgemerkt dat de 'toezegging' een
ongeldeurde en algemene term is die in de praktijk wordt gebruikt in onderling
uiteenlopende gevallen die niet met een andersluidende ondubbelzinnige term kunnen
worden aangeduid." Om deze reden zal ik in dit hoofdstuk, in afwijking van het
vorige hoofdstuk, de vraag 'wat is een toezegging?' niet aan de orde stellen. Evenmin
zullen dezelfde puntsgewijze behandeling en paragraafindeling als in de voorgaande
hoofdstukken worden gehanteerd. Dit om te voorkomen dat een vergeIijking, tussen
enerzijds particuliere toezeggingen en anderzijds overheidstoezeggingen in het bestuurs-
en privaatrecht, een scheef en vertekenend beeld oplevert.
WeI zal ik trachten te schetsen in welke verschijningsvormen particuliere toezeggingen
zich voordoen. om vanuit dit perspectief op zoek te gaan naar de recbtsgevolgen.
Bezien tegen de acbtergrond datde meeste articuliere toeze in en in een contractuele
context laatsvinden zal ik me met name ricbten op toezeggingen die gericbt zijn
op de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten. Hiertoe onderscheid ik drie
categorieen: 1. toezeggingen in precontractuele verhoudingen die nietmeteenovereen-
komst worden af erond; 2. toezeggingen in precontractuele verboudingen die wel
met een overeenkomst worden afgerond; 3. toezeggingen, gedaan ti· dens de uitvoering
oflooptijd van een overeenkomst. Aan het slot van het hoofstuk zal in het kort aandacht
worden besteed aan een aantaI vormen van particuliere toezeggingen die niet
rechtstreeks betrekking hebben op het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

2 Particuliere toezeggingen die zijn gericht op de totstandkoming en uitvoe-
ring van overeenkomsten

2.1 Toezeggingen in precontractuele verhoudingen die niet met een overeen-
komst worden afgerond

2.1.1 Precontractuele toezeggingen die als een (onnerroepelifk) aanbod kunnen worden
gekwalificeerd

Een toezegging kanonder omstandigheden worden gekwalificeerd als een (onherroepe-
Iijk) aanbod, dat wil zeggen, als een eenzijdige rechtshandeling gericbt op bet sluiten

26 ParI. Gesch. Boek 6 (Inv, 3,5 en 6), p. 1433.
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van een overeenkomst. 27 Door aanvaarding van een dergelijke toezegging komt een
overeenkomst tot stand. 28 Dat dit niet altijd eenvoudig is vast te stellen, blijkt bijvoor-
beeid uit Rb. Groningen, 24 september 1965, NJ 1966, 255:
Een autobestuurder had terstond na een aanrijding jegens X, wiens auto door de
aanrijding was beschadigd, toegezegd, dat, indien X geen aangifte bij de politie zou
doen, hij zelf de schade zou vergoeden ingeval zijn verzekeringsmaatschappij de schade
niet zou dekken. X ging hiermee akkoord en deed geen aangifte bij de politie. De
verzekeringsmaatschappij weigerde vervolgens de schade aan X te vergoeden omdat
haars inziens niet was komen vast te staan dat de autobestuurder schuld had aan de
aanrijding. X sprak hierop de autobestuurder in persoon aan. Volgens X was de
autobestuurder schadeplichtig op grond van de toezegging die naar zijn mening als
een erkenning van schuld moest worden uitgeIegd. In rechte kwam de vraag aan de
orde hoe de toezegging moest worden gekwalificeerd, en in het verlengde hiervan,
welke rechtsgevolgenaan de toezegging moesten worden verbonden. De kantonrechter
oordeeide dat voor de toezegging geen ander motief kon bestaan dan vrijgevigheid
nu de schuld van de autobestuurder aan de aanrijding niet was komen vast te staan.
De toezegging moest zijns inziens als een schenking worden gekwalificeerd, die niet
rechtsgeldig was, omdat niet werd voIdaan aan de desbetreffende wetteIijke vereis-
ten." De rechtbank liet in het midden of de toezegging een erkenning van schuld
inhield en overwoog dat de toezegging een wederkerige overeenkomst had opgeleverd,
waarbij de autobestuurder zich tot betaling van de schade had verplicht tegen een
tegenprestatie van X inhoudende dat deze de zaak niet bij de politie zou aangeven.
Volgens de rechtbank was ingevallen als de onderhavige van vrijgevigheid geen sprake.
Zij achtte van algemene bekendheid dat een voorstel om de politie er buiten te laten
niet gedaan wordt om redenen van liberaliteit, maar vanwege 'de last, het tijdverlies,
de onaangenaamheid, de publiciteit welke men van het optreden van de politie in een
dergelijk geval ducht en menigmaal ook de vrees dat een of meer wetsovertredingen
zullen worden geconstateerd met aIle gevolgen van dien'. Ret slotoordeel van de
rechtbank luidde dat, indien de toezegging (overeenkomst) in casu zou komen vast
te staan, daarmee tevens de verplichting van de autobestuurder om de schade van X
te vergoeden zou vaststaan.

In het onderhavige geval had de toezegging de juridische betekenis van een aanbod
dat door aanvaarding was uitgegroeid tot een wederkerige overeenkomst. Ook in Rb.
Haarlem, 14 juni 1966, NJ 1967, 230 kwam een dergelijke 'toezegging' aan de orde.

27 Vergelijk de artikelen 6:219 en 6:220 BW. Voor een uitvoerig rechtspraak- en literatuuroverzicht met
betrekking tot aanbod en aanvaarding verwijs ik naar Contractenrecht IJ-B en IJ-C (Blei Weissmann).
Zie met name: IJ-B (aanbod), nrs. 445 en 458. Voor uitvoerige literatuurverwijzingen met betrekking
tot de precontractuele fase in het atgerneen, verwijs ik naar: Y.G. Blei Weissmann. Verbintenissenrecht
(losbladige), Art. 217-227.1, aant. 2.

28 Art. 6:217 lid 1 BW: 'Een overeenkomst komttot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan'.
29 Vergelijk hiervoor paragraaf 1.3.
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De uitspraak betrof het geval van een oude dame, die aan een echtpaar, dat haar
jarenlang had verzorgd, had toegezegd dat het na haar overlijden haar woning mocht
kopen voor een bepaalde prijs. Nadat de oude dame was overleden, verkochten de
erfgenamen de woning aan derden. Het echtpaar stelde zich op het standpunt dat de
woning op grond van de destijds gedane toezegging aan hen te koop had moeten worden
aangeboden. De rechtbank oordeelde dat de eenzijdige toezegging van de oude dame
geen uiterste wilsbeschikking inhield en derhalve niet in een testament behoefde te
worden opgenomen. Volgensde rechtbankmoestde toezegging wordengekwalificeerd
als een verkoopbelofte, dat wil zeggen als een onberroepelijk aanbod, waarop de oude
dame niet eenzijdig kon terugkomen. De onberroepelijkheid bing samen met de aard
en strekking van de verleende koopoptie." Het echtpaar kon pas na de dood van
de oude dame beslissen of zij van de verleende koopoptie gebruik wenste te maken,
zodat de toezegging onmiskenbaar onberroepelijk was en derhalve niet gebonden was
aan enige testamentsvorm. De gebondenbeid van de erfgenamen aan de verkoopbelofte
vloeide voort uit een krachtens de wet op hen overgegane contractuele verplichting.
Vervolgens wees de rechtbank de vordering tot vergoeding van de schade, bestaande
uit het verschil tussen de prijs waarvoor het echtpaar het pand had kunnen kopen en
de huidige opbrengst van de verkoop van het pand, aan het echtpaar toe.

In beide bovenstaande voorbeelden werd de toezegging door de rechter uitgelegd
als een (onberroepelijk) aanbod. Wat is echter de rechtswaarde van een precontractuele
toezegging als deze niet als een (onberroepelijk) aanbod kan worden gekwalificeerd?
Deze kwestie kwam aan de orde in HR 18 november 1983, RvdW 1983, 197 (Van
den Berg/Brouwer)":
Van den Berg en Brouwer waren in onderhandeling getreden over de verkoop van
het woonhuis van Van den Berg. Op een zekere zatermiddag deed Brouwer een bod
van fl. 390.000, =. Van den Berg wees dit bod van de hand en gaf te kennen: 'Als
u mij de vier laat zien dan zijn we rond'. 's Avonds deed Brouwer bij Van den Berg
een briefje in de bus met de volgende tekst: 'Voor de goede orde bericht ik u dat ik
maandagochtend een bod op uw woning zal uitbrengen van fl. 400.000, =: ik laat
u dus de "4" zien'. Op maandagochtend liet Brouwer aan de rnakelaar van Vanden
Berg weten dat bij aan zijn voomemen tot het doen van een bod geen gevolg meer
wilde geven en dat bij verder van de koop afzag. In rechte voerde Van den Berg aan
dat tussen partijen een perfecte koopovereenkomst tot stand was gekomen. Volgens
Van den Berg moest in het briefje van Brouwer een uitdrukkelijke toezegging worden
gelezen. Deze toezegging moest ofwel worden opgevat als een acceptatie van het eerder
door hem op zatermiddag gedane aanbod, ofwel als een onberroepelijk aanbod van
Brouwer dat 's zondags door hem was aanvaard. In beide gevallen was door aanvaar-

30 Vergelijk art. 6:219 lid 1 BW: 'Ben aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de
aanvaarding inhoudt of de herroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod voIgt.'

31 Tevens gepubliceerd in AA 35 (1986) 5, p. 379 mel noot van J .M. van Dunne.
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ding een koopovereenkomst tot stand gekomen. De rechtbank oordeelde dat Brouwer
door middel van het litigieuze briefje aan Van den Berg de toezegging had gedaan
het door deze verlangde bod van fl. 400.000, = uit te brengen. Een dergelijke toezeg-
ging kon volgens de rechtbank op een lijn worden gesteld met een aanbod, nu daaraan
geen voorwaarde of voorbehoud was verbonden, zodat Vanden Berg door acceptatie
een perfecte koopovereenkomst tot stand had gebracht. Het hof was een andere mening
toegedaan en overwoog dat het briefje noch als een onherroepelijk aanbod noch als
een aanvaarding van een eerder gedaan aanbod kon worden bestempeld. Ret briefje
behelsde volgens het hof slechts 'de aankondiging van een nieuwe stap in de
onderhandelingen' . Deze aankondiging was rechtens niet bindend maar had in de visie
van het hof wei redelijke zin, omdat Van den Berg zich aldus rustig kon bezinnen
op het standpunt dat hij zou gaan innemen tegenover het nieuwe bod. Dit oordeel
van het hofbleefvervolgens om cassatietechnische redenen bij de Hoge Raad overeind.

De uitkomst van het onderhavige geval acht ik onbevredigend. Naar mijn mening
was in casu door middel van aanbod en aanvaarding wei degelijk een koopovereenkornst
tot stand gekomen." Daarbij plaats ik de kanttekening dar, op het moment dat Van
den Berg zijn vordering aanhangig maakte, het spraakmakende arrest Plas/Valburg"
nog niet was gewezen. Indien Van den Berg zijn vordering mede overeenkomstig
de leer van Plas/Valburg had ingeldeed c.q. had kunnen inkleden, zouden zijn
proceskansen waarschijnlijk groter zijn geweest. Op het arrest Plas/Valburg en de
consequenties hiervan, zal ik in de volgende paragraaf nader ingaan. '..

Een soortgelijke problematiek als in het arrest Van den Berg/Brouwer deed zich
voor in Pres. Rb. Amsterdam 26 augustus 1982, RvdW/KG 1982, 150: Nadat een
sollicitatiegesprek had plaatsgevonden tussen X en het afdelingshoofd personeelszaken
van een ziekenhuis, deed laatstgenoemde jegens X de volgende schriftelijke 'toe-
zegging": 'Hierbij bevestig ik de op 18 mei 1982 gemaakte afspraak dat wanneer de
huidige chef de clinique bij de afdeling Interne Geneeskunde voor 1 september 1982
zijn ontslag indient, wij aan u de voorkeur zullen geven bij de aanstelling van een
nieuwe chef de clinique op bovengenoemde afdeling. ' Toen de huidige chef de clinique
medio juni zijn ontslag had ingediend, yond nogmaals een gesprek tussen X en het
afdelingshoofd personeelszaken plaats. Hierbij werd gesproken over een aanstelling
voor de duur van maximaal een jaar. Eind juni werd door X schriftelijk bevestigd
dat hij hiermee akkoord ging. 1n juli kreeg X van het ziekenhuis te horen dat zijn
aanstelling geen doorgang zou vinden. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
had tussentijds de subsidiekraan dichtgedraaid en dit vormde voor het ziekenhuis de
aanleiding om geen nieuwe chef de clinique meer aan te stell en. Een en ander lag
overigens in de lijn van een reeds eerder door het ziekenhuis ingenomen beleidsstand-

32 Verge1ijkin deze1fdezin: I.M. van Dunne, AA 35 (1986) 5, p. 382; ],M. van Dunne, Verbintenissen-
recht, Deel 1, Contractenrecht, 1993, pp. 56-57.

33 HR 18juni 1982, Nl 1983,723.
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punt. In kort geding vorderde X het ziekenhuis te veroordelen v66r 1 september 1982
een arbeidsovereenkomst met hem te sluiten. Als primaire grondslag voerde X aan
dat de schriftelijke toezegging van het afdelingshoofd moest worden gekwalificeerd
als een onherroepelijk aanbod dat door schrifteIijke aanvaarding zijnerzijds was uitge-
groeid tot een (voor-)overeenkomst, waarop het ziekenhuis niet eenzijdig mocht
terugkomen. Subsidiair betoogde X dat de goede trouw het ziekenhuis tot het sluiten
van de arbeidsovereenkomst verplichtte. De schriftelijke toezegging, alsmede het later
gevoerde gesprek, waren dermate concreet dat hij er gerechtvaardigd op mocht ver-
trouwen dat hij een aanstelling zou krijgen. Hierbij moest volgens X tevens in ogen-
schouw worden genomen dat het ziekenbuis onzorgvuIdig had gehandeld door noch
in zijn toezegging noch in de gevoerde gesprekken enig voorbehoud te maken ten
aanzien van het ingenomen beleidsstandpunt. De President wees X' vordering van
de hand. Hij oordeelde dat in de toezegging geen onherroepelijk aanbod kon worden
gelezen. Voorts overwoog hij dat de toezegging het ziekenhuis niet in die mate bond
dat het verplicht was tot aanstelling over te gaan, nu duidelijk was geworden dat
vervulling van de vacature (vooral financieel) bezwaarlijk was geworden en het om
deze reden hiervan wilde afzien.

In tegenstelling tot de zaak Van den Berg/Brouwer gold voor de onderhavige
procedure dat, op het moment dat X zijn vordering instelde, het arrest PlaslValburg
al wei was gewezen. In zijn subsidiaire vordering had X hieraan ook (impliciet) gerefe-
reerd. De terughoudende opstelling van de President dienaangaande laat zich echter
verklaren door de aard van X' vordering in samenhang met het karakter van het kort
geding. De door X gevorderde voorziening (veroordeling tot het sluiten van een
arbeidsovereenkomst) kon bezwaarlijk worden toegewezen, omdat zij bij wege van
een voorlopige maatregel een onherstelbare verandering in de rechtsverhouding tussen
X en het ziekenhuis teweeg zou brengen. Ten aanzien van het oordeel van de President,
dat in de toezegging van het afdelingshoofd personeelszaken geen onherroepelijk aanbod
kon worden gelezen, is mijn inschatting dat bevoegdheidsvragen hierbij een rol hebben
gespeeld. Men kan zich namelijk afvragen of het afdelingshoofd wei bevoegd was
om namens het ziekenhuis een onherroepelijk aanbod te doen.

2.1.2 Precontractuele toezeggingen en afgebroken onderhandelingen; het arrest
Plas//Valburg

Overeenkomsten komen vaak tot stand na een langdurig proces van besprekingen en
onderhandelingen. Dit geldt met name voor overeenkomsten, die betrekking hebben
op min of meer ingewikkelde prestaties en waarbij grote financiele belangen op het
spel staan. Men denke aan projectontwikkelingsovereenkomsten, aan bedrijfsovernames,
aandelentransacties e.d .. Het strakke model van aanbod en aanvaarding, zoals
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neergelegd in de artikelen 6:217 e. v. BW34, gaat bij de totstandkoming van dergelijke
overeenkomsten meestal niet op. Veeleer is sprake van een dynamisch proces, waarin
partijen naar elkaar toegroeien, waarbij zij, naarmate de onderhandelingen vorderen.
meer verwachtingen bij elkaar wekken. Op een zeker moment bereiken zij overeenstem-
ming (of niet), zonder dat aanbod en aanvaarding daarbij echt aan te pas komen."
Een en ander kwam ook naar voren in enkele in de vorige paragraaf behandelde
voorbeelden.

De relatie tussen onderhandelende partijen is een door de goede trouw beheerste
rechtsverhouding, die medebrengt dat zij hun gedrag mede moe ten laten bepaIen door
elkaars gerechtvaardigde belangen, zo werd overwogen in HR 15 november 1957,
NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp). Waar men lange tijd op grond van het beginsel der
contractsvrijheid had aangenomen dat tussen onderhandelende partijen pas gebondenbeid
kon ontstaan op het moment van totstandkoming van de overeenkomst of vanaf het
moment dat een (onberroepelijk) aanbod was gedaan, is men deze opvatting sedert
het arrest Baris/Riezenkamp langzamerhand gaan loslaten. De definitieve doorbraak:
volgde in HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (Plas/VaIburg). In dit arrest overwoog de
Roge Raad dat 'niet uitgesloten is dat onderhandelingen over een overeenkomst in
een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken zelf van die onderhandelingen
aIs in strijd met de goede trouw moet worden geacht, omdat partijen over en weer
mochten vertrouwen dat enigeriei contract in ieder gevaI uit de onderhandelingen zou
resulteren'. Volgens de Hoge Raad kon in zo'n situatie ook plaats zijn voor een
verplichting tot vergoeding van gederfde winst. Hij voegde daar bovendien aan toe,
dat een verplichting tot vergoeding van tijdens de onderhandelingen gemaakte kosten
'zelfs zou kunnen bestaan aIs de onderhandelingen nog niet in een zodanig stadium
zouden zijn geraakt dat de gemeente die onderhandelingen niet meer had mogen
afbreken, maar reeds weI in een stadium dat zulk afbreken haar in de gegeven
omstandigheden niet meer zou hebben vrijgestaan zonder de door Plas gemaakte kosten
geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te nemen'. Aldus maakte de Hoge Raad
onomwonden duidelijk dat gebondenbeid tussen onderhandelende partijen niet aileen

34 Het door de NBW-wetgever voorgestane model van aanbod en aanvaarding, is in de doctrine hevig
bekritiseerd. Het model zou een te schernatische en onrealistische voorstelling geven van de wijze
waarop contractendoorgaans tot stand komen. De tekortkomingenzouden met name aan het licht komen
ten aanzien van ingewikkeldecontractendie veelal eerst totstandkomenna langdurige onderhandelingen.
Zie voor kritiek o.m.: J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het
verbintenissenrecht, Zwolle 1989, pp. 87 e.v ..

35 Voor uitvoeriger beschouwingen omtrent onderhandelingen, het afbreken daarvan en de mogelijke
rechtsgevolgen daarvan, verwijs ik naar o.m.: M.A.M.C. van den Berg, Samenwerkingsvormen in
de bouw, dissertatie Tilburg, 1990, pp. 256 e.v.; M.A.M.C. van den Berg, Plas-Valburg in de
toekomende tijd, in: In het nu, wat worden zal (Schoordijk-bundel), Deventer, 1991, pp. 15 e.v.;
Y.G. BleiWeismann, Verbintenissenrecht(losbladige), Art. 217-227.1, aant. 36e.v.; H.J. de Kluiver,
Onderhandelen en privaatrecht, Deventer, 1992; H.C.F. Schoordijk, Onderhandelen te goedertrouw,
Deventer, 1984; J.B.M. Vranken, t.a.p., pp. 88 e.v ..
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kan ontstaan als de onderhandelingen worden afgesloten met een contract, maar onder
omstandigheden ook al eerder. Blijkens de hierboven geciteerde overwegingen,
onderscheidt de Hoge Raad hiertoe drie stadia:
1. Ret stadium waarin het afbreken van de onderhandelingen zonder meer geoorloofd
is;
2. het stadium in de onderhandelingen waarin weI afgebroken mag worden, maar Diet
zonder vergoeding van tijdens de onderhandelingen gemaakte kosten;
3. het stadium waarin het afbreken zelf in strijd is met de goede trouw en ook plaats
kan zijn voor vergoeding van gederfde winst.

In latere arresten is de 'over-en-weer-formule' van Plas/Valburg enigszins
gemoduleerd. In HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 1017 (VSHlShell) oordeelde de Roge
Raad dat bij de beoordeling van de vraag, of een afbreken van onderhandelingen in
strijd is met de goede trouw, Diet doorslaggevend is of beide partijen mochten
vertrouwen dat de" overeenkomst tot stand zou komen, maar slechts of daarop mocht
worden vertrouwd door de wederpartij van degene die de totstandkoming van de over-
eenkomst verhinderde, InHR 31 mei 1991, NJ 1991, 647 (Vogelaar/Skil) werd deze
modulatie herbevestigd. Tevens werd in laatstgenoemd arrest het toepassingsgebied
van de Plas/valburg-maatstaf verruimd. Op deze verruiming kom ik in de volgende
paragraaf nog terug.

Wat is nu de betekenis van het vorenstaande met betrekking tot toezeggingen die
zijn gedaan tijdens onderhandelingen over het sluiten van een overeenkomst?
Enerzijds blijft naar mijn mening overeind dat een precontractuele toezegging onder
omstandigheden, mede afhankelijk van haar aard en inboud, gekwalificeerd moet
worden als een (onberroepelijk) aanbod dat door aanvaarding kan uitgroeien tot een
overeenkomst. Anderzijds biedt de vertrouwensmaatstaf van Plas/Valburg de
mogelijkheid dat, in situaties waarin een precontractuele toezegging niet als een
overeenkomst of aanbod kan worden uitgelegd, desondanks gebondenheid kan worden
aangenomen. Dat wit zeggen: in het licht van Plas/Valburg is denkbaar dat een
precontractuele toezegging (direct of indirect) tot gevolg heeft dat partijen de vrijheid
verliezen om de onderhandelingen (zonder meer) af te breken" of om met derden
in onderhandeling te treden". Tegen deze achtergrond had de uitkomst van de in
de vorige paragraafbehandelde zaak Van den Berg/Brouwer anders (en bevredigender)
kunnen zijn, indien Van den Berg zijn vordering had ingekleed c.q. had kunnen
inkleden overeenkomstig de leer van Plas/Valburg.

36 Het gaat dus niet om de verwachting dat 'enigerlei' contract (zie PlasNalburg) tot stand zal komen,
maar om de verwachting dat 'de' overeenkornst, waarover is onderhandeld, tot stand zal kornen.

37 Vergelijk o.rn.: Rb. Dordrecht 120k:tober 1966, BR 1967, p. 50; Pres. Rb. 's-Gravenhage 13 ok:tober
1983, KG 1983, 332.

38 Zie o.m.: Pres. Rb. Middelburg 28 februari 1984, KG 1984, 85; Pres. Rb. Arnhem 31 oktober 1986,
KG 1986, 500; Pres. Rb. Breda 10 april 1987, KG 1987, 207.
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Bij het vorenstaande teken ik aan, dat het in de regel aanbeveling verdient om
precontractuele toezeggingen niet afzonderlijk te bezien, maar te plaatsen binnen het
kader van de onderhandelingsstadia zoals geformuleerd in Plas/Valburg. In deze
zienswijze wordt geen afbreuk gedaan aan het dynamische karakter van onderhande-
lingen. Een toezegging op zich is een eenmalige gebeurtenis, die mondeling of schrifte-
lijk plaatsvindt. Een toezegging, gedaan tijdens onderhandelingen over het sIuiten
van een overeenkomst, kan echter in het licht van Iatere omstandigheden, gebeurte-
nissen en feiten worden achterhaald. 39 Hiermee wil ik niet zeggen dat een dergelijke
toezegging rechtens irrelevant zou zijn. Integendeel, van een toezegging zaI meestal
een verhoogd vertrouwen uitgaan, opdat eerder geconcludeerd zal kunnen worden,
dat de onderhandelingen zich in het tweede of derde stadium van PlaslV alburg
bevinden, met aIle rechtsgevoIgen van dien. Waar het mij om gaat en wat ik duidelijk
pro beer te maken is, dat in dit verband in beginsel geen behoefte bestaat aan een
afzonderlijke rechtsfiguur 'toezegging' die ten koste gaat van de dynamiek van de
onderhandelingsfase."

Zoals altijd bestaan er echter uitzonderingen op de regel. In bepaalde situaties
kan een precontractuele toezegging, min of meer los van de stadia van Plas/Valburg,
een verplichting tot dooronderhandelen in het Ieven roepen. Dit was bijvoorbeeld het
gevaJ in Pres. Rb. Den Bosch 17 april 1986, KG 1986.226:
De RK Parochie Sint Joris was eigenares van het Sint Jorishuis te Eindhoven. De
sociale academie 'Den Elzent' was huurder van het gebouw en onderhandelde met
de Parochie over verlenging van de huur en over de mogelijke koop van het Sint Joris-
huis. De stichting 'Het Witte Huis' had als belanghebbende bij het betrokken pand
tegenover de Parochie duidelijke belangstelling getoond voor de aankoop van het
gebouw. De Parochie was op de hoogte van het feit dat de Stichting de mogelijkheid
onderzocht om, in overeenstemrning met haar statutaire doelomschrijving, het Sint
lorishuis in eigendom te verwerven. In een brief schreef het bestuur van de Parochie
aan de Stichting onder meer het voIgende: 'Thans zullen wij in opdracht van de
parochievergadering moeten nagaan of Iangs de door deze aangegeven weg tot oplossing
van de problematiek rond het Jorishuis kan worden gekomen. Wij zullen U daarvan
op de hoogte houden.' Naderhand verkocht de Parochie, zonder verder met de Stichting
te hebben onderhandeld en zonder de Stichting op de hoogte te hebben gehouden,
het Jorishuis aan een derde. Stichting 'Het Witte Huis' vorderde in kort geding een
bevel tot voortzetting van de onderhandelingen en een verbod om handelingen te
verrichten die zouden kunnen Ieiden tot het transport van het Sint Jorishuis, een en
ander op straffe van verbeurte van een dwangsom. De Stichting baseerde haar vorde-

39 Hetzelfde geldt naar mijn mening voor 'letters of intents , , raam-, basis-, deelovereenkomsten en andere
precontractuele regelingen, met al hun fraaie benamingen. Zie uitvoeriger dienaangaande o. m. : Asser-
Hartkamp 0, nr. 13; Y.G. Blei Weissmann, Verbintenissenrecht(losbladige), Art. 217-227.0, aant.
111-119; H.J. de Kluiver, t.a.p., pp. 103 e.v.; W.S.M. Schut, Letters of intent, 1986.

40 Zie in soortgelijke zin: H.l. de Kluiver, t.a.p., p. 127; 1.B.M. Vranken, t.a.p., p. 116.
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ringen op de omstandigheid, dat de Parochie haar toezegging om de Stichting op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het Sint Jorishuis, Diet was nagekomen.
De President oordeelde:

'( ... ), dat gedaagde, gelet op de betekenis die eiseres redelijkerwijs aan die toezegging
mocht toekennen, onzorgvuldig heeft gehandeld jegens eiseres, die als direct beIanghebbende
bij het Sint Jorishuis tegenover gedaagde duidelijk belangstelling had getoond voor aankoop
van voormeld gebouw, door zonder haar toezegging gestand te doen en zonder verder met
eiseres in onderhandeling te treden, het Sint Jorishuis aan een willekeurige derde te
verkopen. '

Volgens de President had 'Het Witte Huis' recht op en belang bij nader overleg met
de Parochie, om te bezien of, en zo ja hoe. een verkoop alsnog kon worden
gerealiseerd. De Parochie werd veroordeeld om iedere handeling na te laten die zou
kunnen leiden tot het transport van het Sint Jorishuis voor I juli 1986, op straffe van
verbeurte van een dwangsom. Voorts werd zij veroordeeld om binnen een week na
de betekening van het vonnis in onderhandeling te treden met 'Het Witte Huis' om
te proberen tot eigendomsoverdracht aan deze stichting van het Sint Jorishuis te komen.
Hierbij moest volgens de President wel in aanmerking worden genomen dat de
onderhandelingsvrijheid van partijen beperkt was omdat het pand reeds was verkocht
aan een derde."

41 Hoe dit laatste moet worden verstaan, is niet helemaal duidelijk. 'Het Witte Huis' kreeg tot I juli 1986
(tot deze datum gold het opgelegde verbod om handelingen met derden te verrichten) de kans om alsnog
een koop te realiseren, maar de onderhandelingsvrijheid was beperkt, omdat de Parochie gebonden
was aan de reeds gesloten koopovereenkornst. Was het de bedoeling dat de Parochie moest pogen
de gesloten overeenkomst ongedaan te rnaken? Denkbaar is dat de koper te kwader trouw was en door
te profiteren van het niet gestand doen van de door de Parochie gedane toezegging, onrechtmatig had
gehandeld jegens 'Het Witte Huis'. De mogelijkheid bestond alsdan, dat de Parochie en de koper bij
wege van schadevergoeding in natura veroordeeld zouden worden tot het ongedaan maken van de
gesloten koopovereenkomst. Stel, dat de koper niet te kwader trouw was en de heronderhandelingen
tussen 'Het Witte Huis' en de Parochie zouden hebben geleid tot een koopovereenkomst. Dan zou
sprake zijn geweest van een dubbele verkoop en hadden beide kopers in beginsel aanspraak kunnen
maken op levering van het Jorishuis. Voor dergelijke situaties bepaalt art. 3:298 BW (vergelijk
dienaangaande tevens HR 11 februari 1994, NJ 1994, 50), dat in de onderlinge verhouding tussen
de schuldeisers het oudste recht op levering voorgaat, teozij uit de wet, uit de aard van hun rechten
of uit de redelijkheid en billijkheid anders voortvloeit. Inbeginsel is het tijdstip van het ontstaan van
het recht op levering bepalend, hetgeen in de onderhavige casus zou hebben betekend dat het recht
van de eerste koper voorging. Ofvloeide uit de redelijkheid en billijkheid voort dat het vorderingsrecht
van 'Het Witte Huis' voorging? lk sluit dit niet uit en de President, blijkens het opgelegde bevel tot
dooronderhandelen, blijkbaar ook niet. Ondanks aIle mogelijke problemen die konden ontstaan, achtte
de President een bevel tot dooronderhandelen nog zinvol en moest de Parochie de consequenties dragen
van het niet gestand doen van haar toezegging. AI met al een vergaande en gedurfde uitspraak van
de President.
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De onderhavige uitspraak toont aan dat niet aile precontractuele kwesties zich laten
oplossen aan de hand van Plas/Valburg. Moeilijk kan staande worden gehouden dat
de Parochie rechtens tot dooronderhandelen was verplicht omdat de onderhandelingen
zich reeds in een vergaand stadium bevonden. De eigenlijke onderhandelingen tussen
de Parochie en 'Het Witte Huis' moesten immers nog beginnen. Mijns inziens vloeide
de verplichting tot dooronderhandelen in casu, los van de Plas/Valburg-maatstaf, recht-
streeks voort uit de toezegging.

Een en ander voert mij tot een bespreking van het eerdervermelde arrest
Vogelaar/Skil".

2.1.3 Precontractuele toezeggingen en het staken van voorbereidingen op een overeen-
komst anders dan door het ajbreken van onderhandelingen; het arrest
Vogelaar/Skil

In bepaalde gevallen komt een overeenkomst noch tot stand door aanbod en
aanvaarding, noch via een proces van onderhandelingen. Zo' n (ui tzonderlij ke) situatie
deed zich voor in HR 31 mei 1991, NJ 1991, 647 (VogelaarISkil. Dit arrest is met
name interessant vanwege de toezegging die erin aan de orde kwam. Het gevallag
als voigt:
Vogelaar werd in het voorjaar van 1985 door Skil ingeschakeld bij een project dat
het opzetten van een een door Skil te sponsoren wielerploeg tot doel had. De bedoeling
was dat met een totaalbudget van 2,5 miljoen een professionele wielerploeg zou worden
samengesteld, van welk budget Skil 60% voor haar rekening zou nemen. Voor het
resterende gedeelte (40 %) zou een co-sponsor worden gezocht. Met Vogelaar werd
afgesproken dat hij zijn activiteiten in het kader van het project op basis van een onkos-
tenvergoeding zou verrichten. Skil deed daarbij aan Vogelaar de toezegging dat hij
de functie van ploegleider/teammanager kon gaan innemen in de door Skil op te richten
stichting waarin de wielerploeg na formatie zou worden ondergebracht. Toen Skil
en Vogelaar (bijgestaan door Gerrie Knetemann), na enige maanden er nog steeds
niet in waren geslaagd de benodigde co-sponsor te vinden, besloot Skil van de formatie
van de wielerploeg af te zien. Het project werd gestaakt waardoor Vogelaar zijn kansen
om ploegleiderlteammanager te worden verloren zag gaan. Vogelaar stapte naar de
rechter en vorderde vergoeding van het positief contractsbelang. Primair voerde hij
aan dat Skil wanprestatie had gepleegd door geen uitvoering te geven aan de tussen
partijen gesloten overeenkomst. Subsidiair verweet hij Ski! onrechtmatig te hebben
gehandeld doordat deze hem de functie van ploegleider/teammanager had toegezegd,
welke toezegging niet gestand was gedaan. De rechtbank oordeelde dat de door partijen
beoogde overeenkomst niet tot stand was gekomen, maar achtte de vordering van

42 HR 31 mei 1991, NJ 1991,647.
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Vogelaar desondanks toewijsbaar, omdat Skil in strijd met de precontractuele goede
trouw had gehandeld. In hoger beroep werd het oordeel, dat tussen partijen geen sprake
was van een perfecte overeenkomst, bekrachtigd. Ret oordeel dat Skil de precon-
tractuele goede trouw had geschonden, werd door het hof evenwel als volgt vernietigd:
'Vogelaar heeft niet gesteld dat partijen over en weer erop mochten vertrouwen dat
uit hun onderhandelingen in ieder geval enigerlei contract zou resulteren. Aldus kan
er geen sprake van zijn dat Vogelaar schadevergoeding in zijn positief contractsbelang
kan vorderen, zoals hij betoogt. Ret gestelde rechtvaardigt die vordering niet. '43

De eerste kwestie die in cassatie aan de orde kwam, was of het hof een onjuiste
vertrouwensmaatstaf had aangelegd. Volgens Vogelaar zou bet bof bebben rniskend
dat in casu van eigenlijke contracts-'onderhandelingen' geen sprake was. De Hoge
Raad oordeelde dat de juistheid van deze stelling in bet midden kon blijven, omdat:

'ook als partijen anders dan door 'onderhandelingen' betrokken zijn bij bet voorbereiden
van een tussen hen te sluiten overeenkomst, zal in het aLgemeen (curs., I.M.) dezelfde
maatstaf voor toepassing inaanmerking komen als in geval van afgebroken contractsonder-
handelingen moet worden gebanteerd bij de beoordeling van de vraag of het afbreken
tegenover de wederpartij onaanvaardbaar is.'

Aldus gaf de Hoge Raad een belangrijke uitbreiding aan het toepassingsgebied van
de vertrouwensmaatstaf van Plas/Valburg."
De tweede kwestie in cassatie luidde ofhet hof ten onrechte de oude 'over-en-weer'-
formule van PlaslValburg had gehanteerd en niet de gemoduleerde formule van

43 In een obiter dictum overwoog het hofnog het volgende: 'Het geheel overziende komt het er op neer
dat Skil tezamen met onder andere Vogelaar een wielerploeg heeft willen formeren, waartoe in de
opbouwfase ook enkele renners zijn gecontracteerd, en dat die poging door het niet vinden van een
co-sponsor is rnislukt, Niet valt in te zien, te meer nu Vogelaar voldoende op de hoogte was, waarom
het breken met het voomemen hem in die wielerploeg een functie te geven, onder deze omstandigheden
niet te goeder trouw zou zijn, ook al zou het waar zijn dat Vogelaar mede met het oog op zijn toekomst
in de commerciele sportwereld een functie in de Koninklijke Landrnacht zou hebben opgegeven. Vogelaar
heeft zich welbewust begeven in een operatie die risico's in zich borg en die risico's hebben zich
verwezenlijkt. '

44 Gesteld kan worden dat hiermee het destijds door de NBW-ontwerpers voorgestelde art. 6.5.2.8a als
geldend recht kan worden beschouwd. Art. 6. 5.2.8a luidde: 'Onderhandelende partijen zijn 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 gerechtvaardigde vertrouwen van de
wederpartij in het tot stand kornen van een overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden
van het geval onaanvaardbaar zou zijn.' Dit artikel werd op 13 september 1985 (17541, nr. 9) in het
ontwerp-NBW opgenomen en op 30 juni 1987 bij amendement (17541, nr. 16) weer geschrapt. Het
artikel werd destijds in het ontwerp opgenornen, omdat het de rechtspraak inzake precontractuele
verhoudingen, in het bijzonder het arrest Plas/V alburg, beoogde te codificeren. Het werd echter weer
geschrapt omdat de TweedeKamer de rechtspraak nog niet uitgekristalliseerd achtte. Zie nader omtrent
art. 6.5.2.8a: Y.G. Blei Weissmann, Verbintenissenrecht (losbladige), Art. 217-227.1, aant.3.
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VSH/She1l45
• Volgens Vogelaar kwam het in de gegeven omstandigheden niet aan

op het al dan niet gerechtvaardigde vertrouwen van beide partijen in het tot stand
komen van de (aanstellings-)overeenkomst, maar ging het er slechts om of hij hierop
had mogen vertrouwen. Onder verwijzing naar het arrest VSH/Shell overwoog de
Hoge Raad dat deze stelling van Vogelaar op zichzelf juist was. Tot cassatie kon dit
evenwel niet leiden omdat in het oordeel van het hof besloten lag dat Vogelaar er
niet gerechtvaardigd op had mogen vertrouwen dat de (aanstellings- )overeenkomst
tot stand zou komen.

Ingevallen als de onderhavige, waarin beoordeeld moet worden of het al dan niet
onaanvaardbaar is dat de voorbereiding op een overeenkomst wordt stopgezet (anders
dan door het afbreken van onderhandelingen), is in het algemeen de gemoduleerde
vertrouwensformule van Plas/Valburg van toepassing. Dat wil zeggen, uitgangspunt
is dat getoetst moet worden of de wederpartij van degene die de voorbereidingen staakt
erop mocht vertrouwen dat de beoogde overeenkomst tot stand zou komen. In de zaak
Vogelaar/Skil kon van een zodanig (vergaand) vertrouwen aan de zijde van Vogelaar
geen sprake zijn. Skil had aan Vogelaar weliswaar een concrete toezegging gedaan,
maar deze was niet ongeclausuleerd. Een redelijke uitleg van de toezegging bracht
mee dat Vogelaar pas als ploegleider/teammanager aangesteld zou (kon) worden, indien
en voor zover de wielerploeg daadwerkelijk van de grond zou komen. Vogelaar was
er uitdrukkelijk van op de hoogte dat biertoe eerst een co-sponsor moest worden
gevonden. Zolang zich nog geen co-sponsor had aangediend mocht Vogelaar er
derhalve niet op vertrouwen dat bij als ploegleider/teammanager zou worden aangesteld.

Met zijn formulering 'in het algemeen' heeft de Hoge Raad in VogelaarlSkil de
mogelijkheid opengelaten dat de aanvaardbaarheid van het staken van de voorberei-
dingen op een overeenkomst in bepaalde situaties niet getoetst moet worden aan de
(gemoduleerde) vertrouwensmaatstaf van PlasIValburg. De vraag laat zich stellen
aan welke situaties in dit verband gedacht kan (moet) worden.
Naar mijn mening zou een dergeli jke situatie zich in Vogelaar/Skil hebben voorgedaan,
indien Skil na het doen van haar toezegging tegenover Vogelaar geen enkele poging
in het werk zou hebben gesteld om een geschikte co-sponsor te vinden. Door Vogelaar
bij het project te betrekken, en door Vogelaar onder voorbehoud de functie van ploeg-
leider/teammanager toe te zeggen, kwam mijns inziens op Skil de precontractuele
verplichting te rusten om op zoek te gaan naar een co-sponsor teneinde de benodigde
financien te vergaren. In het feitencomplex dat aan het arrest Vogelaar/Skil ten
grondslag lag, had Skil deze precontractuele verplichting naar behoren vervuld. Zij
had naarstig gezocht naar een co-sponsor en toen dit na verloop van tijd tevergeefs
bleek, stond het haar in redelijkheid vrij om van het project af te zien. Wanneer Skil
geen redelijke pogingen ondemomen zou hebben om een co-sponsor te vinden. zou
zij haar precontractuele verplichting wel hebben geschonden en zou het haar mijns

45 HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 1017. Zie de vorige paragraaf.
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inziens niet vrij hebben gestaan om de voorbereidingen op de formatie van de
wielerploeg stop te zetten. Ondanks dat Vogelaar op dat moment er nog niet ge-
rechtvaardigd op mocht vertrouwen dat hij aangesteld zou worden, zou eenzijdige
stopzetting van het project derhalve onaanvaardbaar zijn geweest. De onaanvaardbaar-
heid zou alsdan, los van de vertrouwensmaatstaf van Plas/Valburg, zijn voortgevloeid
uit het in strijd met de precontractuele goede trouw beletten van de mogelijkheid dat
de aan de toezegging verbonden voorwaarde (voorbehoud) in vervulling kon gaan.
Hier gaat een vergelijking op met overeenkomsten die onder opschortende of ont-
bindende voorwaarde wordengesloten. Ingeval bijvoorbeeld in een koopovereenkomst
ten behoeve van de koper een ontbindende voorwaarde in de vorm van een
financieringsvoorbehoud is opgenomen, is hij verplicht al het mogelijk in het werk
te stellen om de financiering van het aangekochte te realiseren. Doet hij dit niet, dan
kan hij in beginsel niet te goeder trouw de ontbinding van de koopovereenkomst inroe-
pen. 46

2.2 Toezeggingen in precontractuele verhoudingen die wei met een overeenkonN
worden afgerond

Na de beschouwingen over precontractuele toezeggingen die niet tot de totstandkoming
van een overeenkomst hebben geleid, rijst de vraag hoe de rechtsgevolgen van een
precontractuele toezegging bepaald moeten worden wanneer de beoogde overeenkomst
wel tot stand komt.

Het antwoord op deze vraag levert doorgaans niet al te veel problemen op. Indien .
hetgeen tijdens de precontractuele fase is toegezegd betrekking heeft op de later
overeengekomen c.q. contractueel vastgelegde prestaties, dan geldt in beginsel dat
de toezegging deel is gaan uitmaken van de inhoud van de overeenkomst. De rechtsge-
volgen van de precontractuele toezegging worden met andere woorden bepaald door
de overeenkomst. Hoe dit in concreto uitpakt, is afhankelijk van de uitleg van de over-
eenkomst. Maatstaf hierbij is wat partijen tegenover elkaar hebben verklaard, hoe
zij zich hebben gedragen, en wat zij in de gegeven omstandigheden over en weer
redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden."

46 Vergelijk omtrent het in vervulling gaan van een opschortende of ontbindende voorwaarde: Asser-
Hartkamp II, nrs. 169 e. v .. Zie tevens art. 3:38 en afdeling 6.1. 5 BW, waarop ik in hoofdstuk 4,
paragraaf 4.5 nader zal ingaan.

47 Dit is een vrije vertaling van de uitlegmaatstafvoor overeenkomsten die de Hoge Raad heeft aangelegd
in het bekende Haviltex-arrest (HR 13 maart 1981. NJ 1981. 635). Deze maatstafis in laterearresten
verschillende malen herhaald en toegepast, Daarbij teken ik aan datop CAO' s eenandere uitlegmethode
van toepassing is. Volgens de Hoge Raad moeten CAO's op een andere wijze worden uitgelegd en
geinterpreteerd dan overeenkomsten in het algemeen. Ingevolge HR 17 september 1993, NJ 1994,
173 en HR 24 september 1993, NJ 1994, 174 geldt dat 'voor de uitleg van de bepalingen van een
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Dat niet aItijd even gemakkelijk kan worden bepaald of een precontractuele
toezegging al dan niet deel is gaan uitmaken van een later tot stand gekomen
overeenkomst, blijkt uit HR 11 maart 198848:

Vanuit zijn caravan, die stond op een door Ter Hofstede geexploiteerde camping te
Egmond, had Van der Sluis gedurende tienjaar fietsen verbuurd. In 1984 verkocbt
Van der Sluis zijn caravan aan Ter Hofstede en verplaatste bij zijn fietsenverbuurbe-
drijfje naar zijn woning die tegenover de camping lag. Tijdens de onderhandelingen
over de verkoop van de caravan had Ter Hofstede toegezegd dat bij geen fietsen zou
gaan verburen en 'niet aan zijn eten zou komen'. In weerwil van deze toezegging
ging Ter Hofstede eenjaar later toch fietsen verburen. In kort geding vorderde Van
der Sluis, Ter Hofstede te bevelen zijn fietsenverhuur te staken. Van der Sluis beriep
zicb op de toezegging, waarvan de niet-nakoming wanprestatie althans een onrecbtmati-
ge daad opleverde. De President oordeeide dat niet gebleken was dat de toezegging
verband bield met de verkoop van de caravan of dat de toezegging voorwaarde was
geweest bij bet totstandkomen van de koopovereenkomst. De caravan was verkocbt
voor een prijs die overeen kwam met de marktwaarde. De vraag of Ter Hofstede
al dan niet fietsen zou gaan verburen had bij de prijsbepaling geen rol gespeeid. Omdat
ook voor bet overige niet kon worden vastgesteld dat tegenover de toezegging enige
tegenprestatie van Van der Sluis stond, moest volgens de President worden aangenomen
dat Ter Hofstede zich niet rechtens had willen verbinden zicb voor altijd van de verbuur
van fietsen te zullen onthouden. Desondanks besliste bij dat Ter Hofstede zich
gedurende twee campingseizoenen van fietsenverbuur moest onthouden. Hiertoe
overwoog bij dat de toezegging niet elke juridische binding kon worden ontzegd, want:
'belofte maakt schuld'. In boger beroep oordeeide het bof, dat de uitIatingen van Ter
Hofstede niet als een toezegging konden worden bestempeld, althans niet als een toe-
zegging waaraan Van der Sluis de gerechtvaardigde verwacbting mocht ontlenen dat
Ter Hofstede zicb van fietsenverhuur zou onthouden. Dit oordeel bleef in cassatie
overeind, omdat bet vanwege zijn feitelijke grondslag niet nader kon worden getoetst.
Dit laatste was op zicb jammer, omdat de Hoge Raad - wanneer feitelijk was komen
vast te staan dat sprake was van een toezegging -, een principiele uitspraak had kunnen
doen over de toezegging in relatie tot de later tot stand gekomen koopovereenkomst.

CAO, de bewoordingen daarvan, gelezen in bet Licht van de gehele telcst van die overeenkomst, in
beginsel van doorslaggevende betekenis zijn'. Op de bedoelingen van de CAO-onderbandelaars. die
niet recbtstreelcs uit de schriftelijke tekst van de CAO afgeleid kunnen worden, kan in beginsel geen
beroep worden gedaan. De letterlijke bewoordingen van de CAO zijn in de visie van de Hoge Raad
van doorslaggevende betekenis, omdat individuele werknemers (en werkgevers) bij de totstandkoming
van CAO's niet zijn betrokken, zodat de CAO doorgaans geen andere interpretatiebron beeft dan haar
bewoordingen. Vandaar ook dat aan de tekst van een CAO boge eisen van duidelijkheid moeten worden
gesteld.

48 Dit ongepubliceerde arrest wordt in bet kort besproken in: J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie-
en onderzoeksplichten in bet verbintenissenrecbt, Zwolle, 1989, p. 119.
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Het was in casu immers de vraag of de toezegging afzonderlijk moest worden
beoordeeld of dat zij deel was gaan uitmaken van de koopovereenkomst. Persoonlijk
ben ik van mening dat de onderhavige toezegging in ieder geval niet los van de
koopovereenkomst kon worden gezien. De toezegging werd gedaan tijdens de
onderhandelingen over de verkoop van de caravan, en hield reeds om deze reden ver-
band met de verkoop. De toezegging moest derhalve mede worden uitgelegd in het
licht van de koopovereenkomst. In dit verband dienen zich een aantal vragen aan die
medebepalend zijn voor de juridische betekenis van de toezegging. Waarom verkocht
Van der Sluis zijn caravan? Zou hij de caravan ook hebben verkocht als de toezegging
niet was gedaan? Hoe zou de situatie op de camping zijn geweest als Van der Sluis
de caravan niet had verkocht? Zou Ter Hofstede, ingeval de caravan niet was verkocht,
ook hebben besloten zelf fietsen te gaan verhuren? Mede aan de hand van deze vragen
had rnijns inziens in casu beoordeeld moeten worden of de toezegging tot de inhoud
van de koopovereenkomst was gaan behoren.

2.3 Toezeggiogeo, gedaan tijdens de uitvoeringsfase oflooptijd van een over-
eenkomst

2.3.1 De 'contractuele' toezegging moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van
de aard van de overeenkomst; het arrest FrenkellKRO

Toezeggingen, die worden gedaan tijdens de uitvoering of looptijd van een overeen-
komst, moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van de aard van de overeen-
komst. Dit is metzoveel woorden uitgemaakt in HR 1juli 1985, NJ 1986, 692 (Fren-
kel/KRO).
Het arrest betrof het geval van een free-lance auteur, Frenkel genaamd, die met de
KRO een overeenkomst had gesloten tot het vervaardigen van een documentaire-film.
In de overeenkomst was het voorbehoud opgenomen dat de KRO niet verplicht was
de film uit te zenden. In 1982 werd door Wijsen, een afdelingschefbij de KRO-televi-
sie, namens de KRO de eindversie van de film aanvaard. Frenkel kreeg zijn honorarium
en voorts werden al zijn gemaakte onkosten vergoed. Wijsen deed Frenkel de
toezegging dat de film door de KRO zou worden uitgezonden. Nadat Wijsen de KRO
verlaten had, ontving Frenkel in mei 1983 het bericht van de nieuwe afdelingschef
dat, na overleg met de redactie en de adjunct-directeur, was besloten de film niet uit
te zenden. De film zou namelijk verwarrend zijn, voldeed niet aan de opzet en boven-
dien was zendtijd dermate kostbaar en schaars, dat alleen het beste gekozen kon
worden. NAprotest vorderde Frenkel in kort geding dat de KRO bevolen zou worden
de film v66r 1 januari 1984 uit te zenden. Frenkellegde aan zijn vordering o.m. ten
grondslag dat Wijsen namens de KRO een onvoorwaardelijke toezegging had gedaan.
De President in kort geding weigerde de gevraagde voorzieningen en het hof
bekrachtigde het vonnis. Het hof oordeelde dat de KRO door rniddel van de toezegging
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geen afstand van recht had gedaan. Voorts kon de toezegging Diet worden begrepen
als een nadere rechtens bindende overeenkomst. Gegeven de vrijheid van de KRO,
die voortvloeide uit het in de overeenkomst gemaakte voorbehoud, en mede gezien
dat tegenover de toezegging geen nadere tegenprestatie van Frenkel stond, kon vol gens
het hof aan de toezegging rechtens geen verdere betekenis worden gehecht dan 'dat
de KRO het serieuze voornemen kenbaar maakte de film uit te zenden, doch niet ook
dat het haar Diet vrij stond om haar moverende redenen, bijvoorbeeld omdat zij bij
nader inzien twijfelde aan de kwaliteit van de film, van dat voornemen af te stappen' .
In cassatie bleef het oordeel van het hof niet overeind. De Hoge Raad overwoog:

'Het eerste onderdeel van het middel betoogt terecht dat het hof deze toezegging diende
uit te leggen tegen de achtergrond van de aard van de overeenkomst, zoals deze tussen
de KRO en Frenkel was gesloten. Het onderdeel klaagt er voorts terecht over dat bet hof
dit aspect (... ) niet heeft meegewogen. (... ) Van de voormelde overeenkomst beeft bet hof
klaarblijkelijk slechts van belang geacbt "de vrijbeid" die KRO zich bad voorbehouden,
waarbij onduidelijk blijft waar deze vrijbeid naar bet oordeel van het bof in verband met
de aard van de overeenkomst haar begrenzing vindt. Een en ander brengt mee dat het hof
bij zijn voormelde uitleg zowel van een onjuiste recbtsopvatting is uitgegaan als te dier
zake onvoldoende inzicbt in zijn gedacbtengang beeft gegeven.'

Ook al had de KRO het voorbehoud van uitzending gemaakt, dit nam volgens de Hoge
Raad Diet weg dat de overeenkomst naar haar aard ten doel had de vervaardigde film
uit te zenden. Uit de aard van de overeenkomst vloeide ook voort, dat de overeenkomst
Diet was uitgewerkt op het moment dat Frenkel de film gereed had en zijn honorarium
was betaald. Met betrekking tot de uitzending van de film. waarbij Diet aileen de
belangen van de KRO maar ook de belangen en morele rechten van Frenkel betrokken
waren. waren de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst nadien blijven bestaan.
In concreto betekende dit dat de KRO, ondanks het gemaakte voorbehoud, niet de
(voUedige) vrijheid had om de gerechtvaardigde belangen en morele rechten van
Frenkel met be trekking tot de uitzending van de film te negeren. Tegen deze
achtergrond moest de toezegging volgens de Hoge Raad worden bezien.
De beslissing van de Hoge Raad heeft uiteindelijk geresulteerd in Hof 's-Gravenhage
4 juni 1986, NJ 1987, 472, waarin het hof na verwijzing heeft geoordeeld, dat de
KRO aan haar toezegging tot uitzending was gebonden. Noch de omstandigheid dat
de KRO minder zendtijd tot haar beschikking had gekregen, noch het standpunt van
de opvolger van Wijsen. dat Wijsen op grond van de kwaliteit van de film en de
beperkte zendtijd geen uitzending had moeten toezeggen, leverden vol gens het hof
val ide argumenten op om de toezegging niet na te komen.

Uit het arrest FrenkellKRO kunnen mijns inziens de volgende conclusies worden
getrokken:
1. Indien binnen een contractuele relatie een toezegging wordt gedaan, die betrekking
heeft op de uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtin-
gen, moet de toezegging worden uitgelegd tegen de achtergrond van de aard van die
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overeenkomst. De rechtswaarde van de toezegging wordt met andere woorden mede
bepaald door de aard van de overeenkomst;
2. Voor de vraag of een dergelijke toezegging rechtens relevant is, is niet vereist:
a. dat de toezegging kan worden opgevat als een nadere, rechtens bindende
overeenkornst, en;
b. dat tegenover die toezegging enige nadere tegenprestatie staat.
Binnen een contractuele relatie kan een eenzijdige toezegging derhalve een rechtens
afdwingbare contractuele verbintenis opleveren, waarbij ik:aanteken dat het naar rnijn
mening niet helemaal zuiver is om in dit verband te spreken van een 'eenzijdige'
toezegging. Afzonderlijk bezien is de toezegging wellicht 'eenzijdig", maar tegen de
achtergrond van de aard van de overeenkornst bevat zij eigenlijk een element van
'wederkerigheid' .

Dat een tijdens de uitvoering van een overeenkomst gedane toezegging, uitgelegd
moet worden tegen de achtergrond van de aard van de overeenkomst, komt ook naar
voren in Hof 's-Gravenhage, 25 november 1965, NJ 1967, 148:
Eenaannemer had de uitvoering van verbouwingswerkzaamhedenaan een bedrijfspand
op zich genomen. De directie van de bouw bield de aannemer voor dat alles in het
werk moest worden gesteld om daklekkages te voorkomen aangezien in het pand
waardevolle magazijnvoorraden lagen opgeslagen. De aannemer deed hierop de
toezegging dat bij alle benodigde maatregelen zou nemen om lekkages te voorkomen.
Onverhoopt ontstond een tijd later door een plotseling en onvoorzienbaar noodweer
(het K.N.M.I. had goed weer voorspeld) een daklekkage waardoor schade aan de
magazijngoederen werd toegebracht. De directie van de bouw stelde de aannemer
aansprakelijk, maar deze wees de schadeclaim af met een beroep op overrnacht.
Volgens de directie kon dit verweer niet opgaan, omdat de aannemer door rniddel
van zijn toezegging afstand had gedaan van ieder beroep op overmacht. De toezegging
moest naar haar mening worden gekwalificeerd als een uitdrukkelijke garantie. Het
hof oordeelde dat de aannemer krachtens de aannemingsovereenkomst verplicht was
om voldoende maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat, tijdens en na de
werkzaamheden aan het dak, lekkages zouden ontstaan. 'Voldoende maatregelen nemen'
hield in dat het dak bestand moest zijn tegen o.m. zware stortregens, zoals deze tijdens
en na de werkzaamheden in Nederland te verwachten waren. De overeenkomst op
zichzelf sloot echter een beroep op overmacht niet uit. Inde toezegging van de aanne-
mer kon volgens het hof geen afstand van ieder beroep op overmacht gelezen worden.
De toezegging betekende slechts een nadere aanduiding van de wijze waarop de
aannemer zich voorstelde afdoende gevolg te geven aan de uit de aannemingsovereen-
komst voortvloeiende zorgverplichting.
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2.3.2 Doorgaans roept de 'contractuele' toezegging een nadere (afdwingbare)
contractuele verplichting in het Leven;HR 19 november 1993, NJ 1994, 156
(Campina/Yan Jole)

Welke rechtsgevolgen een binnen een contractuele relatie gedane toezegging
teweegbrengt, is afhankelijk van de aard van de toezegging in combinatie met de aard
van de overeenkomst. Meestal zal een 'contractuele' toezegging een nadere contractuele
verplichting in het leven roepen. Dat wil zeggen, een verplichting die via een contractu-
ele actie kan wordenafgedwongen. In dit verband zijnmijns inziens twee redeneringen
mogelijk: 1. uitleg van de overeenkomst brengt mee dat de toezegging deel is uit gaan
maken van de inhoud van de overeenkomst; 2. de redelijkheid en billijkheid, die de
uitvoeringsfase van de overeenkomst beheersen, verlangen dat de toezegging wordt
nagekomen. Vanuit dogmatisch oogpunt bestaat een verschil tussen beide redeneringen,
maar de rechtsgevolgen zullen doorgaans dezelfde zijn.

Van de toezegging in het arrest Frenkel/KRO kon worden gezegd dat deze een
nadere contractuele verplichting in het leven had geroepen. Hetzelfde deed zich voor
in RR 11 december 1981, NJ 1982,239:
Ben eigenaar van een bedrijfspand sloot in 1971 met X een huurovereenkomst voor
de duur van tien jaar. Twee jaar later verhuurde X het pand onder aan Y voor de
duur van vijf jaar, met een optie voor nog eens vijf jaar. De eigenaar van het pand
zegde mondeling aan X toe dat, indien Y van zijn optierecht gebruik zou maken -
waardoor de onderhuur zou duren tot 1983 -, de (hoofd- )huurovereenkomst eveneens
tot 1983 verlengd zou worden. In 1977 werd het bedri jfspand verkocht aan een ander,
die het vervolgens ook weer doorverkocht. Nadat Y inmiddels van zijn optierecht
gebruik had gemaakt en de onderbuur aldus was verlengd tot 1983, zegde de nieuwe
eigenaar van het pand de buur aan X op tegen 1juli 1981. X verzette zich daartegen
en vorderde, onder verwijzing naar de mondelinge toezegging van de voormalige
eigenaar, verlenging van de huurovereenkomst. In cassatie kwam de vraag aan de
orde of de nieuwe eigenaar, die niet op hoogte was van de mondelinge toezegging,
hieraan gebonden kon worden geacht. De Hoge Raad stelde voorop dat de nieuwe
eigenaar krachtens art. 1612 BW was getreden in al de recbten en verplicbtingen die
de voormalige eigenaar, onmiddellijk verband houdend met de verhuur van bet pand,
tegenover X had. Vervolgens overwoog hij:

'Zulke rechten en verplichtingen kunnen ook voortvloeien uit een na het tot stand komen
van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder getroffen mondelinge afspraak.
De onderwerpelijke mondelinge toezegging van de verhuurder aan de huurder (... ) moet
als zo'n afspraak worden aangemerkt. Aan de werking van art. 1612 staat onkunde van
de nieuwe eigenaar omtrent de huurovereenkomst of omtrent later getroffen, de eigenlijke
huurverhouding betreffende afspraken als evenbedoeld niet in de weg: de strekking van
de bepaling - bescherming van de huurder tegenover de verkrijger - brengt mede dat in
hun verhouding het risico dat de oorspronkelijke verhuurder bij de vervreemding van het
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verhuurde goed de verkrijger omtrent de huurverhouding onjuist of onvolledig voorlicht,
voor rekening van de verkrijger komt. '

Omdat de mondeling gedane toezegging onmiddellijk verband hield met de oorspronke-
lijke, op schrift gestelde huurovereenkomst, was zij bindend voor de nieuwe eigenaar.
De toezegging was als het ware deel uit gaan maken van de huurovereenkomst en
had een, voor overgang vatbare, contractuele verplichting in het leven geroepen.

Een ander voorbeeld van een toezegging die via een contractuele aerie kon worden
afgedwongen, is te vinden in Ktg. Amsterdam 27 augustus 199149• Een werkgever
had ter stimulering vande medewerkers vanzijn verkooporganisatie een club opgericht
'om bijzondere prestaties van individuele verkoopmedewerk(st)ers herkenbaar te maken
en te waarderen'. lngevolge het clubreglement werd aan verkoopmedewerkers die
in de periode 1 november 1989 tim 31 oktober 1990 een bepaald omzetresultaathadden
gehaald een 7-daagse vliegreis voor twee personen naar Thailand, met alles erop en
eraan, in het vooruitzicht gesteld. Deze 'toezegging"? gold evenwel alleen voor de
vijftien hoogst scorende (best verkopende) medewerkers. Op 31 oktober 1990 bleek
dat werknemer X bij de eerste vijftien, te weten als nummer vijf was geeindigd.
Voordat deze uitslag bekend werd, had X in overleg met zijn werkgever zijn
dienstbetrekking tegen 1 december 1990 opgezegd. In de week van 21 tot 28 november
1990 yond de reis naar Thailand plaats. X mocht van zijn werkgever echter niet mee
op reis, omdat bij de dienst per 1 december 1990 zou verlaten.
Voor de kantonrechter vorderde X schadevergoeding, begroot op de kosten van de
vliegreis voor twee personen, verblijfkosten, dagvergoedingen, immateriele schade
en buitengerechtelijke incassokosten. De procedure werd toegespitst op de vraag of
de werkgever in de gegeven omstandigheden vanhet clubreglement c.q. de toezegging
had mogen afwijken. Het reglement voorzag niet in een bepaling omtrent wat te doen
ingeval een werknemer vroegtijdig ontslag nam. Kon de omstandigheid dat X'
dienstverband tegen het einde liep aan het reisje in de weg staan? De kantonrechter
oordeelde dat het toegezegde 'snoepreisje' moest worden gezien als een extra beloning
voor bijzondere prestaties (de werkgever had aangevoerd dat het reisje slechts een
leuk extraatje was en niet een beloning). Volgens de kantonrechter was het snoepreisje
bedoeld als 'binding' van goede verkopers aan de werkgever, maar daarmee was nog
niet gezegd dat X wegens zijn vertrek niet voor deelname aan de reis in aanmerking
kwam. X had nu eenmaal recht op deelname vanwege zijn bijzondere prestaties. De
kantonrechter besliste dat de werkgever wanprestatie had gepleegd door X niet aan
de reis te laten deelnemen, en veroordeelde de werkgever tot een schadevergoeding
ad fl. 10.000, =.

49 Praktijlcgids 1992, nr. 3633, p. 197 e.v ..
50 Men kan zich afvragen of te dezen weI sprake was van een toezegging in de ware zin van het woord.

De term 'toezegging' werd echter door zowel de procespartijen als door de kantonrechter gebezigd.
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In het onderhavige geval was sprake van een tijdens de looptijd van een
arbeidsovereenkomst gedane 'toezegging', die - mede bezien tegen de achtergrond
van de arbeidsovereenkomst - een nadere contractuele verplichting in het leven bad
geroepen. Wegens niet-nakoming van deze verplichting, was de werkgever scbadeplich-
tig jegens de werknemer.
In het recent gewezen HR 19 november 1993, NJ 1994,156 (Campina/VanJole) stond
eveneens een tijdens de looptijd van een arbeidsovereenkomst gedane toezegging ter
beoordeling. Ook bier resulteerde de toezegging ineen nadere, rechtens afdwingbare,
contractuele verbintenis:
Van Jole was in 1977 voor onbepaalde tijd als 'rijdende melkontvangst'(RMO)-
chauffeur' in dienst getreden bij de rechtsvoorgangster van Campina. Als RMO-
chauffeur was bij belast met het ophalen en transporteren van boerderijmelk in de
regio Zeeuwsch- Vlaanderen. Eind 1979 brachten voorgenomen reorganisatieplannen
en daaropvolgende acties van de vakbonden onrust inhet bedri jf van Campina teweeg.
Teneinde de rust te doen wederkeren verstrekte Campina in januari 1980 per brief
aan aile RMO-chauffeurs de navolgende toezegging c.q. garantieverklaring: 'Wij
garanderen dat U in de functie van RMO-cbauffeur in loondienst kunt blijven
functioneren tot Uw pensioengerechtigde leeftijd: en weI zodanig dat U de melk kunt
blijven ophalen inde regio waarin U momenteel werkzaam bent'. Tien jaar later kreeg
Van Jole van Campina alsnog te horen dat bij niet meer in de functie van RMO-
chauffeur werkzaam kon blijven. Van Jole moest bierdoor noodgedwongen genoegen
nemen met een andere functie binnen Camp ina die een inkomensvermindering voor
hem mee bracht. Van Jole wendde zich tot de kantonrechter en vorderde te verklaren
voor recht dat hij ingevolge zijn arbeidsovereenkomst met Campina, recht had op
het bedongen en toegezegde werk als RMO-chauffeur in de regio Zeeuwsch-
Vlaanderen, zulks tot zijn pensioengerechtigde leeftijd. Voorts vorderde bij Campina
te verbieden hem zijn werk als RMO-chauffeur te ontnemen. Campina voerde als
verweer dat zij op grond van gewijzigde omstandigheden - te weten een verminderde
melkaanvoer, een verminderd aantal melkveehouders, een veranderd distributienetwerk,
grotere transporteenbeden e.d. - niet meer verplicht was tot nakoming van de in 1980
gegeven garantie, althans dat Van Jole, gelet op deze gewijzigde omstandigheden,
in strijd met de goede trouw handelde door zich op de garantie te beroepen. De
kantonrechter wees Van Jole's vorderingen af, de rechtbank stelde Van Jole in het
gelijk. In cassatie luidde de vraag of Campina zich al dan niet op onvoorziene
omstandigheden kon beroepen. De Hoge Raad stelde, in aansluiting op zijn eerdere
jurisprudentie", voorop dat de recbter ten aanzien van de aanvaarding van een beroep
op onvoorziene omstandigheden terughoudendheid dient te betracbten. Vervolgens
overwoog bij:

51 Zie HR 27 april 1984. NJ 1984,679 en HR 10juli 1989. NJ 1989, 786. Vergelijk tevens hoofdstuk
2, paragraaf 5.5.1.1.
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"Terughoudendheid is in het bijzonder geboden wanneer het, zoals hier, gaat om de vraag
of op grond van onvoorziene omstandigheden nakoming van een door een werkgever onder
de benaming "garantie" zonder enig voorbehoud aan een werknemer gedane toezegging
naar maatstaven van redelijlcheid en billijlcheid niet meer door de werknemer mag worden
verwacht. De rechtbank heeft dan ook terecht strenge eisen gesteld aan de stelplicht van
Campina.'

De eindbeslissing van de Hoge Raad luidde dat Campina zich niet via een beroep op
onvoorzieoe omstaodighedeo aan haar verplichting tot nakoming van de garantie c.q.
toezegging koo onttrekken, omdat zij er niet io was geslaagd haar zware stelplicht
te vervulleo.

Het arrest Campina/Van Jole past geheel in de lijn vanmijo betoog. De toezegging
van Campina had een nadere contractuele verplichting in het leveo geroepen, die via
eeo contractuele actie rechtens kon worden afgedwongen. Ret bijzoodere van de
toezegging was, dat zij een soort 'garantie' behelsde. Niet een garantie in de
gebruikelijke betekenis van het koopovereenkomsten- en consumentenrecht, waarbij
bepaalde (deugdelijke) eigenschappen van een zaak worden gegarandeerd, maar eeo
'garantie' in de zin dat arbeidsrechtelijke aaosprakeo en verworvenhedengewaarborgd
zoudeo blijveo.

3 Enige particuliere toezeggingen die niet zijn gericht op de totstandkoming
en uitvoering van overeenkomsten

3.1 Toezeggingen in bet kader van de WOR; bet Enka-arrest

In de ioleiding van dit hoofdstuk gaf ik het aI aan: particuliere toezeggingen die zich
afspelen buiten eeo contractuele setting zijn in de rechtspraak nauwelijks te
onderkenneo. Slechts in enkele uitspraken komt een toezegging aan de orde, die niet
rechtstreeks verband houdt met de totstaodkoming of uitvoering van een overeenkomst.

Als voorbeeld kan worden genoemd HR 7 juli 1982, NJ 1983, 35 (Enka-arrest),
betreffende een toezegging gedaan in het kader van de Wet op de Ondememingsraden
(WOR):
Toen het Enka-concem tegen het eind van de jaren zeventig in eeo slechte financiele
positie kwam te verkeren, ontstond bij haar het voomemen om over te gaan tot de
gedeeltelijke sluiting van de vestiging te Breda. De bedoeling was dat de textureeraf-
deling in Breda geleidelijk zou worden overgeheveld naar de vestiging in Konz. De
spinnerijafdeling in Breda zou dan kunnen blijven bestaan en met de textureerafdeling
in Konz een koppel kunoeo gaan vormen. De COR werd gevraagd daaromtrent een
advies uit te brengen. De COR gaf te kenneo alleeo met de beoogde sluiting akkoord
te gaan, indien Enka aan een aantal voorwaarden zou voldoen. Zo moest Enka onder
meer het voortbestaan van de spinneri jafdeling in Breda tot tenminste 1990 garanderen
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en tevens voldoende vervangende werkgelegenheid creeren, Nadat de vertegenwoordiger
van de raad van bestuur een en ander had toegezegd, gaf de COR het groen licht aan
het reorganisatieplan. In strijd met haar eerder gedane toezegging besloot Enka korte
tijd later toch tot sluiting van zowel de textureer- als de spinnerijafdeling over te gaan.
Hierdoor dreigden in Breda honderden arbeidsplaatsen verloren te gaan. De COR
ging tegen dit besluit in beroep bij de Ondememingskamer. 52 In cassatie ging het
om de vraag welke betekenis aan de toezegging moest worden gehecht in het licht
van art. 26 lid 4 WOR, krachtens welke bepaling een beroep uitsluitend kan worden
ingesteld terzake dat de ondememer bij de afweging van de betrokken belangen niet
in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen. De Hoge Raad overwoog:

'De Ondernemingskamer heeft voormelde toezegging terecht zwaar iaten wegen bij de beaut-
woording van de vraag of Enka bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid
tot haar bestreden besluit ( ... ) had lrunnen komen. Daarbij heeft de Ondernemingskamer
het gewicht van de toezegging aangegeven met het oordeel dat slechts omstandigheden
van ernstige aard ertoe lrunnen leiden dat Enka naar redelijkheid en billijkheid Diet geacht
kon worden zich te gedragen naar de door haar bij het personeel in Breda gewekte
verwachtingen .'

In een van haar cassatiemiddelen had Enka aangevoerd dat de Ondernemingskamer
een onjuistcriterium had aangelegd. Volgens Enka moest te dezen niet worden gekeken
naar 'omstandigheden van ernstige aard' maar naar 'omstandigheden van zodanige
aard dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde
nakoming van de zogenaamde toezeggingen respectievelijk honorering van de gewekte
verwachtingen en het ontstane vertrouwen niet mocht verwachten'. Aldus zocht Enka
aansluiting bij art. 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden). Dit betoog van Enka
werd door de Hoge Raad als volgt verworpen:

'In een geval als het onderhavige - anders dan bij de beantwoording van de vraag onder
welke omstandigheden van een overeenkomst naar burgerlijk recht mag worden afgeweken -
gaat het immers Diet 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. 26 lid 4 Wet op de ondernemingsraden het oog
heeft .'

Uiteindelijk besliste de Hoge Raad dat nader onderzocht moest worden 'ofEnka bij
de afweging van de - mede door haar eerdere toezegging bepaalde - belangen van
het personeel in Breda tegen de andere betrokken belangen, waaronder met name het
belang van de continuiteit van de ondememing als geheel en daarmede het belang

52 Krachtens artikel 26 lid I WOR kan de ondememingsraad bij de Ondememingskamer van bet gerechtshof
te Amsterdam beroep instellen tegen besluiten van de ondernemer als vermeld in art. 25 WOR.
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van het elders werkzame personeel, Diet in redelijkheid had kunnen komen tot het
bestreden besluit.'

Hoewel het Diet aanstonds voor de hand lijkt te liggen om de toezegging van Enka
te kwalificeren als een overeenkomst, was in casu rnijns inziens geen sprake van een
strikt eenzijdige toezegging. De toezegging werd immers gedaan nadat de COR een
aantal voorwaarden had gesteld. Hierin zit een zeker element van 'geven en nemen'
dat als 'wederkerig ' geduid zou kunnen worden. Met Diet al teveel fantasie zou men
dus kunnen betogen dat tussen Bnka en de COR een overeenkomst tot stand was
gekomen. Hierbij teken ik echter aan dat deze kwalificatiekwestie voor de uitkomst
van het geschil verder zonder belang was c.q. zou zijn geweest. Of in gevallen als
de onderhavige nu sprake is van een toezegging of een overeenkomst maakt niets uit:
beide zullen binnen de belangenafweging van art. 26 lid 4 WaR op gelijke voet door
de rechter worden getoetst."

3.2 'Patronaatsverklaringen'

De grens tussen 'toezeggingen' die wei en die Diet gericht zijn op de totstandkoming
van een overeenkomst, is Diet altijd eenvoudig te bepalen. In paragraaf 2.1.1 kwam
dit in ander verband reeds tot uitdrukking. Bepaalde toezeggingen kunnen worden
gekwalificeerd als een (onberroepelijk) aanbod, dat door aanvaarding uitgroeit tot
een overeenkomst. Andere soortgelijke toezeggingen kunnen niet worden uitgelegd
als een aanbod, gericht op de totstandkoming van een overeenkomst.

Ben bijzondere categorie 'toezegging' op de grenslijn van het contractenrecht is
de zogenaamde concernrechtelijke 'patronaatsverklaring'. Dit is een soort 'garantie-
verklaring ?', waarbi j een moedervennootschap in het openbaar 'toezegt' of verklaart
in te zullen staan voor de betaling van de schulden van een dochtermaatschappij."

53 Zievooreen soortgelijkgeval als het Enka-arrest: Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 24 mei 1984,
NI 1985, 502: Paktank had met de OR afgesproken dat zij ten behoeve van haar beveiligingsdienst
geen gebruik meer zou maken van ingehuurde arbeidskrachten, maar voortaan alleen nog vast (eigen)
personeel zou aanstellen. Toen Paktank naderhand op deze afspraak terugkwam en besloot toch weer
met inhuurkrachten in zee te gaan, bracht de OR een negatief advies uit. In het kader van artikel 26
lid 4 WOR kwam de vraag aan de orde of Paktank op de gemaakte afspraak mocht terugkomen. De
Ondernemingskamer oordeelde dat Paktank jegens de OR een toezegging had gedaan met betrekking
tot haar beleid inzake bet inlenen van arbeidskrachten. Aan deze toezegging moest rechtens betekenis
worden toegekend. Het eindoordeel van de Ondernemingskamer luidde dat Paktank bij de afweging
van de - mede door haar toezegging bepaaIde - beIangen van haar werknemers tegen de andere betrokken
belangen waaronder met name bet belang van de bedrijfsbeveiliging niet in redelijkheid tot net bestreden
besluit bad kunnen komen. Paktank werd de verplichting opgeIegd bet besluit gebeeI in te trekken.

54 VergeIijk bet hiervoor in paragraaf 2.3.2 bebandelde arrest Carnpina/Van IDle (HR I9 november
1993, NJ 1994, 156).

55 Zienader: H. C. F. Schoordijk Enigeopmerkingen overzogenaamde patronaatsverkJaringen, in: BundeI
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Athankelijk van de 'gerichtheid' van de patronaatsverklaring en de overige omstandig-
heden van het geval, kan hieruit een contractuele danweI deIictuele aansprakelijkheid
voor de moedermaatschappij voortvloeien. IUustratief in dit verband zijn HR I3
september 1985, NJ 1987,98 (AlbadaJelgersma I) en HR 19 februari 1988, NJ 1988,
487 (Albada Jelgersma 11).56
Beide arresten betroffen het geval van het noodlijdende levensmiddelenbedrijf Wijnalda
Kuntz (WK), dat in 1980 werd overgenomen door Albada Jelgersma (Holding). In
een brief (patronaatsverklaring) d.d. l2 september 1980, gericht tot een twintigtal
leveranciers van WK, deelde de Holding mede dat WK als dochtermaatschappij deel
was uit gaan maken van het Albada Jelgersma-concern, en dat het, met het oog op
het zelfstandig voortbestaan van WK, van beIang was dat de leveranciers hun
leveranties op de oude voet aan WK zouden blijven verrichten. Aan het slot van deze
brief stond de volgende 'toezegging' c.q. 'garantieverklaring' vermeld: 'In dat kader
delen wij u mede dat wij, voorzover u per 12 september 1980 nog leverantievorderin-
gen op WK heeft, u garanderen dat deze volledig zullen worden voldaan, op
voorwaarde dat u Diet tot onmiddellijke opeising van uw vordering overgaat doch ons
de gelegenbeid geeft interne maatregelen bij WK te nemen ter versterking van de
liquiditeitspositie waardoor uw vorderingen geheel kunnen worden voldaan. Wij rekenen
gelet op ooze toezeggingen op uw medewerking. Wij vertrouwen erop dat u uw
Ieveranties weer zuIt hervatten; betaling daarvan zal op normale wijze geschieden. '
Ondanks deze beloften werd WK in maart 1981 in staat van failIissement verklaard,
waardoor de leveranciers van WK, die afgaand op de patronaatsverklaring van de
Holding weer aan WK waren gaan leveren, met onbetaalde vorderingen achterbleven.
In Albada Jelgersma I vorderde leverancier Van Geloven Snacks, op basis van de
brief d.d. 12 september 1980, de Holding te veroordelen tot de betaling van alle door
WK Diet voldane vorderingen, die waren ontstaan na 12 september 1980. Zij voerde
daartoe aan dat door aanbod en aanvaarding tussen haar en de Holding een rechtsgeldi-
ge overeenkomst tot stand was gekomen. Volgens Van Geloven Snacks had zij de
brief (patronaatsverklaring) narnelijk redelijkerwijs mogen opvatten als een aanbod,
dat zij had aanvaard door de leveranties aan WK weer te hervatten. Het hof en de
Hoge Raad stelden Van Geloven Snacks in het gelijk. De Hoge Raad overwoog:

'Anders dan subonderdeel e betoogt, kon het bof aan bet verband tussen bet hervatten van
de leveranties en bet instaan voor de betaling, een argument ontlenen voor zijn oordeel
dat er te dezen sprake was van aanbod en aanvaarding en derbalve van een overeenkomst.
( ... ) 's Hofs oordeel dat de toelevering is te beschouwen als een aanvaarding van bet door
de Holding gedane aanbod is feitelijk en niet onbegrijpelijk.·

ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige bestaan van de Offerhauskring, Deventer 1987, pp. 149
e.v ..

56 Zievoor een bespreking van deze arresten tevens o.m.: J. H.M. van Erp, Contract als rechtsbetrekking,
dissertatie Tilburg, 1990, pp. 306 e.v.; J.B.M. Vranken, t.a.p., p. 69.
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In Albada Jelgersma II vorderde leverancier Inza, op basis van onrechtmatige daad,
de Holding te veroordelen tot een schadevergoeding ten bedrage van alle door WK.
niet voldane vorderingen. Inza kon, anders dan Van Geloven Snacks, geencontractuele
vordering jegens de Holding insteUen, omdat zij geen patronaatsverklaring, en derhalve
ook geen 'aanbod', van de Holding had ontvangen. Ten tijde van de verzonden brief
d.d. 12 september 1980, was Inza namelijk nog geen leverancier van WK.. In reehte
voerde Inza aan dat de Holding onrechtmatig jegens haar had gehandeld door haar
niet tijdig te waarschuwen dat het faillissement van WK. in de lucht bing. Volgens
Inza rustte op de Holding eens te meer een waarschuwingsplicht, omdat zij publiekelijk
de verwachting had gewekt, onder meer door op grote schaal aan de reeds bestaande
leveranciers van WK. een patronaatsverklaring te versturen, dat de levensvatbaarheid
van WK. door haar zou worden gewaarborgd. Het hof en de Hoge Raad wezen de
vordering van Inza toe. De Hoge Raad oordeelde dat de Holding in de gegeven omstan-
digheden onrechtmatig jegens Inza had gehandeld. Daarbij nam bij mede in aanmerking
dat de Holding op grote schaal rucbtbaarbeid aan de overname van WK. had gegeven,
waardoor bij leveranciers van WK., waaronder Inza, de verwacbting was gewekt dat
de Holding geleidelijk aan erinzou slagen WK weer financieel gezond te maken. Tegen
deze achtergrond was de Holding gehouden maatregelen te nemen, toen zij voorzag
of behoorde te voorzien dat Inza bij voortzetting van haar omvangrijke leveranties
benadeeld zou worden door gebrek aan verhaal. De Holding had hetzij zelf voor
voldoening van Inza moeten zorgdragen, hetzij had zij erop moeten toezien dat WK
geen goederen meer bij Inza zou inkopen.

Kortom, uit Albada Jelgersma I en II blijkt dat bepaalde 'toezeggingen', afhankelijk
van de omstandigheden van het geval en van de vraag tot wie de toezegging is gericbt,
zowel contractuele als delictuele verbintenissen in het leven kunnen roepen." Waar
de 'toezegging' in Albada Jelgersma I de juridiscbe betekenis had van een aanbod
dat door aanvaarding was uitgegroeid tot een recbtens afdwingbare overeenkomst,
resulteerde diezelfde 'toezegging' in Albada II, in combinatie met de overige
omstandigbeden van bet geval, in een schadeplicbtigbeid uit hoof de van onrechtmatige
daad.

4 Conclusie

Uit de recbtspraak inzake particuliere toezeggingen kan geen eenduidig begrip
'toezegging' worden afgeleid. Zoals in de Parlementaire Geschiedenis" terecht wordt
opgemerkt, wordt de term 'toezegging' in de praktijk van het privaatrecbt veelal

57 In hoofdstuk 4, paragraaf 3.5.2 kom ik in ander verband nog op de kwestie inzake het onderscheid
en de grenzen tussen contract en onrechtmatige daad terug.

58 Parl. Gesch. Boele 6 (lnv. 3, 5 en 6), pp. 1433 e.v ..
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gebruikt als een soort verzamelnaam voor onderling uiteenlopende situaties waarin
op enigerlei wijze sprake is van gewekte verwacbtingen. Afhankelijk van de concrete
omstandigheden van het geval, hebben 'toezeggingen' een telkens wisselende juridische
betekenis, die aan de hand van uitleg moet worden vastgesteld. Zo beeft een
particuliere toezegging soms bet rechtskarakter van een aanbod, een overeenkomst
of van een contractuele garantie.

Particuliere toezeggingen vinden meestal plaats in een contraetuele context. Dat
wil zeggen: De meeste toezeggingen worden gedaan tijdens de totstandkomings- of
uitvoeringsfase van een overeenkomst. In dit verband kunnen drie hoofdcategorieen
toezeggingen worden onderscheiden: 1. toezeggingen in precontraetuele verhoudingen
die niet met een overeenkomst worden afgerond; 2. toezeggingen in preeontraetuele
verhoudingen die wei met een overeenkomst worden afgerond; 3. toezeggingen, gedaan
tijdens de uitvoering of looptijd van een overeenkomst.

De vaststelling van de rechtsgevolgen van de twee laatstgenoemde categorieen
toezeggingen levert doorgaans weinig praktische en dogmatiscbe problemen op. Indien
tijdens de precontractuele fase een toezegging is gedaan, waarna later een overeenkomst
tot stand komt, dan zal via uitleg moeten worden bepaald of de eerdere toezegging
al dan niet deel is gaan uitmaken van de inhoud van de overeenkomst. De uitlegmaatstaf
hierbij is wat partijen tegenover elkaar hebben verklaard, hoe zij zich hebben gedragen
en wat zij in de gegeven omstandigbeden over en weer redelijkerwijs uit elkaars
verklaringen en gedragingen mocbtenafleiden. 59 Heeft hetgeen tijdens de precontractu-
ele fase is toegezegd betrekking op de overeengekomen c.q. contractueel vastgelegde
prestaties, dan zal de precontractuele toezegging doorgaans deel zijn gaan uitmaken
van de inhoud van de overeenkomst, waardoor zij via een contractuele aetie zal kunnen
worden afgedwongen. Wijst uitleg daarentegen uit dat de toezegging niet tot de inboud
van de overeenkomst is gaan beboren, dan zal de toezegging in beginsel geen
rechtsgevolgen (meer) teweeg kunnen brengen. Wordt tijdens de uitvoeringsfase of
looptijd van een overeenkomst een toezegging gedaan, dan zal deze toezegging moeten
worden uitgelegd tegen de acbtergrond van de aard van de overeenkomst." waarbij
voor het overige dezelfde uitlegmaatstaf van toepassing is als eerder vermeld. Stelregel
daarbij is dat de toezegging meestal een nadere contractuele verbintenis in het leven
roept die via een contractuele actie kan worden atgedwongen."
Dogmatische bijzonderheden levert het vorenstaande derhalve niet op. Ten aanzien
van beide soorten toezeggingen kan ofwel de overeenkomst ofwel de contractuele goede
trouw (redelijkheid en billijkheid) als bron van gebondenbeid worden aangeduid.

De vaststelling van de rechtsgevolgen van toezeggingen in precontractuele
verhoudingen die niet met een overeenkomst worden afgerond, is problernatiscber.

59 Zie HR 13 rnaart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex-arrest),
60 Zie HR I juli 1985, NJ 1986, 692 (FrenkeUKRO).
61 Zie o.rn.: HR 19 november 1993, NJ 1994, 156 (CarnpinaNan Jole).
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Soms zal een precontractuele toezegging de juridische betekenis hebben van een
(onherroepelijk) aanbod in de zin van de artt. 6:217 e.v. BW, dat door aanvaarding
kan uitgroeien tot een overeenkomst. Of de toezegging moet worden gekwalificeerd
als een aanbod, is een kwestie van uitleg, waarbij zich het probleem voordoet dat
het begrip 'aanbod' Diet in het BW wordt gedefioieerd. WeI bevatten de artt. 6:217
e. v. BW bepalingen met betrekking tot de aantastbaarheid, herroeping, vrijblijvendheid,
verwerping en aanvaarding van een aanbod.
Voor zover een precontractuele toezegging Diet kan worden gekwalificeerd als een
(onberroepelijk) aanbod of een reeds rechtsgeldige overeenkornst, wi1 dat nog niet
zeggen dat deze toezegging geen rechtsgevolgen teweeg zou kunnen brengen.
Overeenkomsten komen Diet altijd tot stand door aanbod en aanvaarding. Aan het
sluiten van een overeenkomst gaat vaak een Iangdurig (dynamisch) proces van
onderhandelingen en voorbereidingen vooraf, waarbij partijen stap voor stap
verwachtingen bij elkaar wekken en naar elkaar toegroeien. Op een gegeven moment
wordt dan consensus bereikt (of Diet), zonder dat sprake is van aanbod en aanvaarding.
Partijen die met eIkaar onderhandelen over het sIuiten van een overeenkomst of die
op andere wijze zijn betrokken bij het voorbereiden van een tussen hen te sluiten
overeenkomst, staan tot eIkaar in een door de goede trouw beheerste rechtsverhouding,
die meebrengt dat zij hun gedrag mede moeten laten bepalen door eIkaars gerechtvaar-
digde belangen." AIs gevolg hiervan kan tussen partijen in de precontractuele fase
onder omstandigheden reeds juridische gebondenbeid worden aangenomen voordat
de beoogde overeenkornst daadwerkelijk wordt gesloten. Welke mate van gebondenbeid
dit is, is blijkens de jurisprudentie athankelijk van het stadium waarin de onderhandelin-
gen" of voorbereidingen" zich bevinden. Drie stadia kunnen worden onderscheiden:
1. het beginstadium waarin bet afbreken van de onderhandelingen of het stopzetten
van de voorbereidingen zonder meer geoorloofd is; 2. het tussenstadium waarin het
afbreken of stopzetten weliswaar is toegestaan, maar Diet zonder vergoeding van de
door de wederpartij gemaakte kosten; 3. het eindstadium waarin het afbreken of
stopzetten in strijd is met de goede trouw, omdat de wederpartij er gerechtvaardigd
op mocht vertrouwen dat de overeenkornst daadwerkelijk zou worden gesloten. In
het derde en laatste stadium bestaat tussen partijen een vergaande gebondenbeid in
die zin dat zij over en weer tot dooronderhandelen zijn verplicht c.q. dat zij moeten
trachten de beoogde overeenkomst te effectueren. Dit impliceert tevens dat zij de
vrijheid hebben verloren om de desbetreffende overeenkomst met een derde te sluiten.
Worden deze verplichtingen door een van beide partijen geschonden, dan kan bij de
rechter een gebod tot dooronderhandelen, een verbod om met derden te onderhandelen
of te contracteren enlof vergoeding van gederfde winst worden gevorderd.

62 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp),
63 Zie HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 (plasfValburg).
64 ZieHR 31 mei 1991, NJ 1991,647 (VogelaarISkil).
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In het kader van het dynamische proces van onderhandelingen en voorbereidingen,
die niet met een overeenkomst worden afgerond, kunnen aan de schending van een
precontractuele toezegging soms bepaalde rechtsgevolgen worden verbonden. Welke
rechtsgevolgen dat zijn, dient in beginsel te worden bepaald aan de hand van
voomoemde drie stadia van gebondenheid. Dat wil zeggen; Uitzonderingen daargelaten
verdient het in de regel aanbeveling om precontractuele toezeggingen niet afzonderlijk
te bezien, maar te plaatsen binnen het kader van de onderhandelings- of voorbereidings-
stadia, teneinde geen atbreuk te doen aan het dynamische karakter van precontractuele
verhoudingen. Ben toezegging is op zichzelf een eenmalige gebeurtenis, die in het
licht van latere omstandigheden en feiten in de precontracruele fase kan worden
achterhaald. Daarbij teken ik aan dat, mede afhankelijk van de aard van de toezegging,
van een toezegging doorgaans een verhoogd vertrouwen zal uitgaan opdat eerder
geconcludeerd zal kunnen worden dat de onderhandelingen of voorbereidingen zich
in het tweede of derde stadium van gebondenbeid bevinden met alle mogelijke
rechtsgevolgen van dien.
Dat aan het afbreken van onderhandelingen en het staken van voorbereidingen in de
precontractuele fase, met inbegrip van de schending van precontractuele toezeggingen,
onder omstandigheden bepaalde rechtsgevolgen kunnen worden verbonden, werd
aanvankelijk als een dogmatische noviteit beschouwd in het privaatrecht. Vroeger
stelde men zich op het standpunt dat in de precontractuele fase geen afdwingbare
rechten en plichten konden ontstaan. Op grond van het beginsel der contractsvrijheid
ging men er vanuit dat juridische gebondenbeid pas kon worden aangenomen op het
moment van totstandkoming van de overeenkomst of vanaf het moment dat een
(onberroepelijk) aanbod was gedaan. Sinds het in 1982 gewezen arrest Plas/V alburg"
is definitiefkomen vast te staan dat in de precontractuele fase wei afdwingbare rechten
en plichten kunnen ontstaan. Naar aanleiding daarvan zijn in de literatuur uitvoerige
discussies gevoerd omtrent de vraag naar de grondslag van gebondenbeid en
aansprakelijkheid in precontractuele verhoudingen. Ben groot aantal schrijvers is van
mening dat de precontractuele goede trouw (redelijkheid en billijkheid) de grondslag
vormt. 66 Ben k1eine meerderheid spreekt haar voorkeur uit voor de onrechtrnatige
daad als grondslag." Zonder hier verder op in te gaan, ben ik persoonlijk van mening
dat zowel de precontractuele goede trouw (redelijkheid en billijkheid) als de
onrechtrnatige daad als grondslagen kunnen worden aangemerkt.

Particuliere toezeggingen die zich afspelen buiten een contractuele setting zijn in
de rechtspraak pauwelijks te onderkennen. Voor een deel hangt dit ook samen met
het feit dat veel toezeggingen sowieso aan de rechtssfeer onttrokken blijven. Ik doel

65 HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723.
66 Voor uitvoerige literatuurverwijzingen verwijs ik naar: Y.G. Blei Weissmann, Verbintenissenrecht,

Art. 217-227.1., aant. 48.
67 Voor uitvoerige literatuurverwijzingen verwijs ik naar: Y.G. Blei Weissmann, Verbintenissenrecht,

Art. 217-227.1., aant. 46.
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hierbij met name op toezeggingen in familieverhoudingen en vriendenkringen. Voor
bet overige kan, naast een aantal bijzondere rechtsfiguren, zoals de trouwbelofte, de
scheokingsbelofte en de pensioentoezegging, die worden beheerst door een apart
rechtsregime, melding worden gemaakt van toezeggingen in het kader van de WOR
en de zogenaamde 'patronaatsverldaring'. Echt bijzondere gezichtspunten levert een
en ander echter Diet op.

Al met al meen ik te kunnen concluderen dat ten aanzien van toezeggingen in
particuliere verhoudingen geen sprake is van een specifieke rechtsfiguur, laat staan
van een zelfstandig leerstuk met eigen kenmerken. Verreweg de meeste particuliere
toezeggingen vinden plaats in een contractuele of precontractuele setting en worden
door die setting volledig gabsorbeerd. Als gevolg hiervan kan met betrekking tot
particuliere toezeggingen meestal ofwel de overeenkornst zelf, ofwel de recontractuele,
contractuele ofpostcontractuele oede trouw redeli'kheid en billi'kheid) als bron van
gebondeoheid wordenaan eduid, zodat vandogmatische problemen Dietof nauwelijks
sprake is.
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De overbeidstoezegging in privaatrecbtelijk-tbeoretisch
perspectief

1 InIeiding

Inde voorgaande hoofdstukken is een intern rechtsvergelijkende analyse gemaakt van
de toezegging in het administratieve en civiele recht. Het primaire doel daarvan was
te bezien welke praktische rol en betekenis voor de toezegging in het privaatrecbt
is weggelegd, alsmede in hoeverre een en ander strookt met de ontwikkelingen in
het administratieve recbt.

Thans is bet moment aangebroken om de bevindingen uit de vorige boofdstukken
in een meer theoretisch-dogmatisch kader te plaatsen. Daarbij maak ik vooraf de
kanttekening dat ik aan de toezegging in particuliere verhoudingen geen afzonderlijke
aandacht meer zal besteden. In het vorige hoofdstuk bleek al dat particuliere toezeggin-
gen vrijwel altijd in een contractuele setting aan de orde komen. Als gevolg daarvan
kan meestal ofwel de overeenkornst zelf ofwel de precontractuele, contractuele of
postcontractuele goede trouw als bron van gebondenbeid worden aangeduid, waardoor
de particuliere toezegging in het privaatrecht niet of nauwelijks dogmatiscbe problemen
oproept. Ik meen in dit verband dan ook te kunnen volstaan met hetgeen in het vorige
hoofdstuk werd vermeld.
Omtrent de privaatrechtelijke betekenis van eenzijdige overheidstoezeggingen valt
vanuit dogmatisch oogpunt meer te vertellen. De analyse van de civiele rechtspraak
in hoofdstuk 2 wees uit dat vorderingen uit hoofde van eenzijdige overheidstoezeggin-
gen op verschillende grondslagen worden gebaseerd. Meestal wordt voor de grondsJag
overeenkomst (wanprestatie) en/of onrechtmatige daad geopteerd. Mede naar aanleiding
van het arrest Patelski/Sittard' hebben enkele schrijvers echter betoogd dat een civiele
vordering uit hoofde van een eenzijdige overheidstoezegging ook op de toezegging
zelf gebaseerd kan worden en dat het niet nodig is om de toezegging eerst te
construeren tot een overeenkomst of onrechtmatige daad'. Een en ander vraagt om
een nadere beschouwing om trent de privaatrechtelijke grondsJag van gebondenbeid
aan eenzijdige overheidstoezeggingen.
Voorts bleek in boofdstuk 2 dat de civiele en administratieve rechter op de meeste
deelterreinen, verband boudende met de kwestie van de al dan niet gebondenbeid aan

\ HR 27 januari 1985, NJ \985, 559.
2 Zie hierna paragraaf 3.4.
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overheidstoezeggingen, nagenoeg dezeIfde inhoudelijke toetsingscriteria hanteren.
Tevens kwam naar voren dat de burger in bepaalde gevallen de keuzevrijheid heeft
om de schending van een overheidstoezegging via een administratieve beroepsprocedure
danwel langs de weg van een civielrechtelijke schadeclaim aan te vechten. Ben en
ander voerde mij tot de conclusie' dat de eenzijdige overheidstoezegging bij uitstek
een rechtsfiguur is die ligt op de grenslijn privaat-lbestuursrecht. Oak deze constatering
vereist een nadere (dogrnatische) toelichting.

Tegen deze achtergrond zal ik in het navolgende trachten de theoretische en
dogmatische contouren te schetsen van de eenzijdige overheidstoezegging in het
privaatrecht. Daarbij zal ik eerst aandacht besteden aan het fenomeen van de
overheidstoezegging op de grenslijn van het privaat- en bestuursrecht (paragraaf 2).
Daarop voortbouwend zal ik nader ingaan op de kwestie van de privaatrechtelijke
grondslag van gebondenheid (paragraaf 3). Tot slot (paragraaf 4) wordt een aantal
regels en leerstukken uit het rechtshandelingen- en verbintenissenrecht behandeld,
die (analoog) van toepassing kunnen worden verklaard op eenzijdige overheidstoezeg-
gingen.

2 De overheidstoezegging op de grenslijn van het privaat- en bestuursrecht

2.1 InIeiding; de privaatrechtelijke betekenis van deoverheidstoezegging inhet
licht van de kwestieuze verhouding privaat-/bestuursrecht

In het verre veri eden ging men er vanuit dat het privaat- en bestuursrecht volledig
gescheiden rechtsgebieden waren met een geheel eigen karakter. Later is geleidelijk
tot erkenning gekomen dat de scheiding minder principieel was dan aanvankelijk werd
aangenomen. In de oudere literatuur zijn in dit verband verschillende theorieen ontwik-
keld die poogden het onderscheid en de verhouding tussen privaat- en bestuursrecht
aan te geven."

3 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 6.
4 lie noem er een paar: De leer der staatssoevereiniteit van Loeff (J.A. Loeff, Publiekrecht tegenover

privaatrecht, dissertatie Leiden, 1887); de door Hamaker verkondigde leer van het primaat van he!
privaatrecht (H.J. Hamaker, De tegenstelling van publiek- en privaatrecht, in: Verspreide geschri ften
YD, Haarlem 1913. pp. 134-163); de gemene-rechtsleer van O.1lL Scholten (p. Scholten, Asser-Scholten,
Algemeen deel, 1974, pp. 30 e. v .. ); de leer der publieke taakvervulling van Van der Hoeven (J. van
der Hoeven, De magische lijn, Verkenningen op de grens van publiek- en privaatrecht, in: Honderd
jaar rechtsleven, feestbundel NN, 1970; zie voorts J. van der Hoeven, De drie dirnensies van het
bestuursrecht, VAR-reeks 100, Alphen aan den Rijn, 1989); degemengde rechtsleer (zie o.m.: D.A.
Lubach, Beleidsovereenkomsten, Deventer 1982, pp. 100 e. v.; Van WijlclKonijnenbelt, pp. 452 e. v ..
Voor een uitgebreid overzicht en uitvoerige weergave van de verschillende theorieen die in de loop
der jarenzijn ontwikkeld verwijs ik naar: J .C.E. Ackermans-Wijn, Contracten met de overheid, disser-
tatie Nijmegen, 1989, pp. 25 e. v.; M.H. Kobussen, De vrijheid van de overheid, dissertatie Tilburg,
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Over de waarde van deze theorieen voor de hedendaagse rechtspraktijk kan men
twisten." Alle theorieen ten spijt, lijken de meeste schrijvers het er thans over eens
te zijn dat een allesomvattend theoretisch onderscheidend criterium tussen privaat-
en bestuursrecbt met te vinden is en dat derbalve maar voor lief genomen moet worden
dat de grenzen tussen privaat- en bestuursrecbt met eenvoudig zijn te bepalen."
Een steeds meer gehoord standpunt is ook dat er geen principieel onderscheid tussen
privaat- en bestuursrecht meer bestaat', en, voor zover dit nog weI zou bestaan. het
aanbeveling verdient om de dogmatische benadering van bet onderscbeid los te laten
en daar een meer pragmatische benadering, die geent is op de bevordering van eenheid
van recbt, voor in de plaats te stellen."

Desondanks blijft de verbouding tussen privaat- en bestuursrecht in de literatuur"
en voor de praktijk een omstreden kwestie, die zich grosso modo laat onderverdelen
in drie deelkwesties'":

1991, pp. 13 e.v.; A.Q.C. Tak, Overheidsbestuur en privaatrecht, 1978, m.n. hfst, 2.
5 VergeIijk: A.Q.C. Tak, Drie magische lijnen, in: Osmose tussen publiek- en privaatrecht, Themanummer

AA 36 (1987) 5, p. 281. Tak is van mening dat de meeste theorieen uitmonden in cirkelredeneringen.
Voor het overige blijken ze de maatschappelijke werkelijkheid niet geheel te dekken en/of niet volledig
bestand tegen wetenschappelijke kritiek.

6 Zie o.m.: P.C. Gilhuis, Bestuursrecht en Nieuw BW, bij wijze van inleiding, in: Bestuursrecht en
Nieuw BW, 1988, p. 11. Gilhuis merlct op dat tussen bestuurs-en privaatrecht sprake is van een rnagische
lijn die niet gernakkelijk in kaart is te brengen, allerlei belangwekkende theoretische beschouwingen
ten spijt, ofhet nu gaatom de gemene of gem eng de rechtsleer of de theorie van Van der Hoeven waarbij
de publieke taakvervu11ing het onderscheidend criterium is.

7 Zie mel name: M.H. Kobussen, De vrijheid van de overheid, dissertatie Tilburg, 1991. Kobussen
concludeert op p. 291 dat privaat- en bestuursrecht steeds verder naar elkaar toegroeien. Haars inziens
is er niet slechts sprake van een magische lijn of een osmose tussen beide rechtsgebieden, maar van
een 'open verbinding tussen twee communicerende vaten'. Volgens Kobussen is de magische grens
tussen privaat- en bestuursrecht meer rnagie dan grens. Zie voor kritische kanttekeningen bij de opvatting
van Kobussen: P. de Haan, Vrijheid en aansprakelijkheid van de overheid, Bouwrecht, or. 12, december
1992, pp. 897 e.v .. Volgens De Haan is de kern van het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht
hierin ge\egen dat het privaatrecht de verhoudingen tussen burgers onderling of de overheid als
rechtspersoon en bepaalde burgers of rechtspersonen regelt, terwijl in het publiekrecht de overheid
niet optreedt als rechtspersoon, doch als openbaar gezag zowel tegenover burgers als tegenover andere
overheden; bet onderscheidend criterium is naar de mening van De Haan derha1ve het 'openbaar gezag'.

8 Zie de verschil1ende bijdragen in: Bestuursrecht en Nieuw BW, 1988, pp. 3 e.v.; Osmose tussen publiek-
en privaatrecht, themanummer AA 36 (1987) 5, pp. 273 e.v.; De overheid in het privaatrecht,
opgedragen aan rnr 1.M. Polak. themanummer WPNR 6074 (1992), pp. 949 e.v ..

9 Over de verhouding privaat-/bestuursrecht zijn de afgelopen jaren boeken, tijdschriftartikelen en
preadviezen vol geschreven. Voor een degelijke chronologische literatuurselectie verwijs ik naar het
overzicht in Van Wijk/Konijnenbelt, t.a.p .. pp. 454-456.

10 Vergelijk Van WijkIKonijnenbelt, t.a.p., p. 450: 'Heeft het zin, onderscheid te maken tussen
publiekrecht en privaatrecht? Hoe betrekkelijk het verschil soms moge wezen, in beginsel is er voor
het maken van dit onderscheid inderdaad goede reden. Wanneer we ons bepalen tot bestuurshandelen,
dan kan de vraag of een bestuursinstantie privaatrechtelijk dan wei publiekrechteIijk handelt ( ... ), op
drie punten verschil maken: a. voor de bevoegdheid om de rechtshandeling te verrichten, b. voor de
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1. De rechterlijke competentieverdeling; hetonderscheid privaat-Ibestuursrecht is voor
de rechtsbescherming zoekende burger van belang in verband met de competentie-
atbakening tussen de administratieve en burgerlijke rechter;'
2. De kwestie van de keuzevrijheid van de overheid en de daaraan verwante
doorkruisingsproblematiek; in hoeverre staat het overbeid vrij om bij de uitvoering
van haar publieke taken c.q. de realisering van haar beleid gebruik: te maken van bet
pri vaatrecht?;
3. De vraag naar het toepasselijke materiele recht; welke rechtsregels, privaatrechtelijke
en/of publiekrechtelijke regels, moeten worden toegepast wanneer de overheid
deelneemt aan of onderworpen is aan het privaatrecht?

Aan de kwestie inzake de competentie-atbakening tussen de administratieve en
civiele reehter zaJ ik geen afzonderlijke aandaeht meer besteden. Voor verdere be-
schouwingen dienaangaande verwijs ik naar hoofdstuk 2, paragraaf 1.
WeI zal ik de scbijnwerpers richten op achtereenvolgens de kwestie van de vrijheid
van de overheid (paragraaf 2.2) en de vraag naar het materiele recht dat op de
overheidstoezegging van toepassing is (paragraaf 2. 3), teneinde te toetsen in hoeverre
de omstreden verhouding privaat-Ibestuursrecht van betekenis is voor de plaats die
de overheidstoezegging in het privaatrecht inneemt. Voorts zaJ ik daarbij toetsen in
hoeverre een en ander strookt met de bevindingen en uitkomsten van de hoofdstukken
1 en 2.

2.2 In hoeverre zijn de keuzevrijheid van de overheid en bet daaraan verwante
doorkruisingsvraagstuk van beJang voor de pJaats die de eenzijdige
overheidstoezegging in het privaatrecht inneemt?

2.2.1 Het gebruik door de overheid van het privaatrecht als beleidsinstrument

De overheid maakt bij de ontwikkeling en uitvoering van haar beleid in toenemende
mate gebruik van privaatrechtelijke instrumenten. Zo worden bijvoorbeeld in het
ruimtelijk ordeningsrecht, bij de realisering van overheidsprojecten in de grond-, water-
en wegenbouw of in de voorbereidings- en uitvoeringsfase van bestemmingsplannen,
op steeds grotere schaal overeenkomstengesioten. Dergelijke overeenkomsten kunnen
betrekkinghebbenop vraagstukken van bevoegdheidsverdelingen, rechtsbescherming,
afsternming van procedures. aansprakelijkheid etc ..

vraag welke rechtsvormen bepalen in hoeverre reehtmatig wordt gehandeld, en c. voor de vraag welke
rechter bevoegd is eventuele geschillen over de reehtshandeling te besleehten.'

11 Vergelijk de in de vorige noot vennelde literatuur. Zie met name: E.M.H. Hirsch Ballin, Voorbij
het onderscheid van publiekrecht en privaatrecht, in: Bestuursrecht en Nieuw BW, 1988, pp. 16-17.
Hirsch Ballin betoogt dat het belang van het onderscheid tussen bestuurs- en privaatrecht thans niet
veel verder meer reikt dan de competentie-afbakening tussen de adrninistratieveen burgerlijke reehter.
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Op vee I terreinen, waaronder bijvoorbeeld bet milieurecbt, beeft bet laatste decennium
de recbtsfiguur van bet 'convenant'" inmiddels een vaste plaats verworven." Conve-
nanten worden veelal gesloten tussen rijks- en lagere overbeden en tussen de overbeid
en bet bedrijfsleven. De meeste convenanten bebben betrekking op de voorbereiding,
toepassing en uitvoering van wetgeving."
Daarnaast maakt de overbeid bij de uitoefening van haar publieke taken gebruik van
andere privaatrecbtelijke bevoegdheden, zoals bet instellen van een vordering uit boofde
van onrecbtmatige daad of de uitoefening van aan bet eigendomsrecbt ontIeende be-
voegdheden."

12 Of het convenant kan worden aangemerkt als een 'privaatrechtelijk instrument' is voor betwisting
vatbaar. Omtrent het precieze rechtskarakter en de afdwingbaarheid van convenanten bestaat in de
literatuur narnelijk geen eenduidigheid. Ziede verschillende bijdragen in: De Staat van het convenant,
NIB Speciaal, NIB, nr. 14. 1993. Zie voor een uitvoerig literatuuroverzicht voorts: 1. Spier,
Verbintenissenrecht II(losbladige), aant. 14. Desondanks vermeld ik het convenant op deze plaats,
omdat de meest gang bare opvatting in de Iiteratuur is dat het convenant beschouwd moet worden als
een soort 'overeenkomsr', hetgeen van oudsher een rechtsfiguur van privaatrechtelijke origine is.
Vergelijk in dit verband Van Dunne (1 .M. van Dunne, Moeder maakt geen bastaard; privaatrechtelijke
aspecten van convenanten, NIB, or. 14, 1993, pp. 480 e.v.) die het convenant bestempelt als een
overeenkomst waarvan de inhoud en afdwingbaarheid aan de hand van uitleg bepaald moeten worden.
Ook Konijnenbelt CN. Konijnenbelt, Het convenantals publiekrechtelijke overeenkomst, NIB or. 14,
1993, pp. 507 e. v.) stelt dat een convenant doorgaans als een overeenkomstgekwalificeerd kan worden,
zij het dat het rechtskarakter tevens afhankelijk is van het onderwerp waarop het convenant betrekking
heeft, Convenanten waarbij publiekrechtelijke overheidsbevoegdheden in het geding zijn, zijn naar
de rnening van Konijnenbelt 'gewone' publiekrechtelijke bevoegdheidsovereenkomsten. Convenanten
die betrekking hebben op privaatrechtelijke bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld gronduitgifte, zijn zijns
inziens privaatrechtelijke overeenkomsten. Convenanten kunnen volgens Konijnenbelt echter ook, net
als andere afspraken die in de praktijk voorkomen, geheel of gedeeltelijk niet juridisch bindend zijn:
in zoverre hebben ze dan geen overeenkomstkarakter.

13 Ook buiten het milieurecht wordt gebruik gernaakt van convenanten. Gewezen zij bijvoorbeeld op
de plannen van het derde kabinet Lubbers met betrekking tot de 'sociale vernieuwing', welk politiek
credo het kabinet blijkens het regeerakkoord dacht te kunnen verwezenlijken door onder meer
convenanten tesluiten met lagereoverheden. Ziedienaangaande: H .M. delong, Juridische vormgeving
en sociale vernieuwing, Gemeentestem, 1991, or. 6933, pp. 636 e.v ..

14 In de sfeer van het rnilieurecht worden convenanten soms gesloten als alternatiefvoor ofvooruitlopend
op toekomstige rnilieuwetgeving. Een voorbeeld hiervan vormt hetconvenant inzakeCFK's in spuitbus-
sen dat op initiatiefvan de branchevereniging van spuitbusfabrikanten werd gesloten. Bij omvangrijke
industriele bedrijfsvestigingen worden convenanten vaak gesloten als een nadere aanvulling op de te
verlenenvergunningen. Vergelijkdaaromtrento.m.: R.I.I. van Acht, Afdwingbarernilieuconvenanten,
NIB nT. 14, 1993, pp. 512 e.v.; P.F. van der Heijden en I.C. Van der Vlies, De staat van het
convenant, NIB or. 14, 1993, pp. 475 e.v.; R.A. van de Peppel en M. Herweijer, Convenanten in
soorten, NIB or. 14, 1993, pp. 491-492. Zie voor een overzicht van de verscmllende milieuconvenanten
die vanaf de tachtiger jaren zijn gesloten: 1.H.G. van den Broek en I.J. de Graeff, Milieuconvenanten
en het bedrijfsleven, Bouwrecht 1993, nT. 8, pp. 569 e.v ..

15 Ziedehierna in paragraaf2.2.2.1 te behandelenjurisprudentie: HR 14 april 1989, NJ 1990, 712 (Staat-
IBenckiser) en HR 22 oktober 1993, RvdW 1993,211 (StaatIMagnus), waarin de Staat in kortgeding
op grond van onrechtmatige daad een bevel tot verwijdering van afvalstoffen vorderde; HR II december
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Aan het gebruik van privaatrechtelijke instrumenten door de overheid kunnen
verschillende motieven" ten grondslag liggen. In de eerste plaats wijs ik op de
zogenaamde 'horizontalisering' 17 van de verhouding tussen overheid en burger. Door
bijvoorbeeld in het kader van de totstandkorning van een bestemmingsplan met
betrokkenen overeenkomsten te sluiten verkrijgen de betrokken burgers en bedrijven
meer inspraak en invloed waardoor de legitirniteit van het bestemmingsplan groter
wordt. In de tweede plaats maak ik melding van het streven van overheid en
bedri jfsleven naar 'deregulering' . Inbijvoorbeeld het rnilieurecht kuooen overeenkom-
sten en convenanten dienen als alternatief voor wetgeving c. q. kunnen zij toekomstige
wetgeving overbodig maken." In de derde plaats maakt de overheid gebruik van
privaatrechtelijke rniddelen omdat bestuursrechtelijke instrumenten soms niet
voorhanden zijn. Zo trachtte de gemeente Vlissingen in het Brandweerkosten-arrest"
de door haar gemaakte brandbluskosten langs privaatrechtelijke weg te verhalen omdat
in de Brandweerwet geen kostenverhaalregeling was opgenomen. In de vierde plaats
zijn privaatrechtelijke instrumenten soms effectiever en flexibeler dan bestuursrechtelij-
ke. Gilhuis" noemt in dit verband als voordelen van milieu-convenanten dat deze
sneller tot stand komen dan wetgeving en daardoor ook beter kuooen iospelen op
nieuwe ontwikkelingen.

2.2.2 Beperkingen ten aanzien van het gebruik van het privaatrecht als beleidsin-
strument; doorkruisingsproblematiek

Dat de overheid zich bedient van privaatrechtelijke instrumenten en dat daarvoor valide
argumenten aanwijsbaar zijn, is de ene kant van de medaille. De andere kant betreft

1992, NJ 1993, 301 (Brandweerkosten-arrest), waarindegemeente Vlissingendedoorhaarten behoeve
van Rizegemaakte brandbluskosten (onder meer)op grond van onrechtmatigedaad en zaakwaameming
op Rize trachtte te verhalen; HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 (StaatIWindmill) en HR 9 juli 1990,
NJ 1991,394 (DePina/Helmond), waarin respectievelijkdeStaat en degemeenteHelmond hun privaat-
rechtelijk eigendomsrecht als beleidsinstrument hanteerden.

16 Zie voor een opsomming van verschillende motieven: M.H. Kobussen, t.a.p., pp. 7-11.
17 Vergelijk dienaangaande o.m.: M.H. Kobussen, t.a.p., p. 9; M. Scheltema, De rechtsverwerking in

het administratieve recht, 1975. p. 8.
18 Zie o.m.: P.C. Gilhuis, Milieurecht op weg naardejaren negentig, 1989, pp. 18-29. Vergelijk tevens

R.A. van de Peppel en M. Herweijer, Convenanten in soorten, NIB nr. 14, 1993, p. 492:
'Vooruitlopend op de totstandkorning van de milieuwetten was de figuur van het milieuconvenant een
figuur met behulp waarvan de centrale overheid politick toezicht kon uitoefenen op een lagere overheid
C••• )· Via het convenantzorgt het rijk ervoor dat de gemeente of provinciestrengere milieuvoorschriften
aan een bedrijf oplegt dan wettelijk kan worden afgedwongen. Er zijn ook gevallen waarin de
convenanten op initiatiefvan het bedrijfsleven worden afgesloten met het oogmerk dreigende wetgeving
te voorkomen. Dit gebeurt bij het eerste convenant inzake CFJ('s in spuitbussen C... ).'

19 HR 11 december 1992, NJ 1993. 301.
20 P.C. Gilhuis, t.a.p., pp. 18-29.
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de vraag of en in hoeverre de overheid de vrijheid heeft om bij de uitvoering van
haar publieke taken gebruik te maken van het privaatrecht." Deze vraag dient zich
met name aan wanneer de overheid haar doelstellingen ook met bebulp van een
bestuursrechtelijk instrumentarium. dat in een publiekrechtelijke regeling aan haar
is gegeven, kan realiseren. Anders gezegd, wanneer twee concurrerende wegen, een
privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke weg, naast elkaar open staan."
Hieronder zal ik eerst kort ingaan op de jurisprudentie van de Hoge Raad ten aanzien
van deze doorkruisingsproblematiek. Daarna voigt een, eveneens korte, uiteenzetting
van de administratieve rechtspraak dienaangaande.

2.2.2.1 De jurisprudentie van de Hoge Raad inzake het doorkruisingsvraagstuk

Tot voor kort werd door de Hoge Raad een vrij soepele houding aangenomen tegenover
de bantering van privaatrechtelijke instrumenten door de overheid. De overheid werd
een grote mate van vrijheid gelaten om langs privaatrechtelijke weg baar beleidsdoelen
na te streven, ook wanneer zij langs publiekrechtelijke weg eenzelfde resultaat kon
bereiken. De Hoge Raad achtte gebruikmaking van bet privaatrecht alleen ontoelaatbaar
in situaties waarin sprake was van uitdrukkelijke strijd met (de strekking) van een
concurrerende publiekrechtelijke regeling danwel in situaties van misbruik van
bevoegdheden of misbruik van een feitelijke machtspositie." Deze leer, inhoudende
dat de overheid in beginsel de keuzevrijheid heeft tussen het volgen van de
privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke weg, staat in de literatuur" veelal bekend
als de 'tweewegenleer'.

Vanaf 1990 is de Hoge Raad echter een nieuwe koers gaan varen. In HR 26 januari
1990, NJ 1991, 393 (StaatlWindmill) heeft hij een aantal criteria geformuleerd die
de keuzevrijheid van de overheid, vergeleken met vroeger, in aanzienlijke mate beper-
ken. Het arrest betrof het geval van de Staat die in het kader van de Wet verontreini-
ging oppervlaktewateren (WVO) aan Windmill een vergunning had verleend voor

21 Voor uitvoerige beschouwingen dienaangaande verwijs ik naar de recente dissertaties van Ackerrnans-
Wijn, Kobussen enSimon: 1.C.E. Ackermans-Wijn, Contracten metde overheid, dissertatie Nijmegen,
Deventer, 1989; M.H. Kobussen, De vrijheid van de overheid, dissertatie Tilburg, Zwolle, 1991;
H.I. Simon, Publiek ofprivaatrecht?, dissertatie VU, Zwolle, 1993.

22 Vergelijk: M.H. Kobussen, t.a.p., pp. 298 e.v.; D.A. Lubach, NTB 1991, p. 180; I.L.A. Nicolai,
Op het kruispunt van twee wegen, Bouwrecht 1992, or. 7, p. 509; H. Simon, t.a.p., pp. 350 e.v..

23 Zieo.m. dearresten: HR 16 april 1925, NI 1925, p. 649 (Van Leben Sels/Staat); HR 19 maart 1931,
NJ 1931, p. 470 (Blaricum/Lammertse); HR 19januari 1961, NJ 1962, 151 (HuizenlStaat); HR 13
april 1962, NI 1964, 366 (Kruseman-arrest); HR 2 februari 1966, NI 1966,415 (Hoogeloon-arrest);HR
19januari 1968, NJ 1968, 166(EindhovenlStaals); HR 1) december 1981, NI 1983,320 (Ameland/De
Boer).

24 Ziehetuitgebreideliteratuuroverzicht in: H. Simon, t.a.p., pp. 351 e.v.; 1.Spier, Verbintenisseorecht
n (losbladige), aant. )02.
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bet lozen van afval in de Nieuwe Waterweg. Op een gegeven moment verlangde de
Staat van Windmill betaling voor bet verricbten van de lozingen. Deze betaling
vorderde hij langs pri vaatrecbteli jke weg, te weten op grond van zijn eigendomsrecbt,
omdat de in de WVO voorziene mogelijkheid om betalingen te beffen nog niet bij
AMvB geeffectueerd was. In cassatie kwam de vraag aan de orde of dit toelaatbaar
was. De Hoge Raad overwoog:

'Het gaat hier om de vraag of de overheid, ingeval haar bij een publiekrechtelijke regeling
ter behartiging van zekere beIangen bepaalde bevoegdheden zijn toegekend, die belangen
ook mag behartigen door gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het privaatrecht
toekomende bevoegdheden, zoals aan het eigendomsrecht ontleende bevoegdheden, de
bevoegdheid overeenkomsten naar burgerlijk recht te sluiten of de bevoegdheid een vordering
op grond van een jegens haar gepleegde onrechtmatige daad bij de burger in te stellen.
Wanneer de betrokken publiekrechtelijke regeling daarin niet voorziet, is voor de
beantwoording van deze vraag besIissend of gebruik van de privaatrechtelijke bevoegdheden
die regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. Daarbij moet onder meer worden gelet
op inhoud en strekking van de regeling (die mede kan blijken uit haar geschiedenis) en
op de wijze waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de belangen van de
burgers zijn beschermd, een en ander tegen de achtergrond van de overige geschreven
en ongeschreven regels van publiekrecht. Van belang is voorts of de overheid door
gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaatkan bereiken
als door gebruikmaking van de privaatrechtelijke bevoegdheid, omdat, zo zulks het geval
is, dit een belangrijke aanwijzing is dat er geen plaats is voor de privaatrechtelijke weg. '

Vervolgens overwoog hij dat de in casu toepasselijke WVO op onaanvaardbare wijze
zou worden doorkruist wanneer de Staat op grond van zijn privaatrecbtelijk
eigendomsrecbt betalingen voor bet lozen van afval zou kunnen vorderen:

'In het bijzonder is onaanvaardbaar dat de Staat op deze wijze de regeling omtrent de grond-
slag, de maatstaf en het bedrag van de heffing zou kunnen ontgaan en dat het krachtens
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bij vergunniogverleoing en heffing voorziene
stelsel van rechtsbescherming - dat de burger meer waarborgen biedt dan het privaatrecht -
buiten toepassing zou moeten blijven.'

De hierboven geciteerde toetsingscriteria uit bet Windmill-arrest", die in de
literatuur en rechtspraak inmiddels bekend staan als de 'Windmill-formule' of
'doorkruisings-formule", beeft de Hoge Raad in latere arresten verschillende malen
berbaald en toegepast. Zo werd in HR 9 juli 1990, NJ 1991, 394 (De PinalHelmond)
ontoelaatbaar geacht dat de gemeente Helmond via inroeping van haar privaatrecbtelijke
eigendomsrecht probeerde de aan De Pina toebeborende woonwagens nit de gemeente

25 In HR 14 april 1989, NJ 1990. 712 (StaatIBenckiser) werd reeds een eerste (voorzichtige) aanzet tot
deze criteria gegeven.
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te verwijderen, omdat dit een onaanvaardbare doorkruising van het systeem van de
Woonwagenwet opleverde. Art. 61 Woonwagenwet behelsde namelijk een specifieke
verwijderiugsprocedure die voorzag in een voor de burger met voldoende waarborgen
omklede administratieve rechtsgang. In HR 8 juli 1991, NJ 1991, 691 (Kunst- en
antiekstudiolLelystad) oordeelde de Hoge Raad dat het opnemen van bepaalde
voorwaarden om trent grondgebruik in overeenkomsten geen onaanvaardbare
doorkruising van de Wet RO opleverde. Bij deze beslissing Iiet de Hoge Raad zich
mede leiden door de omstandigheid dat onder de vigeur van de oude Woningwet, die
v66r de totstandkoming van de Wet RO de bestemming en het gebruik van gronden
reguleerde, het opnemen van voorwaarden omtrent grondgebruik in overeenkomsten
algemeen gebruikelijk was, en dat deze praktijk, ook na de totstandkoming van de
Wet RO, was bestendigd. VoIgens de Hoge Raad zou het bezwaarIijk zijn, wanneer
een tientallen jaren bestaande praktijk van de ene op de andere dag door de rechter
als ontoelaatbaar zou worden bestempeld." In HR 11 december 1992, NJ 1993,
301 (Brandweerkosten-arrest) werd beslist dat brandweerkosten niet Iangs privaatrechte-
lijke weg op de burger verhaald kunnen worden, omdat dit een onaanvaardbare
doorkruising van de toepasselijke Brandweerwet zou opleveren; in de Brandweerwet
was namelijk wel- en doelbewust geen kostenverhaalregeling opgenomen. In HR 22
oktober 1993, RvdW 1993, 211 (Staat/Magnus) oordeelde de Hoge Raad, met een
uitdrukkelijke verwijzing naar het Windmill-arrest, dat het instellen van een gebodsactie
op grond van onrechtmatige daad de regeling van art. 49a Wet chemische afvalstoffen
niet op onaanvaardbare wijze doorkruiste.

Wanneer men de na Windmill gewezen arresten" in onderling verband beziet,
moet mijns inziens worden geconcludeerd dat het Windmill-arrest een nieuw tijdperk
heeft ingeluid waarin de overheid minder ruimte dan voorheen wordt gelaten voor
het gebruik van het privaatrecht als beleidsinstrument. Kort samengevat houdt de Wind-
mill-leer in dat het gebruik van privaatrechtelijke instrumenten door de overheid niet
is toegestaan wanneer (de strekking van) een toepasseIijke publiekrechtelijke regeling
zich hiertegen uitdrukkelijk verzet of wanneer deze op onaanvaardbare wijze wordt

26 Dat de Hoge Raad bij zijn beslissing in casu zwaar liet meewegen dat een algemeen gebruikelijke,
lang bestaande gemeentelijke praktijk bestond, moet naar mijn mening niet worden beschouwd als
een inbreuk op de Windmill-formule. Mijns inziens moet het element van de 'lang bestaande praktijk'
veeleer worden gezien als een aanvulling op c. q. een nieuwe factor binnen de Windmill-formule. Zie
in soortgelijke zin: T. Hartlief en J .H.M. van Swaaij, Enige opmerkingen over het gebruik van het
privaatrechtdoordeoverheid, WPNR 6059, p. 600; I.L.A. Nicolai, Op hetkruispunt vantwee wegen,
Bouwrecht, 1992, nr. 7, p. 510. De veronderstelling van enkele schrijvers (zieo.m.: L.l.A. Damen,
Gemeentestem 6930, pp. 548 e.v.; P.I.I. van Buuren, NIB 1991, pp. 1501 e.v.; Th, G. Drupsteen,
AA 1991, pp. 1140 e.v.) dat de Hoge Raad in het Lelystad-arrest de Windmill-formule zou hebben
verlaten, wordt door rnij dan ook niet gedeeld. Dat de Windmill-formule thans nog onverkort gelding
heeft kan overigeos, zoals hieroa zal blijken, uitdrukkelijk worden afgeleid uit de na Lelystad gewezen
arresten.

27 Zijdelings wijs ik in dit verband voorts op HR 9 februari 1990, NI 1991,462 (StaatlVan Amersfoort).
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doorkruist. Van een onaanvaardbare doorkruising zal met name sprake zijn wanneer
de publiekreehtelijke regeling speeifieke waarborgen voor de burger bevat met het
oog op diens financiele alsmede reehtsbesehermings- en proeedurele belangen."

2.2.2.2 De doorkruisingsproblematiek in de administratieve rechtspraak

De vraag in hoeverre het de overheid vrij staat om ter realisering van haar beleid
gebruik te maken van het privaatreeht, is in de administratieve reehtspraak niet vaak
expliciet aan de orde gesteld. De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de
administratieve reehter vrijwel uitsluitend bevoegd is om publiekreehtelijke besluiten
te toetsen. Hij is in beginsel onbevoegd om reehtstreeks de reehtmatigheid van
privaatreehtelijke rechtshandelingen te toetsen: deze taak is weggelegd voor de civiele
reehter.

Desondanks is het niet uitgesloten dat de administratieve reehter zieh uitlaat over
de toelaatbaarheid van privaatreehtelijk overheidshandelen. In de eerste plaats komen
pri vaatreehtelijke aspecten sorns zijdelings aan de orde in het kader van de reehtmatig-
heidstoets van een publiekreehtelijk besluit. 29 In de tweede plaats kunnen handelingen
en besluiten die verband houden met een reehtshandeling naar burgerlijk recht, door
de administratieve rechter sorns gekwalificeerd worden als een publiekrechteli jk besluit. 30

28 Voor nadere beschouwingen omtrent de in Windmill en latere arresten neergelegde 'doorkruisings-
criteria' verwijs ik naar de literatuur. Zie o.m.: P.J.J. van Buuren, De twee-wegenleer is niet van
de baan, NIB 1991, pp. 1501 e.v.; LJ.A. Darnen, annotaties in resp. Gemeenstem 6814/9,6914/10,
6930/4; T. Hartliefen I.H.M. van Swaaij, t.a.p., pp. 598 e. v.; D.A. Lubach, Bestuuren privaatrecht,
NTB 1991, pp. 179 e.v.; I.L.A. Nicolat, Op het kruispunt van tweewegen, Bouwrecht, Dr. 7, pp.
509 e.v.; H. Simon, t.a.p., pp. 370 e.v.; M. Scheltema, annotaties in resp.: NJ 1991,399; NJ 1991,
394; NI 1991,691; G.A. van der Veen, annotatie AB 1993, 301.

29 Als voorbeeld verrneld ik VzARRS 19 februari 1985. AB 1985. 565: Ilsverkoopster Van Zanten te
Weert, aan wie de voorgaande jaren steeds een standplaatsvergunning was verleend, had voor het
komende jaar, voor de standplaats van haar ijskar op de openbare weg zowel een standplaatsvergunning
(op grond van de APV) als een privaatrechtelijke toestemming van de gemeente (op grond van haar
eigendornsrecht) nodig. Aangezien voor het kornende jaar nog slechts twee standplaatsen beschikbaar
waren, besloot de gemeente Weert dat de vergunning annex toestemming voor de nog beschikbare
plaatsen aan de meest biedende gegadigden zouden worden toegekend. Van Zanten bood te laag,
waardoor haarvoor hetkomende jaar geen standplaatsvergunning werd verleend. Het besluit van B&W,
waarbij de vergunning aan Van Zanten was geweigerd en aan twee anderen wei een vergunning was
verleend, werd door de VzARRS geschorst. Hij oordeelde dat het (privaatrechtelijk) selectiecriterium
'de meest betalende krijgt de vergunning' in casu onaanvaardbaar was, gelet op het felt dat aan Van
Zanten in de voorgaande jaren steeds een standplaats was toegekend. De gemeente werd veroordeeld
een nieuw besluit te nemen, waarbij zij de 'oudste rechten' van Van Zanten in acht moest nemen.

30 Een voorbeeld hiervan is de 'uitwegjurisprudentie' van de Afdeling rechtspraak waarop hierna nog
wordt teruggekomen. De Afdeling heeft verschillende malen beslist dat uit de strekking van art. 14
Wegenwet voigt dat het gemeenten in beginsel is verboden om een (privaatrechtelijke) financiele
vergoeding te eisen voor een 'recht van uitweg'. De weigering van een gemeente om zonder financiele
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Tegen deze acbtergrond beeft met name de Afdeling recbtspraak in bet veri eden
een aantaI rnalen kenbaar gemaakt dat de overheid geen gebruik mag maken van
privaatrechtelijke middelen wanneer (de strekking van) een publiekrechtelijke regeling
zicb daartegen verzet of wanneer de financiele belangen en recbtsbescbermingsbelangen
van de burger daardoor worden geschaad. Zo werd in ARRS 4oktober 1985, AB
1986,242 beslist dat het de gemeente niet vrijstond om de exploitatiekosten van een
bestemmingsplan langs de weg van een privaatrechtelijke overeenkomst op de burger
te verhalen. De gemeente werd verplicht geacht om de (exclusief) voorgescbreven
publiekrechtelijke weg van art. 42 Wet RO (vaststelling exploitatieverordening) en
art. 274 gemeentewer" (hefting bouwgrondbelasting) te volgen. Volgens de Afdeling
moest uit de onderlinge samenhang van deze artikelen worden afgeieid 'dat de wetgever
beeft beoogd, mede gezien de daaraan verbonden waarborgen, slechts op de wijze
als in genoemde artikelen omscbreven bet gemeenten mogelijk te maken de volledige
exploitatiekosten van een bestemmingsplan op de burger te verhalen (... }'.32 Een
ander voorbeeld vormt de zogenaamde 'uitwegjurisprudentie" van de Afdeling
rechtspraak. In een reeks van uitspraken" heeft de Afdeling beslist dat uit (de
strekking van) art. 14 Wegenwet voigt dat bet gemeenten niet is toegestaan om op
grond van hun (privaatrecbtelijk) eigendomsrecbt een financiele bijdrage te verlangen
voor de verlening van een 'recht van uitweg', althans met wanneer daaraan een
winstoogmerk ten grondslag ligt." Voorts wijs ik op ARRS 8 augustus 1989, AB

vergoeding een recht van uitweg toe te kennen, werd door de Afdeling gekwalificeerd als een
beschikking waartegen Arob-beroep openstond. In dit verband wijs ik voorts op de zogenaamde
'oplostheorie' of 'ketentheorie' die in het verleden door de Afdeling rechtspraak werd toegepast. Deze
theorie hield in dat besluiten van overheidsorganen, die nauw samenhingen met beslissingen en
handelingen waartegen geen Arob-beroep openstond, werden geacht 'zich op te lossen in' c.q. gelijk
werden gesteld met voor beroep vatbare beschikkingen. Daarbij ging het met name om beslissingen
inzake de goedkeuring van privaatrechtelijke handelingen en van besluiten van algemene strekking.
Zie dienaangaande: F.C.M .A. Michiels, De Arob-beschikking, dissertatie Nijmegen, 1987, pp. 191
e.v.; Van Wijk/Konijnenbelt, pp. 191-192. In de Awb is afstand gedaan van de 'oplostheorie'.
Uitgangspunt is dat ook beslissiogen inzake de goedkeuring, schorsing of vernietiging van
privaatrechtelijke rechtshandelingen besluiten in de zin van de Awb zijn. Zie echter art. 8:3 Awb dat
bepaalt dat geen beroep kan worden ingesteldtegen een besluitter voorbereiding van een privaatrechtelij-
ke rechtshandeling. Daarentegen bepaalt art. 8: I lid 3 sub b Awb dat tegen de schriftelijke weigering
om een besluit ter voorbereiding van eeo privaatrechtelijke rechtshandeling goed te keureo wei beroep
kan worden ingesteld.

31 I.e. art. 228 van de oieuwe gemeentewet.
32 Vergelijk in dit verbaod voorts: ARRS 13oktober 1983, AB 1984.30; ARRS 2 maart 1984, AB 1984,

540; VzARRS 17 ju1i 1989, AB 1990, 486.
33 Zie nader omtrent de uitwegproblematiek: Van Wijk/Kooijoenbelt, pp. 192-194.
34 Zieo.m. ARRS 1 september 1977, AB 1977, 366; ARRS 8juni 1978, AA 1978, p. 574; ARRS 28

februari 1980, AB 1989, 526; ARRS 22 mei 1980, AB 1981, 46.
35 De Afdeling acht gemeentelijke uitwegvergunoiogstelsels wei toelaatbaar waoneer deze door een

(publiekrechtefijke) verordening, (zonder winstoogmerk) in het belang van de huishouding van de
gemeente en/of de openbare orde en veiligheid. io het leven worden geroepen. Zie: ARRS 28 oktober
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1990, 546, waarin werd overwogen dat de wetgever met de Woonwagenwet en de
daarop steunende uitvoeringsbepalingen inzake het innemen van een standplaats met
een woonwagen, een bijzondere regeling heeft gegeven voor het overheidsoptreden
jegens de categorie van personen waarop die wet ziet, 'welke in de weg staat aan
het verwi jderen van een woonwagenbewoner van een door hem ingenomen standplaats
op een woonwagencentrum met privaatrechtelijke middelen'. 36

Op basis van deze jurisprudentie" kan worden geconcludeerd dat het standpunt van
de Afdeling rechtspraak inzake de doorkruisingsproblematiek in zoverre overeenstemt
met dat van de Hoge Raad, dat beide het overheidsgebruik van privaatrechtelijke
instrumenten ontoelaatbaar achten wanneer een publiekrechtelijke regeling daardoor
op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist.

2.2.3 In hoeverre is het doorkruisingsvraagstuk van belang voor de plaats die de
eenzijdige overheidstoezegging in het privaatrecht inneemt?

Na deze algemene beschouwingen omtrent het gebruik van het privaatrecht door de
overheid en de daaraan verwante doorkruisingsproblematiek, kom ik thans toe aan
de vraag waar het mij op deze plaats eigenlijk om te doen is: In hoeverre is het
doorkruisingsvraagstuk van betekenis voor de plaats die de eenzijdige overheidstoezeg-
ging in het privaatrecht inneemt?

Omtrent de toelaatbaarheid van eenzijdige overheidstoezeggingen als zodanig bestaat
in het privaatrecht geen twijfel. De Hoge Raad heeft in het arrest Patelski/Sittard"
uitdrukkelijk aanvaard dat de overheid rechtens bindende toezeggingen kan doen
omtrent de uitoefening van haar toekomende privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
bevoegdheden." Wei is in Patelski/Sittard'? tot uitdrukking gebracht dat de rechtsgel-
digheid van overheidstoezeggingen in het privaatrecht wordt begrensd door de wet" .

1983, Gemeentestem 6776,12; ARRS 9 februari 1987, AB 1988, 497; ARRS 13 december 1990,
Gemeentestem 6920, 4; ARRS II januari 1991, Gemeentestem 6939, 6. Zie dienaangaande nader:
H. Simon, t.a.p., p. 360; Van WijlclKonijnenbelt, p. 463.

36 Zie in dit verband tevens VzARRS 23 november 1987, Gemeentestem 6850, 1l.
37 Voor een uitvoeriger beschrijving van deze jurisprudentie verwijs ik naar: J.e.E. Ackermans-Wijn,

t.a.p., pp. 69 e.v.; H. Simon, t.a.p., pp. 359 e.v.; Van WijlclKonijnenbeIt, pp. 460-464.
38 HR 27 januari 1985, NJ 1985, 559.
39 Zie hiervoor hoofdstuk 2, paragraaf 4.2.
40 Zie de standaardoverweging van het arrest: 'Ben door de overheid, al dan niet eenzijdig, aan een burger

gedane toezegging betreffendediens aansteIling inde openbare dienst is - tenzij op grond van bijzondere
omstandigheden, zoals omkoping, moet worden worden aangenomen, dat zij strijdig is met de wet,
de openbare orde of de goede zeden - tenminste in die zin bindend, dat de overheid, zo zij niet tot
aanstelling overgaat, in beginsel verplicht is tot schadevergoeding.'

41 Zoals in hoofdstuk 2 paragraaf 4, werd uiteengezet betekent dit echter niet dat een met de wet strijdige
overheidstoezegging nimmer rechtsgevolgen teweeg zou kunnen brengen. In de paragrafen 4.3 en

246



De overheidstoezegging in privaatrechtelijk-theoretiscn perspectief

In het verlengde van het arrest Patelski/Sittard en het hierboven bebandelde
doorkruisingsvraagstuk ligt het voor de hand aan te nemen dat de rechtsgeldigheid
van eenzijdige overheidstoezeggingen in het privaatrecht niet aIleen wordt begrensd
door de wet maar tevens door de hoofdregel dat de toezegging een publiekrechtelijke
regeling niet op onaanvaardbare wijze mag doorkruisen.

Daarbij teken ik echter aan dat de doorkruisingsproblematiek in strikte zin, zoals
aan de orde in het Windmill-arrest en de andere bovengenoemde jurisprudentie, zich
ten aanzien van eenzijdige overheidstoezeggingen niet vaak zal aandienen. En, voor
zover deze doorkruisingsproblematiek zich weI aandient, zal deze parallellopen met
het vraagstuk van de contra legem-honorering van toezeggingen. Hierover het volgende.

De crux van het doorkruisingsvraagstuk privaat-/publiekrecht is hierin gelegen
dat de overheid in beginsel geen privaatrechtelijke middelen mag banteren wanneer
daardoor een specifieke waarborgfunctie, die de publiekrechtelijke regeling de burger
biedt, wordt doorkruist. Anders gezegd, wanneer de burger door het gebruik van het
privaatrecbt in een nadeliger positie wordt gemanoeuvreerd dan wanneer de overbeid
de publiekrecbtelijke weg zou bebben gevolgd. Van een dergelijke nadelige
doorkruising bestuurs-/privaatrecbt za1 in situaties van eenzijdige overbeidstoezeggingen
niet snel sprake zijn, altbans niet ten opzichte van degeen jegens wie de toezegging
is gedaan, aangezien een eenzijdige toezegging naar baar aard een begunstigend
karakter beeft voor degeen tot wie zij is gericht. Wanneer bijvoorbeeld aan een
fabrikant op eenzijdige wijze wordt toegezegd dat bern een lozingsvergunning in de
zin van de WVO zal worden verleend, levert dit voor de fabrikant geen onaanvaardbare
doorkruising van de WVO op; de eenzijdige toezegging strekt immers tot zijn voordeel.
Dit ligt pas anders wanneer - zoals in bet Windmill-arrest - de toestemming tot lozing,
in strijd met de strekking en grondslag van de WVO, afhankelijk wordt gesteld van
een financiele tegenprestatie van de fabrikant. Alsdan geldt dat (ten opzichte van de
fabrikant) wel sprake is van een onaanvaardbare (nadelige) doorkruising.
Dat eenzijdige overbeidstoezeggingen, wegens bet ontbreken van een door de burger
te verriebten (financiele) tegenprestatie, per definitie niet tot nadeel zuI1en strekken
van degeen jegens wie de toezegging is gedaan, betekent niet dat het doorkrui-
singsvraagstuk in situaties van eenzijdige toezeggingen in bet gebeel niet aan de orde
zou kunnen komen. Denkbaar is namelijk dat een privaatreebtelijke toezegging die
enerzijds tot voordeel strekt van degeenjegens wie zij is gedaan, anderzijds ten opzicbte
van derden en/of met het oog op het algemeen belang wei een onaanvaardbare
(nadelige) doorkruising van een publiekreebtelijke regeling oplevert. Eehter, in een
dergelijke situatie zal bet doorkruisingsvraagstuk veelal - zo niet altijd - parallellopen

4.4 kwam naar voren dat niet uitgesloten moet worden geacht dat de overheid tot nakoming van een
met de wet strijdige toezegging kan worden gedwongen indien en voor rover zwaarwegende belangen
zich daartegen niet verzetten. Voorts bleek in paragraaf 4.5 dat in gevaJ van niet-nakoming van een
tegenwetteli jke toezegging de overheid veelal uit hoofde van onrecbtmatige daad tot schadevergoeding
kan worden aangesproken.
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met c.q. opgaan in de problematiek van de contra legem-werking? van toezeggingen.
Aan de hand van een voorbeeld zaI ik dit toelichten.

Neem het geval van een chemiscb bedrijf dat krachtens een WVO-vergunning
gerechtigd is om, onder bepaaIde voorwaarden, in de periode van 1 januari 1994 tot
1 januari 1997 cadmium( -afvaIstoffen) ineen rivier te lozen. Op een gegeven moment
verkrijgt bet bedrijf van de Minister van Verkeer en Waterstaat de toezegging dat
in een schriftelijke overeenkomst zaI worden vastgeIegd dat de werkingsduur van de
WVO-vergunning automatisch tot 1 januari 2000 zaI worden verlengd wanneer in
december 1996 blijkt dat de cadmiumlozingen van bet bedrijf de in de vergunningvoor-
schriften gestelde emissiewaarde niet bebben overschreden. Enige tijd later ontvangt
bet bedrijf van de Minister een brief waarin haar wordt medegedeeld dat de eerder
gedane toezegging niet gestand zal worden gedaan, omdat bij nader inzien is gebleken
dat de inhoud van de aanvankelijk beoogde overeenkomst in strijd is met de (strekking
van) de WVO en de Wet Milieubebeer (Wmb). Het bedrijflaat het hierbij niet zitten
en vordert bij de civieIe recbter de Staat te veroordelen tot bet sluiten van de
toegezegde overeenkomst.
In deze gescbetste situatie zaI de burgerlijke recbter de Staat mijns inziens niet tot
nakoming van de toezegging kunnen en mogen veroordelen. Refererend aan AGvB
1 september 1992, AB 1993, 400, beeft namelijk te gelden dat uit bet systeem van
de WVO en de Wmb voIgt dat de toegezegde vergunningverIenging naar haar aard
en inhoud gelijkgesteld moet worden met een nieuwe vergunningverlening. Krachtens
de WVO en Wmb dient aan iedere beslissing tot vergunningverlening een volledige
toetsing vooraf re gaan, waarbij eventuele door derde-beIanghebbenden ingebracbte
bezwaren dienen te worden betrokken aIsook de milieuhygienische inzicbten zoals
die bestaan op bet moment van bet nemen van de beslissing tot vergunningverlening.
Doordat in casu bij bet doen van de toezegging geen derde-belanghebbenden (waaronder
bijvoorbeeld milieu-organisaties) waren betrokken en aangezien de toekomstige
milieuhygienische inzicbten ten tijde van bet doen van de toezegging nog niet bekend
konden zijn, kan de Staat in casu niet tot nakoming van haar toezegging worden
gedwongen. Nakoming van de toezegging zou immers resulteren in een onaanvaardbare
doorkruising van bet systeem van de WVO en de Wmb en de daarin besloten liggende
specifieke waarborgfunctie, die met bet oog op bet aIgemeen milieubelang en belangen
van derden in bet leven is geroepen." Tegelijkertijd kan worden gesteId dat in casu

42 Zie daaromtrent hoofdstuk 2 paragraaf 4.
43 Vergelijk AGvB I september 1992, AD 1993, 400: 'Het systeem van de Wet verontreiniging

oppervla1ctewaterenen de Wabm (deze wet is in 1992 vervangen door de Wmb. 1.M.) brengt mee
dat van aile aangevraagde lozingen van verontreinigende en schadelijke stoffen wordt beoordeeld of
deze uit een oogpunt van bet be1ang van de bescberming van bet ontvangende opperv1a1ctewater
toelaatbaar zijn. Bij deze beoordeling dienen de ingebrachte bezwaren te worden betrokken alsmede
de milieuhygienische inzicbten zoals die bestaan op het moment van het nemen van de beslissing tot
vergunningverlening. Toezeggingen van de vergunningverlener aan de aanvrager in een convenant
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sprake is van een met de wet strijdige toezegging, die niet voor contra Iegem-
bonorering in aanmerking komt omdat het algemeen milieu-be lang en belangen van
derden zicb daartegen verzetten." Kortom, in casu vallen bet doorkruisingsvraagstuk
en de contra Iegem-problematiek met eikaar samen. Aanvullend merk ik in dit verband
nog op dat nakoming van de toezegging in bet onderhavige geval weliswaar niet is
gemdiceerd, maar dat niet uitgesloten moet worden geacbt dat de Staat in casu wel
tot schadevergoeding wegens scbending van de toezegging kan worden veroordeeid. 45

Op grond van bet vorenstaande concludeer ik resumerend dat bet doorkrui-
singsvraagstuk privaat-lbestuursrecbt ten aanzien van eenzijdige overbeidstoezeggingen
in bet privaatrecbt in zoverre van belang is, dat de civiele recbter een vordering tot
nakoming van een toezegging zal moeten afwijzen indien en voor zover blijkt dat
nakoming resulteert in een onaanvaardbare doorkruising van een publiekrecbtelijke
regeling. Per saldo betekent dit mijns inziens dat het doorkruisingsvraagstuk ten aanzien
van eenzijdige overheidstoezeggingen samenvalt met de kwestie van de contra legem-
werking van toezeggingen. Innners, wanneer in een concreet geval wordt geconstateerd
dat een privaatrecbtelijke toezegging een publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare
wijze doorkruist, impliceen dit tevens dat sprake is van een met de wet strijdige
toezegging, die niet voor contra Iegem-bonorering in aanmerking komt omdat belangen
van derden en/of het algemeen belang zicb daartegen verzetten.

2.3 De eenzijdige overheidstoezegging in het privaatrecht in het licht van de
materieelrechtelijke verwevenheid en wisselwerking tussen het bestuurs-
en privaatrecht

2.3.1 lnleiding; gebruikmaking van het privaatrecht door de overheid contra de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid

De aanvankelijk dogmatiscbe benadering van bet verschil tussen privaat- en
bestuursrecbt heeft voor wat betreft bet toepasselijke materiele recht bet laatste
decennium sterk aan betekenis ingeboet. De recbtspraak vertoont meer en meer bet
beeld dat bestuursrecbtelijke en privaatreebtelijke beginselen en leerstukken over en
weer door de administratieve en eiviele reebter worden toegepast. In de literatuur
lijkt inmiddels bet besef te zijn doorgedrongen dat privaat- en bestuursreebt elkaar

of anderszins passen niet in dit systeem van vergunningverlening. Bij het doen van deze toezeggingen
zijn derden niet betrolcken en is nog niet bekend waartoe de milieuhygienische inzichten nopen op
het moment dat daadwerkelijk vergunning wordt verleend. Deze toezeggingen kunnen dan ook naar
het oordeel van de Afdeling geschillen de aard en de omvang van de noodzakelijke beoordeling van
een aanvraag niet terzijde stellen.'

44 Vergelijk hoofdstuk 2 paragrafen 4.3 en 4.4.
45 Zie hoofdstuk 2, paragrafen 4.5 e.v..
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wederzijds betnvloeden en dat aan beide rechtsgebieden vaak dezelfde regels en
rechtsbeginselen ten grondslag liggen, waardoor de grenzen tussen beide rechtsgebie-
den, materieelrechtelijk bezien, in sterke mate zijn vervaagd." Te verwachten vaIt
dat de verwevenheid en wisselwerking tussen privaat- en bestuursrecht in de toekomst
verder zaI toenemen wanneer de rechterlijke reorganisatie, met inbegrip van de integra-
tie van de administratieve en civiele gerechten, onder de vigeur van de Awb voltooid
zaI zijn."

Hieronder zaI ik enige aspecten van de materieelrechtelijke verwevenheid en
wissel werking tussen het privaat- en bestuursrecht nader toelichten, teneinde te toetsen
in hoeverre een en ander strookt met de bevindingen en uitkomsten van de hoofdstukken
1 en 2.
Duidelijkheidshalve maak ik vooraf de kanttekening dat ten aanzien van de vraag welk
materieel recht van toepassing is op een rechtsverhouding waarbij de overheid is
betrokken, een tweedeIing kan worden onderscheiden. De vraag naar het toepasselijke
recht dient zich in de eerste plaats aan wanneer de overheid welbewust deelneemt
aan en gebruik maakt van het privaatrecht. Dit is onder meer het gevaI wanneer zij
een overeenkomst sluit, een vordering uit hoof de van onrechtmatige daad instelt of
een bevoegdheid uitoefent die zij ontleent aan een haar toekomend privaatrechtelijk
eigendomsrecht. 48 Indeze situaties komen tevens de in de vorige paragraafbehandelde
kwestie van de keuzevrijheid van de overheid en het doorkruisingsvraagstuk om de
hoek kijken. Anderzijds dient de vraag van het toepasselijke materiele recht zich aan
wanneer de overheid onderworpen is aan het privaatrecht zonder dat zij dat wil of
daarvoor kiesr". Het meest sprekende voorbeeld in dit verband is dat de overheid
uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk kan zijn voor handelingen en
gedragingen van publiekrechtelijke aard of oorsprong.P Denk bijvoorbeeld aan de

46 Zie onder meer de verschillende bijdragen in: Osmose tussen publiek- en privaatrecht, themanummer
AA 36 (1987)5, pp. 273 e.v.; Bestuursrecht en Nieuw BW, 1988, pp. 3 e.v.; De overheid in het
privaatrecht, themanummer WPNR 6074, pp. 949 e.v ..

47 Vergelijk W. Snijders, Wederzijdse beinvloeding van privaatrecht en bestuursrecht (NBW en Awb),
WPNR 6074, p. 999.

48 Zie hierboven paragraaf 2.2.1.
49 Vergelijk: A.R. Bloembergen, Overheidsprivaatrecht:schets van een algemeen deel, WPNR 6074,

p.950.
50 Voor nadere literatuur omtrent de onrechtmatige overheidsdaad verwijs ik naar: Asser-Hartkamp Ill,

nrs. 266 e. v .. ; N .S.l. Koeman, Demogelijkheden van de burgerlijke rechterom het bestuuruitonrecht-
matige daad tot schadevergoeding te veroordelen, 1989, pp. 161 e.v., 1. Spier, Onrechtmatige
overheidsdaad, Zwolle, 1987; Van WijklKonijnenbelt, pp. 582 e.v .. Een algemeen literatuur- en
rechtspraakoverzicht op het terrein van de onrechtmatige overheidsdaad is terug te vinden in:
Onrechtmatige Daad vn (Damen), nrs. 51 e. v .. De problematiek inzakede rechtmatige overheidsdaad
laal ik verder buiten beschouwing. Dienaangaande verwijs ik naar een aantal recente proefschriften
en publicaties. Zieo. m. : 1.A.M. van den Berk, Schadevergoeding voor rechtmatig toegebrachte schade
door de overheid, dissertatie Utrecht, Zwolle 1991; A.R. Bloembergen, Centauren in 6.3? lets over
rechtmatige en onrechtmatige daden, in: A1s een goed huisvader (Nieuwenhuis-bundel), 1992, pp.
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aansprakelijkbeid van de overheid voor onreehtmatige wetgeving", onreehtmatige
rechtspraakf en vernietigde beschikkingen". De civielrechtelijke aansprakelijkbeid
van de overheid voor handelingen en gedragingen van publiekreehtelijke aard of
oorsprong kan beschouwd worden als de tegenpool van de 'vrijheid van de over-
heid'.54

2.3.2 De rechtstreekse toepasselijkheid van het BW op onrechtmatige overheidsdaden,
onverschuldigde betalingen en doorde overheid gesloten overeenkomsten, on-
geacht hun privaat- of bestuursrechtelijke aard of oorsprong

Op onreehtmatige overheidsdaden, onversehuldigde betalingen en overeenkomsten
waarbij de overheid eontraetspartij is, zijn de bepalingen van het BW reehtstreeks
van toepassing, ongeaeht of de daaraan ten grondslag liggende reehtsverhouding van
privaatreehtelijke danwel bestuursreehtelijke aard of oorsprong is. De burgerlijke
reehter past op deze reehtsfiguren de regels van het BW toe, omdat een algemene
publiekreehtelijke regeling dienaangaande veelal ontbreekt. 55

Eerder gaf ik al aan dat de overheid uit hoofde van onrechtmatige daad civielrechte-
lijk aansprakelijk kan zijn voor publiekreehtelijke handelingen en gedragingen; op
de onreehtmatige overheidsdaad zijn de bepalingen van tite16.3 BW en de schadever-
goedingsregeling van afdeling 6.1.10 BW reehtstreeks van toepassing.

121 e.v.. ; W.G. Huijgen, Aansprakelijkheid van de overheid, graadmeter voor de verhouding tussen
publiek- en privaatrecht, dissertatie Leiden, Deventer 1991; O.M. te Rijdt, Bestuurscompensatie, een
juridisch onderzoek naar de praktijk, dissertatie Leiden 1991; J. Spier, Aansprakelijkheid ter zake
van rechtmatige overheidsdaad, WPNR 6074, pp. 985 e.v ..

51 Zie de jurisprudentieinzakeonrechtmatigewetgeving;HR 24 januari 1969, NJ 1969, 316 (Pocketsbooks
Il-arrest); HR I juli 1983, NJ 1984, 360 (LSV-arrest); HR 9 mei 1986, NJ 1987,252 (Van Gelder-
arrest); HR 16 mei 1986, NJ 1987, 251 (Landbouwvliegers-arrest); HR 3 oktober 1986, NJ 1987,
911 (Cardealers-arrest); HR 14 april 1989, NJ 1989,469 (Harmonisatie-arrest); HR 18januari 1991,
AB 1991, 241.

52 Slechts in zeer extreme gevallen zal hiervan sprake kunnen zijn, Zie de strenge leer van de Hoge Raad
in; HR 3 december 1971, NJ 1972, 137; HR 17 maart 1978, AB 1978,256; HR 1 februari 1991,
NJ 1991,413.

53 Zie hiervoor hoofdstuk 2, paragraaf 1, p. 93.
54 Vergelijk P. de Haan, 'Vrijheid en aansprakelijkheid van de overheid, Bouwrecht, 1992, p. 893.
55 Vergelijk H. Simon, t.a.p., pp. 181-182; 'Meer in het algerneen is van belang dat het publieke recht

een algemeen instrumentarium mist ter regeling van het publiekrechtelijk functioneren en handhaven
van publiekerechten. Te wijzen valt op het ontbrelcenvan een algemeneregelingvan de publiekrechtelij-
ke eigendom, van de publiekrechtelijke overeenkomst, van de publiekrechtelijke rechtspersonen, van
de figuur van de vertegenwoordiging enzovoort. Te denken valt verder aan regelingen met betrekking
tot de overdracht en overgang van rechten, plichten, bevoegdheden e.d., de terugvordering van wat
onverschuldigd is betaald, de verrekening, de betaalbaarstelling van gelden etc.'
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Ook ten aanzien van de onverschuldigde betaling, die voortvloeit uit een publiekrechte-
lijke rechtsverhouding, geldt dat de bepalingen van het BW rechtstreeks van toepassing
kunnen zijn. Maatstafgevend in dit verband is HR 25 oktober 1991, NJ 1992, 299
(CornelissenfGroningen), waarin werd overwogen: 'Ingevolge art. 1395 BW - en ook
ingevolge art. 6: 203 NBW - is degene die zonder rechtsgrond heeft betaald, gereehtigd
tot terugvordering. Deze voorschriften geven uitdrukking aan een beginsel dat voor
het gehele recht geldt. Dit brengt mee dat zij ook toegepast dienen te worden op
betalingen van publiekrechtelijke aard, voor zover uit de wet niet het tegendeel
voortvloeit. '56

Op overeenkomsten. waarbij de overheid contraetspartij is. zijn eveneens de in het
BW neergelegde regels direct van toepassing. Blijkens de arresten GCN/Nieuwegein
I en IJ57 is het algemene contractenrecht ook toepasselijk wanneer de desbetreffende
overeenkomst als 'publiekrechtelijk-" getypeerd kan worden. 59

Met de constatering dat - wegens het ontbreken van een publiekrechtelijke regeling -
de bepalingen van het BW veelal rechtstreeks van toepassing zijn op overeenkomsten,
onverschuldigde betalingen en onrechtmatige daden van publiekrechtelijke aard of
oorsprong, is nog niet gezegd dat in dergelijke situaties aileen het materiele privaatrecht
van toepassing is. De burgerlijke reehter past in deze situaties de privaatrechtelijke
regels weliswaar toe, maar hij geeft aan deze regels - zoals inde volgende paragrafen
zal blijken - een 'bestuursrechtelijke inkleuring' door mede de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur in zijn oordeelsvorming te betrekken en ook anderszins rekening
te houden met de bijzondere positie van de overheid. Hierin komt de materieelrecbteli i-
ke verwevenheid en wissel werking tussen bet privaat - en bestuursrecht tot uiting. Men
kan ook stell en dat op overeenkomsten, onversehuldigde betalingen en onrechtmatige
daden van publiekrechtelijke aard of oorsprong het materiele privaat - en bestuursrecht
naast elkaar van toepassing zijn. Dat men desondanks geneigd is om de onderhavige

56 Dat de privaatrechtelijke regels van de onverschuldige betaling ook rechtstreeks van toepassing zijn
kunnen zijn op betalingen van publiekrechtelijke aard, was reeds langer bekend. Zo werd in HR 24
april 1957, NJ 1957, 523 overwogen dat 'het recht van de belastingplichtige om het onverschuldigd
door hem betaalde terug te vorderen berust op art. 1395 BW, welk voorschrift van het gemene recht
ookvan toepassing is op betalingen van publiekrechtelijke aard, voor zover uit de wet niet het tegendeel
voortvloeit' .

57 HR 10 april 1987, NJ 1988, 148 en HR 23 juni 1989, NJ 1991, 673. Vergelijk tevens HR 12januari
1990, NJ 1990. 766 (Staat!Appels) en HR 5 februari 1993, AB 1993, 239 (Rotterdam/Staat).

58 Voor een overzicht van de verschillende omschrijvingen die aan het fenomeen 'publiekrechtelijke
overeenkornst' worden gegeven verwijs ik naar: J. Spier, Verbintenissenrecht D (losbladige), aant.
10.

59 ZieA.R. Bloembergen en D.A. Lubach, Burgerlijk recht en administratiefrecht:twee gelijkwaardige
rechtsgebieden, open verbonden in een rechtsorde, WPNR 5885, p. 448: 'In ODS recht is de
publiekrechtelijke overeenkomst, de overeenkornst die volledig door het publiekrecht wordt beheerst,
nooit tot ontwikkeling gekomen. Het privaatrechtelijke contractenrecht beheerst het contracteren van
de overheid, ook alsdat over publiekrechtelijke bevoegdhedengaat enzelfs als er alleenoverheidslicha-
men bij betrokken zijn.' Zie tevens: A.R. Bloembergen, WPNR 6074, pp. 955-956.
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rechtsfiguren te rubrieeren onder het privaatreeht, en niet onder het bestuursrecht,
vindt zijn oorzaak enkel en alleen hierin dat en het BW reehtstreeks van toepassing
is en de burgerlijke reehter dienaangaande de bevoegde reehter is. Bloembergen merkt
in dit verband Op60:'Er blijken in het Burgerlijk Wetboek bepalingen te zijn die recht-
streeks van toepassing zijn op reehtsverhoudingen die moeilijk anders dan als
publiekreehtelijk kunnen worden getypeerd. Het gaat om bepalingen die wel in het
Burgerlijk Wetboek staan, maar die eigenlijk thuishoren in een aan privaatreeht en
bestuursrecht of, zo men wil, het gehele recht gemeensehappelijk algemeen dee!.'
Van soortgelijke strekking zijn de woorden van Snijders, waar deze betoogt: 'Het
gaat er immers in wezen om dat de meeste beginselen van verbintenissenreeht en
overeenkomstenreeht kunnen worden veralgemeend tot beginselen die ook gelden voor
in publiekreehtelijke sfeertot standgekomen overeenkomstenen sehuldvorderingen. ,61

Binnen ditzelfde kader hoort thuis de stelling van Seheltema dat art. 6: 162 BW (het
oude art. 1401 BW) inzake de onreehtmatige daad een privaatreehtelijke bepaling is
die het privaat- en bestuursreeht als her ware omspant. 62

2.3.3 Toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door de burgerlijke
rechter

Het bekendste en in de literatuur meest besproken voorbeeld. waarin de materieelrechte-
lijke verwevenheid met het bestuursrecht in het privaatrecht tot uiting komt, is dat
de eiviele rechter, in navolging van de administratieve rechter, rechtstreeks is gaan
toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit doet hij niet alleen
in situaties waarin de overheid een privaatrechtelijke bevoegdheid uitoefent - zoals
bijvoorbeeld in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomsr"
-, maar ook in situaties waarin de overheid eivielreehtelijk aansprakelijk gehouden
kan worden voor bestuursoptreden van publiekreehtelijke aard of oorsprong. Zoals
ik hierboven al aangaf kan de burgerlijke reehter via toetsing aan de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur een 'bestuursrechtelijke inkleuring' geven aan
privaatrechtelijke regels en beginselen.

Voor zover het gaat om de uitoefening van privaatrechtelijke bevoegdheden door
de overheid, is de toetsingsbevoegdheid van de burgerlijke reehter verankerd in art.
3: 14 BW, dat bepaalt dat een bevoegdheid die iemand kraehtens het burgerlijk recht
toekomt niet mag worden uitgeoefend in strijd met geschreven of ongesehreven regels

60 A.R. Bloembergen, WPNR 6074, p. 956.
61 W. Snijders, Wederzijdse bernvloeding van privaatrecht en bestuursrecht (NBW en Awb), WPNR

6074, p. 1001.
62 Zie M. Schelterna, NJ 1913-1988, annotatoren kijken terug, Zwolle 1988, p. 141.
63 Zie o.rn.: HR 27 maar! 1987. NJ 1987, 727 (Ikon!Amsterdam); HR 15 maar! 1991, NJ 1991, 399

(Korfer/Heerlen); HR 24 april 1992, NJ 1993, 232 (Hoondert/Zeeland).
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van publiekrecht. Het complement van deze bepaling is neergelegd in art. 3: 1 tid 2
Awb, krachtens welk artikel de afdelingen 2 tot en met 4A van hoofdstuk 3 van de
Awb van overeenkomstige toepassing zijn op andere handelingen van bestuursorganen
dan besluiten, voor zover de aard van deze handelingen zich daartegen Diet verzet.
Concreet betekent dit dat onder meer het formele zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3:2
Awb), het detournement de pouvoir-beginsel (art. 3:3 Awb), het willekeur-verbod
(art. 3:4 lid 1 Awb) en het evenredigheidsbeginsel (3:4 lid 2 Awb) van overeenkomstige
toepassing kunnen zijn op privaatrechtelijke bestuurshandelingen."
In de gevallen waarin de overheid geen gebruik maakt van het privaatrecht c.q. waarin
zij Diet een privaatrechtelijke bevoegdheid in de zin van art. 3: 14 BWuitoefent, maar
wel aan het privaatrecht onderworpen is, kan de burgerlijke rechter veelal via de
onrechtmatige daad (art. 6: 162 BW) toetsen aan de al dan Diet in de Awb gecodificeer-
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur."

Aanvullend merk ik in dit verband nog op dat de privaatrechtelijke toepassing van
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in relatie tot de privaatrechtelijke
normen van redeIijkheid en billijkheid (artt. 6:2 en 6:248 BW) en maatschappelijke
betamelijkheid (art. 6: 162 BW) geen dogmatische problemen oplevert. Redelijkheid
en billijkheid en maatschappelijke betamelijkheid zijn open" en inwisselbare"
normen waaraan de rechter in concreto een nadere invulling kan geven. Hij kan deze
normen, in verhoudingen waarbij de overheid is betrokken, ook inkleuren met de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Kortom, indien en voor rover de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing zijn, bepalen zij mede de inhoud
van het ongeschreven billijkheids- en beramelijkheidsrecbt."

64 Zie daaromtrent uitvoeriger o.m.: W. Snijders, Artikel 3.1.1.15 Nieuw BW en de schakelbepalingen
nader bezien, in: Bestuursrecbt en Nieuw BW, 1988, pp. 49 e.V.; W. Snijders, Wederzijdse belnvloeding
van privaatrecht en bestuursrecht (NBW en Awb), WPNR 6074, pp. 999 e.v ..

65 Zie daaromtrent uitvoeriger hoofdstuk 2, paragraaf 5.4.3.
66 Voor kritische aantekeningen dienaangaande verwijs ik naar J.M. Barendrecht, Recht als model van

rechtvaardigheid, beschouwingen over vage en scherpe normen, over binding aan het recht en over
rechtsvorming, dissertatie Tilburg, 1992.

67 Zie merna paragraaf 3.5.2.
68 Met betrekking tot de redelijkheid en bilIijkheid kan dit ook nadrukkelijk worden afgeleid uit art. 3: 12

BW. Dit artikel bepaalt dat bij de vaststelIing van wat redelijkheid en billijkheid eisen, rekening moet
worden gehouden met a1gemeen erkende rechtsbeginseJen, met de in Nederland levende rechtsovertuigin-
gen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen die bij het gegeven geval zijn betrokken.
Zie in dezelfde zin: W. Snijders, Artikel 3.1.1.15 Nieuw BW en de schakelbepalingen nader bezien,
in: Bestuursrecht en Nieuw BW, 1988, pp. 49 en 57.
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2.3.4 De 'bijzondere' positie van de overheid in het BWalsmede in het Licht van de
individualiseringstendens in het privaatrecht

Los van de toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur treedt de
verwevenheid met het bestuursrecht in het privaatrecht ook op andere wijze op de
voorgrond.
Op tal van plaatsen wordt in het BW aan de rechter een handvat geboden om rekening
te houden met de bijzondere positie van de overheid als behartiger van het algemeen
belang. In dit verband betoogt Bloembergen, en bij diens woorden sluit ik me volledig
aan:" 'Het privaatrecht zal dikwijls een bijzondere inkleuring krijgen, wanneer de
overheid rechtssubject is: de regel geldt wei, maar zij wordt voor de overheid op een
bijzondere manier uitgewerkt. Soms volgt dit rechtstreeks uit de formulering van de
bepaling. Als de wet verwijst naar het algemeen belang (art. 6:259?O, naar zwaar-
wegende maatschappeli jke belangen (art. 6: 168; geen verbod, weI schadevergoeding) 71

of naar de maatschappelijke belangen (art. 3: 12; redelijkheid en billijkheid) zal dit
vooral voor de overheid als professionele - zij het ook niet exclusieve" - behartiger
van het algemeen belang van betekenis zijn. Ineen verwijzing naar de verkeersopvat-
tingen, zoals in art. 162 lid 3, ligt besloten dat de betrokken bepaling ten aanzien
van de overheid een andere invulling kan krijgen dan ten aanzien van de burger. Ook
een verwijzing naar de aard van de rechtsbetrekking, zoals in art. 6:98 (aard van de
aansprakelijkheid en aard van de schade) impliceert dat in aanmerking kan worden
genomen dat een der partijen een overheidslichaam is. '

69 A.R. Bloembergen, WPNR 6074, p. 955.
70 Vergelijk tevens art. 5:78 BW inzake de wijziging of opheffing van erfdienstbaarheden.
71 Vergelijk hiervoor hoofdstuk 2, paragraaf 5.5.1.3.
72 Bloembergen stelt weliswaar dat van 'exc1usiviteit' te dezen geen sprake is, maar volgens hem kunnen

we er desondanks niet om heen dat de overheid in de samenleving een bijzondere positie inneemt,
en omdat zij bij uitstek de behartigster van het algemeen belang is en omdat zij over allerlei bijzondere
bevoegdheden beschikt. Naar zijn mening kan de overheid haar bijzondere positie wei voor een groter
ofk1einer deel, maar nooit helemaal afleggen als zij in het privaatrecht optreedt.1n hetverlengde hiervan
oppert Bloembergen, op p. 952, t.a.p.: 'De overheid is onderworpen aan een eigen deelrechtsorde:
het publieke recht, waaronder het bestuursrecht. Treedt zij op in het privaatrecht, dan stapt zij niet
volledig uitdeze deelrechtsorde, maar zij neemt haar publiekrechtelijke bagage mee in het privaatrecht.
Door deze bag age neemt zij daarin een bijzondere positie in. ' Spier lijkt een verdergaande 'exc1usiviteit'
inzake de positie van de overheid in het privaatrecht voor ogen te staan, waar hij stelt (J. Spier,
Onrechtrnatige overheidsdaad, 1987, p. I): 'De overheid neemt in de samenleving een heel bijzondere,
volstrekt unieke positie in. Dat geldt zowel functioneel als ook principieel'. Zie ook M. H. Kobussen,
t.a.p., p. 68: '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'. Zie anders: H. L.E. van Dijck, De aansprakelijkheid van de overheid voor vemietigde
bescnikkingen, dissertatie Tilburg 1990, pp. 4 e. v ..
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Voortbordurend Opdit betoog van Bloembergen wijs ik op de ontwikkeling in bet
privaatrecht die in de literatuur bekend staat als de individualiserings- of subjeetive-
ringstendens." Deze tendens, waarvan HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Sala-
dinfHBU)74 bet beginpunt vormt, kenmerkt zich hierin dat de burgerlijke reehter
bij de toepassing van verschillende verbintenisrechtelijke leerstukken een vergaande
inhoudelijke toets aanlegt en daarbij afwegingscriteria hanteert die zijn toegespitst
op de persoonlijke en bijzondere omstandigheden van het geval. Zo wordt in het
rechtshandelingen- en aansprakelijkheidsrecht blijkens de rechtspraak gedifferentieerd"
al naargelang de maatschappelijke positie en onderlinge verhouding van partijen, hun
professionaliteit, hun capaciteiten in sociaal, economisch, financieel ,juridisch en intel-
lectueel opzicht, de aard en inhoud van de rechtshandeling, de aard van de gedraging,
de aard van de aansprakelijkheid, de zwaarte van de schuld, de aard en het gewicht
van de betrokken belangen etc .. Aan de hand van deze scala van afwegingsfactoren
kan de burgerlijke rechter in verhoudingen waarbij de overheid is betrokken een bijzon-
dere invulling geven aan privaatrechtelijke normen en regels." Zo zal de overheid
zich niet snel op verontschuldigbare rechtsdwaling kunnen beroepen omdat zij
verondersteld wordt bij uitstek deskundig te zijn op het terrein van wetstoepassing
en -handhaving." Doet de overheid een beroep op onvoorziene omstandigheden in
de zin van art. 6:258 BW of op een beleidswijziging dan zijn bijzondere (sub-)regels
van toepassing in die zin dat de rechter 'de aard van de overheidstaak' alsmede 'de
aard en het gewicht van de maatschappelijke belangen die met die beleidswijziging
zijn gediend' in ogenschouw moet nemen." Deze subregels gelden ten aanzien van
zowel 'publiekrechtelijke'?" als 'privaatrechtelijke" overeenkomsten." Binnen

73 Zie mel name: A.C. van Schaick, Contractsvrijheid en nietigheid, dissertatie Tilburg, 1994, pp. 129
e.v.; J.B.M. Vranken, Enkele gedachten over de invloed en betekenis van de factor tijd in het
privaatrecht, RMTh 1986, pp. 423 e.v.; J.B.M. Vranken, Medede1ings-,informatie-en onderzoeksplich-
ten in het verbintenissenrecht, Zwolle, 1989, Dr. 49.

74 In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat de vraag of een beroep op een exoneratieclausule toelaatbaar
is, afhankelijk is van de waardering van een reeks van omstandigheden, waaronder de zwaarte van
de schuld, de ernst van de betrokken belangen, de aard en de inhoud van de overeenkomst, de
maatschappelijke positie en onderlinge verhouding van partijen en de mate waarin de wederpartij zich
de strekking van het exoneratiebeding bewust is geweest.

75 Zie J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht,
Zwolle, 1989, nr. 49.

76 Geruimetijd geleden werd door Bloembergen reedsgewezen op hetbelangvan de individualiseringsten-
dens vanwege de daarin vervatte mogelijkheid voor de reehter om in concrete gevallen recht te kunnen
doen aan de bijzondere positie van de overheid. Zie A.R. Bloembergen, Contracten mel de overheid,
1976, p. 33. Vergelijk daaromtrent tevens: M.H. Kobussen, La.p., p. 84.

77 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.3.3.
78 Voor mijn opvatting dienaangaande verwijs is naar hoofdstuk 2, paragraaf 5.5.1.3.
79 Zie HR 23 juni 1989, NJ 1991, 673 (GCNfNieuwegein 0), welk arrest werd behandeld in hoofdstuk

2, paragraaf 5.4.2.
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het leerstuk vertegenwoordiging gelden ten aanzien van overheidsorganisaties specifieke
regels waarbij belangri jke afwegingsfactorenzijn 'de positie die de handelende functio-
naris binnen de organisatie van de overheid inneemt en diens gedragingen, de omstan-
digheid dat die organisatie enlof de verdeling van de bevoegdheden over de verschil-
lende organen van de overheid, als gevolg van onduidelijkheid, onoverzichtelijkheid
of ontoegankelijkheid van de desbetreffende regelingen, voor buitenstaanders ondoor-
zichtig zijn, alsmede eventuele nalatigheid aan de zijde van de overheid om de derde
tijdig op de onbevoegdheid van de functionaris opmerkzaam te maken'. 82 In het
onrechtmatige daadsrecht geldt veelal dat de overheid bijzondere zorgvuldigheidsnormen
inacht heeft te nemen, die tenaanzien van burgers niet gelden. Een duidelijk voorbeeld
vormt de aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen, waarbij
de regel geldt dat 'de schuld van de overheid in beginsel is gegeven'".
Kortom, uit de civiele rechtspraak blijkt dat in het privaatrecht ook rekening wordt
gehouden met de 'bijzondere' positie van de overheid, zonder dat daarbij specifieke
wettelijke bepalingen of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden
toegepast.

80 ZieHR IOseptember 1993, RvdW 1993,168 (Den Dulk/Curacao), behandeld in hoofdstuk2, paragraaf
5.4.2.

81 Aanvullend wijs ik erop dal in de toekornst op de subsidieovereenkomst de bepalingen van het BW
en de Awb naast elkaar van toepassing zullen zijn. Art. 4.2.3.8 Awb bepaalt dat, indien in plaats van
eenbeschikkingomtrentsubsidieverleningeenovereenkomstomtrentsubsidieverleningwordtgesloten,
titel 4.1 Awb (inzake beschikkingen) en titel 4.2 Awb (mzake subsidiebeschikkingen) van overeenkomsti-
ge toepassing zijn. Voor het overige is de subsidieovereenkomst in de Awb niet afzonderlijk geregeld,
waardoor de bepalingen van het BW (eveneens) van toepassing blijven. Zie daaromtrent nader o.m.:
G.A.C.M. van Ballegooij en M. Gonggrijp-van Mourik, De subsidieregeling in de A1gemene wet
bestuursrecht, NTB 1992, nr. 7, pp. 210 e.v.; M. Scheltema, Een bijzondere positie voor deoverheid
in het overeenkomstenreeht? of: aandacht voor de bestuursreehtelijke overeenkomst", WPNR 6074,
pp. 960 e. v.; W. Snijders, Wederzijdse beinvloeding van privaatrechten bestuursrecht (NBW en Awb),
WPNR 6074, p. 1002. Scheltema, t.a.p., p. 961 betoogt dat subsidieovereenkomst als een
bestuursrechtelijke overeenkomst beschouwd rnoet worden, die in de eerste plaats wordt beheerst door
het geschreven en ongeschreven publiekrecht. Volgens Scheltema zijn de regels van het BW slechts
van overeenkomstige toepassing voor zover de aard van de subsidieovereenkomst zich daartegen niet
verzet. Tegen deze achtergrond verdient het zijns inziens aanbeveling dat de subsidieovereenkomst,
en eventuele andere bestuursrechtelijke overeenkomsten afzonderlijk wettelijk worden geregeld. Snijders,
t.a.p., p. 1002 bet.oogt daarentegen dat aan een afzonderlijke regeling in de Awb van de publiekrechtelij-
ke overeenkomst, waaronder de subsidieovereenkomst, geen direete behoefte bestaat, omdat de
burgerlijke reehter bij de toepassing van de regels van het contractenreeht toch al voldoende rekening
houdt met de bijzondere aard van de overeenkomst alsmede met de bijzondere hoedanigheid van de
overheid. D. A. Lubach, Overheid en privaatrecht, NTB 1993, nr. 5, p. 193, achthetevenrnin wenselijk
noch nodig om de publiekreehtelijke overeenkornst afzonderlijk wettelijk te regelen.

82 HR 27 november 1992, NJ 1993, 287 (Felix! Aruba).
83 Zie hiervoor hoofdstuk 2, paragraaf 4.3.3.
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2.3.5 Toepassing vanprivaatreehtelijke leerstukken doordeadministratieve reehter

De materiele verwevenheid en wisselwerking tussen privaat-lbestuursrecht is niet alleen
in het privaatrecht te onderkennen, maar ook in het bestuursrecht. Waar de civiele
rechter toetst aan bestuursrechtelijke normen en beginselen en ookanderszins rekening
houdt met de 'bijzondere' positie van de overheid, past de administratieve rechter
op zijn beurt soms privaatrechtelijke leerstukken toe.

Zo wordt op het terrein van de administratieve schadevergoeding en besmurscom-
pensatie" in bepaalde gevallen door de administratieve rechter rechtstreeks aansluiting
gezocht bij de in afdeling 6.1.10 BW neergelegde schadevergoedingsregeling. 85 Civiel-
rechtelijke begrippen als schade, causaIiteit, eigen schuld, voordeelstoerekening e.d.
worden ook in het administratieve schadevergoedingsrechtgebezigd."
Soms past de administratieve rechter verbintenisrechtelijke figuren en leerstukken
naar analogie toe. Een sprekend voorbeeld hiervan is het leerstuk onvoorziene
omstandigheden dat in verschillende bestuursrechtelijke uitspraken is terug te vinden. '01

Zie ook art. 4.2.6.3 Awb, betreffende de intrekking en wijziging van een niet
vastgestelde subsidieverlening, 88 waarin rechtstreeks wordt gerefereerd aanhet leerstuk
onvoorziene omstandigheden."

84 Zie o.m.: J.A.M. van den Berk, t.a.p.; J.H.W. de Planque, De mogelijkbeden van administratieve
rechters en de Kroon om het bestuur tot sebadevergoeding te veroordelen, in: N.SJ. Koeman en I.H.W.
de Planque, Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter, preadviezen VAR
1989, pp. 7 e.v .. ; O.M. te Rijdt, t.a.p ..

85 Zie o.m.: AGvB 31 oktober 1991, Gemeentestem 1991. nr. 6935, p. 7 (toepassing van art. 6:98 BW
(toerekening) in het kader van een planschadevergoeding); AGvB 24 augustus 1992, AB 1993, 4
(berekening van wettelijke rente bij een planschadevergoeding ex art. 49 WRO).

86 Vergelijk dienaangaande tevens: E. van der Schans, Schadevergoeding, redelijkheid en billijkheid.in:
Vergelijkend schadevergoedingsrecht, Preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht, 1988, pp. 49
e. v .. Zie omtrent de mogelijkheid en wenselijkheid om afdeling 6. 1.10 BW van toepassing te verklaren
op rechtmatige overheidsdaden: J. Spier, Aansprakelijkheid ter zake van rechtmatige overheidsdaad,
WPNR 6074, p. 991.

87 Zieo.m. ARRS 23 oktober 1979, AB 1980,198 CSLBavokerk) en deoverige in hoofdstuk I paragraaf
5 behandelde uitspraken.

88 Krachtens art. 4.2.6.3 lid 1 sub c Awb geldt dat, zolang de subsidie niet is vastgesteld, het
bestuursorgaan de subsidieverlening met inachtneming van een redelijke termijn kan intrekken often
nadele van de subsidie-ontvanger kan wijzigen voor zover veranderde omstandigheden of gewijzigde
inzichten zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie
verzetten.

89 Voor de goede orde vermeld ik voorts dat in een aantal bepalingen van afdeling 4.2.7 Awb, inzake
de betaling en terugvordering van su bsidiebedragen, eveneens wordtgerefereerd aan privaatrechtelijke
leerstukken. Zie art. 4.2.7.4 (verrekening van subsidievoorschotten), art. 4.2.7.5 (opschorting van
subsidiebetaling) en art. 4.2.7.6 (terugvordering van subsidiebetalingen op grond van onverschuldigde
betaling).
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Een ander voorbeeld is de onverschuldigde betaling." InCRvB 24 februari 1983,
AB 1984, 507, dat zag op de situatie dat aan een ambtenaar ten onrecbte voorscbotten
op zijn pensioen waren betaald en de Algemene Burgerlijke Pensioenwet geen grondslag
voor terugvordering van deze uitbetaalde voorscbotten bood, besliste de Centrale Raad
dat terugvordering desondanks kon plaatsvinden op grond van 'bet aan artikel 1395
BW ontleende algemene rechtsbeginsel, dat betgeen onverscbuldigd is betaald, kan
worden teruggevorderd'.

Voorts wijs ik op bet 'fiscaal compromis' in het belastingrecht en de 'overeenkomst'
in het ambtenarenrecht.
Over het rechtskarakter van het fiscaal comprornis werd in bet verre verleden getwist.
Thans is de gangbare opvatting in de literatuur dat het fiscaal comprornis een
(publiekrechtelijke) overeenkomst" is, waaraan fiscus en belastingplichtige beide
zijn gebonden." Ook in de rechtspraak is inrniddels duidelijk naar voren gekomen
dat bet fiscaal comprornis een overeenkornst is, waaraan zowel de fiscus als de
belastingplicbtige is gebonden." Dat op het fiscaal comprornis het privaatrechtelijke
overeenkomstenrecht (analoog) van toepassing is blijkt eveneens uit de rechtspraak.
Bijzondere vermelding in dit verband verdient HR 8 april 1987 , BNB 1987/191 waarin
een belastingplicbtige niet gebonden werd geacht aan een fiscaal comprornis omdat
deze tot stand was gekomen door rnisbruik van omstandigbeden zijdens de Inspec-
teur."

90 Zie: J. de Boer, Terugvordering door de overheid van onverschuldigde betalingen, RM Themis 1981,
pp. 248 e.v ..

91 Zieo.m.: J.C.E. Ackermans-Wijn, t.a.p., p. 119; J.W. Ilsink, Afweging van belangen en beginselen
in belastingzaken, in: Wederkerige rechtsbetrekkingen, JUVAT-bundel 1993, p. 52; W.P. van
Sikkelerus, Het fiscale compromis, 1982; H. L.J. Roelvink, De verbindendheid van tiscale afspraken,
in: Geschillenbesleehting in en buiten recht, bundel Iustitia et Amicitia, 1985, pp. 65 e.v.; H.C.F.
Schoordijk, Het tiscale compromis, WFR nr. 5974, 1991, pp. 1213 e.v.; H. Simon, t.a.p., p. 196;
B. Wessels, Fiscale overeenkomst, 1982.

92 Aan de omstandigheid dat fiscus en belastingplichtige beide gebonden zijn aan een tiscaal compromis
verbinden Wessels (t.a.p., p. 53) en Schoordijk (t.a.p., p. 1218) mijns inziens tereeht de conc1usie
dat de rechtskracht van bet tiscaal compromis niet gesteund moet worden op het vertrouwensbeginsel
maar op het algemeen beginsel dat 'pacta sunt servanda'.

93 Zie o.m.: HR 31 oktober 1973, BNB 19731254: 'dat zulk een overeenkornst, eenmaal gesloten, het
rechtskarakter meebrengt, dat de daarin besloten liggende vaststellingen in reehte bindend zijn'; HR
3 juni 1981, BNB 19811230; HR 27februari 1985, NJ 1985, 494; HR 8 april 1987, BNB 19871191;
HR 27 mei 1992, Vakstudienieuws 1992, p. 1728e.v.; HR 25 november 1992, Vakstudienieuws 1992
p. 3791 e. v. In de twee laatstgenoemde arresten heett de Hoge Raad het begrip 'tiscaal comprornis'
nader gedefinieerd. Geparafraseerd luidt deze definitie dat het fiscaal compromis een vaststellings-
overeenkomst is ter voorkoming of beeindiging van geschil danwel ter voorkorning of beeindiging
van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen geldt.

94 De Hoge Raad overwoog: 'Zo het hofal niet met zijn (... ) oordelen totuitdrukking heeft willen brengen
dat de (... ) regeling tot stand is gekomen door misbruik van ornstandigheden, zodat zij niet als een
belanghebbende bindende overeenkomst kan gelden, ligt in die oordelen in elk geval besloten dat de
handelwijze van deaanslagregelende ambtenaar zozeer indruisttegen de door de belastingadministratie
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Omtrent de 'overeenkomst' in het ambtenarenrecht bestaat nog enige onduidelijkheid.
Tot voor kort werd veelal aangenomen dat de overeenkomst in ambtenaarrechtelijke
verhoudingen zich niet verdraagt met het eenzi jdige karakter van de rechtsverhouding
tussen overheid en burger. In de Ambtenarenwet 1929 is de meerzijdige rechtshandeling
immers een onbekende rechtsfiguur. Uit enkele recente uitspraken van de Centrale
Raad van Beroep blijkt echter dat (onmiskenbare en ondubbelzinnige) wederzijdse
wilsuitingen wei degelijk kunnen resulteren in een 'overeenkomst' waaraan overheid
en burger beide zijn gebonden." Zo werd in CRvB 24 december 1990, AB 1991.
438 overwogen dat 'overeenstemming' kan leiden tot gebondenbeid van zowel het
overheidslichaam als de ambtenaar. En in CRvB 17 juni 1993, AB 1993, 513 werd
beslist dat ambtenaar en bestuursorgaan bij overeenkornst c.q. wederzijdse wilsovereen-
stemming kunnenafwi jken van dwingendrechtelijke voorschriften inzake ontslagverle-
ning. Hoe deze jurisprudentie zich inde toekomst verder zal ontwikkelen is vooralsnog
niet te overzien. Het lijkt er evenwel op dat de Centrale Raad aan het ambtenarenrecht
een meer 'privaatrechtelijke' invulling wil gaan geven.

Omtrent de toepassing van privaatrechtelijke leerstukken in het bestuursrecht zijn
ongetwijfeld nog vele andere voorbeelden te verzinnen", maar het vorenstaande maakt
mijns inziens genoegzaam duidelijk dat tussen het privaat- en bestuursrecht een
wisselwerking bestaat. Sterker nog, het vorenstaande bevestigt hetgeen in de vorige
paragrafen naar voren kwam, namelijk, dat een aantal in het BW neergelegde
bepalingen uitdrukking geeft aan beginselen die zowel voor het privaat- als het
bestuursrecht gelden.

(... ) in acht te nemen zorgvuldigheid dat de inspeeteur in redelijkheid belanghebbende niet aan diens
akkoordverklaring mag houden' . Zie voor een ander geval waarin een fiscaal compromis werd getoetst
aan (privaatrechtelijke) wilsgebreken: Hof Den Haag 2 maart 1993, Vakstudienieuws 1993 p. 2318
e.v ..

95 Zie P. Nicolai, De overeenkomst in het ambtenarenreeht, TAR 1991, p. 271-277. Nicolai betoogt
dat de verbintenisscheppende overeenkomst in het ambtenarenrecht vanuit het oogpunt van flexibiliteit
en individualisering een welkom en nuttig instrument kan bieden voor een nadere invulling van de
reehtspositie van de ambtenaar.

96 Melding kan bijvoorbeeld nog worden gernaakt van de in de literatuur en door de NBW-wetgever
geopperde rnogelijkheid dat de in Afdeling 6.5.3 BW neergelegde algemene voorwaarden-regeling
kan 'doorwerken' in het bestuursrecht. De eerste schrijver die op deze mogelijkheid heeft geaUendeerd
is Vranken (J .B.M. Vranken, Wisselwerking tussen privaatreeht en bestuursreeht, 1988, pp. 29 e. v ..
Zo zou niet uitgesloten moeten worden geacht dat de administratieve reehter in voorkomende gevaJlen
een in een beschikking vervat beding, met behulp van c.q. analoog aan de artt, 6:236 en 6:237 BW
(zwarte en grijze lijst), op zijn redelijkheidsgehalte kan beoordelen. Zie daaromtrent voorts: P.P.C.
Ermers en 1. Spanninga, noot onder ARRS 9 februari 1990. AB 1991, 342; PJ. van Ommeren,
Reehterlijke toetsing van algemene voorwaarden van de overheid, NIB 1990, pp. 132 e.v.; P.l. van
Ommeren, Door de overheid gehanteerde algemene voorwaarden en het reeht in de zin van art. 99
WetRO, NTB 1991 , pp. 54 e. v. ; F.1. van Ommeren, Algemene voorwaarden als wetgevingsaltematief,
in: Overheid en burgerlijk recht, Zwolle, 1992, pp. 86 e.v.; H. Simon, t.a.p., p. 200; W. Snijders,
t.a.p., p. 1002.
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2.3.6 De eenzijdige overheidstoezegging in het Licht van de materieelrechtelijke
verwevenheid en wisselwerking tussen het bestuurs- en privaatrecht; op
overheidstoezeggingen zijn het materiele privaat- en bestuursrecht naast elkaar
van toepassing

Op grond van bovenstaande uiteenzettingen kan met recht worden geconcludeerd dat
privaat- en bestuursrecht bepaald geen gescheiden circuits meer zijn, nu privaatrechtelij-
ke en bestuursrechtelijke normen en beginselen in beide rechtsgebieden over en weer
worden toegepast. Deze eonclusie stemt volledig overeen met de bevindingen die in
de hoofdstukken 1 en 2, bij de intem-reehtsvergelijkende analyse van de administratieve
en civiele rechtspraak, naar voren kwamen. Kort samengevat hielden deze bevindingen
in dat de civiele en de administratieve reehter op de meeste deelterreinen, verband
houdende met de kwestie van de al dan niet gebondenbeid aan toezeggingen, nagenoeg
dezelfde toetsingscriteria hanteren. Ik wijs onder meer op het criterium 'schijn van
bevoegdheid' in het kader van de toerekening van onbevoegd gedane toezeggingen,
op het kenbaarheidscriterium bij de contra legem-honorering van toezeggingen, en
op het criterium van de 'zwaarwegende veranderde omstandigheden' die zich tegen
nakoming van een toezegging kunnen verzetten."

Dat tenaanzien van eenzijdige overheidstoezeggingen in respectievelijk het privaat-
en bestuursrecht grotendeels dezelfde inboudelijke criteria gelden is dogrnatisch als
voIgt te verklaren.
Elk overheidsoptreden, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk, dient te worden
beoordeeld in het licht van de 'bijzondere' hoedanigheid van de overheid en de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit betekent dat de burgerlijke rechter,
aan wie de schending van een eenzijdige overheidstoezegging ter beoordeling wordt
voorgelegd, te allen tijde - ongeacht de privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke
achtergrond van de toezegging -, hetzij via art. 3: 14 BW hetzij via de band van art.
6: 162 BW, zal moeten toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
in het bijzonder aan het vertrouwensbeginsel." Daamaast geldt dat hij er niet aan
ontkomt om ook anderszins rekening te houden met specifieke op de bijzondere
hoedanigheid van de overheid toegespitste factoren, zoals de aard van de overheidstaak
waarop de toezegging betrekking heeft, het gewicht en de aard van de belangen die
zich tegen nakoming van de toezegging verzetten, etc .. 99 In feite betekent dit dat
op eenzijdige overheidstoezeggingen in het privaatrecht het materiele privaat- en
bestuursrecht naast elkaar van toepassing zijn. De administratieve rechter kan op zijn
beurt, voor zover nodig en wenselijk, privaatreehtelijke regels en leerstukken analoog
op overheidstoezeggingen toepassen. Hiertegen bestaan geen dogmatische bezwaren,

97 Zie uitvoeriger daaromtrent hoofdstuk 2, paragraaf 6.
98 Zie hiervoor paragraaf 3.5.4.2.
99 Zie hiervoor de paragrafen 3.5.4.2 en 3.5.4.3.
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omdat de meeste verbintenisreehtelijke regels en leerstukken uitdrukking geven aan
beginselen die voor zowel het privaatrecht als het bestuursreeht gelden. Doordat
enerzijds de burgerlijke rechter bestuursrechtelijke nonnen moet toepassen en anderzijds
de administratieve reebter privaatreehtelijke beginselen kan toepassen, is verldaarbaar
dat ten aanzien van overheidstoezeggingen in het privaat- en bestuursreeht een grote
materieelreehtelijke verwantsehap bestaat.

Ben en ander neemt evenwel niet weg dat, voor wat betreft de praktisehe uitkomst
van gevallen, versehillenkunnen bestaan tussen de overheidstoezegging in respectieve-
lijk het privaatreebt en het bestuursrecht. Onbevoegd gedane toezeggingen en
tegenwettelijke toezeggingen kUnnen in het bestuursrecht voor honorering in aanmerking
komen, maar niet altijd. Met name wanneer de nakoming van een onbevoegd gedane
toezegging een (wetteLijke) bevoegdheidsverdeLing op onaanvaardbare wijzedoorkruist
of ingeval belangen van derde-belanghebbenden of zwaarwegende maatschappeLijke
belangen zicb regen de nakoming van een tegenwettelijke toezegging verzetten, toont
de administratieve reehter zich veelal niet bereid om het besluit (i.e. meestal een
besehikking), waarin de niet-nakoming van de toezegging is vervat, te vernierigen.
De burger, jegens wie de toezegging is gedaan, blijft in dergelijke gevallen doorgaans
met lege handen aehter, aangezien de administratieve reehter geen sehadevergoeding
kan toekennen zonder het besluit te vernietigen.l'" Hij heeft weliswaar de mogelijk-
heid om de vernietiging van het besluit uit te spreken, onder instandlating van de
reehtsgevolgen van het besluit, met toekenning van een schadevergoeding aan de
gelaedeerde burger, maar de praktijk wijst uit dat de administrarieve reehter van deze
mogelijkheid niet of nauwelijks gebruik maakt. In het privaatreeht ligt dit anders.
De kwestie of zich tegen nakoming van de toezegging al dan niet zwaarwegende
belangen verzetten, is in een eiviele procedure alleen van doorslaggevende betekenis
ingeval nakoming van de toezegging wordt gevorderd. Vordert de burger een
schadevergoeding dan is deze kwestie als zodanig niet van belang. De constatering
dat gerechtvaardigde verwachtingen zijn gesehonden, ten gevolge waarvan de burger
schade heeft geleden, is in een civiele procedure op zich voidoende om de overheid
tot sehadevergoeding te veroordelen. Dat wellicht belangen van derden of anderszins
zwaarwegende maatsehappeIijke belangen aan de nakoming van de toezegging in de
weg staan, vormt voor de burgerlijke reehter in beginsel geen beletsel om een
schadevergoedingsplieht op grond van onrechtmatige daad aan te nemen.
Di t versehil in reehtsgevolg -bestuursreehteIijk geen vertrouwensbescherming/privaat-
rechtelijk wel vertrouwensbescherming (in de vorm van schadevergoeding) - is mijns
inziens niet in tegenspraak met mijn stelling dat op de eenzijdige overheidstoezegging
het materiele privaat- en bestuursrecht naast eikaar van toepassing zijn. Naar mijn
mening is het verschil nameLijk geheel en al procesrechtelijk terug te voeren op het

100 Zie art. 8:73 Awb.
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feit dat de burgerLijke rechter een ruimer toetsings- en schadevergoedingsinstrumentari-
urn tot zijn beschikking heeft dan de administratieve rechter.

3 De privaatrechtelijke grondslag van gebondenheid aan eenzijdige overhelds-
toezeggingen

3.1 InIeiding

3.1.1 De privaatrechtelijke grondslagenkwestie

Zowel in het bestuursrecht als in het privaatrecht wordt thans algemeen aanvaard dat
de overheid in beginsel gebonden moet worden geacht aan door haar gedane eenzijdige
toezeggingeo.
In het bestuursrecht wordt deze gebondenbeid gegrood op het vertrouwensbeginsel.
Langs de weg van het vertrouwensbeginsel wordt de eeozijdige overheidstoezeggiog
erkeod als een specifieke bestuurshandeLing, waaraan de burger rechtens te honoreren
verwachtingen kan ontlenen. Aldus levert de rechtens bindende overheidstoezegging
in het bestuursrecht geen wezenlijke grondslagenproblemen Op.101
In het privaatrecht ligt dit anders. Uit de rechtspraak en literatuur blijkt dat omtrent
de privaatrechtelijke grondslag van gebondenbeid aan eenzijdige overheidstoezeggingen,
en de consequenties daarvan, geen consensus bestaat. Het merendeel der schrijvers
stelt zich op het standpunt dat de privaatrechtelijke gebondenbeid aan overheidstoe-
zeggingen gefundeerd moet worden ofwel op overeenkomst ofwel op onrechtmatige
daad."" Er zijn echter ook enkele schrijvers'?' die verdedigen dat de toezegging
een zelfstandige rechtsfiguur is die bindt uit eigen hoofde.

101 Een en ander neemt niet weg dat in de bestuursrechtelijke literatuur geen eenduidige definitie terug
te vinden van het begrip 'toezegging'. Vergelijk hiervoor hoofdstuk I, paragraaf 2. Het ontbreken
van een eenduidige definitie is in het bestuursrecht evenwel geen onoverkomelijk bezwaar, omdat
iedereen het er over eens is dat de gebondeoheid aan eenzijdige toezeggingen rechtstreeks gefundeerd
moet worden op het vertrouwensbeginsel.

102 Zieo.m.: J.C.E. Ackermans-Wijn, Contracten metdeoverheid, Deventer, 1989, pp. 105-106; H.J.
De Kluiver, Onderhandelen en privaatrecht, Deventer 1992, pp. 125 e.v ..

103 Zie: R. M. Schoonenberg, De privaatrechtelijke gevolgen van door de overheid gedane toezeggingen,
WPNR 5765 (1985), p. 808; R.M. Schoonenberg, Detoezegging in het licht van recente jurispruden-
tie, 1990, p. 105; J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbin-
tenissenrechl, 1989, pp. 113 e. v ..
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3.1.2 Het hoe en waarom van de privaatrechtelifke gronds/agenstrijd; het privaat-
rechtelijk systeem van verbintenissen

Waarom bestaat in civilibus geen eenstemmigbeid omtrent de grondslag van
gebondenbeid aan overheidstoezeggingen? De verklaring hiervoor moet gezocbt worden
in bet privaatrecbtelijk systeem van verbintenissen. Hierover bet volgende.

Artikel 6: 1 BW bepaalt dat uit rechtsfeiten aIleen (afdwingbare) verbintenissen
kunnen ontstaan indien dit uit de wet voortvloeit. Aldus wordt in bet BW een gesloten
systeem van verbintenissen tot uitgangspunt genomen.'?' Zo worden in Boek 6 aIs
zelfstandige en wettelijke bronnen van verbintenis erkend: overeenkomst, onrecbtmatige
daad, zaakwaarnerning, onverscbuldigde betaling en ongerecbtvaardigde verrijking.
Het systeem is ecbter niet gebeel gesloten. Uit de Toelichting op art. 6: 1 blijkt dat
bet onder bet oude recbt gewezen arrest Quint/Te Poel105 nog steeds onverkort van
toepassing is.106Concreet betekent dit dat in gevaIlen die niet bepaaldelijk door de
wet zijn geregeld, een oplossing moet worden aanvaard die in bet stelsel van de wet
past en aansluit bij de wei in de wet geregelde gevallen."? Kortom, bet privaat-
recbtelijk systeem van verbintenissen is 'half-gesloten', of, zo men wil, 'half-open';
de deur staat op een kier om onder ornstandigbeden uit bet ongeschreven recbt
verbintenissen aan te kunnen nemen.!"

104 De wetgever heeft zich op het stand punt gesteld dat het wetboek, vooral met het oog op de
rechtszekerheid, behoort aan te geven in welke rubrieken van gevallen her ongeschreven recht zijn
invloed heeft op het onstaan en de omvang van verbintenissen. Zie ParI. Gesch. Boek 6, p. 39.

105 HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548.
106 Zie ParI. Gesch. Boek 6, p. 40: 'Overigens brengt artikel 6.1.1.1 niet mede, dat alleen indien de

wet met zoveel woorden over een verbintenis spreekt, een verbintenis zou mogen worden aangenomen.
Steeds wanneer uit een of meer wetsbepalingen, die direct of naar analogie toepasselijk zijn, voortvloeit
dat voor de een jegens de ander de verplichting bestaat, waarmede voor die ander een recht
correspondeert dat deel uitmaakt van zijn vermogen, bestaat tussen beide personen een rechtens
afdwingbare verbintenis in de zin van Boek 6 van het ontwerp'.

107 Zie voor vrij recente toepassingen van het arrest QuintlTe Poel: HR 20 juni 1986, NJ 1987, 35
(Citronas-arrest); HR 9 juni 1989, NJ 1990, 40 (ECT-arrest). In deze arresten besliste de Hoge Raad
dat de vraag of een derde soms een contractu eel beding in redelijkheid tegen zich moetlaten gelden,
o.m. athangt van de aard van het geval en het stelsel van de wet.

108 Over de mate van 'openheid' van het systeem van verbintenissen is in het verleden in de
privaatrechtelijke literatuur veelvuldig gediscussieerd. Met name Schoordijk heeft zich in een lange
reeks van publikaties een voorstander getoond van een zo open mogelijk systeem van verbintenissen,
Zie o.m.: H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar net Nieuw
Burgerlijk Wetboek, Deventer, 1979, p. 3 e. v. ; H. C. F. Schoordijk, Onderhandelen te goeder trouw ,
1984; H.C.F. Scboordijk, De verbintenis uit de wet, Deventer, 1968, p. 3 e.v. Schoordijk bepleit
dat verbintenissen onder omstandigheden rechtstreeks uit de goede trouw (redelijkheid en billijkheid)
kunnen voortvloeien. Zijns inziens bestaan tegen het aanvaarden van billijkheidsverbintenissen geen
bezwaren zolang men het redelijkheidsgehalte van dergelijke verbintenissen maar toetst in bet licht
van de het stelsel van de wet. Andere scbrijvers tonen zicb evenwel sterke tegenstanders van een
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Ten aanzien van rechtsplichten geldt een meer open systeem dan voor verbintenissen.
Sedert het in 1919 gewezen, alom bekende, arrest Lindenbaum-Coben'?', staat bet
de recbter gebeel vrij om aan het ongescbreven recbt recbtsplichten te ontlenen waarvan
de scbending een onrecbtmatige daad oplevert. In het BW is een en ander verwoord
in art. 6: 162 lid 2, dat bepaalt dat een doen of nalaten in strijd met betgeen volgens
ongescbreven recbt in het maatschappelijk verkeer betaamt als onrecbtmatige daad
wordt aangemerkt.
De eenzijdige overbeidstoezegging nocb bet vertrouwensbeginsel worden in bet BW
als zelfstandige, wettelijke bronnen van verbintenis erkend. Als gevolg biervan kan
een vordering tot nakoming of schadevergoeding in beginsel niet rechtstreeks op het
vertrouwensbeginsel c.q. de toezegging zelf worden gefundeerd. Vanuit dogmatisch-
tbeoretisch oogpunt bestaan daartoe wei mogelijkbeden, maar dan zal gezocht moeten
worden naar analogieen die passen binnen het systeem van de wet.

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat men in het privaatrecht geneigd
is om eerst dan gebondenbeid aan een eenzijdige overheidstoezegging aan te nemen
wanneer deze als overeenkomst of als onrechtmatige daad kan worden geconstrueerd.
Op deze wijze blijft men immers binnen het systeem van de wet, waardoor
grondslagenproblemen kunnen worden omzeild.

3.1.3 De 'voors en tegens' van de verschillende privaatrechtelijke grondslagen. mede
gereLateerd aan de wisseLwerking privaat-Ibestuursrecht

In de onderstaande paragrafen zal ik nader ingaan op de privaatrechtelijke grond-
slagenstrijd alsmede op de 'voors en tegens' van de verschillende zienswijzen die in
de literatuur dienaangaande zijn terug te vinden. Daarbij zal ik tevens een verband
leggen met de bevindingen uit de vorige paragraaf. De afzonderlijke deelkwesties
inzake de overheidstoezegging op de grenslijn privaat -Ibestuursrecht zijn rnijns inziens
namelijk van grate invloed op de keuze voor de privaatrechtelijke grondslag van
gebondenbeid aan eenzijdige overheidstoezeggingen.

Achtereenvolgens zal hieronder worden getoetst of de overeenkomst (paragraaf
3.2) en onrechtmatige daad (paragraaf 3.3) ten aanzien van overheidstoezeggingen
toereikende en aannemelijke grondslagen zijn. Vervolgens zal worden bezien of en

open systeem van verbintenissen. Onder meer GJ. Scholten en G.H.A. Schut staan afwijzend
tegenover hetaanvaarden van verbintenissen die rechtstreeks voortvloeien uithet ongeschreven recht.
Zij wijzen op het gevaar dat een 'vage billijkheidsrechtspraak' ontstaat die aan de rechtszekerheid
niet ten goede kornt. Zie: G.J. Scholten, Grondslag en bronnen van verbintenis, Monografieen Nieuw
BW, 1983; G. H. A. Scbut,Recbtshandeling, overeenkomstenverbintenis, Studiepocketsprivaatrecht,
nr. 15. Het voert te ver om op deze plaats uitvoerig op voonnelde discussie in te gaan. In paragraaf
3 korn ik hierop in ander verband nog terug.

109 HR 31 januari 1919, NJ 1919, 161.
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in hoeverre het mogelijk is om, met inachtneming van het wettelijke syteem van
verbintenissen, de gebondenheid aan overheidstoezeggingen rechtstreeks ofanalogisch
op bet vertrouwensbeginsel c.q. de toezegging zelf te baseren (paragraaf 3.4). Tot
slot zal ik mijn eigen opvatting inzake de privaatrechtelijke grondslagenkwestie
uiteenzetten (paragraaf 3.5).

3.2 De overheidstoezegging als (eenzijdige) overeenkomst?

Ret onderscheid tussen eenzijdige toezeggingen en overeenkomsten is niet altijd exact
aan te geven. Deze kwestie werd in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3. reeds in het kort
aangestipt.
De gevallen waarin de overheid een toezegging doet in ruiI voor een tegenprestatie
van de burger leveren doorgaans weinig problemen op. Alsdan za1 gewoonlijk gelden
dat de overheidstoezegging deel is gaan uitmaken van een wederkerige overeenkomst
en dat deze bepalend is voor de rechtsgevolgen van de toezegging. Wei teken ik hierbij
aan dat het vaak een kwestie van uitleg is of partijen zich nog in de precontractuele
fase bevinden of dat reeds een rechtsgeldige overeenkomst is tot stand gekomen. Ret
arrest Den Dulk/Curacao"? is een sprekend voorbeeld in dit verband.
Inbepaalde gevallen is onduidelijk of de burger zich jegens de overheid heeft verplicht
tot een tegenprestatie, althans tot een tegenprestatie die in wederkerig verband staat
met de toezegging. Binnen dit kader wordt tussen overheid en burger soms het bestaan
van een eenzijdige overeenkomst aangenomen. Als voorbeeld van zo' n overeenkomst
kan genoemd worden de subsidie die in contractsvorm wordt verstrekt.

Gegeven dat de grenzen tussen 'wederkerigheid' en 'eenzijdigheid' vaag kunnen
zijn, alsmede dat ook eenzijdige overeenkomsten bestaanbaar zijn, luidt de vraag of
een overheidstoezegging wellicht niet als een (eenzi jdige) overeenkomst kan worden
gekwalificeerd. illustratief in dit verband is het eerdergenoemde Bijstandsovereenkomst-
arrest'!', waarin de toezegging door de Hoge Raad werd bestempeld als een
overeenkomst. Mede naar aanleiding van dit arrest heeft in het privaatrecht de mening
postgevat dat een eenzijdige overheidstoezegging mogelijkerwijs door de enkele aan-
vaarding door de burger kan uitgroeien tot een volwaardige overeenkomst, waarbij
het er in beginsel niet zoveel toe doet of deze overeenkomst een eenzi jdig of wederkerig
karakter draagt; door aanvaarding van de toezegging komt een overeenkomst tot stand,
en daarmee kan de overeenkomst als grondslag van gebondenbeid worden aange-
merkt.!"

110 HR 10 september 1993, RvdW 1993, 168. Zie hoofdstuk 2, paragraaf 5.4.2.
III HR 22 februari 1974, NJ 1975, 381. Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.
112 Vergelijk A.R. Bloernbergen in zijn noot onder het Bijstandsovereenkomt-arrest, NJ 1975, 381: •De

HR vond het verder nodig uitdrukkelijk te constateren, dat de toezeggingen door de Vereniging waren
aangenomen. Daarmede stond vast, dat het hier ging om een overeenkomst en niet om een eenzijdige
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Deze gedachtengang is bijvoorbeeld terug te vinden in de procedure die voorafging
aan het arrest Heesch/Reijs!". Zowel de rechtbank'", als het hof'" als A.-G.
Haakll6 oordeelden dat de toezegging van B&W om het voorstel tot grondruil aan
de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen, een contractuele verbintenis tot
nakoming van die toezegging in het leven had geroepeu.'"
Ook in de zaak Patelski/Sittard 118 werd de overeenkomst als grondslag van gebonden-
heid opgevoerd. Patelski stelde zich in hoger beroep bij de rechtbank meer subsidiair
op het standpunt dat de toezegging van de burgemeester door aanvaarding zijnerzijds
een overeenkomst tussen hem en de gemeente had doen ontstaan, op grond waarvan
de gemeente verplicht was hem als ambtenaar in vaste dienst aan te nemen. De
rechtbank liet een en ander in het midden omdat haars inziens omtrent de uitoefening
van publiekrechtelijke bevoegdheden sowieso geen bindende toezeggingen konden
worden gedaan C.q. rechtsgeldige overeenkomsten konden worden gesloten. 119 A. -G.
Biegman-Hartogh merkte in haar conclusie voor het arrest over de grondslag van
gebondenbeid OpIZO,dat de vraag, of in casu sprake was van een overeenkornst ofwel

toezegging. Wat de betekenis van eenzijdige toezeggingen is kan daarom onbesproken blijven'.
113 HR 13 februari 1981, NJ 1981, 456.
114 De rechtbank (LO. 25) overwoog dat 'het recht niet verbiedt dat zij, omtrent de wijze waarop zij

deze publiekrechtelijke taak zullen vervullen, overeenkomsten met derden aangaan, waarvan de niet-
nakomingwanprestatie naar burgerlijk recht kan opleveren, zulks in bet bijzonderwanneer het betreft
aangelegenheden van burgerrechtelijke aard waarbij de gemeente op de voet van een particulier aan
het rechtsverkeer deelneemt'.

115 Het hof (r.o. 9) oordeelde dat door wilsovereenstemming tussen Reijs en B&W een overeenkomst
was tot stand gekomen. Het feit dat B&W de toezegging hadden gedaan in reactie op een verzoek
van Reijs, betekende volgens het Hof dat beide partijen wilden dat de ruilovereenkomst aan de
gemeenteraad zou worden voorgelegd 'zodat dit wei degelijk als tussen Reijs en B. en W. (mede)
overeengekomen moet worden aangemerkt'.

116 In zijn conclusie betoogde Haak dat de toezegging beschouwd kon worden als een contractuele regeling
die door B&W als vertegenwoordigers van de gemeente was aangegaan. Niels stond volgens Haak
eraan in de weg om gebondenheid van de gemeente aan deze regeling aan te nemen, met name gezien
de de beperkte rechtsgevolgen hiervan. B&W hadden zich slechts verbonden om zich een bepaalde
ins panning te willen getroosten, namelijk om de voorgenomen transactie te bevorderen. In casu was
sprake van een 'inspanningsverbintenis' en niet van een 'resultaatsverbintenis"; B&W hadden geen
resultaat toegezegd in de zin dat de ruilovereenkomst zonder meer gesloten zou worden of door de
gemeenteraad goedgekeurd zou worden. Tegen het aannemen van een inspanningsverbintenis uit
hoofde van een overeenkomst bestond volgens Haak geen bezwaar, in de eerste plaats omdat zij
paste binnen het kader en de strekking van art. 219 sub s gemeentewet, en in de tweede plaats omdat
gebondenheid aan de contractuele inspanningsverbintenis nog niet met zich meebracht dat de
gemeenteraad gebonden was aan het voorstel tot grondruiJ; na vervulling van de inspanningsverbintenis
stond het de gemeenteraad nog vrij het voorstel niet te accepteren.

117 Zoals bekend werd dit oordeel door de Hoge Raad gecasseerd. Hieronder kom ik daar nog op terug.
118 HR 27 januari 1985, NJ 1985, 559.
119 Dit oordeel bleefin cassatie niet overeind. Zie boofdstuk 3, paragraaf 4.2. In het onderstaande korn

ik daar nog op terug.
120 Zie haar conclusie, NJ 1985,559 onder sub 6.
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van een toezegging, naar haar mening sleehts een kwestie van woordgebruik betrof,
waaraan op ziehzelf genomen geen rechtsgevolgen waren verbonden. In eivielrechtelijke
termen uitgedrukt, kon wellieht worden gesteld dat de gemeente met Patelski een 'voor-
overeenkomst' had gesloten. Aannemelijk was immers dat Patelski de toezegging (00-
plieiet) had aanvaard, nu buiten kijf stond dat hij van zijn kant bereid was om zieh
aan de toegezegde ambtelijke aanstelling gebonden te aehten. Publiekreehtelijk bezien
was het volgens Biegman-Hartogh irrelevant of de toezegging door aanvaarding van
Patelski was uitgegroeid tot een overeenkomst. Voor het bestuursreeht was sleehts
van belang of de gemeente op grond van het vertrouwensbeginsel gebonden kon worden
geaeht aan de door de burgemeester gedane toezegging.

Wat nu te denken van de zogenaamde overeenkomsteonstruetie? In hoeverre kan
staande worden gehouden dat door impliciete'" of explieiete aanvaarding van een
eenzijdige overheidstoezegging een al dan niet eeozijdige eontraetuele verbintenis in
het leven wordt geroepen?
Tegen de overeenkomsteonstruetie kan naar rnijn mening een aantal bezwaren worden
aangevoerd.

Het eerste bezwaar houdt in dat het in de meeste gevallen enigszins gekunsteld'f
is om een toezegging via (implieiete) aanvaarding te eonstrueren tot een privaatrechtelij-
ke overeenkomst. Dit geldt in het bijzondervoor situaties waarin de toezegging gerieht
is op e.q. verband houdt met een besluit ofbesehikking naar administratief reeht zoals
de verlening van een vergunning, de vaststelling van een belastingaanslag, de aanstel-
ling van een ambtenaar e.d .. Sehending van dergelijke toezeggingen zal veelallangs
administratiefrechtelijke weg aangevochten moeten worden, dat wil zeggen, door beroep
in te stellen tegen het besluit of de besehikking waarin de niet-nakoming van de
toezegging besloten ligt. Sorns zal, al dan niet nadat gebruik is gemaakt van de
voorgesehreven adrninistratieve beroepsmogelijkbeid, bij de burgerlijke reehter

121 Vergelijk A.R. Bloembergen, Contracten met de overheid, in het bijzonder in de bouw, 1976, p.
17. Bloembergen merkt op dat een ogenschijnlijk eenzijdige toezegging veelal langs de weg van
stiJzwijgende aanvaarding als een (eenzijdige) overeenkomst gekwalificeerd kan worden. Men kan
zijns inziens rnisschien ten aanzien van eenzijdige toezeggingen, evenals bij de schenking, de eis
stell en dat gebondenheid pas ontstaat op het moment dat het toegezegde voordeel wordt aanvaard,
maar, zo stelt Bloernbergen, 'omdat de meeste mensen niet afkerig zijn van voordelen, zal men (... )
heel gauw mogen aannemen dat ereen stilzwijgende aanvaarding is'. Zie tevens R. M. Schoonenberg,
WPNR 5765, p. 809: 'Men zal wellicht geneigd zijn vrij snel het bestaan van een overeenkomst
aan te nemen o. g. v . stilzwijgendeaanvaarding van een overheidstoezegging door de betrokken burger
of o.g. v. het feit dat een door de overheid gedane toezegging een al dan niet geclausuleerd antwoord
op een verzoek van de burger is. Bovendien zal de overheid in een aantal gevallen niet tot het
verrichten van een feitelijke handeling of een publiekrechtelijke rechtshandeling - als toegezegd -
overgaan, voordat de betrokken burger op enigerlei wijze te kennen heeft gegeven hiermee accoord
te gaan, b. v. wanneer het gaat om een verlening van een vergunning of een aanstelling als ambtenaar' .

122 Vergelijk in soortgelijke zin: R.M. Schoonenberg, WPNR 5765, p. 809.
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schadevergoeding wegens schending van de toezegging kunnen worden gevorderd. 123

Zoals Biegman-Hartogh hierboven terecht opmerkte, worden de rechtsgevolgen van
een toezegging in het bestuursrecht bepaald aan de hand van het vertrouwensbeginsel.
Daarbij is in beginsel irrelevant of de toezegging al dan niet is aanvaard c.q. als een
overeenkomst kan worden bestempeld. In het licht van de materieelrechtelijke
verwevenheid en wissel werking tussen bestuurs- en privaatrecht valt niet goed in te
zien waarom dit anders zou moeten zijn ingeval dezelfde overheidstoezegging in het
kader van een schadevergoedingsactie aan de civiele rechter ter toetsing wordt voor-
gelegd'" Men kan weliswaar aanvoeren dat door het construeren van de eenzijdige
toezegging tot een overeenkomst ervoor zorggedragen wordt dat geen inbreuk op het
privaatrechtelijk systeem van verbintenissen wordt gemaakt, maar dit doet aan de
gekunsteldheid van de constructie rnijns inziens niets af.

Het tweede bezwaar dat tegen de overeenkomstconstructie te berde gebracht kan
worden, ontleen ik aan de arresten Heesch/Reijs'" en Patelski/Sittard'".
Hierboven gaf ik al aan dat in de zaak Heesch/Reijs de rechtbank, het hof en de A. -G.
van mening waren dat de toezegging van B&W een contractuele verbintenis tot
nakoming van die toezegging in het leven had geroepen. Echter, zoals bekend'",
yond dit oordeel bij de Hoge Raad geen gehoor. Hij overwoog: 'Een enkele schriftelijke
toezegging van een orgaan van een rechtspersoon om een voorstel tot het aangaan
van een overeenkomst voor te leggen aan het orgaan van de rechtspersoon dat bevoegd
is over het aangaan van die overeenkomst te beslissen, doet voor die rechtspersoon
nog niet een verbintenis uit overeenkomst tot nakoming van bedoelde toezegging
ontstaan. '
Over het arrest Heesch/Reijs is veel gezegd en geschreven. In het bijzonder is in de
privaatrechtelijke literatuur'" de nodige kritiek geuit op de formulering 'een enkele
schriftelijke toezegging' . Hoe moet deze formulering precies uitgelegd worden? Voor
rnijn opvatting dienaangaande verwijs ik naar hoofdstuk 2, paragraaf 5. In aanvulling
daarop volsta ik op deze plaats met de constatering dat uit het arrest Heesch/Reijs
in ieder geval kan worden afgeleid dat de Hoge Raad niet snel geneigd is om een
eenzijdige overheidstoezegging als een overeenkomst te construeren, met name niet
indien de toezegging afkomstig is van een beslissingsonbevoegde instantie.
In het arrest Patelski/Sittard kan naar rnijn mening een bevestiging van deze
gedachtengang worden gelezen. Patelski had in hoger beroep aangevoerd dat de

123 Zie hiervoor paragraaf 2. 3.6.
124 Zie in deze1fde zin: R.M. Schoonenberg, De toezegging in het 1ichtvan recente jurisprudentie, p.

104.
125 HR 13 februari 1981, NJ 1981,456.
126 HR 27 januari 1985, NJ 1985, 559.
127 Zie hoofdstuk 2, paragrafen 2.3 en 5.5.2.1.
128 Ziem.n.: C.J.H. Brunner, annotatie, NJ 1981, 456; D.A. Lubach, Beleidsovereenkomsten, p. 214;

1. Spier, Overeenkomsten met de overheid, p. 148.
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gemeente gebonden moest worden geacht aan de jegens hem gedane toezegging. Deze
gebondenheid fundeerde Patel ski primair op overeenkomst (volgens Patelski was de
toezegging door aanvaarding zijnerzi jds tot een overeenkomst uitgegroeid), subsidiair
op de eenzijdige toezegging zelf, meer subsidiair op bet vertrouwensbeginsel. In
cassatie overwoog de Hoge Raad: 'Een door de overbeid, al dan niet eenzijdig, aan
een burger gedane toezegging betreffende diens aanstelling in de openbare dienst is
( ... ) ten rninste in die zin bindend, dat de overheid, zo zij niet tot aanstelling overgaat,
in beginsel verplicbt is tot scbadevergoeding.'
De zinsnede 'al dan niet eenzijdig', in onderling verband gezien met de strekking
van het cassatierniddel en hetgeen Patelski in hoger beroep had aangevoerd, duidt
erop dat het in de visie van de Hoge Raad niet nodig is om een eenzijdige over-
heidstoezegging via aanvaarding te transformeren tot een overeenkomst, alsmede dat
een tegenprestatie niet is vereist; de eenzijdige toezegging als zodanig is voldoende
om daarop de gebondenheid van de overheid te baseren.!"

AI met al kan het vorenstaande in het kort als voigt worden samengevat. Hantering
van de overeenkomstconstructie is vanuit dogmatisch oogpunt op zich verdedigbaar.
Daar staat tegenover dat zij in de meeste situaties, mede gelet op de wisselwerking
privaat-Ibestuursrecht enigszins gekunsteld overkomt. Bovendien kan uit de jurispru-
dentie van de Hoge Raad, in het bijzonder de arresten Heescb/Reijs en Patelski/Sittard,
worden afgeleid dathet voor de privaatrechtelijke afdwingbaarheid van een eenzijdige
overheidstoezegging niet nodig is om deze eerst als een overeenkomst te construeren.
Aanvullend merk ik op dat de overeenkomstconstructie na het arrest Patelski/Sittard
niet of nauwelijks meer aan de orde is gekomen in de rechtspraak. Met uitzondering
van het arrest Den Dulk/Curacao!", waarin de toezegging door de Hoge Raad werd
uitgelegd als een overeenkomst, blijkt uit de overige recente jurisprudentie dat de
meeste gevallen van schending van een eenzijdige overheidstoezegging worden
beoordeeld en opgelost aan de hand van onrechtmatige daad. Dit brengt rnij tot een
bespreking van de onrecbtmatige daad als grondslag.

129 Zie in dezelfde zin P.A. Stein in zijn noot onder het arrest, NJ 1985, 559. Stein merkt ten aanzien
van de grondslag van aansprakelijkheid op: 'Dat bier nietaan een overeenkomst mag worden gedacht,
kan men afleiden uit de omstandigheid dat ook een eenzijdige toezegging voldoende is om de eis
te schragen: men zie in dit verband HR 13 februari 1981, NJ 1981,456, waaruit blijkt dat een
eenzijdige toezegging niet een overeenkomst oplevert'. Vergelijk in soortgelijke zin: R.M.
Schoonenberg, De privaatrechtelijke gevolgen van door de overheid gedane toezeggingen, WPNR
5765 (1985), p. 808; R.M. Schoonenberg, De toezegging in het licht van recente jurisprudentie,
p. 105; J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten inhet verbintenissenrecht,
Zwolle, 1989, p. 115; J.B.M. Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en bestuursrecht, 1988,
pp. 31-32.

130 HR 10 september 1993, RvdW 1993, 168.

270



De overheidstoezegging in privaatrechtelijk-theoretisch perspectief

3.3 Onrechtmatige daad als grondslag?

Zoals ik hiervoor al aangaf, stellen de meeste schrijvers zich op het standpunt dat
de privaatrechtelijke aansprak:eIijkheid uit hoofde van een overheidstoezegging moet
worden gegrond ofwel op overeenkomst ofwel op onrechtmatige daad, in die zin,
dat in de gevallen waarin niet tot het bestaan van een overeenkomst kan worden
geconcludeerd, de onrechtmatige daad als grondsiag dient te worden aangewezen.!"

De keuze voor de onrechtmatige daad als grondsiag is in het licht van het systeem
van verbintenissen alIeszins begrijpelijk. Binnen het steisel van de onrechtmatige daad
kan de overheidstoezegging Iangs de weg van het vertrouwensbeginsel probleemloos
als bron van ongeschreven rechtsplichten wordenaanvaard. Via een simpele redenering
is het mogelijk om de schending van een overheidstoezegging als een onrechtmatige
daad te construeren. Deze redenering Iuidt: Op de overheid rust de plicht de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het vertrouwensbeginsel, in acht te
nemen. De burgerlijke rechter is bevoegd overheidsoptreden (rechtstreeks) aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur te toetsen.!" Ingeval de overheid een
door haar gedane toezegging niet nakomt, handelt zij in strijd met het vertrouwens-
beginsel. Schending van het vertrouwensbeginsel is in strijd met hetgeen in het maat-
schappelijk verkeer betaamt, en Ievert aldus een onrechtmatige daad Op.133

De onrechtmatige daadsconstructie is de afgelopen jaren veelvuldig toegepast in
de jurisprudentie.
In het arrest Heesch/Reijs'" werd de overeenkomstconstructie uitdrukkelijk door
de Hoge Raad van de hand gewezen, maar werd de gemeente Heesch wel aansprak:eIijk
geacht, zij het via een omweg.!" op grond van onrechtmatige daad. Ook in de ar-
resten Van Dalen/Aarle-Rixtel!" Kennis/Budel'", Caribbean Development/Aru-

131 Zie o.m.: I.e.E. Ackennans-Wijn, t.a.p., p. 105: 'Ik ga er C ... ) van uit dat een toezegging ofwel
door haar aanvaarding een overeenkomst doet ontstaan waarvan men bijwanprestatie nakoming en/of
schadevergoedingkan vorderen ofweleen rechtsplichtmedebrengtdie bij niet nakomingschadeplichtig-
heid op grond van art. 1401 BW doet ontstaan'. Zie ook A.S. Hartkamp, 'Een nieuwe kijk op het
verbintenissenrecht", boekrecensie I.B.M. Vranken, NIB 1990, aft. 18. p. 660: 'Naar mijn mening
zal ovcrigens de verbindendbeid van toezeggingen (hetzij in die zin dat nakoming kan worden
gevorderd, hetzij in die zin dat niet-nakoming tot schadevergoeding verplicbt) in de meeste gevallen
verklaard kunnen worden uitonrechtrnatige daad ofuit oveeenkornst (een zelfstandigeovereenkomst
of een overeenkomst waarbinnen de toezegging een rol speelt), (... )'. Vergelijk tevens: H.I. De
Kluiver, t.a.p., pp. 125 e.v ..

132 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 5.4.3.
133 Vergelijk hiervoor paragraaf 2.3.3, waarin ik venneldde dat de normen van maatschappelijke

betamelijkheid open en inwisselbare normen zijn waaraan de reebter in concreto met behulp van
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een nadere invulling kan geven.

134 HR 13 februari 1981, NI 1981,456.
135 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 5.
136 HR Imei 1987, NI 1988, 949. In dit arrest werd de grondslag van een (eventuele) aansprakelijkheid

door de Hoge Raad weliswaar in het midden gelaten, maar VanDalen bad zijn vordering gebaseerd
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ba'", Felix/Aruba'" en Aruba/Trias"? werden de aan de orde zijnde situaties
van schending van een overheidstoezegging op basis van onrechtmatige daad beoordeeld
en opgelost. De eoige uitzonderingen bierop vormen de arresten Patelski/Sittard'"
en Den Dulk/Curacao!". In Patelski/Sittard werd de grondslag van gebondenheid
aan de toezegging door de Hoge Raad in het midden gelaten'? en in Den
Dulk/Curacao legde bij de toezegging uit als een overeenkomst.

Persoonlijk heb ik er geen principiele bezwaren tegen om situaties van niet-
nakoming van eenzijdige overheidstoezeggingen privaatrechtelijk te beoordelen en
op te lossen via onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is meestal een toereikende
constructie en de rechtspraktijk blijkt er ook goed mee uit de voeten te kunnen. Dit
geldt overigens niet aileen ten aanzien van overheidstoezeggingen, maar ook voor
andere overheidshandelingen en -gedragingen. De civiele rechtspraak op het terrein
van de verscbillende overheidsaansprakelijkbeden toont aan dat de onrechtmatige daad
in de meeste gevallen een adequaat instrument vormt om overheidshandelen te normeren
en te toetsen (al dan niet rechtstreeks aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuun.!" Tevens kan worden geconstateerd dat van de onrechtmatige daad een
belangrijke uniformerende werking uitgaat in relatie tot het bestuursrecht. Het mime
onrechtmatige daadsbegrip maakt het mogelijk om bestuursrechtelijke normen en regels.
in het bijzonder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, over te hevelen naar
het privaatrecht, waardoor een tlexibele wissel werking tussen het bestuurs- en
privaatrecht kan ontstaan. In navolging van Bloembergen'" en Scheltema'" kan
mijns inziens met recht worden gesteld dat de onrechtmatige daad een privaatrechtelijke
figuur is die het privaat- en bestuursrecht als het ware omspant. 147

Wei hecht ik eraan op te merken dat gevallen van niet-nakoming van overheids-
toezeggingen eoigszins afwijken van 'normale' onrechtmatige daad-situaties. Grofweg
kunnen twee verscbillen worden aangeduid.

op onrechtmatige daad. VergeIijk dienaangaande J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en
onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, Zwolle 1989, p. 119.

137 fIR 23 juni 1989, NJ 1991,441.
138 fIR 21 juni 1991, NJ 1991,709.
139 fIR 27 november 1992, NJ 1993, 287.
140 fIR 19 februari 1993, AB 1993, 305.
141 fIR 27 januari 1985, NJ 1985, 559.
142 fIR 10 september 1993, RvdW 1993, 168.
143 Inzijn noot onder het arrest NJ, 1985, 559, betoogtStein, onder verwijzing naar hetarrest HeeschIRe-

ijs, dat het welhaast niet anders kan zijn dat de aansprakelijkheid van de gemeente Sittard op
onrechtmatige daad gefundeerd moest worden. Oat bier ook anders over gedacht kan worden, zal
ik in de volgende paragraaf nader toeIichten.

144 Vergelijk biervoor paragraaf 2.3.1.
145 A.R. B1oembergen, WPNR 6074, p. 956.
146 M. Sche1tema, NJ 1913-1988, annotatoren kijken terug, Zwolle 1988, p. 141.
147 Zie nader daaromtrent paragraaf 2.3.2.
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Ret eerste verscbil heeft betrekking op de relatie die voorafgaand aan de
onrechtmatige daad tussen de laedens en gelaedeerde bestaat. Aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad vloeit in de regel voort uit de schending van een algemene
rechtsplicht of algemene rechtsnorm. 148 Kenmerkend voor een gangbare onrechtmatige
daad-situatie is dat, v66rdat de normschending of -overtreding heeft plaatsgevonden,
doorgaans nog geen concrete (rechts-)band tussen individuele personen aanwijsbaar
is. Deze (rechts- )band, dat wil zeggen de verbintenis tot schadevergoeding uit hoofde
van onrechtmatige daad, ontstaat pas op het moment dat de algemene rechtsplicht
geschonden wordt en bierdoor schade wordt veroorzaakt.
In situaties van niet-nakoming van een overheidstoezegging ligt dit anders. De overheid
dient bij haar handelingen en gedragingen de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur in acht te nemen. Ook anderszins dient zij rekening te houden met de
gerechtvaardigde belangen van de burger. Krachtens het vertrouwensbeginsel is zij
verplicht om door haar gewekte gerechtvaardigde verwachtingenzo enigszins mogelijk
te honoreren. Men zou bier kunnen spreken van een algemene rechtsplicht die op
de overheid rust. Deze algemene rechtsplicht wordt geconcretiseerd en getndividua-
liseerd op het moment dat de overheid jegens een burger een toezegging doet. De
algemene rechtsplicht om gerechtvaardigde verwachtingen te honoreren wordt op dat
moment omgezet in een concrete rechtsplicht om de toezegging gestand te doen.!"
Derhalve bestaat tussen overheid en burger reeds een concrete (rechts-)band v66rdat
de toezegging wordt geschonden.
Tegen deze achtergrond zou het volgende theoretische bezwaar tegen de grondslag
onrechtmatige daad kunnen worden aangevoerd.!" Strikt genomen houdt toepassing
van de onrechtmatige daadsconstructie in, dat tussen overheid en burger pas privaat-
rechtelijke gebondenbeid wordt aangenomen, op het moment dat de overheid de toe-
zegging niet-nakomt; indien door schending van de toezegging schade wordt veroor-
zaakt ontstaat uit hoofde van onrechtmatige daad een verbintenis tot vergoeding van
die schade. Dogmatisch bezien is deze redenering niet helemaal zuiver, omdat eigenli jk
al rechtens relevante gebondenbeid bestaat v66rdat de toezegging wordt geschonden
en v66rdat schade wordt veroorzaakt. Vanaf het moment dat de toezegging wordt

148 Bijvoorbeeld: men mag andermans eigendom niet vernielen, men moet zich aan de verkeersregels
houden, men moet de normen van maatschappelijke betarnelijkheid in acht nemen, etc. Vergelijk
dienaangaande: Asser-Hartkamp I, nrs. 8 e.v ..

149 Vergelijk R.M. Schoonenberg, De toezegging in het licht van recente jurisprudentie, pp. 105-106:
'Van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is (... ) sprake indien door een feitelijke gedraging
een algemene rechtsnorm wordt geschonden. Een verbintenis uit onrechtmatige daad vloeit voort
uit schending van een voor iedergeldende rechtspJicht,terwijluit een concrete tot een bepaalde persoon
gerichte toezegging - in beginsel - een concrete tegenover die persoon bestaande verplichting om
de toezegging na te komen voortvloeit.'

150 Zie in deze zin met name: R.M. Schoonenberg, De privaatrechtelijke gevolgen van door de overheid
gedane toezeggingen, WPNR 5765 (1985), p. 808; R.M. Schoonenberg, De toezegging in het licht
van recente jurisprudentie, p. 105.
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gedaan, komt op de overheid immers een concrete, individueel bepaalbare rechtsplicht
tot nakoming van de toezegging te rusten. Aldus leanworden gesteld dat de toezegging
de primaire verplichting tot nakoming in het leven roept en dat de verplichting tot
schadevergoeding, die uit de onrechtmatige daad voortvloeit. een secundaire verbintenis
is.!" Ik voeg daar echter aan toe dat de praktische implicaties van dit theoretische
bezwaar gering zijn. In paragraaf 3.5 zal ik dit nader toelichten.

Het tweede verschil, dat nauw samenhangt met het vorige, betreft de wijze waarop
moet worden beoordeeld of sprake is van een onrechtmatige daad. Qua beoordelings-
aanpak wijken gevaUen van overheidstoezeggingen in belangrijke mate af van 'gewone'
onrechtmatige daad-situaties. De rechter die in concreto moet beoordelen of niet-
nakoming van de overheidstoezegging een onrechtmatige daad oplevert, zal te allen
tijde eerst moeten onderzoeken of aan de zijde van de burger sprake is van gerechtvaar-
digd vertrouwen. Daartoe zal hij verschillende factoren in ogenschouw moeten nemen.
Wat is precies toegezegd? Wat is de strekking van de toezegging in het licht van de
omstandigheden van het geval? Wie deed de toezegging? Was deze daartoe bevoegd
c.q. lean de burger zich beroepen op schijn van bevoegdheid? Waar het eigenlijk op
neerkomt is dat de rechter, teneinde de onrechtmatigheid van de schending van de
toezegging te kunnen vaststellen, vragen moet beantwoorden die systeroatisch gezien
eerder in het rechtshandelingenrecht thuishoren dan in het onrechtmatige daadsrecht.
Uit de in hoofdstuk 2 behandelde rechtspraak bleek ook dat de rechter in het leader
van de onrechtmatigheidstoets soms beoordelingsmaatstaven aanlegt die vrijwel identiek
zijn aan die uit het rechtshandelingenrecht. Hierdoor wordt aan het onrechtmatige
daadsrecht een andere dimensie gegeven. In de paragrafen 3.4 en 3.5 wordt een en
ander nog uitvoeriger belicht.

Bij wege van tussenconclusie, constateer ik dat de onrechtmatige daad vooral uit
praktische overwegingen een toereikende grondslag is om de schending van
overheidstoezeggingen te toetsen en te normeren. Meer theoretisch bezien kunnen
enkele leanttekeningen bij de grondslag geplaatst worden. In het bijzonder kan gewezen
worden op de omstandigheid dat de overheidstoezegging een concrete en individueel
bepaalbare rechtsplicht tot nakoming in het leven roept, en, in het verlengde hiervan,
op de verwantschap met het rechtshandelingenrecht. Op deze punten wijkt de

151 Voor interessante beschouwingen inzake het bestaan van en het onderscheid tussen prima ire rechts-
plichten c.q. verbintenissen tot nakoming en secunda ire rechtsplichten c.q. verbintenissen tot
schadevergoeding uit hoof de van onrechtrnatige daad, verwijs ik naar de geschriften van H. Drion,
J. Eggens en H. C. F. Schoordijk. Zie met name: H. Drion, Aansprakelijkheid voor andermans fouten
in verband met de inhoud der verplichtingen, Intreerede Leiden, 1958; I. Eggens, lets over den
samenhang van verbintenissen uit onrechtmatige daad met die uit andere oorzaak, Verzamelde
privaatrechtelijke opstellen deel I, 2e druk, Haarlem, 1958, pp. 8 e.v.: I. Eggens, Verzamelde
privaatrechtelijke opstellen, deel n, Alphen aan den Rijn, 1959, pp. 247 e. v.; H.C.P. Schoordijk,
Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboelc, 1979, pp.
4 e.v.;.H.C.P. Schoordijk, De verbintenis uit de wet, 1968, pp. 19 e.v ..
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overheidstoezegging af van 'nonnale' onrechtmatige daad-situaties. Uit dien hoof de
vergt zij ook een speciale beoordelingsaanpak.

De bijzondere aspecten van de overheidstoezegging binnen het onrechtmatige
daadsrecht in ogenschouw nemend, laat zich de vraag stellen of het wellicht niet
wenselijk en mogelijk is om de overheidstoezegging in het privaatrecht als een
zelfstandige rechtsfiguur, dan weI als een eenzijdig verbintenisscheppende rechtshan-
deling, te beschouwen.

3.4 Is een overheidstoezegging een eenzijdig verbintenisscheppende rechtshande-
ling c.q. bindt een overheidstoezegging uit eigen hoofde?

Enkele schrijvers betogen dat een overheidstoezegging bindt uit eigen hoofde. Zij
stellen zich op het standpunt dat een civiele vordering uit hoofde van een overheidstoe-
zegging op de toezegging zelf kan worden gebaseerd en dat het niet nodig is om de
toezegging eerst te construeren tot een overeenkomst of onrechtmatige daad. De
schri jvers die in dit verband de meest uitgesproken mening hebben, zijn Schoonenberg
en Vranken.

Schoonenberg heeft meerdere malen verdedigd'" dat een concrete overheidstoe-
zegging in beginsel kan worden gezien als een eenzijdige, gerichte, verbintenis-
scheppende rechtshandeling in de zin van titel 3.2 BW. Haars inziens verdient het
aanbeveling om de gebondenbeid van de overheid aan een door haar gedane eenzijdige
toezegging niet op onrechtmatige daad of overeenkomst te baseren, maar rechtstreeks
op die toezegging zelf. Schoonenberg wil slechts dan het bestaan van een overeenkomst
aannemen, indien de burger tegenover een overheidstoezegging expliciet een bepaalde
tegenprestatie op zich heeft genomen. J53 Voor het overige wijst zij de overeen-
komstconstructie als gekunsteld van de hand. 154 Wat de onrechtmatige daad betreft,
juicht Schoonenberg het weliswaar toe dat de Hoge Raad zich in toenemende mate
bereid toont om in het kader van onrechtmatige daad aan het vertrouwensbeginsel
te toetsen, maar zij wil deze toetsing reserveren voor gevallen waarin de overheid
tegenover een burger verwachtingen heeft gewekt zonder dat daarbij concrete toezeggin-
gen zijn gedaan.!"

152 Zie R.M. Schoonenberg, De privaatrechtelijke gevolgen van door de overheid gedane toezeggingen,
WPNR 5765 (1985), p. 808; R.M. Schoonenberg, De toezegging in hetlicht van recente jurispruden-
tie, 1990, p. 105.

153 R.M. Schoonenberg, De toezegging in het licht van recente jurisprudentie, p. 109.
154 Zie R.M. Schoonenberg, De privaatrechtelijke gevolgen van door de overheid gedane toezeggingen,

WPNR 5765, p. 809: 'Hetkomtmij (... )watgekunsteld voor omvia constructiesals eenstilzwijgende
of voorwaardelijke acceptatie het bestaan van een overeenkomst aan te nemen.' Vergelijk tevens
hetgeen in paragraaf 2.3 dienaangaande werd vermeld.

155 Zie R.M. Schoonenberg, WPNR 5765 (1985), p. 808.
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Ter afwijzing van de onrechtmatige daad als grondslag voert Schoonenberg aan dat
een verbintenis uit onrechtmatige daad voortvloeit uit de schending van een voor ieder
geldende rechtsplicht, terwijl uit een concrete tot een bepaalde persoon gerichte
toezegging in beginsel een concrete tegenover die persoon bestaande verplichting om
de toezegging na te komen voortvloeit. Volgens Schoonenberg roept de toezegging
aldus zelfstandig een verbintenis in het leven.!"
Dat een overheidstoezegging kan worden gekwalificeerd als een rechtshandeling in
de zin van titel 3.2 BW beargumenteert Schoonenberg door te stellen dat een toezegging
meestal op rechtsgevolg gericht is en daarmee in beginsel voldoet aan de bestaansvoor-
waarden die in de artikelen 3:33 jo. 3:35 BW aan een rechtshandeling worden gesteld.
Zo merkt zij op: 157 'Een toezegging als aan de orde in het arrest Patelski/Sittard
is te beschouwen als een rechtshandeling, namelijk een verklaring gericht op
rechtsgevolg: de toekomstige aanstelling van Patelski als ambtenaar. In het arrest
Heesch/Reijs is de toezegging van B&W gericht op het tot stand komen van een
raadsbesluit en daarmee ook als een rechtshandeling aan te merken. '

De zienswijze van Schoonenberg, dat een overheidstoezegging kan worden gekwali-
ficeerd als een eenzijdige verbintenisscheppende rechtshandeling, heeft voor de praktijk
de betekenis dat een vordering tot nakoming rechtstreeks op de toezegging kan worden
gebaseerd, en dat een vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van de
toezegging kan worden gegrond op de artt. 6:74 e.v. BW.

Ook Vranken 158 is van mening dat een overheidstoezegging bindt uit eigen hoofde.
Hij betoogt dat de toezegging voor het eerst in het arrest Patelski/Sittard als zelfstandige
bron van rechten en plichten in het privaatrecht is erkend.!" Volgens Vranken is
het sindsdien niet meer nodig om een vordering uit hoofde van een toezegging in het
k1eed van overeenkomst of onrechtmatige daad te hull en. Zijns inziens kan een
vordering tot nakoming en!of schadevergoeding rechtstreeks op de toezegging worden
gebaseerd.!"

156 R.M. Schoonenberg, De toezegging in het licht van recente jurisprudentie, pp. 105-106. Vergelijk
tevens hetgeen hiervoor in paragraaf 2.3 werd opgemerkt.

157 R.M. Schoonenberg, De toezegging in het licht van recente jurisprudentie, p. 105.
158 Zie met name: 1.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbin-

tenissenrecht, Zwolle 1989, pp. 111 e. v .. ; 1.B.M. Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en
bestuursrecht, in: Bestuursrecht en Nieuw BW, Juvatbundel 1988, pp. 31-32.

159 J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, p.
115; 1.B.M. Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en bestuursrecht, p. 31.

160 Zie J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht,
p. 119. T.a.p. merkt Vranken ten aanzien van HR 1 mei 1987, NJ 1988, 949 (Van DalenJAarIe-RixteI)
op: 'Indeze overweging van de Hoge Raad wordtde grondslag van een (eventuele) aansprakelijkheid
in het midden gelaten, zoals dat eerder ook al was gebeurd in PlasN alburg. Men zou hieruit kunnen
afleiden dat de Hoge Raad ook aileen op basis van de toezegging had willen beoordelen. In ieder
geval zou ik willen verdedigen dat het had gekund en dat de door Van Dalen gekozen omweg via
de onrechtmatige daad niet nodig was geweest en ook in de toekomst niet meer nodig is.'
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Anders dan Schoonenberg Iaat Vranken in het midden wat in zijn visie nu precies
het rechtskarakter is van een overheidstoezegging. Weliswaar spreekt hij van een
'afzonderlijk Ieerstuk'!", maar de kwalificatie 'eenzijdige verbintenisscheppende
rechtshandeling' wordt door hem niet, althans niet expliciet, gebezigd. Vranken volstaat
in dit verband met de constatering dat de figuur van de rechtens bindende toezegging
vanuit het administratieve recht is overgewaaid naar het privaatrecht en daarin een
eigen plaats is gaan innemen.l"

In hoeverre kan nu staande worden gehouden dat een overheidstoezegging bindt
uit eigen hoofde danwel kan worden gezien als een eenzijdig verbintenisscheppende
rechtshandeling?
Hiervoor, in paragraaf 3.1. 2, gaf ik al aan dat de eenzijdige overheidstoezegging noch
het vertrouwensbeginsel in het BW als zelfstandige bronnen van verbintenis worden
erkend. In beginsel betekent dit dat het wettelijke systeem van verbintenissen eraan
in de weg staat om een vordering tot nakoming of schadevergoeding rechtstreeks op
de toezegging c.q. het vertrouwensbeginsel te funderen, met dien verstande dat overeen-
komstig het arrest Quint/Te Poel163 binnen het privaatrecht voor het aannemen van
de overheidstoezegging als zelfstandige verbintenisscheppende rechtsfiguur ruimte
bestaat indien en voor zover kan worden aangetoond dat zij past in het stelsel van
de wet en aansluit bij de wei in de wet geregelde gevallen.

Wat dit laatste betreft: In de privaatrechtelijke literatuur is thans vrijwel iedereen
het er over eens dat bij de beoordeling van overheidstoezeggingen, waar mogelijk,
rechtstreeks dan wei analogisch aansluiting gezocht moet worden bij de wettelijke
bepalingen van het rechtshandelingen- en overeenkomstenrecht. Zo merkt Ackermans-
Wijnl64 op, dat het onderscheid tussen overeenkomsten en eenzijdige toezeggingen
vaak niet scherp is te trekken en dat het daarom van belang is dat zoveel mogelijk
dezelfde regels inzake totstandkoming, geldigheid en nietigheid van toepassing zijn. 165

Snijders'" betoogt dat de gebondeoheid van de overheid aan door haar gedane toezeg-
gingen, zeer wei kan worden gegrond op de overeenkomstige toepassing van de

161 J.B.M. Vranken, Mededelings-, infonnatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, p.
112.

162 J.B.M. Vranken, Wisselwerking tussen privaatrecht en bestuursrecht, p. 32.
163 HR 30 januari 1959. NJ 1959, 548.
164 J.e.E. Aclcennans-Wijn, t.a.p., pp. \05-106.
165 Vergelijlc in dit verband tevens Asser-Hartlcamp D, or. 84, waar meer in het algemeen ten aanzien

van eenzijdige gerichte rechtshande1ingen wordt opgemerlct dat het onderscheid tussen overeenkomsten
en eenzijdige gerichte rechtshandelingen in het systeem van het NBW een sterke relativering heeft
ondergaan. In de eerste p1aats doordat titel 3.2. die het grootste deel van de regels inzake totstand-
korning, geldigheid en nietigheid bevat, in beginsel op aile rechtshandelingen van toepassing is. In
de tweede plaats doordat de regels die voor overeenkomsten gescnreven zijn, zo nodig analogisch
op eenzijdige gerichte rechtshandelingen toegepast kunnen worden.

166 W. Snijders, ArtilceI3.1.1.15 Nieuw B.W. en de schakelbepalingen nader bezien, in: Bestuursrecht
en Nieuw B.W., Zwolle 1988. p. 61.
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artikelen 3:33 en 3:35 in verbinding met de artikelen 6:218, 6:219 en 6:220 BW.
Daarbij tekent hij aan dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de bindende
kracht van een eenzijdige overheidstoezegging en het moment waarop een verbintenis
in het leven wordt geroepen. In het steisel van Boek 6 BW, zie met name art. 6:217
BW, ontstaat een verbintenis pas op het moment dat de toezegging wordt aanvaard.
Volgens Snijders is dit slechts een technische detailkwestie, die beoogt te voorkomen
dat men een ander tegen zijn wil iets kan opdringen. De vraag of er al een verbintenis
is, is voor het bindende karakter van eenzijdige overheidstoezeggingen zijns inziens
zonder belang.""
Ook de Hoge Raad heeft erop aangestuurd om de bepalingen van titel 3.2 BW van
toepassing te verklaren op eenzijdige overheidstoezeggingen. Dit blijkt uitdrukkelijk
uit het arrest Patelski/Sittard. De Hoge Raad overwoog dat de gemeente Sittard
gebonden was aan haar al dan niet eenzijdige toezegging 'tenzij op grond van bijzondere
omstandigheden, zoals omkoping, moet worden aangenomen, dat zij strijdig is met
de wet, de openbare orde, of de goede zeden'. Deze laatste zinsnede sluit rechtstreeks
aan op art. 3:40 BW betreffende de nietigheid van recbtshandelingen.!"

Aldus bestaat in het privaatrecht een grote mate van consensus omtrent de
mogelijkheid en wenselijkheid om de regels van het rechtshandelingen- en overeenkom-
stenrecht op de overheidstoezegging van toepassing te verklaren. Waar in de literatuur
evenwel geen overeenstemming over bestaat is of daaraan de concIusie moet worden
verbonden dat de overheidstoezegging in het privaatrecht een verbintenisscheppende
rechtshandeling c.q. een zelfstandige bron van verbintenissen is die past in het steisel
van de wet.

Schoonenberg!" leidt uit de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen van
het rechtshandelingen- en overeenkomstenrecht af, dat het BW flexibel genoeg is en
ruimte biedt voor het aannemen van de toezegging als eenzijdige verbintenisscheppende
rechtshandeling. De Kluiver daarentegen is het niet met Schoonenberg eens. Zijns
inziens'?" is Schoonenberg te zeer gefixeerd op vragen van kwalificatie en gaat zij

167 W. Snijders, t.a.p., p. 62.
168 Zie in dezelfde zin: R.M. Schoonenberg, De toezegging in bet Iicht van recente jurisprodentie, p.

106; W. Snijders, t.a.p., p. 61. Vergelijk in dit verband tevens ParI. Gesch, Boek 6 (lnv. 3, 5 en
6), p. 1434: 'Neemt men aan dat sprake is van een toezegging door de overheid in de vorrn van
een eenzijdige rechtshandeling van eigen aard, dan leomt overeenlcomstige toepassing van artikel
6.5.2.la in aanrnerking, zoals de Hoge Raad in het aangehaalde arrest van 17 januari 1985 ook
onverbindendheid van de daar beoordeelde toezegging wegens strijd met openbare orde of goede
zeden (artikel 3.2. 7 lid I) mogelijle heeftgeacht; zie ook Bestuursrechten Nieuw BW. p. 61. Levert
de betreffende uiUating evenwel slechts een grondslag op voor aanspralcelijlcheid uit onrechtamtige
daad, dan ligt een dergelijke toepassing minder voor de hand.'

169 R.M. Schoonenberg, WPNR 5765 (1985), p. 809; R.M. Schoonenberg, De toezegging in het Iicht
van recente jurisprudentie, p. 106.

170 H.J. de Kluiver, Onderhandelen en privaatrecht, 1992, p. 126.
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te veel voorbij aan de aard van de toezegging.'?' De Kluiver ziet niet in waarom
in het privaatrecht behoefte zou bestaan aan de toezegging als zelfstandig verbinte-
nisscheppende rechtsfiguur. Hij stelt: 112 'Juist omdat men veelal spreekt van een
toezegging omdat deze te vaag is of anderszins belemmeringen bestaan om deze als
een traditioneel verbintenisscheppende rechtsfiguur, zoals een aanbod, aan te merken
vraag ik mij af wat men zich dan moet voorstellen bij een verbintenis die uit een
toezegging ontstaat. '173 Ackermans-Wijn is min ofmeer dezelfde mening toegedaan
als De Kluiver. Zij stelt zich weliswaar op het standpunt dat het aanbeveling verdient
om titel 3.2 BW van toepassing te verklaren op eenzijdige overheidstoezeggingen'" ,
maar haars inziens is de toezegging geen zelfstandige bron van verbintenissen. Acker-
mans- Wijn betoogt: m 'Afgezien van het feit dat hier iets geheel nieuws in het
privaatrecht wordt getntroduceerd, is het m.i. onwenselijk om meer buitenwettelijke
gronden voor schadeplichtigheid te creeren dan strikt noodzakelijk is. Aangezien de
zorgvuldigheidsnorm van art. 1401 BW ruim genoeg is om ook schending van
opgewekt vertrouwen onderdak te bieden, vraag ik mij af wat het nut is van een
dergelijke creatie. '

Samenvattend concludeer ik dat er in dogmatisch-theoretisch opzicht zeer wel
mogelij kheden bestaan om de eenzijdige overheidstoezegging als zelfstandige verbinte-
nisscheppende rechtsfiguur in het systeem van het BW in te bedden. Met name de
nauwe verwantschap met het rechtshandelingen- en overeenkomstenrecht pleit hiervoor.
WeI kan men het praktische nut van een dergelijke introductie in twijfel trekken, nu
uit de rechtspraak blijkt dat de overeenkomst en onrechtmatige daad meestal toereikende
grondslagen zijn om de schending van overheidstoezeggingen te toetsen en te normeren.

171 Waar Schoonenberg van mening is dat een toezegging in beginsel bindend is, stelt De Kluiver dat
uit de aard van de toezegging juist voigt dat geen definitieve, ongeelausuleerde binding wordt
aangegaan. Zie H.J. de Kluiver, t.a.p., p. 126.

172 H.J. de Kluiver, t.a.p., p, 127.
173 Volgens de Kluiver doet men het fenomeen toezegging meer reeht door deze te benaderen als naar

haar aard een intentieverklaring omtrent een bepaald handelen. 1Ic Iaat De Kluiver, t.a.p., p. 127
aan het woord: 'Zo'n toezegging heeft dan deze zin dat een (rechts)persoon daarmee te kennen geeft
het besluit om tot een bepaald handelen (bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst) over te
gaan niet door willekeurig welke motieven te laten bepalen maar slechts van het toegezegde handelen
afte zien als daarvoor, bezien in de context waarin de toezegging isgedaan, "goede", zwaarwegende,
redenen bestaan. De toezegging is aldus een factor die in de besluitvonning zwaar dient te wegen
en de rechter een handvat verschaft om te toetsen of die besluitvonning, gegeven de toezegging,
juridisch door de beugelkan, ' Volgens De Kluiver (t.a.p.• p. 129) dient de grondslagvan een eventuele
verplichtingtot schadevergoedinggezocht te worden indeonreehtmatige daaden nietin de toezegging
als zodanig.

174 J.C.E. Ackerrnans-Wijn, t.a.p., pp. 105-106.
175 J.C.E. Ackermans-Wijn, t.a.p., p. 105.
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3.5 Eigen opvatting

3.5.1 Geen exclusieve voorkeur voor een allesomvattende grondslag; relativering
van de privaatrechtelijke grondslagenkwestie

In het licht van het privaatrechtelijk systeem van verbintenissen, kan de gebondenheid
aan eenzijdige overheidstoezeggingen op verschillende grondslagen wordengebaseerd,
te weten, onrechtmatige daad, (eenzijdige) overeenkomst, en de toezegging zelf, Bij
de bespreking van de afzonderlijke voors en tegens van deze grondslagen, is gebleken
dat, zuiver dogmatisch bezien, alle drie verdedigbaar zijn en dat de grondslagenkwestie
inzake overheidstoezeggingen dan ook minder principieel is dan deze in de literatuur
sorns wordt afgespiegeld.
Een en ander voert mij tot de conclusie dat ten aanzien van overheidstoezeggingen
niet met grote stelligheid een allesomvattende grondslag aanwijsbaar c. q. aantoonbaar
is, die de andere grondslagen zonder meer uitsluit. In het verlengde hiervan stel ik
mij op het standpunt dat de privaatrechtelijke gebondenheid aan overheidstoezeggingen
op meerdere grondslagen kan worden gebaseerd en dat het vanuit praktisch oogpunt
nodig noch wenselijk is om een exclusieve voorkeur voor een van deze grondslagen
uit te spreken. Van groter praktisch belang acht ik dat onderkend wordt dat op
eenzijdige overheidstoezeggingen in het privaatrecht zowel contractuele als delictuele
normen van toepassing kunnen zijn, en dat de eenzijdige overheidstoezegging uit dien
hoofde tot het grensgebied contract/onrechtmatige daad moet worden gerekend.
Daarenboven geldt blijkens de vorige paragraaf dat op overheidstoezeggingen in het
privaatrecht het materiele privaat- en bestuursrecht naast elkaar van toepassing zijn.
Waar de toepasselijkheid van contractuele, delictuele en bestuursrechtelijke normen,
c.q. een mengvorm daarvan, ten aanzien van eenzijdige overheidstoezeggingen in
concreto toe kan leiden, zal hierna in paragraaf 4 verder worden uitgewerkt.

Met het vorenstaande wil ik evenwel niet zeggen dat de privaatrechtelijke
grondslagenkwestie van ieder belang is ontbioot. Het is namelijk wel zo dat, afhankelijk
van de aard en inhoud van de toezegging en van de omstandigheden van het geval,
de keuze voor de ene grondslag soms meer voor de hand ligt dan voor de andere.
Sterker nog, in sorumige gevallen zal de rechter de keuze voor een bepaalde grondslag
pertinent afwijzen. Zo werd in het arrest Heesch/Reijs'" uitdrukkelijk overwogen
dat de toezegging van B&W geen verbintenis uit overeenkornst tot nakoming van die
toezegging in het leven had geroepen. Gelet op de aard en de inhoud van de toezegging
- B& W hadden toegezegd een conceptovereenkomst ter beoordeling aan de gemeente-
raad voor te leggen -lag het rnijns inziens ook voor de hand om in Heesch/Reijs niet

176 HR 13 februari 1981, NJ 1981,456.
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het bestaan van een contractuele verbintenis aan te nemen. 177 Gaat het daarentegen
om een toezegging als aan de orde in het arrest Den Dulk/Curacao'?", dan zijn
meerdere grondslagen denkbaar om de toezegging af te dwingen. In Den Dulk/Curacao
oordeelde het gerecht in eerste aanleg dat de toezegging was uitgegroeid tot een
rechtsgeldige (voor-)overeenkomst op grond waarvan Curacao tot gronduitgifte in
erfpacht verplicht was. Volgens het hof was sprake van een 'principe-toezegging'
die onvoldoende bepaald of bepaalbaar was om het bestaan van een overeenkomst
aan te nemen. De Hoge Raad oordeelde evenwel dat tussen partijen een overeenkomst
tot stand was gekomen tot uitgifte in erfpacht. 179 Wanneer, zoals inDen Dulk/Curaca-
0, op voorhand niet geheel duidelijk is hoe de toezegging binnen het samenstel van
feiten en omstandighedenmoet worden uitgelegd, doet de burger er dan ook verstandig
aan om zijn vordering zekerheidshalve op aIle in aanmerking komende grondslagen
te baseren.

Dat ten aanzien van overheidstoezeggingen - mede athankelijk van de aard en
inhoud van de toezegging en van de overige omstandigheden van het geval - meerdere
grondslagen aanwijsbaar zijn en zowel contractuele als delictuele normen van toepassing
kunnen zijn, is in overeenstemming met een aantal recente ontwikkelingen in de civiele
rechtspraak, waaruit onder meer blijkt dat contractuele en delictuele zorgvuldigheids-
plichten en -normen nauwelijks nog van elkaar zijn te onderscheiden. In de volgende
paragraaf zal ik dit nader uiteenzetten. In de daaropvolgende paragraaf zal ik trachten
aan te tonen dat het, voor wat betreft de mogelijkheden om nakoming of schadevergoe-
ding te vorderen, niet of nauwelijks verschil uitmaakt op welke privaatrechtelijke
grondslag een vordering uit hoof de van een overheidstoezegging wordt ingesteld.

3.5.2 De overheidstoezegging in het Licht van de (recente) ontwikkelingen in het pri-
vaatrecht

Dat overheidstoezeggingen bindend zijn en dat meerdere grondslagen aanwijsbaar
zijn, stemt overeen met een aantal recente ontwikkelingen in het privaatrecht.

In de eerste plaats wijs ik op de ontwikkeling die zich hierin kenmerkt dat de
grenzen tussen overeenkomst en onrechtmatige daad aan het vervagen zijn. Waar con-
tract en onrechtmatige daad vroeger als vrijwel volledig gescheiden circuits werden
beschouwd, heeft zich in de civiele rechtspraak en wetgeving de afgelopen decennia
een ontwikkeling voltrokken waardoor hierin geleidelijk verandering is gekomen. Thans
is gemeengoed dat uit sommige feitencomplexen zowel verbintenissen uit contract

177 Voor nadere beschouwingenen mijn opvattinginzake het arrest HeeschIReijsverwijs ik naar hoofdstuk
2, paragrafen 3.2.2 en 5.5.2.1.

178 HR 10 september 1993, RvdW 1993, 168.
179 Zie uitvoeriger hieromtrent hoofdstuk 2, paragraaf 5.4.2.
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aIs verbintenissen uit onrechtmatige daad kunnen voortvloeien. In bepaalde situaties
zijn contract en onrechtmatige daad zo nauw met elkaar verweven dat contractuele
en delictuele zorgvuldigheidsplichten en -nonnen nauwelijks nog van elkaar zijn te
onderscheiden. Ret vaIt buiten het bestek van dit hoek om uitvoerig op deze ontwikke-
ling inte gaan. Vandaar dat ik me beperk tot het aanstippen van een aantalleerstukken
c.q. rechtsfiguren.
Te noemen vaIt de kwestie inzake de mogelijke samenloop tussen wanprestatie en
onrechtmatige daad binnen een contractuele verhouding.P" Voorts verdient ver-
melding het hieraan verwante leerstuk van derdenwerking van contracten. Binnen dit
veelomvattende leerstuk heb ik met name het oog op: a. de gevaIlen waarin wanpres-
tatie van de ene contractspartner jegens de ander c. q. de schending van een contractuele
verplichting tevens een onrechtmatige daad tegenover een derde oplevert'": b.

180 De omstandigheid dat partijen tot elkaar staan io eeo contractuele relatie hoeft op zich niet aan een
vordering uit onrechtmatige daad in de weg te staan. Waooeer een contractuele verplichting wordt
geschonden levert dit in beginsel wanprestatie op. Indien binnen de contractsverhouding tevens een
handeling wordt verricht, die onathankelijk van de schending van de contractuele verplichtingen,
als onrechtmatig kan worden bestempeld, is samenioop van een actie uit hoofde van wanprestatie
en onrechtmatige daad mogelijk. Zie HR 9 december 1955, NJ 1956, 157 (BoogaardNesta). Als
in een bepaalde contractuele verhouding feitelijk niet kan worden vastgesteld dat wanprestatie is
gepleegd, kan er desondanks ruimte bestaan voor een vorderiog uit onrechtmatige daad. Van
'samenloop' in strikte zin is dan geen sprake, Ben voorbeeld hiervan vormt HR 27 februari 1987,
NJ 1987, 584 ('I.d. PeijllErasmus). Ben ander arrest dat raakvlakken heeft met de kwestie inzake
de samenloop tussen contract eo onrechtmatige daad is HR 4 maart 1988, NJ 1989, 361 (Lage
LandenlDeBorb6nParma). Vergelijkdienaangaande: J .H.M. van Erp, Contractalsrechtsbetrekkiog,
dissertatie Tilburg, 1990, pp. 16 e.v .. Zie tevens HR 6 april 1990, NJ 1991, 689 (Van Gend &
Loos/Vitesse). Zieomtrentde samenioop van onrechtmatigedaad eo deverborgen-gebrekenregeling:
HR 19 februari 1993, NJ 1994, 290 (Groningenlerfgenamen Zuidema), waarin werd beslist dat de
uitgifte van verontreinigde bouwgrond door de gemeente, los van het bestaan van enige contracuele
verplichting, onrechtmatig was jegens latere eigenaren en gebruikers van de grond. De Hoge Raad
overwoog: 'Nu de algemene regeling omtreot wanprestatie niet in de weg staat aan een vordering
uit onrechtmatige daad wanneer er onafhankelijk van de schending van contractuele verplichtingen
onrechtmatig is gehaodeld, valt niet in te zien waarom de verborgen-gebrekenregeling, die moet
worden aaogemerkt a1s een bijzondere regeling omtrent wanprestatie, daaraan wei in de weg zou
staan.' Zie met betrekking tot de samenioop tussen art. 1638x en afdeling 6.3.2 BW in verhouding
tussen werknemers eo werkgevers: C.J.M. Klaassen, De werknemer, een achtergestelde burger?,
NIB 1991, nr. 35, pp. 1412 e. v .. Klaassen bepleit dat een werknemer binnen de werking van het
(contractuele) artikel1638x BW onder omstandigheden een beroep moet kunnen doen op de meer
bescherming biedende (delictuele) risico-aansprakelijkheden vanafdeling 6.3.2 BW. Zieook C.J .M.
Klaassen, Risico-aansprakelijkheid, dissertatieNijmegen, Zwolle, 1991 ,pp. 332-339. Dienaangaande
zij opgemerkt dat thans blijkens recente jurisprudentie in ieder geval is komen vast te staan dat de
werkgever in het Kader van art. 1638x BW steeds strengere zorgvuldigheids- en veiligheidsnormeo
inachtmoet nemen, hetgeen tendeertnaareen soort 'contractuelerisico-aansprakelijkheid'. Vergelijk:
HR 15 juni 1990, NJ 1990,716 (StormerNedox); HR 22 maart 1991, NJ 1991,420 (Roetfen!Thijsseo)
en met name HR 25 juni 1993, NJ 1993,686 (Cijsouw/De Schelde),

181 Zieo.m.: HR 3 mei 1946, NJ 1946,323 (StaatJDegens) en HR 12 oktober 1979, NJ 1980, 117
(Radio ModernlEdah). Meer in het algemeen kan gezegd worden dat met name in situaties, waarin
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situaties van derdenwerking van exoneratieclausules en contractuele bedingen'";
c. de gevallen waarin het uitIokken of profiteren van wanprestatie door een derde
een onrechtmatig daad jegens een van de contractspartners oplevert!".

Als andere voorbeelden van feitencomplexen waarin conctractuele en delictuele
zorgvuldigheidsplichten en -normen zeer nauw met elkaar zijn verweven en nauweIijks
van elkaar zijn te onderscheiden, vermeld ik de gevaUen van beroepsaansprakelijkbeid
van notarissen en advocaten alsmede de gevaUen van door huurders veroorzaakte
overlast. Uit een lange reeks van recente arresten bIijkt dat advocaten en notarissen
in toenemende mate door clienten en derden worden aangesproken voor door hen
gemaakte beroepsfouten. 184 Soms is de grondslag van aansprakelijkbeid wanprestatie,
soms onrechtmatige daad. Het criterium voor toetsing van aansprakelijkheid is ten
aanzien van beide grondslagen doorgaans echter hetzelfde, nameIijk 'de inspanning
of zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redeIijk handel end beroepsgenoot
mag worden verwacht'. Dat situaties van door huurders veroorzaakte overlast aanleiding
kunnen geven tot zowel contractuele als delictuele acties die nauw met elkaar
samenbangen en in elkaar kunnen overlopen, zal ik aan de hand van een korte casus
toelichten. Huisbaas A verhuurt aan de studenten X en Y een kamer. Op een gegeven

sprake is van een aaneenschakeling c.q. keten van overeenkomsten - denk aan de exploitatieketens
in de bouw en in het (zee-)vervoer -, wanprestatie jegens een contractspartner al vrij snel een onrecht-
matige daad tegenover een derde, die geen contractspartner is maar wei deel uitmaakt van de keten,
kan opleveren. Vergelijk J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het
verbintenissenreeht, 1989, pp. 166-167: 'Wat betreft de positie van contractanten jegens derden
betekent dit dat met name in situaties van een voor iedere betrokkene keten van overeenkomsten,
rekening moet worden gehouden met de rechten en belangen van derden, Zelfs in tamelijk vergaande
mate, want het lijkt er op dat in die situaties contractue1een buitencontractuele zorgvuldigheidsver-
plichtingen elkaar niet veel meer ontlopen.'

182 Situaties van derdenwerking van exoneratieelausu1es haugen nauw samen met en vallen veelal ook
samen met de eerstgenoemde categorie gevallen waarin contractanten onreehtmatig handelen jegens
derden. De meest bekende arresten met betrekking tot de problematiek van derdenwerking van
exoneratieelausules zijn: HR 25 rnaart 1966, NJ 1966,279 (Mofl'enkit); HR 7 maart 1969, NJ 1969,
249 (Gegaste uien); HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362 (Securicor); HR 20 juni 1986, NJ 1987,
35 (Citronas); HR 9juni 1989, NJ 1990, 40 (Vojvodina/EC1). Zievooreengeval vanderdenwerking
van een faillissementsakkoord HR 18 mei 1990, NJ 1991, 412 (Credit Lyonais/De Maes Janssens).

183 Zie o.m.: HR 11 november 1937, NJ 1937, 1096 (Kolynos), HR 15 januari 1960, NJ 1960, 84
(panbonlibco); HR 12januari 1962, NJ 1962,246 (Grundig/Nibeja); HR 3 januari 1964, NJ 1965,
16 (Tante Bertha); HR 26 juni 1964, NJ 1965, 170 (Gennep/Hermans); HR 17 november 1967,
NJ 1968, 42 (pos/Van den Bosch); HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 (Eilandgebied Curacao/Boye);
HR 27 januari 1989, NJ 1990, 89 (Verboom/Staat); HR 8 december 1989, NJ 1990, 217
(Scheiders/Van Hoek); HR 29 januari 1993, NJ 1994, 172 (Vermobo/Van Rijswijk).

184 Zie o.m.: HR 20 januari 1989, NJ 1989, 766; HR 19 mei 1989, NJ 1990, 54; HR 2 februari 1990,
NJ 1990, 795; HR 9 rnaart 1990, NJ 1990, 428; HR 28 september 1990, NJ 1991, 473; HR 7
december 1990, NJ 1991,474; HR 25 januari 1991, NJ 1992,97; HR 26 april 1991, NJ 1991,455;
HR 28 juni 1991, NJ 1992,420; HR 1 november 1991, NJ 1992, 121; HR 8 november 1991, NJ
1992,134; HR 29 november 1991, NJ 1992, 808; HR 27 maart 1992, NJ 1993, 188; HR 18 december
1992, NJ 1992, 180; HR 14 mei 1993, NJ 1993,457.
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moment schaft student X een drumstel aan, waarmee bij iedere avond Diet alleen
medestudent Y maar ook buurman Z ernstige geluidsoverlast bezorgt. Ervan uitgaande
dat de door X veroorzaakte overlast van zeer ernstige c.q. onrechtmatige aard is,
kunnen Y en Z hem op grond van onrechtmatige daad aanspreken tot beeindiging
van de geluidsoverlast. Tegelijkertijd heeft te gelden, althans is aannemelijk, dat X
tekortscbiet inde nakorning van zijn contractuele (huur -)verplichtingen jegenshuisbaas
A, door wie bij op grond van wanprestatie tot beeindiging van de geluidsoverlast kan
worden aangesproken.!" Anderzijds rust op huisbaas A, in zijn hoedanigheid van
verhuurder, de plicht om maatregelen te treffen ter voorkoming van geluidsoverlast.
In zijn verhouding tot medestudent Y is dit een contractuele plicht (voortvloeiend uit
de huurovereenkomst A- Y C.q. de redelijkbeid en billijkbeid). Inzijn verhouding tot
Z. met wie A geen huurovereenkornst heeft gesloten. is dit een plicht die voortvloeit
uit de normen van maatschappelijke betamelijkheid.!" Verzuimt A deze maatregelen
te treffen, dan kan hij door Y worden aangeproken op grond van wanprestatie en door
Z op grond van onrechtmatige daad. Denkbaar is zelfs dat Y en Z A ertoe kunnen
dwingen de huurovereenkornst met X te ontbinden.!"

De tweede ontwikkeling in de civiele rechtspraak houdt in dat gewekte verwachtin-
gen in buitencontractuele situaties een steeds grotere rol gaan spelen en in toenemende
mate voor bescherrning in aanmerking komen. Deze ontwikkeling loopt voor een
belangrijk deel parallel met de tendens dat de grenzen tussen overeenkomst en
onrechtmatige daad aan het vervagen zijn.
Ret meest sprekende voorbeeld in dit verband is het leerstuk afgebroken onderhan-
delingen. Vroeger stelde men zich op het standpunt dat in de fase voorafgaand aan
het sluiten van een overeenkomst geen rechten en plichten tussen partijen konden
ontstaan. Ret beginsel der contractsvrijheid bracht met zich mee dat juridische
gebondenbeid pas kon worden aangenomen op het moment van totstandkorning van
de overeenkomst. Later is in het arrest Baris/Riezenkamp'" tot uitdrukking gekomen
dat de precontractuele fase een bijzondere door de goede trouw beheerste rechtsver-
houding is, die meebrengt dat onderhandelende partijen hun gedrag mede moeten laten
bepalen door elkaars gerechtvaardigde belangen. Hiermee werd de eerste stap gezet
richting de erkenning van aansprakelijkbeid uit afgebroken onderhandelingen. Zoals
bekend volgde de doorbraak in het arrest Plas/Valburg!". De Hoge Raad overwoog

185 Vergelijk HR 16 oktober 1992, NJ 1993. 167 (Van GentIWijnands).
186 Zie HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 167 (Van GentIWijnands), waarin werd overwogen dat voor

de verhuurder 'op grond van de redelijkheid en billijkheid jegens zijn huurders resp. op grond van
heigeen in bet maatschappelijk verkeer beIaaml jegens andere omwonenden een verplichling zallrunnen
bestaan alles te doen wat in zijn verrnogen Iigt om de stoomis te beeindigen'.

187 Zie HR 17december 1982. NJ 1983, 511 (de Goede Wooing! Antoon S en HR 27 september 1991.
NJ 1992, 131 (Amsterdam/Rienks).

188 fIR 15 november 1957, NJ 1958,67.
189 fIR 18 juni 1982, NJ 1983.723.
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dat 'niet uitgesloten is dat onderhandelingen over een overeenkomst in een zodanig
stadium zijn gekomen dat het afbreken zelfvan die onderhandelingen als in strijd met
de goede trouw moet worden geacht, omdat partijen over en weer mochten vertrouwen
dat enigerlei contract in ieder geval uit de onderhandelingen zou resulteren; in zo een
situatie karl er ook plaats zijn voor een verplichting tot vergoeding van gederfde winst' .
Tevens oordeelde bij dat een verplichting tot vergoeding van tijdens de onderhande-
lingen gemaakte kosten 'zelfs zou kunnen bestaan als de onderhandelingen nog niet
in een zodanig stadium zouden zijn geraakt dat de gemeente die onderhandelingen
niet meer had mogen afbreken, maar reeds wei in een stadium dat zulk atbreken haar
in de gegeven omstandigheden niet meer zou hebben vrijgestaan zonder de door Plas
gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te nemen'. In latere
arresten"" is de 'over-en-weer-vertrouwensmaatstaf' van Plas/Valburg enigszins
gemoduleerd. Voorts is in het arrest VogelaariSkil191 het toepassingsgebied van voor-
noemde maatstaf verruimd in die zin, dat bij thans ook geldt voor de gevallen waarin
partijen op andere wijze dan door contractsonderhandelingen betrokken zijn bij her
treffen van voorbereidingen op het sluiten van een overeenkomst. Voor een uitvoeriger
beschouwing dienaangaande verwijs ik naar hoofdstuk 3, paragrafen 2.1.2 en 2.1.3.
Hier volsta ik verder met de constatering dat de crux van het leerstuk afgebroken
onderhandelingen gelegen is in de erkenning van de mogelijkheid tot vertrouwensbe-
scherming in situaties waarin (nog) geen overeenkomst tot stand is gekomen.
Aanvullend teken ik daarbij aan dat de meest gangbare opvatting in de literatuur is
dat de onrechtmatige daad de grondslag vormt van aansprakelijkheid uit afgebroken
onderhandelingen.
Als andere voorbeelden van vertrouwensbescherming buiten contract kunnen worden
genoemd de gevallen waarin door partijen ten onrechte op het bestaan van een over-
eenkomst wordt vertrouwd. 192 Dit kan zich met name voordoen binnen exploitatieke-
tens, maar ook daarbuiten is dit mogelijk."" Wanneer een der betrokken partijen
de ander op verwijtbare wijze in de waan heeft gebracht dat er een overeenkomst
bestond, en deze bier zijn gedrag op heeft afgestemd, kan dit onder omstandigheden
een grond voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad opleveren. Zie bijvoorbeeld
HR 8 juli 1986, NJ 1987, 19 (Haverschmidt/Van der Willigen).I94
Vertrouwensbescherming zonder contractuele grondslag kan ook aan de orde komen
in het type gevallen waarin partijen vertrouwen op de rechtsgeldigheid van een

190 HR23 oktober 1987, NJ 1988,1017 (VSH/Shell)en HR 31 mei 1991, NJ 1991,647 (Vogelaar/Skil),
191 HR 31 mei 1991, NJ 1991,647.
192 VergeIijlc J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht,

1989, pp. 121 e.v ..
193 Vergelijlc J.B.M. Vranken, t.a.p., pp. 121 e.v ..
194 VergeIijlcvoorverschillendeinterpretaties van ditarrest: J.H.M. vanErp, t.a.p., pp. 90e. v.; B.W.M.

Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het vermogensrecht, dissertatie Tilburg, 1991, pp. 143
e.v ..
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overeenkomst, terwijl deze achteraf nietig blijkt te zijn. Bekende jurisprudentiele voor-
beelden hiervan vormen de Ziekenfondsarresten: In HR 13 mei 1977, NJ 1978, 154
(Ziekenfonds/Brilmij) werd wegens een vormgebrek de nietigheid van de tussen het
Ziekenfonds en Brilmij gesloten overeenkomst uitgesproken. Desondanks werd door
de Hoge Raad de mogelijkheid opengelaten, dat het aan de zijde van Brilmij bestaande
gerechtvaardigd vertrouwen op de rechtsgeldigheid van de overeenkomst in die zin
voor bescherming in aanmerking kon komen, dat de door het Ziekenfonds ingestelde
vordering uit onverschuldigde betaling op de grondslag van onrechtmatige daad moest
worden afgeweerd. 195 In HR 5 november 1982, NJ 1984, 125 (Ziekenfonds/Klijsen)
yond iets soortgelijks plaats, zij het dat de vordering uit onverschuldigde betaling in
dit arrest werd afgewezen op grond van rechtsverwerking.
Een andere categorie van vertrouwensbescherming buiten contract betreft de gevallen
van feitelijk op elkaar afgestemd gedrag. Het komt in de praktijk regelmatig voor
dat partijen zaken met elkaar doen zonder dat zij ooit een overeenkomst met elkaar
hebben gesloten. Vranken'" noemt in dit verband het voorbeeld van de boer die
krachtens een jarenlange praktijk zijn graanoogst aan een bepaalde opkoper heeft
verkocht. Ook ingeval tussen boer en opkoper niet het bestaan van een overeenkomst
aangenomen kan worden - persoonlijk ben ik van mening dat in een situatie als de
onderhavige het bestaan van een (stilzwijgende) overeenkomst zeer weI verdedigbaar
is - dan nog heeft in een dergelijke situatie te gelden dat partijen tot elkaar staan in
een vertrouwensrelatie die meebrengt dat zij over en weer rekening dienen te houden
met elkaars gerechtvaardigde belangen. Zo is de boer, indien hij voomemens is zijn
volgende graanoogst aan een ander te koop aan te bieden, verplicht om de opkoper
hiervan tijdig in kennis te stellen, opdat deze zich tijdig elders kan indekken. Verzuimt
de boer deze plicht, dan kan hij op grond van onrechtmatige daad tot schadevergoeding
worden aangesproken.
Aile genoemde situaties, waarin gewekte verwachtingen op enigerlei wijze een rol
spelen, hebben als gemeenschappelijke achtergrond dat ze strikt genomen niet als
'contract' kunnen worden gekwalificeerd, maar daar weI heel dicht tegenaan zitten.
Tevens hebben ze als gemeenschappelijk kenmerk dat de onrechtmatige daad als
vangnet voor vertrouwensbescherming fungeert. Geconstateerd kan dan ook worden,
zoals ik al eerder opmerkte, dat de ontwikkeling van toenemende buitencontractuele
vertrouwensbescherming voor een belangrijk deel sarnenhangt en samenvalt met de

195 De Hoge Raad overwoog: 'dat deze betekenis ( ... ) overigens de mogelijkheid dat een ziekenfonds
instrijd met de in het rnaatschappelijk verkeervereistezorgvuldigheid handelt door eerst een leveran-
cier van lrunst- en hulpmiddelen ertoe te brengen deze waren aan zijn k1anten af te leveren zonder
daarvoor aan hem de volledige prijs in rekening te brengen in de door de gedragingen van het
ziekenfonds gerechtvaardigde verwachting dat de Diet aan de klanten in rekening gebrachte bedragen
door het zieknfonds zullen worden vergoed, en zich later Diet bereid te verklaren de desbetreffende
bedragen te voldoen'.

196 J.B.M. Vranken, t.a.p., p. 124.
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eerstgenoemde ontwikkeling dat de grenzen tussen contract en onrechtmatige daad
aan het vervagen zijn.

Wat de eenzijdige overheidstoezegging betreft, lean worden geconcludeerd dat deze
geheel past in de Iijn van voormelde ontwikkelingen. Evenals voor de andere bui-
tencontractuele vertrouwensfiguren geldt ten aanzien van de overheidstoezegging dar
ze ergens binnen het grensgebied contract/onrechtmatige daad lean worden getypeerd.
Zo is ook te verklaren dat op de toezegging, mede afhankelijk van haar aard en de
omstandigheden van het geval, zowel contractuele als delictuele normen van toepassing
kunnen zijn en dat het onderscheid tussen beide veelaI niet scherp is te trekken is.

3.5.3 Welkegrondslag men ookkiest, de mogelijkheden omnakoming of'schadever-
goeding te vorderen zijn in beginsel gelijk

3.5.3.1 Schadevergoeding: de toepasselijkheid van afdeling 6.1.10 BW

Mijn opvatting, dat de grondslagenkwestie betrekkelijke betekenis heeft, wordt kracht
bijgezet doordat het ook vanuit praktisch oogpunt nauwelijks of geen verschil uitmaakt
op welke grondslag een vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld. Of men nu
kiest voor de onrechtmatige daad, de overeenkomst, of de toezegging zelf als
grondslag, de mogelijkbeden om schadevergoeding te vorderen zijn in beginsel
gelijk. 197 Dit is een gevolg van de toepasselijkbeid van afdeling 6.1.10 BW (betreffen-
de de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding).

Afdeling 6.1.10 behelst een algemene schadevergoedingsregeling die op aile
wettelijke aansprakelijkbeidsgronden van toepassing is. Dit betekent dat, ongeacht
de gekozen grondslag, een vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming
van een overheidstoezegging aan de hand van dezelfde regels betreffende causaal
verband, schadeberekening, rnatiging en limitering e.d. moet worden beoordeeld.
Toepassing van deze regels zaI in concreto tot dezelfde resultaten leiden. Bijzondere
vermelding in dit verband verdienen de artt. 6:95 en 6:96 BW. Ingevolge art. 6:95
bestaat de schade, die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding
moet worden vergoed, in vermogensschade en ander nadeel. Art. 6:96 lid 1 bepaalt
dat vermogensschade zowel gel eden verlies als gederfde winst omvat. In gevaI van
schending van een overheidstoezegging kunnen derhalve, op welke grondslag de
vordering ook wordt ingesteld, zowel geleden verlies aIs gederfde winst voor vergoe-

197 Zie in soortgelijke zin: R.M. Schoonenberg, WPNR 5765, p. 809.

287



Hoofdstuk 4

ding in aanmerking komen.!" De betrekkelijke waarde van de grondsiagenstrijd
wordt hierdoor eens te meer geaccentueerd.!"

Welke schade in concreto bij de civiele rechter kan worden gevorderd, is intussen
wel afbankelijk van de aard van de overheidstoezegging en de ornstandigheden van
het geval.
Een belangrijke factor in dit verband kan bijvoorbeeld zijn of de niet-nakoming van
de overtoezegging al dan niet Iangs administratiefrechteIijke weg kon worden
aangevochten en of de burger van deze rechtsgang gebruik heeft gemaakt.
Stel bijvoorbeeid dat een gemeente in strijd met een eerder gedane toezegging weigert
aan X een bouwvergunning af te geven wegens (achteraf) geconstateerde strijd met
het bestemrningsplan. X dient een bezwaarschrift in, maar dit wordt niet gehonoreerd.
Vervolgens ziet X er vanaf om tegen de vergunningsweigering beroep in te stellen,
omdat toch niet te verwacbten valt dat de administratieve rechter zicb tot een
tegenwetteIijke vergunningsverlening bereid zal tonen. Als alternatief vordert X
rechtstreeks bij de burgerlijke rechter schadevergoeding op grond van onrechtmatige
daad. Hoewel zeer weI denkbaar is dat de burgerlijke recbter de tegenwetteIijke
(onjuiste) toezegging als onrechtmatig zal bestempeterr'", zal X niet zijn voUedige
schade op de gemeente kunnen verhalen. Doordat bij de voorgeschreven administratieve
beroepsprocedure niet heeft gevolgd, beeft bet weigeringsbesluit van de gemeente
formele recbtskracbt gekregen, waardoor de civiele rechter zal moe ten uitgaan van
de recbtmatigbeid van de vergunningsweigering.?" Concreet betekent dit dat X geen
vergoeding kan vorderen van de schade die bij Iijdt doordat bij zijn voorgenomen

198 Zie in dezelfde zin: J.e.E. Ackennans-Wijn, l.a.p., p. 106; R.M. Schoonenberg, WPNR 5765,
p.809.

199 Voor de duidelijkheid merk ik op dat ik hier aileen het oog heb op de betrekkelijke betekenis van
de grondslagenlcwestie ten aanzien van overheidstoezeggingen. Meer in het algemeen kan namelijk
niet worden gesteld dat het in het kader van afdeling 6.1.10 geheel onverschillig is op welke grondslag
men een vordering tot schadevergoeding baseert. In Asser-Hartkamp I, nr. 407 wordt er terecht op
gewezen dat afdeling 6.1.10 grotendeels bestaat uit algemene en rijkelijk vage nonnen waarvan de
invulling in concreto mede afhankelijk is van de aard en de grondslagvan deaansprakelijkbeid waarop
de schadevergoedingsvordering wordt gebaseerd. In bet algemeen zal een scbadevergoedingsvordering
uit hoofde van bijvoorbeeld zaakwaaroeming tot een andere concrete toepassing van de regels van
afdeling 6.1. 10 leiden dan wanneer bijvoorbeeld op grond van onrechtmatige daad schadevergoeding
wordt gevorderd. Dit is ook alleszins begrijpelijk; een aansprakelijkbeid die voortvloeit uit
zaakwaarneming is doorgaans van heel andere aard dan een aansprakelijkheid uit hoofde van
onrechtmatige daad. Ten aanzien van overheidstoezeggingen ligt dit evenwel anders. Of men een
geval van niet-nakoming van een overheidstoezegging nu rubriceert onder de noemer overeenkomst,
onrechtmatige daad of de toezegging zelf, maakt niet zoveel uit. Het onderliggende feitencomplex,
en daannee tevens de aard van de aansprakelijkheid, blijven hetzelfde. Vandaar dat, ongeacht de
gekozen grondslag, de toepassing van de regels en nonnen van afdeling 6.1.10 in concreto dezelfde
resultaten zullen opleveren.

200 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 4.
201 Zie hiervoor hoofdstuk 2, paragraaf I.
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bouwplannen met kan realiseren. Wanneer hij bijvoorbeeld een buis wilde bouwen
met bet oogmerk om dit buis met winst door te verkopen, komt deze winstderving
met voor vergoeding in aanmerking. De winstderving is immers bet recbtstreekse
gevolg van de vergunningsweigering, die als zodanig rechtmatig moet worden geacbt.
Wei kan X aanspraak maken op vergoeding van de schade die hij lijdt doordat hij
zijn gedrag op de toezegging beeft afgestemd. Wanneer bij bijvoorbeeld, voortbouwend
op de toezegging en in afwacbting van de vergunningsverlening, bepaalde voorberei-
dingshandelingen beeft verricbt waarmee kosten waren gemoeid. zal hij deze kosten
op de gemeente kunnen verhalen.f" Deze kostenpost is namelijk het recbtstreekse
gevolg van de (onrecbtrnatige) toezegging.f"

Voor het overige valt in algemene termen moeilijk iets te zeggen over welke
schadeposten bij niet-nakoming van een overbeidstoezegging voor vergoeding in
aanmerking kunnen komen. Slechts van geval tot geval kan dit worden bepaald. Soms
zal aanspraak kunnen worden gemaakt op gederfde winst, zoals bijvoorbeeld in bet
arrest Felix/Aruba. 204 In andere gevallen, zoals in Heesch/Reijs'", vormt een

202 Vergelijk HR 22 november 1985, NJ 1986, 722 (V&D/Groningen).
203 Het niet -volgen van een voorgeschreven administratieve reehtsgang hoeft eehter niet altijd tot gevolg

te hebben dat geen volledige schadevergoeding kan worden gevorderd. Stel bijvoorbeeld dat de in
Tilburg werkzame en woonachtigeJ ansen hetaanbod heeft gekregen om bij een in Enschede gevestigd
bedrijf te komen werken. Jansen overweegt deze baan, die op zeer korte termijn vacant komt, te
aanvaarden, maar laat zijn beslissing afhangen van de omstandigheid ofhij al dan niet in aanmerking
komt voor een financiele tegemoetkoming op grond van de Bijdrageregeling Verplaatsingskosten
1991. Een ambtenaar van de gemeente Tilburg zegt hem toe dat hem, op basis van reeel gemaakte
kosten tot een maximumbedrag van 3000 gulden, een verhuiskostenvergoeding zal worden verstrekt
wanneer hij in Enschede gaat werken. Afgaand op deze toezegging aanvaard Jansen de hem aangeboden
baan. Eenmaa1 in Enschede woonachtig en werkzaam, ontvangt Jansen de mededeling dat zijn aanvraag
tot de verhuiskostenvergoeding is afgewezen, omdat hij niet voldoet aan de in de Bijdrageregeling
Verplaatsingskosten gestelde voorwaarden. Ten gevolge van deze afwijzing lijdt Jansen schade. De
verhuizing van Tilburg naar Enschede heeft hem in totaal ruim 5000 gulden gekost. Jansen rnaakt
geen gebruik van de openstaande administratieve reehtsgang en vordert bij de burgerlijke reehter
schadevergoeding. Gesteld dat de tegenwettelijke (onjuiste) toezegging van de gemeenteambtenaar
een onrechtmatig karakter heeft, luidt de vraag op welke schadevergoeding Jansen aanspraak kan
maken. Mijns inziens dient het antwoord, evenals in het vorige voorbeeld, te zijn dat voor vergoeding
in aanmerking kornt de schade die het rechtstreekse gevolg is van de onreehtmatige toezegging.
Afgaand op de toezegging heeft Jansen 5000 gulden verhuiskosten gemaakt. Gerelateerd aan de hem
toegezegde verhuiskostenvergoeding kan zijn 'reele schade' echter niet meer dan 3000 gulden bedragen.
De toezegging van de gemeenteambtenaar hield immers in dat de vergoeding krachtens de
Bijdrageregeling maximaal 3000 gulden zou bedragen. Een en ander betekent naar mijn mening dat
Jansen in casu aanspraak kan maken op een schadevergoeding ad 3000 gulden. Tot dit bedrag is
causaal verband aanwezig tussen de onrechtmatige toezegging en de door Jansen geleden schade.
Per saldo komt het er dus op neer dat Jansen's schade volledig wordt vergoed, nu de hoogte van
zijn schadevergoeding gelijk is aan de hem toegezegde verhuiskostenvergoeding.

204 HR 27 november 1992, NJ 1993, 287. De Hoge Raad achtte het niet uitgesloten dat Felix'
winstderving door Aruba moest worden vergoed.

205 HR 13 februari 1981, NJ 1981,456.
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'gemiste kans' de schadefactor die ex aequo et bono moet worden begroot.f" Met
de keuze voor een bepaalde grondslag (overeenkomst, onrechtmatige daad of de
toezegging zelf) heeft een en ander niets van doen. Hooguit kan worden gesteld dat
causaliteitsvragen. in samenhang met de aard van de aansprakelijkheid en de aard
van de schade, een belangrijke rol spelen. W7 Dit is echter geen specifieke kwestie
die inherent is aan overheidstoezeggingen. Dergelijke causaliteitsperikelen kunnen
zich altijd voordoen, bij iedere schadevergoedingsactie. uit welke hoofde dan ook,

206 Doordat B&W van de gemeente Heesch, in strijd met hun toezegging, hadden verzaalct de concept-
grondruilovereenkomst aan de gemeenteraad ter goedleeuring voor te leggen, werden de percelen
grond van Reijs, die onderwerp van de concept-ruilovereenkomst uitmaakten, middels een
onteigeningsprocedure onteigend. Als gevolgvan deze gang vanzaken leed Reijs aanzienlijke schade.
Weliswaar ontving zij een onteigenings-schadeloosstelling van ruim 28.000 gulden, maar deze
schadeloosstelling stond in schril contrast met de winst die zij met de grondruiltransactie had kunnen
maken. Indien de ruilovereenlcomst tot stand was gekomen en op behoorlijlee wijze zoo zijn uitgevoerd,
zou Reijs de beschiklcing hebben gekregen over een perceel bouwgrond. Op dit perceel zou haar
echtgenoot, die projeetontwikk:elaar was, een twintigtal woningen hebben kunnen doen bouwen, die
met winst verkocht hadden kunnen worden. Met inachtneming van de onteigeningsschadeloosstelling
stelde Reijs winst te hebben gederfd ten bed rage van ruim 110.000 gulden. In rechte voerde de
gemeente aan dat Reijs geen aanspraak op schadevergoeding kon maken, omdat tussen de schending
van de toezegging en de gestelde schade geen causaal verband aangenomen leon worden. Ook al
zou de grondruiltransactie met Reijs overeenlcomstig de toezegging aan de gemeenteraad ter beoordeling
zijn voorgelegd dan nog zou de gemeenteraad namelijk het onteigeningsbesluit hebben genomen,
zo betoogde de gemeente. De raad wist immers dat een onteigening voor de gemeente de goedkoopste
oplossing was. De rechtbank oordeelde dat in de gegeven omstandigheden achteraf nietmet zekerheid
leonworden vastgesteld datde gemeenteraad de concept-ruilovereenkomstzou hebben goedgeleeurd,
laat staan dat met zekerheid bepaald leon worden dat GS aan de ruilovereenkomst vervolgens hun
goedkeuring zouden hebben verleend. Anderzijds achtte de rechtbank het niet geheel uitgesloten dat
de raad wei met de grondruiItransactie zou hebben ingestemd. Wellicht zou de raad aan het financiele
voordeel van eenonteigeningsproceduregeendoorslaggevende betekenis hebben toegekend. Nu noch
het ene noch het andere met zekerheid vaststond, moest volgens de rechtbank worden aangenomen
dat de schade die Reijs ten gevolge van de schending van de toezegging had geleden 'er uit bestaat
dat voor haar verloren is gegaan de leans dat de raad van de gemeente zou hebben besloten in de
door haar gewenste zin'. Hieraan voegde de rechtbank toe 'dat het ontnemen van deze kans aan Reijs
op zichzelf reeds een aanmerkelijk vermogensreehtelijk nadeel voor Reijs oplevert'. De grootte van
de door Reijs gemiste leans moest volgens de rechtbank ex aequo et bono worden begroot, hetgeen
er uiteindelijk in resulteerde dat Reijs een schadevergoeding ad 35.000 gulden kreeg toegewezen.
In hoger beroep en cassatie bleef deze beslissing overeind.

207 Zieart. 6:98 BW: 'Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat
met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien
de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis lean worden
toegereleend' .
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3.5.3.2 Nakoming: de toepasselijkheid van titel 3.11 BW

Ook wat betreft de mogelijkbeid om nakoming van de toezegging te vorderen, maakt
het Diet veel uit op welke grondslag men zijn vordering baseert. Titel 3.11 BW omvat
namelijk een algemene regeling betreffende de wijze waarop nakoming van rechtsplich-
ten kan worden gevorderd en afgedwongen. De bepalingen van titel 3.11 zijn in
beginsel van toepassing op aile rechtsplichten, ongeacht of deze wetssystematisch gezien
al dan Diet als verbintenis bestempeld kunnen worden en ongeacht de bron waaruit
ze voortvloeien. Zo is het ook mogelijk om van een rechtsplicht, waarvan de schending
een onrechtmatige daad oplevert, nakoming te vorderen. Ook bij dreigende
onrechtmatige daad is dit mogelijk.

Het ruime toepassingsgebied van titel 3.11 BW blijkt nadrukkelijk uit art. 3:296
lid 1. dat bepaalt dat hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of
na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, wordt
veroordeeld, tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling
anders voigt. De eonsequentie van een en ander is dat, welke grondslag men ook kiest,
het op de voet van de artt. 3:296 e. v. BW in beginsel mogelijk is om nakoming van
een overheidstoezegging te vorderen en via een rechterlijk verbod of bevel af te
dwingen. Deze mogelijkbeid bestaat derhalve ook wanneer men zich op het standpunt
stelt dat de privaatrechtelijke gebondenheid aan overheidstoezeggingen op onrechtmatige
daad moet worden gebaseerd. Dit laatste wordt in de literatuur soms ten onreehte
miskend.?"

Of de vordering tot nakoming daadwerkelijk voor toewijzing in aanmerking komt,
hangt intussen - overeenkomstig het bepaalde in art. 3:296 lid 1 BW - af van de aard
van de toezegging alsmede van de omstandigheid of de overheid zich op een (wettelijke)
rechtvaardigingsgrond kan beroepen die aan de nakoming van de toezegging in de
weg staat. Vaak volgt reeds uit de aard van de overheidstoezegging dat nakoming
Diet. althans niet langs civielrechtelijke weg, kan worden afgedwongen. Dit is met
name het geval wanneer de toezegging gerieht is op of verband houdt met een
administratiefrechtelijk besluit waartegen in een met voldoende waarborgen omklede
administratieve rechtsgang kan worden opgekomen. Zoals hiervoor in hoofdstuk 2
uitvoerig werd uiteengezet, voigt uit de rechterlijke bevoegdheidsverdeliog en de
daarmee samenhangende leer van de formele rechtskracht, dat de eiviele reehter ten
aanzien van dergelijke toezeggingen materieel onbevoegd is om van een vordering
tot nakoming kennis te nemen; zijn bevoegdheid strekt zich alsdan Diet verder uit dan
tot het toekennen van schadevergoeding.?" Ten aanzien van de resterende categorie

208 Vergelijk J .C. E. Ackermans-Wijn, Contracten metde overheid, 1989, p. 106. Ackermans-Wijn stelt
zich mijns inziens ten onrechte op het standpunt dat, ingeval een eenzijdige toezegging niet gestand
wordl gedaan, alleen een schad.evergoedingsactie op grond van onrechtmatige daad tot de
mogelijkheden behoort.

209 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 1.
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overheidstoezeggingen, die wei tot de competentie van de civiele rechter behoort,
geldt dat een vordering tot nakorning soms kan afstuiten op een door de overheid
aangevoerde rechtvaardigingsgrond. Zo kunnen bijvoorbeeld onvoorziene omstandighe-
den, een beleidswijziging, overmacht ofhet 'algemeen belang' aan de nakoming van
een overheidstoezegging in de weg staan. Ook kan het zich voordoen dat een
veroordeling tot nakoming niet in de rede ligt omdat sprake is van een in strijd met
de wet gedane toezegging. Dat een vordering tot nakoming in dergelijke gevallen niet
toewijsbaar is, laat meestal onverlet dat de overheid desondanks schadeplichtig is.
Voor nadere beschouwingen dienaangaande verwijs ik naar hoofdstuk 2, paragrafen
4 en 5. Op deze plaats volsta ik met de constatering dat het, voorzover het betreft
de mogelijkheden om nakoming van een overheidstoezegging te vorderen en de ornstan-
digheden die aan een veroordeling tot nakoming in de weg kunnen staan, het in beginsel
onverscbillig is op welke grondslag de gebondenbeid aan de toezegging wordt
gebaseerd.

Aanvullend merk ik nog op dat het ook mogelijk is om nakoming van een
overheidstoezegging via de 'omweg' van schadevergoeding in natura te bewerkstelligen.
Krachtens art. 6: 103 BW kan de rechter op vordering van de benadeelde een schade-
vergoeding anders dan in geld kan toekennen. Op grond van art. 6: 103 BW is het
in beginsel mogelijk om, hetgeen de overheid heeft toegezegd, langs de weg van
schadevergoeding in natura, alsnog af te dwingen. Ook bier geldt weer dat het niet
uitmaakt of men zijn vordering op onrechtmatige daad, overeenkomst of de toezegging
zelfbaseert, Uithet stelsel van afdeling 6.1.10 BW voIgt immers dat schadevergoeding
in natura gevorderd kan worden ongeacht de bron waaruit de schadevergoedingsplicht
voortvloeit. 210

Wei hecht ik eraan op te merken dat een vordering tot schadevergoeding in natura
vanuit dogmatisch en wetssystematisch oogpunt onderscheiden moet worden van een
vordering tot nakoming.?" Het recht om nakoming te vorderen vloeit rechtstreeks
voort uit de door de toezegging in het leven geroepen rechtsplicht. Nakoming kan
te allen tijde worden gevorderd, los van het feit of schade wordt geleden. Het recht
op schadevergoeding (in natura) daarentegen, ontstaat pas op het moment dat de
toezegging niet gestand wordt gedaan en bierdoor schade wordt veroorzaakt. Anders
geformuleerd: De nakomingsplicht is een primaire rechtsplicht, de schadevergoe-

210 Voor de inwerkingtreding van bet NBW, werd de bevoegdbeid tot toekenning van schadevergoeding
in andere vonn dan beta1ingvan een geldsom door de Hoge Raad aileen uitdrukkelijk erkend bij
onrechtmatige daad en niet bij wanprestatie. Zie: Onrechtmatige daad II (Van Nispen), nrs. 179 e.v.;
Asser-Hartkamp I, nr. 410. Het meest bekende, onder het oude recht gewezen, arrest, waarin
schadevergoeding in natura werd toegewezen, is HR 17november 1967, NJ 1968,42 (Pes/Van den
Bosch). In dit arrest werd Pos op grond van onrechtmatige daad veroordee1d tot de overdracht van
een onroerend goed.

211 Zie Asser-Hartkarnp I, nr. 411; ParI. Gesch. Boek 6, pp. 362 e.v..
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dingsplicht is een secundaire rechtsplicht."? Wetssystematisch vertaalt zich dit hierin
dat op een vordering tot nakoming titel 3.11 BW van toepassing is, en op een vordering
tot schadevergoeding in natura afdeling 6.1.10 BW. Een ander, hiermee samenhangend,
wetssystematisch verschil is dat de verzuimregeling van Afdeling 6. 1.9 BW op een
vordering tot nakoming Diet van toepassing is, maar op een vordering tot schadevergoe-
ding wei. Het recht op schadevergoeding ontstaat pas op het moment dat de schuldeiser
in verzuim is, waartoe krachtens art. 6:82 BW in beginsel een ingebrekestelling is
vereist, tenzij het verzuim ingevolge art. 6: 83 BW op andere wijze reeds is ingetreden.
Wezenlijke verschillen in praktische uitkomsten hoeft dit overigens niet op te leveren.
Zo kan een veroordeling tot schadevergoeding in natura ex art. 6: 103 BW evenals
een veroordeling tot nakoming ex art. 3:296 BW versterkt worden met een dwang-
som.i" Bovendien kan zowel een vordering tot schadevergoeding in natura als een
vordering tot nakoming worden gecombineerd met een (subsidiaire) vordering tot
schadevergoeding in geld.?" Tevens geldt voor beide vorderingen dat dezelfde
omstandigheden aan een veroordeling in de weg kunnen staan. Indien uit de aard van
de toezegging of uit een door de overheid aangevoerde rechtvaardigingsgrond volgt
dat een veroordeling tot nakoming in de zin van art. 3:296 BW Diet in de rede ligt,
zal naar mijn mening op grond van dezelfde argumenten een vordering tot schadever-
goeding in natura afgewezen moeten worden.
Wat dit laatste betreft verdient nog vermelding dat tussen de artikelen 3:296 en 6: 103
BW een gradueel verschil bestaat. De bevoegdheid, die de rechter op grond van art.
6: 103 BW heeft om schadevergoeding in natura toe te kennen, is discretionair en kan
voorts alleen op vordering van de benadeelde worden uitgeoefend. Wanneer de rechter,
indien hij daartoe wordt geroepen, schadevergoeding in natura een passende vorm
van schadevergoeding acht, kan hij een veroordeling daartoe uitspreken: hij h6eft
dit niet te doen. Ten aanzien van art. 3:296 BW ligt dit iets anders. De rechter zal
een vordering tot nakoming in beginsel moeten toewijzen, tenzij er valide gronden
aanwezig zijn die zich tegen nakoming verzetten. Het verschil tussen beide is evenwel
Diet principieel. Aannemelijk is dat het verschil de facto slechts hierin is gelegen dat
in het kader van art. 3:296 BW op de rechter een zwaardere motiveringsplicht rust
dan in het kader van art. 6: 103 BW. 215

212 Vergelijk hetgeen dienaangaande in paragraaf 2.3 werd vermeld.
213 Zie Asser-Hartkamp I, nr. 411.
214 Zie in dit verband ook de slotzin van art. 6: 103 BW, waarin wordt bepaald dat ingeval niet binnen

redelijke termijn aan een veroordeling tot schadevergoeding in natura wordt voldaan, de benadeelde
zijn bevoegdheid herkrijgt om schadevergoeding in geld te verlangen.

215 Vergelijk Asser- Hartkamp I, nr. 14. Hartkamp betoogt dat de omstandigheid dat de reehter op grond
van art. 6:103 BW een discretionaire bevoegdheid toekornt, nog niet betekent dat de benadeelde
geen reeht op schadevergoeding in natura zou hebben. Indien schadevergoeding in natura in de
omstandigheden van hetgeval mogelijk is en een passend rniddel is om de door de benadeelde gel eden
schade weg te nemen, zaI de rechter zijns inziens een veroorde1ing daartoe moeten uitspreken. Volgens
Hartkamp voigt uit de 'kan'-bepaling van art. 6:103 BW sleehts dat de wet aan de rechter ter zake
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4 Regels en leerstukken uit het rechtshandeIingen- en verbintenissenrecht
die in het privaat- en bestuursrecht (analoog) van toepassing kunnen
worden verklaard op eenzijdige overheidstoezeggingen

4.1 InIeiding

In de voorgaande paragrafen kwam verschillende malen naar voren dat het aanbeveling
verdient om bij de beoordeling van overbeidstoezeggingen in bet privaatrecht zoveel
mogelijk aansluiting te zoeken bij de wettelijke bepalingen van het recbtshandelingen-
en overeenkomstenrecbt. Daarbij heb ik erop gewezen dat er geen dogmatische
bezwaren tegen bestaan om deze bepalingen ook toe te passen in bet bestuursrecht,
omdat de meeste regels en leerstukken uit het recbtsbandelingen- en verbintenissenrecbt
uitdrukking geven aan beginselen die voor zowel het privaatrecht als bet bestuursrecht
gelden.

Hieronder zal ik nader aandacbt besteden aan een aantal bepalingen en leerstukken
uit bet BW, die rechtstreeks, via de schakelbepalingen, of analoog op eenzijdige
overbeidstoezeggingen in bet privaat- en bestuursrecht van toepassing kunnen worden
verklaard. De artikelen 6:75 BW (overmacbt), 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden)
en 6: 168 BW (zwaarwegende maatschappelijke belangen) laat ik daarbij verder buiten
beschouwing, omdat de toepasselijkbeid van deze bepalingen in hoofdstuk 2, paragraaf
5 reeds werd behandeld. Evenmin zal ik nog afzonderlijk aandacht besteden aan de
toepasselijkbeid van afdeling 6.1.9, afdeliog 6.1.10 BW en tite13.11 BW. Dienaangaan-
de verwijs ik naar de vorige paragraaf.
Voorts wijs ik erop dat de leerstukken uit bet BW, die specifiek betrekking bebben
op wederkerige verbintenissen - zoals opscbortingsrecbten (afdeling 6.1.7 en artt.
6:262 en 263), verrekening (afdeling 6.1.12) en ontbinding (6:265) -, zicb niet voor
toepassing lenen op eenzijdige overheidstoezeggingen. Het eenzijdige karakter van
toezeggingen staat daaraan in de weg.

4.2 Toepassing van de artikelen 3:33/35, 3:11, 3:U, 6:2 en 6:248 BW bij de
uitleg van toezeggingen; exit bet nadeel- en dispositievereiste

Inbet recbtshandelingen- en overeenkomstenrechtdienen zicb op verschillende niveaus
uitlegvragen aan. Bij de vaststeUing van de rechtsgetdigheid van een recbtsbandeling,
moet op de voet van art. 3:33 BW worden onderzocht ofwil en verklaring met elkaar

van zijn beslissing geen zware motiveringsplicht oplegt.
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overeenstemmen.?" Beroept de ene partij zich erop dat bij iets anders heeft verklaard
dan bij heeft gewild, dan kan ingevolge art. 3:35 BW desondanks de rechtsgeldigheid
van de rechtshandeling worden aangenomen indien en voor zover de wederpartij er
in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat wit en
verklaring wei met elkaar overstemden."? Of aan de zijde van de wederpartij sprake
is van gerechtvaardigd vertrouwen is een kwestie van uitleg, waarbij overeenkomstig
art. 3: 11 B~18, in ieder geval moet worden getoetst of de wederpartij op de hoogte
was of in de gegeven omstandigheden op de hoogte beboorde te zijn van het feit dat
de andere partij iets anders verklaarde dan bij wilde. Ook bij de vaststelling van de
inhoud van een rechtshandeling of overeenkomst komt het aan op uitleg. Art. 6:248
Lid 1BW bepaalt dat een overeenkomst niet aileen de door partijen overeengekomen
rechtsgevolgen heeft, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit
de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkbeid en billijkbeid voortvloeien. Binnen
dit kader dient tevens te worden onderzocht wat beide contractspartijen inde gegeven
omstandigheden over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, waarbij
mede van belang zijn factoren als: de maatschappelijke positie van partijen en hun
capaciteiten in sociaal, economisch, financieel, juridisch en intellectueel opzicht.?"
Deels zijn deze factoren ook verankerd in art. 3:12 BW, dat bepaalt dat bij de
vasts telling van wat redelijkbeid en billijkbeid eisen, rekening moet worden gehouden
met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigin-
gen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval
zijn betrokken. Dezelfde uitlegvragen en -factoren komen bij de beoordeling van de
uitvoering van rechtshandelingen en overeenkomsten aan de orde. Ingevolge de artt.
6:2 en 6:248 BW zijn schuldeiser en schuldenaar verplicht zich jegens elkaar te
gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkbeid en billijkbeid. Voorts is een tussen
hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel niet van toepassing,
voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkbeid en
billijkbeid onaanvaardbaar zou zijn.

216 Art. 3 :33 BW bepaalt dat een rechtshandeling een op een rechtsgevolg gerichte wil vereist die zich
door een verklaring heeft geopenbaard.

217 Tegen hem die een verklaring of gedraging van een ander, overeenkomstig de zin die hij daaraan
indegegeven omstandigheden mocht toekennen, heeftopgevat als een doordieander tot hemgerichte
verldaring van een bepaalde strekking, kan blijkens art. 3:35 BW geen beroep worden gedaan op
het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.

218 Art. 3:11 BW bepaalt datgoede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, niet aileen
ontbreekt indien hij de feiten ofhet recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende,
maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen, waarbij onmogelijkheid
van onderzoek niet belet dat degene die goede reden tot twijfel had aangemerkt wordt als iemand
die de feiten of het recht behoorde te kennen.

219 Vergelijk hetgeen hiervoor in paragraaf2.3.4 met betrekking tot de individualiseringstendens werd
opgemerkt.
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Het kempunt van de artikelen 3:33/35, 3: 11,3: 12, 6:2en6:248BWbestaathierin,
dat de rechtsgevolgen van een rechtshandeling in concreto afhankelijk worden gesteld
van de waardering en afweging van aile aan de orde zijnde feiten, omstandigheden
en belangen in het licht van de wet, de gewoonte en de eisen van redelijkheid en
billijkheid. Op deze wijze geinterpreteerd geven de genoemde artikelen mijns inziens
uitdrukking aan beginselen die voor bet hele recht gelden. Immers, niet aileen ten
aanzien van vermogensrechtelijke rechtshandelingen maar ook ten aanzien van andere
rechtshandelingen en rechtsfeiten komt het in concreto telkens aan op een uitleg en
afweging van aIle in het geding zijnde factoren.
Naar mijn mening verdient het dan ook aanbeveling dat zowel de administratieve als
de burgerlijke rechter bij de vaststelling van de inhoud van een eenzijdige overheidstoe-
zegging en de daaraan redelijkerwijs te ontlenen verwachtingen, aansluiting zoeken
bij de de artikelen 3:33/35,3: 11,3: 12,6:2 en 6:248 BW. Dit betekent dat eenzijdige
overheidstoezeggingen in het bestuurs- en privaatrecht te allen tijde naar objectieve
maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten worden uitgelegd, waarbij mede
getoetst moet worden aan factoren als: Wat heeft de toezegger precies verklaard? (art.
3:33). Hoe mocht de burger de toezegging in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs
opvatten? (art. 3: 35). Kan de burger zich op gerechtvaardigde verwachtingen beroepen
in het licht van zijn wetenschap omtrent bepaalde feiten of het recbt? (art. 3: 11). Hoe
moeten de inhoud van de toezegging en de daaraan redelijkerwijs te ontlenen
verwachtingen worden uitgelegd in het licht van de betrokken maatschappelijke en
persoonlijke belangen, de maatschappelijke positie van de burger en zijn capaciteiten
in sociaal, economisch, financieel, juridisch en inteUectueel opzicht? (art. 3:12). Welke
betekenis komt de toezegging toe gelet op de aard van toezegging, de wet en gewoonte?
(art. 6:2 en 6:248 BW).

Onder verwijzing naar hoofdstuk 1 paragraaf 6, merk ikaanvullend met betrekking
tot het wgenaamde 'nadeelvereiste' en dispositievereiste' nog het volgende op. Vroeger
gold in her rechtshandelingenrecht dat, ingeval de ene partij iets anders had verklaard
dan hij eigenlijk wilde, desondanks een rechtsgeldige rechtshandeling kon worden
aangenomen indien de wederpartij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat wil
en verklaring wei met elkaar overstemden. 'Gerechtvaardigd vertrouwen' aileen was
echter niet voldoende om een rechtsgeldige rechtshandeling tot stand te doen komen.
Ten aanzien van wederkerige overeenkomsten werd als aanvullende eis gesteld dat
het moest gaan om een overeenkomst om baat of onder bezwarende titel. 220 Met
betrekking tot eenzijdige rechtshandelingen gold dat gerechtvaardigd vertrouwen alleen
voor bonorering in aamerking kwam wanneer het zogenaamde 'nadeelvereiste' werd
vervuld. Dat wil zeggen, wanneer de wederpartij zijn gedrag reeds op de rechtshande-
ling had afgestemd waardoor hij, bij non-acceptatie van de rechtsgeldigheid, in een

220 Zie o.m. HR II december 1959, NJ 1960, 230 (EelmanlHin).
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nadeliger positie zou komen te verkeren.F' Onder de vigeur van het NBW geldt
dat, bij bet ontbreken van wilsovereenstemming, gerechtvaardigd vertrouwen als
zodanig voldoende is om de rechtsgeldigheid van meerzijdige en eenzijdige
rechtshandelingen aan te nemen; 'nadeel' is geen absoluutgeldigheidsvereiste meer. 222

Wei vormt het element 'nadeel' nog een relevante uitlegfactor in het kader van de
vraag of en in hoeverre partijen over en weer te goeder trouw nakoming van een
rechtshandeling mogen verlangen. Zo geldt bijvoorbeeld in een situatie van een
eenzijdige ontslagneming door een werknemer dat, mede athankelijk van de concrete
omstandigheden van het geval, de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met
de ingrijpende gevolgen die een eenzijdige ontslagneming voor de werknemer heeft,
kunnen meebrengen dat de werkgever, hoe zeer hij de desbetreffende uitingen van
de werknemer als een ontslagneming heeft opgevat en mocht opvatten, de werknemer
toch niet aan die ontslagneming mag houden indien aan zijn zijde geen sprake is van
'nadeel' .223

Het 'dispositievereiste' in het bestuursrecht heeft een soortgelijke ontwikkeling
doorgemaakt als het 'nadeelvereiste' in het rechtshandelingenrecht. Vroeger ging men
er in het bestuursrecht onverkort vanuit dat gerechtvaardigd vertrouwen alleen kon
worden gehonoreerd wanneer dat vertrouwen de burger had aangezet tot een handeling
die hij anders zou hebben nagelaten zodat hij schade zou lijden als het vertrouwen
zou worden beschaamd. Thans blijkt uit de bestuursrechtelijke literatuuren rechtspraak
dat vervulling van het 'dispositievereiste' geen absolute voorwaarde meer is om voor
vertrouwensbescherming in aanmerking te komen. 'Gerechtvaardigd vertrouwen' is
op zich voldoende voor een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel, met dien
verstande dat, mede afhankelijk van het gewicht van de betrokken belangen en de
overige omstandigheden van het geval, de burger in het algemeen een grotere kans
op vertrouwensbescherming heeft wanneer hij wel heeft gedisponeerd.P'
De consequentie van een en ander is dat bij de uitleg van eenzijdige overheidstoezeggin-
gen in zowel het privaatrecht als het bestuursrecht geen doorslaggevende c.q.
zelfstandige betekenis (meer) toekomt aan het dispositie- of nadeelvereiste. 'Nadeel'
is slechts een van de vele factoren die de rechter bij de uitleg van toezeggingen in
ogenschouw moet nemen.

221 Zie HR 15 mei 1959, NJ 1959, NJ 1959, 516 (Van DongenfVan den Oetelaar).
222 Zie ParI. Gesch. Boek 3, pp. 163 e.v ..
223 Zie de kernoverwegingen in de arresten HR 12 september 1986, NJ 1987, 267 (Westhoff/Spronsen)

en HR 15 april 1988, NJ 1988, 951 (AmranlSilversteyn).
224 Zie nader hoofdstuk I, paragraaf 6.
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4.3 De toepasselijkheid van nietigheden en vernietigbaarheden op eenzijdige
overheidstoezeggingen

4.3.1 Geestelijke stoornis; art. 3:34 BW

Het zal zich in de praktijk niet vaak voordoen, maar denkbaar is dat een overheidstoe-
zegging wordt gedaan onder invloed van een geestelijke stoomis. Denk bijvoorbeeld
aan de wethouder die tijdelijk, ten gevolge van ernstige prive-problemen, door hevige
emoties is aangedaan en op dat moment aan een burger de toezegging doet dat de
gemeente de door de burger voorgenomen woningrenovatie zal subsidieren. In een
dergelijke situatie laat zich de vraag stellen of en in hoeverre de gemeente aan de
burger k:an tegenwerpen dat zij niet gebonden k:an worden geacht aan de toezegging
omdat deze onder invloed van een (tijdelijke) geestelijke stoornis is gedaan.
Naar mijn mening dient deze vraag, zowel door de administratieve als de burgerlijke
rechter, aan de hand van art. 3:34 BW te worden beantwoord, hetzij rechtstreeks,
hetzij via schakelbepaling 3:59 BW, hetzij analoog. Krachtens art. 3:34 geldt dat een
onder invloed van een blijvende of tijdelijke geestelijke stoornis tot stand gekomen
rechtshandeling vernietigbaar is. Gaathetom een eenzijdige niet-gerichte rechtshande-
ling, dan is deze van rechtswege nietig. Vernietigbaarheid of nietigheid is echter aileen
aan de orde wanneer bepaalde voorwaarden worden vervuld. In de eerste plaats mag
aan de zijde van de wederpartij geen sprake zijn van 'gerechtvaardigd vertrouwen'
in de zin van art. 3:35 BW. Ingeval de geestelijke stoomis niet kenbaar was en de
wederpartij met succes een beroep kan doen op art. 3:35 BW, k:an hem niet worden
tegengeworpen dat de rechtshandeling onder invloed van een blijvende of tijdelijke
geestelijke stoomis tot stand is gekomen, zodat de rechtshandeling onaantastbaar
rechtsgeldig is.225 In de tweede plaats zal de 'gestoorde' moeten bewijzen dat
daadwerkelijk sprake was van een tijdelijke ofblijvende stoornis. In de derde plaats
zal hij moeten bewijzen, ofwel dat de stoornis een redelijke waardering van de
betrokken belangen belette, ofwel dat zijn (wils-)verklaring onder invloed van de
stoornis werd afgelegd, ofwel dat de rechtshandeling voor hem nadelig was. Indien
bij erin slaagt aan te tonen dat de rechtshandeling voor hem nadelig was, wordt zijn
(wils-)verklaring vermoed onder invloed van de stoornis te zijn gedaan, tenzij het
nadeel op het tijdstip van de rechtshandeling redelijkerwijs niet was te voorzien.

Toegespitst op het voorbeeld van de door de wethouder gedane toezegging, heeft
een en ander de volgende consequenties. De gemeente kan de (tijdelijke) geestelijke
stoornis van de wethouder alleen aan de burger tegenwerpen wanneer de bovenge-
noemde drie voorwaarden, met inbegrip van de zware bewijslast die op de gemeente
rust, worden vervuld. Slaagt de gemeente hierin, dan heeft dit per saldo tot gevolg
dat zij rechtens niet gebonden kan worden geacht aan de toezegging. Voor wat betreft

225 Zie ParI. Gesch. Boek 3, p. 170.
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dit eindresultaat maakthet geen verschil of art. 3: 34 BW rechtstreeks, via schakelbepa-
ling 3:59 BW, danwel anaIoog wordt toegepast. Immers, kwalificeert men de
toezegging als een zelfstandige verbintenisscheppende gerichte rechtshandeling of als
een (eenzijdige) overeenkomst, dan kan art. 3:34 BW rechtstreeks worden toegepast
en kan de gemeente de niet-gebondenheid aan de toezegging bewerksteIIigen door
de toezegging te vernietigen. Kiest men voor de onrechtmatige daad als grondslag,
dan kan via analoge toepassing van art. 3:34 worden geredeneerd dat geen sprake
is van een onrechtmatige daad die aan de gemeente kan worden toegerekend. In het
bestuursrecbt zal toepassing van art. 3:34, hetzij anaIoog hetzij via schakelbepaling
3: 59 BW, ertoe leiden dat de burger geen beroep toekomt op het vertrouwensbeginsel.

4.3.2 Bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden; art. 3:44 BW

Ingevolge art. 3:44 BW is een rechtshandeling vernietigbaar wanneer zij door
bedreiging, door bedrog of door rnisbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.
Ook dit artikel kan naar rnijn mening in voorkomende gevallen rechtstreeks, via
schakelbepaling 3:59, danwel analoog worden toegepast op eenzijdige overheidstoezeg-
gingen in het privaat- en bestuursrecht. Ook in dit verband geldt echter dat het rich
in de praktijk niet vaak zal voordoen dat een overheidstoezegging onder invloed van
bedreiging, bedrog of rnisbruik van omstandigbeden wordt gedaan. Indien t6ch, dan
rust op het betrokken overheidslichaam een zeer zware stelpIicht en bewijslast.

Overeenkomstig het bepaalde in art. 3:44 lid 2 BW zal het overheidslichaam zich
aileen met een beroep op bedreiging aan de nakoming van een door haar gedane of
aan haar toe te rekenen toezegging kunnen onttrekken, wanneer zij kan aantonen dat
degeen die de toezegging heeft gedaan, daartoe bewogen werd doordat de burger hem
op onrechtmatige'" wijze en met enig nadeef'" in persoon of goed heeft bedreigd.
Voorts zal zij aannemelijk moeten maken dat deze bedreiging zodanig was, dat een
redelijk oordelend mens daardoor kon worden betnvloed, Z28

Wil bet overheidslichaam zich met succes op bedrog kunnen beroepen, zal zij
overeenkomstig art. 3:44 lid 3 BW moeten bewijzen dat de degeen die de toezegging
deed, daartoe werd bewogerr" doordat de burger zich schuldig heeft gemaakt aan,

226 Of sprake is van een 'onrechtmatige' bedreiging is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Zie in dit verband HR 27 maart 1992, NJ 1992,377 (Van MeurslCiba Geigy).

227 Blijkens de Parl.Gesch. (Boek 3, Inv. 3,5 en 6, p. 1148), dient het begrip 'enig nadeel in persoon
of goed' ruim te worden uitgelegd. 'Nadeel' is aanwezig, wanneer bet overheidslichaamde toezegging,
wegens de daaraan voor haar verbonden nadelen, van welke aard of ernst dan ook, zonder de
bedreiging niet zou hebben gedaan.

228 Dit betekent dat de rechter met behulp van objectieve criteria zal moeten toetsen of causaal verband
aanwezig is tussen de toezegging en de bedreiging.

229 Het causaal verband tussen de toezegging en het bedrog zal derhalve aannemelijk moeten worden
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ofwel een opzettelijk'" gedane onjuiste mededeling, ofwel een opzettelijke verzwij-
ging van enig feit dat hij verplicht was mede te delen, ofwel een andere 'kunst-
greep?".
Voor een beroep op misbruik van omstandigheden in de zin van art. 3:44 lid 4 BW
is vereist, dat de ambtenaar of overheidsinstantie die de toezegging deed, door
bijzondere omstandigheden - zoals noodtoestand, athankelijkheid, lichtzinnigheid,
abnormale geestestoestand, onervarenheid of econornische dwang'" - bewogen werd
tot het doen van de toezegging danwel dat het doen van de toezegging door die
bijzondere omstandigheden werd bevorderd.r" Bovendien za1 het overheidslichaam
aannemelijk moeten maken dat de betrokken burger een en ander wist of moest
begrijpen en voorts dat hij rnisbruik van de situatie heeft gemaakt.P'

Ingeval de strenge voorwaarden van art. 3: 44 BW worden vervnld, heeft dit zowel
in het bestuursrecht als in het privaatrecht, en ongeacht de gekozen grondslag, tot
gevolg dat het overheidslichaam rechtens niet gebonden kan worden geacht aan de
toezegging. Het spreekt immers voor zich dat de burger, die zich aantoonbaar schuldig
heeft gemaakt aan bedreiging, bedrog of rnisbruik van omstandigheden, geen
gerechtvaardigde verwachtingen c.q. rechten aan een eenzijdige overheidstoezegging
kan ontlenen. Kwalificeert men de toezegging als een rechtshandeling of (eenzijdige)
overeenkomst, dan is de consequentie hiervan dat het overheidslichaam de toezegging
kan vernietigen. Opteert men voor de onrechtmatige daadsconstructie, dan luidt de
redenering dat schending van de toezegging geen onrechtmatige daad oplevert die
het overheidslichaam kan worden toegerekend. In het bestuursrecht geldt dat de burger,

gemaakt. Dat wit zeggen, zonder het bedrog zou de toezegging niet, althans niet met dezelfde inhoud,
zijn gedaan.

230 'Opzet' betekent dat de burger welbewust c. q. willens en wetens het overheidslichaam moet hebben
misleid. 'Opzet' is in de praktijk veelal moeilijk aantoonbaar.

231 De burger neemt bijvoorbeeld een valse hoedanigheid aan oftoont vervalste documenten teneinde
het overheidslichaarn te rnisleiden.

232 Onder 'bijzondere omstandigheden' kunnen ook worden gerubriceerd de situaties waarin misbruik
van een economisch overwicht of machtspositie wordt gemaakt. Ziein dezezin o. m. :Asser-Hartkamp
II, nrs. 209 e.v.; H.C.F. Schoordijk, Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 NBW, 1986,
p. 147; J. B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten inhet verbintenissenrecht,
1989, pp. 55 e.v .. Zie tevens HR 27 maart 1992, NJ 1992. 377 (Van Meurs/Ciba Geigy).

233 Aldus zal het causaal verband tussen de toezegging en het misbruik aannemelijk moeten worden
gemaakt. Dat wit zeggen, zonder bet misbruik zou de toezegging niet, althans niet met dezelfde inhoud,
zijn gedaan.

234 De kenbaarheid van de 'bijzondere omstandigheden' en het 'rnisbruik' daarvan zal moeten worden
aangetoond. 'Nadeel' is geen afLonderlijk vereiste - onder de vigeur van het Oud BW was 'nadeel'
wei een zelfstandigvereiste (zie o.m. HR 29 mei 1965, NJ 1965, 104 i.z. Van ElmbtIFeierabend)-
, met dien verstande dat de aanwezigheid en kenbaarheid van de nadelige aspecten van de toezegging
wei een rol kunnen spelen in het kader van de vraag of de burger 'rnisbruik' van de situatie heeft
gemaakt.
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bij gebrek aan gerechtvaardigd vertrouwen, geen beroep kan doen op bet vertrouwens-
beginsel.

4.3.3 Dwaling; art. 6:228 BW

Art. 6:228 BW bepaalt dat een overeenkomst, die tot stand is gekomen onder invloed
van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, vernietigbaar
is. In beginsel geldt deze bepaling aIleen voor obligatoire overeenkomsten, met dien
verstande dat zij, via de sehakelbepaling 6:216 BW, ook op andere meerzijdige
vermogensrecbtelijke reebtshandelingen kan worden toegepast. In de Parlementaire
Geschiedenis=is evenwel uitdrukkelijk de mogelijkheid opengelaten dat de reebter
de dwalingsregeling van art. 6:228 BW in voorkomende gevaIlen tevens analoog op
eenzijdige reebtshandelingen van toepassing kan verklaren.

Naar mijn mening staat er niets aan in de weg en verdient bet zelfs aanbeveling
om art. 6:228 BW eveneens (analoog) toe te passen op eenzijdige overbeidstoezeggin-
gen in bet privaat- en bestuursreebt. Hierover bet volgende.
Inde boofdstukken 1en 2 kwam naar voren dat een toezegging een standpunt weergeeft
waaraan een belangenafweging en oordeelsvorming vooraf gaan. Deze belangenafwe-
ging en oordeelsvorming kunnen aIleen op deugdelijke wijze plaatsvinden wanneer
de burger juiste, volledige en voor diens toezegging relevante gegevens verstrekt
omtrent zijn persoonlijke situatie. Ingeval aan een overbeidstoezegging onjuiste of
onvolledige gegevens ten grondslag liggen, rijst de vraag of en in boeverre de burger
desondanks reebten aan de toezegging kan ontlenen. Deze vraag levert geen problemen
op indien blijkt dat de burger welbewust onjuiste informatie beeft verstrekt of relevante
gegevens beeft verzwegen. Alsdan is de toezegging niet bindend, ofwel omdat de
burger zich schuldig beeft gemaakt aan bedrog (mits opzet van de burger aangetoond
kan wordenr'", ofwel omdat - redenerend vanuit de vertrouwensleer - er geen
grondslag voor gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is. Moeilijker ligt bet eebter
wanneer de burger er zicb niet van bewust was dat hij onjuiste gegevens verstrekte
of relevante gegevens verzweeg. Immers, aIsdan kan niet zonder meer worden gesteld
dat de toezegging, bij gebrek aan gerechtvaardigd vertrouwen, ieder bindend element
mist. Teneinde deze kwestie op te lossen kunnen de dwalingseriteria van art. 6:228
BW naar mijn mening uitkomst bieden. Dit levert bet volgende beeld op.
Wanneer op grond van onjuiste of onvolledige gegevens een eeozijdige overheidstoezeg-
ging is gedaan, en de desbetreffende toezegging bij juistheid of volledigheid van de
relevante gegevens Diet zou zijn gedaan, stemt de toezegging, wegens gebreken in
de feitelijke grondslag, niet overeen met bet werkelijke standpunt van bet overheidsli-
ehaam dat de toezegging deed. Anders gezegd, de toezegging is onder invloed van

235 Parl. Gesch. hoek 3, p. 222.
236 Zie hiervoor paragraaf 4.3.2.

301



Hoofdstuk 4

dwaling tot stand gekomen. Overeenkomstig bet bepaalde in art. 6:228 BW komt bet
betrokken overbeidslichaam aIleen een beroep op verontscbuldigbare dwaling toe,
waardoor bet bindende element aan de toezegging komt te ontvaIlen, wanneer de
volgende cumulatieve voorwaarden worden vervuld:
1. De toezegging moet bij een onjuiste voorstelling van zaken zijn gedaan, bet

overbeidslichaam moet daadwerkelijk hebben 'gedwaald' (228 lid 1);
2. Tussen de dwaling en de toezegging moet een causaal verband bestaan, in die zin

dat bij een juiste voorstelling van zaken de toezegging niet zou zijn gedaan, althans
niet met dezelfde inhoud zou zijn gedaan (228 lid 1);

3. De dwaling is te wijten aan (onjuiste) inlicbtingen van de burger, tenzij deze mocbt
aannemen dat de toezegging ook zonder deze inlicbting zou zijn gedaan (228 lid
1 sub a)237, of;
De dwaling is te wijten aan een verzwijging van de burger, in die zin dat de burger
in verband met betgeen bij omtrent de dwaling wist of beboorde te weten bet
overbeidslichaam had beboren in te licbten (228 lid 1 sub b)238, of:
De burger en bet overbeidslichaam zijn ten tijde van bet doen van de toezegging
beide van dezelfde onjuiste veronderstelling uitgegaan, tenzij de burger ook bij
een juiste voorstelling van zaken niet had beboeven te begri jpen dat bet overheidsli-
chaarn daardoor van bet doen van de toezegging zou worden afgebouden (228 lid
1 sub C)239;

4. De dwaling mag niet gegrond zijn op een uitsluitend toekomstige omstandigbeid
(228 lid 2)240;

5. Inverband met de aard van de toezegging, de in bet verkeer geldende opvattingen
of de omstandigbeden van bet geval, beboort de dwaling niet voor rekening van
bet overbeidslichaam te blijven (228 lid 2)2A1.

Bij de toepassing van deze dwalingscriteria komt bet in concreto telkens aan op een
belangen- en risico-afweging. Hoe verboudt de mededelingsplicbt van de burger zicb
tot de onderzoeksplicbt die op de toezeggende overbeidsinstantie rust? In boeverre
beboort de dwaling, gelet op de aard van de toezegging, de verkeersopvattingen en
de overige omstandigbeden van bet geval, voor rekening en risico van de overbeid

237 Vergelijk HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (BarislRiezenkamp)en HR21 januari 1966, NJ 1966,
183 (BooylWisman).

238 Vergelijk HR 30 november 1973, NJ 1974,97 (Van der BeekIVan Dartel) en HR 21 december 1990,
NJ 1991 (Van Geest/Nederlof).

239 Vergelijk HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59 (Kantharos van Stevensweert) en HR 27 januari 1984. NJ
1984,546 (i.e. het vervolgarrest op HR 13 februari 1981, NJ 1981,441 (Kleuskens!Janssen).

240 Vergelijk HR 10 juni 1932, NJ 1993, 5 (Marktcafe).
241 Vergelijk dit verband o.m.: HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59 (Kantharos van Stevensweert), HR 13

maart 1981, NJ 1981, 442 (HiIdersIDe Galan) en HR 15 november 1985, NJ 1986, 228 (Ebele DilIema
ll).
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te blijven? Bij de vaststelling van de omvang van de mededelingsplicht die op de burger
rust. is mede bepalend welke maatschappelijke positie de burger inneemt en wat diens
capaciteiten in sociaal, economisch, financieel, juridisch en intellectueel opzicht zijn.
Afhaokelijk van deze factoren kan van de ene burger meer inzicht en wetenschap
omtrent de relevantie van de door hem te verstrekken gegevens worden gevergd dan
van de andere burger. Daar staat tegenover dat op de overheid, als deskundig te achten
partij, in de regel een tamelijk vergaande onderzoeksplicht rust. Alvorens een
toezegging te doen, dient het betrokken overheidsorgaan er zich voldoende rekenschap
van te geven dat zij de juiste en volledige gegevens heeft die voor de toezegging
relevant zijn. Ingeval zij deze onderzoeksplicht heeft verzaakt, zal haar in beginsel
geen beroep op dwaling toekomen, tenzij blijkt dat de burger zijn mededelings- en
informatieplicht heeft geschonden. De burger die heeft gezwegen waar spreken plicht
was, of die wist of behoorde te weten dat hij onjuiste informatie verstrekte, zal
doorgaans met te goeder trouw aan het overheidslichaam kunnen tegenwerpen dat
zij in haar onderzoeksplicht is tekortgeschoten.i? Onder verwijzing naar hoofdstuk
2, paragraaf 4 merk ik aanvullend nog op dat rechtsdwalingen doorgaans voor rekening
en risico van de overheid zullen komen, omdat zij bij uitstek verantwoordelijk is te
achten voor de handhaving en toepassing van de wet C.q. het recht.

Slaagt een beroep op dwaling, dan heeft dit tot gevolg dat het overheidslichaam
rechtens met gebonden kan worden geacht aan de toezegging. Ook bier geldt weer
dat het qua eindresultaat geen verscbil maakt of het een privaatrechtelijke of
bestuursrechtelijke overheidstoezegging betreft en evenrnin op welke grondslag de
gebondenbeid aan de toezegging wordt gefundeerd. Kwalificeert men de toezegging
als een rechtshandeling of (eenzijdige) overeenkomst, dan is de toezegging via analoge
respectievelijk rechtstreekse toepassing van art. 6:228 BW vernietigbaar. Binnen de
onrechtmatige daadsconstructie leidtanaloge toepassing van art. 228 tot de gevolgtrek-
king dat schending van de toezegging wegens dwaling geen aan het overheidslichaam
toe te rekenen onrechtmatige daad oplevert. Inhet bestuursrecht zal analoge toepassing
en vervulling van de dwalingsvoorwaarden van art. 228 aan een succesvol beroep
op het vertrouwensbeginsel in de weg staan.

242 Degene die de dwaling heeft veroorzaakt kan de dwalende niet te goeder trouw tegenwerpen dat
hij ten onrechte op de juistheid of volledigheid van zijn mededelingen heeft vertrouwd. Zie: HR
25 november 1967, NJ 1958,67 (Baris/Riezenkamp) en HR 21 januari 1966, NJ 1966, 183 (BooylWis-
mao).
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4.3.4 Strijd met de wet, goede zeden en openbare orde; art. 3:40 BW

Artikel 3:40 BW vermeldt drie categorieen nietige rechtshandelingen:
1. Een rechtshandeling die door haar inhoud'" in strijd is met de goede zeden of
de openbare orde is van rechtswege nietig (lid 1)244;
2. Een rechtshandeling die door haar strekking'" in strijd is met de goede zeden
of de openbare orde is van rechtswege nietig (lid 1), mits beide partijen zich van deze
strekking bewust zijn'";
3. Een rechtshandeling die is aangegaan'" in strijd met een dwingende wetsbepa-
ling248 leidt tot nietigheid van rechtswege (lid 2)1A9.

Binnen het systeem van art. 3:40 is voor vertrouwensbescherming geen of
nauwelijks plaats. Een rechtshandeling, die naar inhoud of totstandkoming in strijd
is met de wet, goede zeden of openbare orde, is - enkele uitzonderingen daargela-
ten250

- zonder meer nietig en derhalve niet bindend. Daarbij is het onverschillig
of de nietigheid aI dan niet kenbaar was en of de nietigheid al dan niet tot voordeel
of nadeel strekt van een der partijen. 'Kenbaarheid' speeit in het kader van art. 3:40
uitsluitend een rol ingeval de strekking van de rechtshandeling een ongeoorloofd
karakter heeft. Een rechtshandeling met een verboden strekking, is aileen nietig

243 Tot de inhoud van de rechtshandeling moet worden gerekend hetgeen partijen over en en weer hebben
verklaard alsmede hetgeen zij redelijkerwijs uit elkaars verklaringen mochten afJeiden. Zie ParI.
Gesch. Bock 3, p. 190. Zie tevens hiervoor paragraaf 4.2 met betrekking tot de uitleg van
rechtshandelingen.

244 Zie als jurisprudentieel voorbeeld HR 16 november 1984, 1985, 625 (Buena Vista).
245 De strekking van een rechtshandeling wordt bepaald door de voor partijen en anderen te voorziene

gevolgen en kenbare motieven van de rechtshandeling. Zie Parl, Gesch. Boek 3, p. 190.
246 Zie HR 11 mei 1951, NJ 1952, 128 (BurgmanlAviolanda), HR 28 juni 1991, NJ 1992,787 (Nietige

uitleenovereenkomst) en ParI. Gesch. Boek 3, pp. 190-191.
247 'Aangegaan' heeft uitsluitend betrekking op het 'verrichten' van de rechtshande1ing of het 'sluiten'

van de overeenkomst; het 'verrichten' van de rechtshandeling moet in strijd zijn met de wet. Wanneer
het 'verricbten' van de rechtshandeling als zodanig niet in strijd is met de wet, maar de inhoud of
strekking van de rechtshandeling is wei in strijd met de wet, dan kan dit aileen tot nietigheid leiden
via toetsing aan de goede zeden of openbare orde in de zin van art. 3:40 lid 1. Zie Parl. Gesch.
Boek 3, pp. 191-192. Zie voor een jurisprudentieel voorbeeld: HR 11 mei 1951, NJ 1952, 127
(FloraNan der Kamp).

248 Onder de term' dwingende wetsbepaling' zijn aIleen begrepen wetten in formelezin en wetsbepalingen
die op delegatie door de formele wetgever berusten. Zie Parl. Gesch. Boek 3, p. 192. Strijd met
'Iagere' (,niet-formele') wetgeving kan aIleen tot nietigheid leiden via toetsing aan de goede zed en
of openbare orde in de zin van art. 3:40 lid I.

249 lndien de dwingende wetsbepaling uitsluitend strekt ter bescherming van een der partijen bij een
meerzijdige recbtsbandeling, leidt zulks echter slecbts tot vernietigbaarbeid, indien en voor zover
uit de strekking van de wetsbepaling niet anders voortvloeit (lid 2). Voorts leidt strijd met een
dwingende wetbepaling niet tot nietigheid indien en voorzover de desbetreffende wetsbepaling niet
de strekking heeft de geldigheid van de daarmee strijdige rechtshandeling aan te tasten (lid 3).

250 Zie de vorige noot.
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wanneer beide partijen zich van deze verboden strekking bewust warerr'". Wanneer
een der partijen zich niet bewust was van de verboden strekking, is de rechtshandeling
rechtsgeldig. Slechts in zoverre biedt art. 3:40 enige ruimte voor vertrouwensbescher-
ming, met dien verstande dat de verboden strekking meestal aan een veroordeling
tot nakoming van de rechtshandeling in de weg zaI staan, zodat doorgaans alleen
aanspraak op schadevergoeding en/of ontbinding gemaakt kan worden.f" Voor bet
overige kan een nietige rechtshandeling onder omstandigheden resulteren in een
verplichting tot schadevergoeding uit boofde van onrechtmatige daad, indien een der
partijen bet verwijt kan worden gemaakt dat hij ten onrechte c.q. op onrechtmatige
wijze bij de wederpartij de verwachting beeft gewekt dat deze aanspraak kon maken
op een zekere prestatie.r"

Wanneer art. 3:40 BW strikt zou moeten worden toegepast op eenzijdige overheids-
toezeggingen, dan leidt dit tot andere resultaten dan de administratieve en civiele
rechtspraak inzake de contra legem-honorering van toezeggingen laat zien. In het fiscale
rechr'" geldt de hoofdregel dat de fiscus gebonden is aan met de wet strijdige
toezeggingen tenzij 'deze zo duidelijk in strijd zijn met een juiste wetstoepassing dat
de belastingplichtige in redelijkbeid niet op nakoming daarvan mocht rekenen '255.

251 Zie ParI. Gesch. Boek 3, pp. 190-191.
252 Aan de hand van HR II mei 1951, NJ 1952, 128 (BurgmanlAviolanda) laat een en ander zich

verduidelijken. Aviolanda had zichcontractueel jegens Burgmanverplicht totde fabricageen levering
van metalen haarkammen. Na de contractssluiting kwam Aviolanda erachter dat zij, ingevolge het
'Bedrijfsvergunningenbesluit 1941', voor de produktie van de haarkammen een bedrijfsvergunning
nodig had. Aangezien zij deze vergunning niet of niet-tijdig kon verkrijgen, weigerde Aviolanda
het contract met Burgman na te leven. Wanneer zij namelijk zonder vergunning de haarkammen
zou produceren en leveren, zou zij zich, wegens overtreding van het 'Bedrijfsvergunningenbesluit'
schuldig maken aan een strafbaar feit. De Hoge Raad oordeelde dat noch het aangaan van de
overeenkomst, noch de inhoud van de overeenkomst, rechtstreeks werd verboden door het
'Bedrijfsvergunningenbesluit', zodat de tussen Burgman en Aviolanda gesloten overeenkomst niet
zonder meer wegens strijd met de wet nietig kon worden verklaard. Hij voegde daaraan echter toe
dat de overeenkomst wei een verboden strekking kon hebben, en op die grand nietig verklaard kon
worden, indien en voor zover beide partijen bij het aangaan van de overeenkomstde bedoeling hadden
of zich ervan bewust waren dat nakoming van de overeenkomst zou leiden tot overtreding van het
'Bedrijfsvergunningenbesluit'. Wanneer deze wederzijdse bedoeling of wetenschap niet aanwezig
ofaantoonbaar was, zou de overeenkomstgeen verboden strekking hebben enzou zij dus rechtsgeldig
zijn. Dit liet volgens de Hoge Raad evenwel onverlet dat nakoming van de overeenkomst uberhaupt
niet afdwingbaar was, omdat Aviolanda niet ertoe gedwongen kon worden een bij wet verboden
prestatie (het produceren en leveren zonder vergunning) te verrichten. Wei kon Aviolanda
schadeplichtig zijn uit hoofde van wanprestatie, omdat het wettelijke productieverbod aangernerkt
moest worden als een persoonlijke verhindering die in de risicosfeer van Aviolanda lag.

253 Aldus werd uitgemaakt in HR 13 mei 1977, NJ 1978. 154 (Ziekenfonds/Brilmij). Zie nader
dienaangaande hoofdstuk 2, paragraaf 4.5.

254 Zie hoofdstuk I, paragraaf 4.2.
255 Zie HR 4 juni 1986, BNB 1986, 248.
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In het arrest CarribbeanJ Aruba'" heeft de Hoge Raad deze fiscale hoofdregel
doorgetrokken naar het civiele recht.?" Met betrekking tot de vraag of Caribbean
rechten kon ontlenen aan de met de Arubaanse Landsverordening strijdige toezegging
overwoog bij dat deze vraag aIleen dan ontkennend kon worden beantwoord 'indien
de toezegging zo duidelij k in strijd is met een juiste toepassing van de Landsverorde-
ning dat Caribbean Development in redelijkheid niet op nakoming van de toezegging
mag rekenen'. De Afdeling rechtspraak'", de Afdeling geschillen'", het College
van Beroep voor het bedrijfsleven'" en, in mindere mate, de Centrale Raad van
Beroep?", stellen zich met betrekking tot de contra legem-honorering van toezeggin-
gen weliswaar terughoudender op dan de fiscale en burgerlijke rechter, maar ook zij
tonen zich in uitzonderingsgevallen bereid om toepassing van de wet achterwege te
laten ten gunste van een tegenwettelijke toezegging, mits - samenvattend - aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan'": 1. nakoming van de tegenwettelijke
toezegging mag geen onaanvaardbare nadelige gevolgen hebben voor derde-
belanghebbenden ofhet aIgemeen belang; 2. het dispositievereiste moet vervuld zijn;
3. de burger wist Diet dat sprake was van strijd met de wet.

Dat de overheid, blijkens de administratieve en civiele rechtspraak, onder
omstandigheden tot nakoming van een met de wet strijdige toezegging kan worden
verplicht, en dat 'kenbaarheid' en 'nadeel' daarbij belangrijke afwegingsfactoren
vormen, strookt in beginsel Diet met art. 3:40 BW. Immers, zoais gezegd, binnen
het stelsel der nietigheden van art. 3:40 is voor vertrouwensbescherming, ongeacht
'kenbaarheid' en 'nadeel' , strikt genomen geen plaats. Desondanks ben ik van mening
dat art. 3:40 BW rechtstreeks, via schakelbepaling 3:59 BW of analoog op eenzijdige
overheidstoezeggingen in het privaat- en bestuursrecht van toepassing kan worden
verklaard. Voor wat betreft het privaatrecht sluit dit ook aan bij het arrest Pateiski/Sit-
tard'", waarin werd overwogen dat de gemeente Sittard gebonden was aan haar
aI dan Diet eenzijdige toezegging 'tenzij op grond van bijzondere omstandigheden,
zoals omkoping, moet worden aangenomen, dat zij strijdig is met de wet, de openbare
orde, of de goede zeden'. Deze laatste zinsnede refereert rechtstreeks aan art. 3:40
BWZ64

, zodat aannemelijk is dat de Hoge Raad het artikel van overeenkomstige
toepassing op eenzijdige toezeggingen wenst te verklaren. Wei wijs ik er nadrukkelijk
op dat mij een 'soepele' toepassing van art. 3:40 BW voor ogen staat, die aansluit

256 HR 21 juni 1991, NJ 1991, 709.
257 Zie nader hoofdstuk 2, paragraaf 4.3.1.
258 Zie hoofdstuk I, paragraaf 4.4.
259 Zie hoofdstuk I, paragraaf 4.5.
260 Zie hoofdstuk I, paragraaf 4.6.
261 Zie hoofdstuk I, paragraaf 4.3.
262 Zie hoofdstuk I, paragraaf 4.7.
263 HR 27 januari 1985, NJ 1985, 559.
264 Zie hiervoor paragraaf 3.4.
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bij de contra legem-jurisprudentie in het bestuurs- en privaatrecht. Hierover bet
volgende.

De contra legem-jurisprudentie berust op de gedachte dat toepassing van de wet
onder omstandigbeden achterwege beboort te worden gelaten ten gunste van
gerechtvaardigde verwachtingen'" teneinde onbillijke resultaten te voorkomen.
Wanneer art. 3: 40 BW onverkort zou worden toegepast op eenzijdige overheidstoezeg-
gingen, kan dit soms leiden tot onbillijke en onwenselijke resultaten, juist omdat het
element 'vertrouwensbescberming' ontbreekt in art. 3:40. Dit bezwaar kan mijns inziens
als voIgt worden ondervangen, zonder dat daarbij een ernstige inbreuk hoeft te worden
gemaakt op het systeem van art. 3:40 BW.
Art. 6:2 lid 2 BW bepaaJt dat een tussen partijen kracbtens wet, gewoonte of
rechtshandeling geldende regel niet van toepassing is, voor zover dit in de gegeven
omstandigbeden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn. Dogmatiscb acbt ik het zeer weI mogelijk en verdedigbaar dat de redelijkheid
en biIIijkheid, via toepassing van art. 6:2 lid 2 BW, de nietigheidsregels van art. 3:40
BW onder omstandigheden opzij kunnen zetten.i" Toegespitst op eenzijdige
overheidstoezeggingen betekent dit dat de redelijkheid en billijkheid onder omstandighe-
den eraan in de weg kunnen staan dat de overheid de nietigheid van een met de wet
strijdige toezegging kan inroepen. Bij de bepaIing onder welke omstandigbeden dat
het geval kan zijn, zijn de afwegingscriteria uit de contra legem-rechtspraak mijns
inziens doorslaggevend. Aldus redenerend zou ik willen betogen dat de overheid de
nietigbeid van een tegenwettelijke toezegging niet kan inroepen wanneer de volgende
voorwaarden worden vervuld: 1. de burger wist niet c.q. behoorde niet te weten dat
sprake was van strijd met de wet; 2. nakoming van de tegenwettelijke toezegging heeft
geen onaanvaardbare nadelige gevolgen voor derde-belangbebbenden enlofbet algemeen
belang; 3. de burger ondervindt nadeel of lijdt schade bij niet-nakoming van de
toezegging. De twee eerstgenoemde voorwaarden bescbouw ik in dit verband als
absolute voorwaarden. De factor 'nadeel' beschouw ik als een gezichtspunt, dat
weliswaar belangrijk gewicht in de schaal kan leggen, maar dat in mijn visie geen
absolute voorwaarde is voor vertrouwensbescherming'".

Wanneer art. 3:40 BW, in de door mij vorenomschreven zin, rechtstreeks, via
scbakelbepaling 3:59 BW, danwel analoog wordt toegepast op tegenwettelijke
overheidstoezeggingen, komt het in concreto telkens aan op een afweging van bet
belang dat met naleving van de wet is gemoeid contra het belang dat de burger heeft
bij nakoming van de tegenwettelijke toezegging. Dit geldt zowel in het bestuursrecht
als in het privaatrecht en ongeacht de gekozen grondslag van gebondenbeid. Ingeval
uit de toepasselijke wetsbepaling voIgt dat zwaarwegende belangen van derde-

265 Ook het gelijkheidsbeginsel kan soms aan de toepassing van de wet in de weg staan.
266 Zie in soortgelijke zin: Asser-Hartkamp II, Dr. 317.
267 Zie hierboven paragraaf 4.2.
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belangbebbenden of bet algemeen belang zich tegen nakoming van de tegenwetteIijke
toezegging verzetten, kan de burger geen nakoming vorderen. De toezegging is niet
bindend, of, in termen van art. 3:40 BW gesproken, de toezegging is nietig. WeI zal
de burger dan doorgaans, mits voor bern niet kenbaar was dat sprak was van strijd
met de wet, aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens schending van
gerecbtvaardigde verwachtingen. In dit verband wijs ik er nogmaals op dat de overheid
bij uitstek geacht moet worden de wet te kennen en deze op juiste wijze toe te passen,
en dat uit dien hoofde op haar het risico van het doen van onjuiste, tegenwettelijke
c.q. nietige toezeggingen rust. lndien de toezegging zo duidelijk in strijd is met een
juiste toepassing van de wet dat de burger in redelijkbeid niet op nakorning van de
toezegging mag rekenen, kan de burger sowieso geen recbten aan de toezegging
ontlenen. Bij gebrek aan gerechtvaardigd vertrouwen aan zijn zijde, kan hij noch
aanspraak maken op nakoming noch op schadevergoeding. Wanneer daarentegen het
tegenwettelijke karakter van de toezegging voor de burger niet kenbaar was, en
nakorning van de toezegging geen onaanvaardbare nadelige gevolgen heeft voor derde-
belangbebbenden en/of bet algemeen belang, is niet uitgesloten dat de tegenwettelijke
toezegging als rechtsgeldig kan worden aangemerkt zodat nakoming enlof schadevergoe-
ding kan worden afgedwongen. Privaatrechtelijk-dogmatiscb betekent dit dat de
nietigbeidsregels van art. 3:40 BW door de redelijkbeid en billijkbeid worden
opzijgezet. Bestuursrecbtelijk houdt dit in dat aan het vertrouwensbeginsel voorrang
wordt verleend boven strikte toepassing van de wet c.q. de nietigbeidsregeis van art.
3:40 BW.

4.4 De toepasselijkheid van titel 3.3 BW inzake volmacht op (onbevoegd
gedane) overheidstoezeggingen

Inhet BW ontbreekt een algemene regeling om trent vertegenwoordiging. De wetgever
achtte het onmogelijken onwenselijk om de in de praktijk sterk uiteenlopende gevallen
van vertegenwoordiging onder een noemer te brengen in een wettelijke vertegenwoordi-
gingsregeling.?" Bij wege van tussenoplossing beeft hij ervoor gekozen in titel 3.3
BW een specifieke vertegenwoordigingsfiguur, te weten de volmachr'", op te nemen.
Via schakelbepaling art. 3:78 BW is titel 3.3 binnen het vermogensrecht van
overeenkomstige toepassing op andere vertegenwoordigingsfiguren dan de volmacht,
voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.?" Krachtens scbakelbepaling 3:79

268 Zie Parl.Gesch. Boek 3. p. 253.
269 Inart. 3:60 lid I wordt de volmacht gedefinieerd als de 'bevoegdheid die een volmachtgever verleent

aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten'. Krachtens art.
3:61 lid 1 kan een volmacht uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend.

270 Strikt genomen verklaart art. 3:78 slechts de artikelen 63 lid I, 66 lid 1, 67, 69, 70, 71 en 75 lid
2 van overeenkomstige toepassing op vertegenwoordiging uitanderen hoof de dan volmacht. De ParI.
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BW vinden de bepalingen van titel3. 3 ook buiten het vennogensrecht overeenkomstige
toepassing, voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtbetrekking zich
daartegen niet verzet. In dit verband is in de Parlementaire Geschiedenis'" onder
meer gewezen op de mogelijke toepassing in het bestuursrecht. De ontwerpers van
de Awb hebben deze mogelijkbeid inmiddels bevestigd. In het voorontwerp van de
derde tranche is in afdeling 1.A.I.t Awb de vertegenwoordigingsfiguur 'mandaat'F'
geregeld. In de toelichting van het voorontwerp staat venneld dat het mandaat moet
worden beschouwd als de publiekrechtelijke tegenbanger van de privaatrechtelijke
volmacht. Tevens wordt in de toelichting erkend dat de bepalingen van titel 3.3 BW
van overeenkomstige toepassing kunnen worden verklaard op het mandaat, voor zover
de specifieke Awb-regels daaraan niet derogeren.?"

De bepalingen van titel 3.3 BW inzake volmachtverlening kunnen naar mijn mening
in beginsel rechtstreeks, via de schakelbepalingen 3:78 en 3:79, danwel analoog van
toepassing verklaard worden op eenzijdige overheidstoezeggingen in het privaat- en
bestuursrecht. Daarbij teken ik echter wei aan dat strikte toepassing van art. 3:61
lid 2, bij de huidige stand van de civiele en administratieve rechtspraak, mijns inziens
te geringe vertrouwensbescherrning biedt in situaties van onbevoegde vertegenwoordi-
ging c.q. ontoereikende volmacht biedt. Ingevolge art. 3:61 lid 2 kan tegen degeen,
die op een grond van een verklaring of gedraging van de pseudo-principaal heeft
aangenomen en onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht aannemen
dat een toereikende volmacht was verleend, op de onjuistheid van deze veronderstelling
geen beroep worden gedaan. Aldus behelst het artikel een codificatie van het uit de
oudere rechtspraak'" te herleiden 'toedoen-beginsel', dat inboudt dat een onbevoegd
verrichte rechtshandeling alleen dan aan de onbevoegd vertegenwoordigde kan worden
toegerekend, wanneer deze door 'eigen toedoen' de schijn van bevoegdheid heeft
veroorzaakt. 275 Aangezien in zowel de administratieve als de civiele rechtspraak
inmiddels tot erkenning is gekomen dat onbevoegd overbeidsoptreden niet aIleen op
grond van het 'toedoen-beginsel' aan de beslissingsbevoegde overheidsinstantie kan
worden toegerekend, maar ook op grond van andere omstandigheden, kan worden
geconcludeerd dat art. 3: 61 lid 2 BW, in ieder geval voor wat betreft verhoudingen

Gesch. (Boek 3, p. 304) vermeldt echter dat ook de niet-opgesornde bepalingen van titel 3.3 voor
(analoge) toepassing in aanmerking kunnen kornen.

271 Zie Parl. Gesch. Boek 3, pp. 1015-1017.
272 Krachtens art. IA.I.I.I dient onder rnandaatverleningte worden verstaan: 'het door een bestuursorgaan

aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen'.
273 Zie nader dienaangaande o.rn.: W. Snijders, Wederzijdse bemvloeding van privaatrecht eb

bestuursrecht (NBW en Awb), WPNR 6074, p. 1000.
274 ZieHR6mei 1926, NJ 1926,721 (Vas Dias/Saltersen HR 18juni 1926, NJ 1926, 1021 (AltenaNan

der Horst).
275 Vrij recentelijk werd dit 'toedoen-beginsel' nog toegepast in: HR 24 april 1992, NJ 1993, 190

(KuytIMEAS); HR 7 februari 1992. NJ 1992, 809 (KarnerrnanlAro Lease BV) en HR 24 december
1993, RvdW 1994, IS (CLBNIl).
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waarbij de overheid is betrokken, te beperkt is geredigeerd. Tegen deze achtergrond
zou ikervoor willen pleiten om in situaties van onbevoegd gedane overheidstoezeggin-
gen in het privaat- en bestuursrecht aan art. 3:61 lid 2 een zodanige uitleg c.q.
toepassing te geven, dat de in de administratieve en civiele rechtspraak ontwikkelde
vertegenwoordigingsregels en toerekeningscriteria tot hun recht kunnen komen. Met
betrekking tot deze regels en criteria merk ik kort resumerend nog het volgende op.

In de administratieve recbtspraak'" gaat het bij de toerekening van onbevoegd
gewekte verwachtingen om het criterium 'schijn van bevoegdheid' en of de burger
hierop in redelijkheid mocht afgaan. Afwegingsfactoren daarbij zijn onder meer of
het beslissingsbevoegde orgaan door eigen handelen of nalatigheid de schijn van
bevoegdheid heeft gewekr'", de maatschappelijke positie en juridische kennis van
de burger'", de functie en het gedrag van degeen die de verwachtingen heeft
gewekr'". Toerekening van onbevoegd gedane toezeggingen vindt in het bestuursrecht
derhalve niet aileen plaats op grond van het 'toedoen-beginsel', maar ook op grond
van andere factoren. In HR 27 november 1992, NJ 1993, 287 (Felix/Aruba) heeft
de Hoge Raad deze lijn doorgetrokken naar het privaatrecht. Ten aanzien van de vraag
onder welke omstandigheden de door een onbevoegde overheidsfuntionaris gewekte
verwachtingen aan de overheid kunnen worden toegerekend, overwoog de Hoge Raad:
'Daarbij vaIt niet aileen te denken aan het gevaI dat de onjuiste veronderstelling is
gewekt door een gedraging van het weI bevoegde overheidsorgaan, maar ook aan
factoren aIs: de positie die de handelende functionaris binnen de organisatie van de
overheid inneemt en diens gedragingen, de omstandigheid dat die organisatie en/of
de verdeling van de bevoegdheden over de verschillende organen van de overheid,
als gevolg van onduidelijkheid, onoverzichtelijkheid of ontoegankelijkheid van de
desbetreffende regelingen, voor buitenstaanders ondoorzichtig zijn, alsmede eventuele
nalatigheid aan de zijde van de overheid om de derde tijdig op de onbevoegdheid van
de functionaris opmerkzaam te maken. '
De in Felix/Aruba geformuleerde toerekeningsfactoren zijn inhoudelijk identiek aan
de toerekeningsfactoren die in de administratieve rechtspraak zijn terug te vinden.
Gesteld kan derhalve worden dat het arrest vertegenwoordigings- en toerekeningsregels
omvat die zowel gelding hebben in het privaatrecht als in het bestuursrecht. Onder
verwijzing naar hoofdstuk 2, paragraaf 3.3.3, teken ik daarbij aan dat deze toereke-
ningsregels, voor wat betreft het privaatrecht, niet aIleen van toepassing zijn in het
rechtshandelingenrecht, maar ook, voor zover schending van opgewekt vertrouwen
ter beoordeling staat, in het onrechtmatige daadsrecht. In het kader van de toetsing
of de burger gerechtvaardigde verwachtingen en een recht op nakoming aan de

276 lie hoofdstuk I, paragraaf3.
277 lie hoofdstuk I, paragraaf3.5.2.1.
278 lie hoofdstuk I, paragraaf3.5.2.2.
279 lie hoofdstuk I, paragraaf3.5.2.3.
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onbevoegd gedane overheidstoezegging kan ontlenen, maakt het geen verschil of de
toezegging wordt geconstrueerd als een eenzijdige verbintenisscheppende rechtshande-
ling. als een (eenzijdige) overeenkomst, of als een onrechtmatige daad. Aan de hand
van dezelfde toerekenings- en afwegingsfactoren zal in concreto tot al dan niet
gebondenbeid aan de toezegging moeten worden geconcludeerd.f" Wordt gebonden-
heid aangenomen, dan is het beslissingsbevoegde overheidsorgaan in beginsel tot
nakorning van de toezegging gehouden c.q. pleegt zij in geval van niet-nakorning een
haar toe te rekenen onrechtmatige daad. Is geen sprake van een toerekenbare schijn
van bevoegdheid. dan kan zij niet gebonden worden geacht aan de toezegging,
respectievelijk levert de niet-nakoming van de toezegging geen onrechtmatige daad
op die aan haar kan worden toegerekend. Bijzondere vermelding in dit verband verdient
wei dat een toerekenbare schijn van bevoegdheid niet altijd kan resulteren in een
afdwingbaar recht op nakorning van de toezegging. Wanneer nakoming leidt tot een
onaanvaardbare doorkruising van bevoegdheden binnen de overheidsorganisatie, zal
doorgaans, ook al is sprake van toerekenbare schijn van bevoegdheid, geen nakoming
van de toezegging kunnen worden afgedwongen. Wei zal de burger dan aanspraak
kunnen maken op een schadevergoeding wegens schending van gerechtvaardigde
verwachtingen.?"

4.5 Detoepasselijkheid van art. 3:38en afdeling 6.1.5 BW op voorwaardelijke
overheidstoezeggingen

Overheidstoezeggingen in het privaat- en bestuursrecht worden vaak gedaan onder
voorbehoud of onder een tijdsbepaling. Meestal gaat het daarbij om voorbehouden
of tijdsbepalingen met 'opschortende' werking. B&W zeggen bijvoorbeeld toe dat
een overeenkomst zal worden gesloten, waarbij het voorbehoud wordt gemaakt van
goedkeuring van de overeenkomst door de gemeenteraad.f" Of, een ambtenaar wordt
toegezegd dat hij volgende jaar tot adjuncthoofd zal worden bevorderd op bet moment
dat bet huidige adjuncthoofd met pensioen gaat. Deze toezeggingen bebben opschorten-
de werking in die zin dat gebondenbeid weliswaar ontstaat op bet moment dat de
toezegging wordt gedaan, maar dat nakorning pas kan worden afgedwongen op bet
moment dat de voorwaarde of tijdsbepaling, waarvan de werking van de toezegging
afhankelijk is gesteld, wordt vervuld. Dit geldt zowel in het privaatrecht als in het
bestuursrecbt. 283

280 Indeliteratuurzijn op dit punt verschillendeopvattingen teonderkennen. Voor nadere beschouwingen
dienaangaande verwijs ik hoofdstuk 2, paragraaf 3.3.3.

281 Zie uitvoeriger hieromtrent hoofdstuk I, paragraaf 3.3.3 e.v ..
282 Zie bijvoorbeeld HR 13 februari 1981, NJ 1981.456 (Heesch/Reijs).
283 Vergelijk hiervoor hoofdstuk I, paragraaf2.7 en hoofdstuk 2, paragraaf2.6.
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Een en ander laat zich verklaren via toepassing van de artt. 3:38 en 6:22 BW. Art.
3:38 BW bepaalt dat in beginsel aile rechtshandelingen onder een tijdsbepaIing of
voorwaarde kunnen worden verricht. Krachtens art. 6:22 jo. 6:21 BW geldt dat een
opschortende voorwaarde de werking van de verbintenis eerst doet aanvangen op het
moment dat de gebeurtenis, waarvan de verbintenis afuankelijk is gesteld, plaatsvindt.
Een andere bepaling uit afdeling 6.1. 5 BW, die bijzondere vermelding verdient en
die naar mijn mening (analoog) kan worden toegepast op eenzijdige overheidstoezeg-
gingen in het privaat- en bestuursrecht, is art. 6:23 BW. Lid 1 van dit artikel bepaalt
dat, indien redelijkheid en billijkheid dit verlangen, een voorwaarde als vervuld geldt,
wanneer de partij die bij de niet-vervulling van de voorwaarde belang heeft, de
vervulling heeft belet. Deze regel kan bijvoorbeeld in de volgende situatie relevant
zijn. In het kader van de bestrijding van de drugscriminaliteit doet de burgemeester
aan een agent van de gemeentepolitie de toezegging dat hij een periodieke salarisverho-
ging zaI ontvangen indien hij erin slaagt het komende jaar meer dan tien drugsdealers
te arresteren. Wanneer de agent vervolgens, regen zijn zin en zonder valide redenen,
eenjaar lang vrijwel uitsluitend bureauwerk krijgt te doen en om deze reden nauwelijks
nog arrestaties kan verrichten, is, overeenkomstig het bepaalde in art. 6:23 lid 1 BW,
niet uitgesloten dat de agent desondanks aanspraak kan maken op de salarisverhoging,
omdat de vervulling van de aan de toezegging verbonden voorwaarde door de gemeente
is be let.

4.6 Overgang en overdraagbaarbeid van eenzijdige overbeidstoezeggingen;
de toepasselijkheid van de artt. 3:83, 3:94, 6:159 en 6:251 BW

Ervan uitgaande dat een eenzijdige overheidstoezegging, rechtstreeks danwel via de
overeenkomst- of onrechtmatige daadsconstructie, een vorderingsrecht tot nakoming
van die toezegging in het leven roept, laat zich de vraag stellen of dit vorderingsrecht
voor overgang of overdracht vatbaar is. Zo kan men zich bijvoorbeeld afvragen of
het recht op nakoming van een overheidstoezegging door middel van cessie op een
derde kan worden overgedragen. Hierover het volgende.

Of en in hoeverre de rechten uit een eenzijdige overheidstoezegging voor overgang
of overdracht vatbaar zijn, is athankelijk van het persoonsgebonden karakter van de
toegezegde prestatie.
Wanneer de toegezegde prestatie geheel en al is gericht op de persoonlijke hoedanig-
heid, eigenschappen en omstandigheden van de burger jegens wie de toezegging is
gedaan, kan het recht op nakoming van de toezegging niet worden overgedragen,
althans niet zonder medewerking van de overheidsinstantie die de toezegging heeft
gedaan. Zo spreekt het mijns inziens voor zich dat, ingeval mij van overheidswege
wordt toegezegd dat ik als ambtenaar zal worden aangesteld, ik mijn verworven recht
op aanstelling niet aan een derde kan overdragen. Op de voet van art. 3:83 lid 1 BW,
dat bepaalt dat vorderingsrechten overdraagbaar zijn, tenzij de wet of de aard van
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bet recbt zicb tegen een overdracbt verzet, heeft alsdan te gelden dat bet persoonsge-
ricbte en -gebonden karakter van de toegezegde prestatie aan de overdracbt van bet
vorderingsrecht in de weg staat. Hier dient zich eveneens een vergelijking aan met
de recbtsfiguur 'contractsoverneming'. Art. 6: 159 BW bepaalt dat een partij bij een
overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij aileen aan een derde lean
overdragen, wanneer de wederpartij daaraan zijn medewerking verleent. Ret beginsel
dat (mede) aan art 6: 159 BW ten grondslag ligt, te weten dat de ene contractspartij
niet tegen zijn wil een andere contractspartij opgedrongen lean worden, laat zich naar
mijn mening zeer wei analogisch toepassen op eeuzijdige toezeggingen van persoonsge-
bonden aard. In theorie betekent dit dat de rechten uit een persoonsgebonden
overheidstoezegging aileen kunnen worden overgedragen voor zover degeen die de
toezegging beeft gedaan daarmee instemt of daaraan zijn medewerking verleent. In
de praktijk zaI dit er op neer komen dat het overheidslichaam jegens de beoogde
rechtsverkrijgende een nieuwe toezegging zal moeten doen, terwijl de oorspronkelijke
rechthebbende tegelijkertijd afstand doet van de rechten die hij aan de oorspronkeli jke
toezegging kon ontlenen.

Voor zover het gaat om overheidstoezeggingen, die niet een strikt persoonsgebonden
prestatie in het vooruitzicht stellen, kunnen de aan dergelijke toezeggingen te ontlenen
vorderingsrecbten mijns inziens in beginsel wel voor overgang of overdracht vatbaar
zijn zonder dat daar de medewerking van de toezeggende instantie aan te pas boeft
te komen. In dit verband valt bijvoorbeeld te denken aan toezeggingen die verband
bouden met vergunningen die objectgericht zijn, dat wil zeggen, vergunningen waarvan
de inhoud niet persoonsgebonden is c.q. niet athangt van de hoedanigheid van de
persoon.
Objectgerichte vergunningen zijn in beginsel voor overdracht vatbaar. Men zou in
navolging van Nicolai/Olivier'" kunnen stellen dat objectgericbte vergunningen
een zekere 'zakelijke werking' kunnen hebben. Als voorbeelden van objectgerichte
vergunningen, die voor overdracht vatbaar zijn, vermeld ik de bouwvergunning en
de vergunning in de zin van de Wet milieubeheer. Ben ondememer die bedrijfsactivitei-
ten uitoefent waarbij de bescherming van het milieu in het geding is, heeft daarvoor
op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig. Deze milieuvergunning
is beginsel niet persoonsgericht, maar bestemd voor de 'inrichting' (i.e. de onderne-
ming) die wordt gedreven. am deze reden bepaalt art. 8.20 lid 1 Wmb dat een voor
een inrichting verleende vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft; degeen
die de inrichting drijft dient er zorg voor te dragen dat de aan de vergunnig verbonden
voorschriften worden nageleefd. Hieruit voigt - voor zover ingevolge het tweede en
derde lid van art. 8.20 Wmb niet uitdrukkelijk anders is bepaald - dat de verleende
milieuvergunning overdraagbaar is en na overdracht automatisch geldt voor de
rechtsopvolgers van de ondememer. Anders gezegd, ingevaI de 'inrichting' met

284 Nicolai/Olivier, Bestuursrecht, Amsterdam, 1993, pp. 309 e.v ..
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inbegrip van de milieuvergunning wordt verkocht, gaat de vergunning in beginsel
van rechtswege over van de oude eigenaar op de nieuwe eigenaar van de 'inrich-
ring' .285 Ook voor de bouwvergunning geldt dat deze niet strikt persoonsgebonden
is. Bij de afgifte van een bouwvergunning staat niet centraal wie gaat bouwen, maar
wat gebouwd gaat worden. Tegen deze achtergrond bepaalt art. 44 Woningwet dat
een bouwvergunning aileen mag worden geweigerd wanneer het voorgenomen
bouwwerk niet voldoet aan een aantaI nader in de wet aangeduide vereisten. Hoewel
de Woningwet dit niet uitdrukkelijk bepaalt, volgt derhalve uit de aard van de bouwver-
gunning, te weten uit het objectgerichte karakter ervan, dat zij in beginsel voor
overdracht vatbaar is.286De consequentie hiervan is bijvoorbeeld dat, ingeval voor
de verbouwing van een kantoorpand een bouwvergunning is afgegeven, de opvolgend
eigenaar van het pand voor de uitvoering van de desbetreffende verbouwing in beginsel
gebruik zal kunnen maken van de aan de vorige eigenaar verleende bouwvergunning;
de nieuwe eigenaar hoeft geen nieuwe bouwvergunning aan te vragen.""
Dat milieu- en bouwvergunningen, en andere objectgerichte vergunningen, in beginsel
zonder nadere medewerking van de vergunningverlenende instantie van de oude
eigenaar van het 'object' op de nieuwe eigenaar kunnen overgaan, laat zich vanuit
privaatrechtelijk oogpunt op twee manieren verklaren: 1. overdracht vindt op grond
van art. 3:94 BW plaats door middel van cessie, te weten door middel van een
leveringsakte met mededeling daarvan aan de vergunningverlenende instantie: 2.
overgang vindt van rechtswege plaats doordat de rechten uit de vergunning, analoog
aan art. 6:251 sw=, beschouwd kunnen worden als kwalitatieve rechten.
Voortbordurend op bet vorenstaande acbt ik bet niet uitgesloten dat recbten uit een
overheidstoezegging voor overgang of overdracht vatbaar zijn, indien en voor zover
de toezegging een objectgericbte prestatie in bet vooruitzicbt stelt. Zo is denkbaar
dat de eigenaar van bet kantoorpand die de toezegging beeft verkregen dat hem een
bouwvergunning zaI worden verleend, bet recht op nakoming van deze toezegging

285 Vergelijk art. 14 lid 1 van de oude Hinderwet: 'Wanneer de vergunning wordt verleend, geldt zij
zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtver1crijgenden.'

286 Zie Van WijklKonijnenbelt, p. 199.
287 De keerzijde van de medaille bij objectgerichte vergunningen is dat zij niet aileen de rechtspositie

van de vergunninghouderbepalen, maar bijvoorbeeldook die van omwonenden die er recht op hebben
dat de vergunninghouder zich aan de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen
houdt. Zie daaromtrenl: R.M. van Male. Onvoltooid recht, Inaugurale rede Rotterdam, 1993, pp.
26 e.v .. Van Male stelt in dit verband dat, waar in de sociale zekerheid en het belastingrecht de
tweepartijenverhouding het uitgangspunt vormt, op bet terrein van het ruimtelijk ordeningsrecht en
het rnilieurecht dat de meerpartijenverhouding is.

288 Oit artikel luidt: 'Staat een uit een overeenkomst voortvloeiend, voor overgang vatbaar recht in een
zodanig verband met een aan de schuldeiser toebehorend goed, dat hij bij dat recht slechts belang
heeft, zolang hij het goed behoudt, dan gaat dat recht over op degene die dat goed onder bijzondere
titel ver1crijgt'.
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kan cederen aan degeen die het kantoorpand van hem koopt. Zelfs acht ik het
verdedigbaar dat het recht op nakoming, analoog aan art. 6:251 BW, beschouwd kan
worden als een kwalitatief recht, zodat het, zijnde verknocht aan het kantoorpand,
tegelijkertijd met de levering van het kantoorpand van rechtswege overgaat op de
nieuwe eigenaar van het kantoorpand.
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Het onderwerp van deze studie is de 'toezegging' in bet privaatrecbt. Het primaire
doe Ivan de studie is te bezien wat de praktiscbe betekenis is van de toezegging in
het privaatrecht alsmede in boeverre een en ander strookt met de ontwikkelingen in
het bestuursrecht. Tegen deze achtergrond wordt met name aandacht besteed aan een
analyse en onderlinge vergelijking van de bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke
jurisprudentie. Daarbij wordt tot uitgangspunt genomen dat, gegeven dat de toezegging
in het privaatrecbt nog met veel onduidelijkheden is omringd maar daarentegen in
het bestuursrecht als een specifieke vertrouwensbron kan worden aangemerkt, de
verworvenheden uit bet bestuursrecbt een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen
van de problemen in het privaatrecht.
Omwille van de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid is ervoor gekozen de rechtspraak
onder te verdelen in twee hoofdcategorieen. De eerste wordt gevormd door' overheids-
toezeggingen'. Dat wit zeggen: toezeggingen afkomstig van overheidslichamen, waarbij
ik onder 'overheidslichamen' versta de publiekrechtelijke lichamen aan wie krachtens
de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend (o.m. Staat, provincies, gemeenten,
waterschappen, veenschappen) en tevens alle andere lichamen aan wie een overheids-
ofpubliekrechtelijke taak is opgedragen (denk aan produktschappen, havenschappen,
Gemeenschappelijke Mediscbe Diensten, e.d.). De tweede categorie toezeggingen
wordt gevormd door 'particuliere toezeggingen' , oftewel toezeggingen in particuliere
verboudingen. Hiertoe reken ik de gevallen van toezeggingen tussen burgers onderling,
tussen bedrijven onderling, tussen werkgevers en werknemers, kortom aile gevallen
waarin een toezegging is gedaan door een natuurlijk- of rechtspersoon aan wie geen
publiekrechtelijke taak is opgedragen. De tweedeling overheidstoezegging/particuliere
toezegging heeft met name de strekking te voorkomen dat de vergelijking tussen het
privaat- en bestuursrecht een scheef en vertekenend beeld oplevert en onnodige
verwarring wekt.

Vanuit dit perspectief begint het boek in hoofdstuk 1 met een analyse van de
overheidstoezegging in de administratieve rechtspraak (en literatuur). In hoofdstuk
2 wordt de overheidstoezegging in de privaatrechtelijke jurisprudentie (en literatuur)
in kaart gebracht, waarbij tevens wordt onderzocht hoe het privaat- en bestuursrecht
zich tot elkaar verhouden. De toezegging in particuliere verhoudingen wordt vervolgens
afzonderlijk in hoofdstuk 3 behandeld. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de theoretisch-
dogmatische aspecten van de overheidstoezegging in het privaatrecht belicht.

De rechtspraak wijst uit dat 'particuliere toezeggingen' in het privaatrecht geen
vastomlijnde betekenis hebben. De term 'toezegging' blijkt in het rechtsverkeer tussen
burgers/particulieren veelal te worden gebruikt als een soort verzamelnaam voor
onderling uiteenlopende situaties waarin op enigerlei wijze sprake is van gewekte
verwachtingen. Athankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, hebben
'toezeggingen' een telkens wisselende juridiscbe betekenis, die aan de hand van uitleg
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moet worden vastgesteld. Voorts blijkt uit de jurisprudentie dat verreweg de meeste
particuliere toezeggingen plaatsvinden in een contractuele of precontractuele setting
en door die setting voUedig worden geabsorbeerd. Wordt rijdens de uitvoeringsfase
of looptijd van een contract een toezegging gedaan, dan roept de toezegging doorgaans
een nadere contractuele verbintenis in het leven die via een contraetuele aerie kan
worden afgedwongen. Toezeggingen hebben in dit verband soms het rechtskarakter
van een 'garantie'. Wordt rijdens de precontractuele fase een toezegging gedaan, waarna
later een overeenkornst tot stand komt, dan moet via uitleg worden bepaald of de
eerdere toezegging al dan Diet deel is gaan uitmaken van de inhoud van de overeen-
kornst. Is rijdens de precontractuele fase een toezegging gedaan, maar blijft de
totstandkoming van de beoogde overeenkomst achterwege of wordt het bestaan van
een rechtsgeldige overeenkomst door een van beide partijen betwist, dan kan de
precontractuele toezegging desondanks bepaalde rechtsgevolgen teweegbrengen. In
dit verband is van belang dat een precontractuele toezegging soms kan worden
gekwalificeerd als een (onherroepelijk) aanbod dat door aanvaarding kan uitgroeien
c.q. is uitgegroeid tot een overeenkornst. Of sprake is van een rechtsgeldige
overeenkomst danwel van een bindend aanbod, is een kwestie van uitleg. Daarnaast
geldt dat aan de niet-nakoming van een precontractuele toezegging soms via het leerstuk
'afgebroken onderhandelingen' rechtsgevolgen kunnen worden verbonden. Welke
rechtsgevolgen dat zijn, is afhankelijk van het stadium waarin de contractsonderhande-
lingen of -voorbereidingen zich bevinden. Indien sprake is van een zodanig
vergevorderd stadium dat er gerechtvaardigd op vertrouwd mocht worden dat de
beoogde overeenkomst daadwerkelijk zou worden gesloten, is denkbaar dat bij de
reehter een gebod tot dooronderhandelen, een verbod om met derden te onderhandelen
of contracteren en/of vergoeding van gederfde winst kan worden gevorderd.
Particuliere toezeggingen die zich afspelen buiten een contractuele setting zijn in de
rechtspraak Diet of nauwelijks te onderkennen. Voor een deel hangt dit ook samen
met het feit dat veel toezeggingen sowieso aan de rechtssfeer onttrokken blijven,
waarbij met name kan worden gewezen op toezeggingen in familieverhoudingen en
vriendenkringen.
Een en ander voert in hoofdstuk 3 tot de conclusie dat ten aanzien van toezeggingen
in particuliere verhoudingen Dietkan worden gesproken van een specifieke rechtsfiguur,
laat staan van een zelfstandig leerstuk met eigen kenmerken. Evenmin is sprake van
dogmatische bijwnderheden of noviteiten. Doordat de meeste particuliere toezeggingen
worden gedaan in de totstandkomings- of uitvoeringsfase van overeenkomsten, kan
meestal ofwel de overeenkomst zelf, ofwel de precontractuele, contractuele of
postcontractuele goede trouw (redelijkheid en billijkheid) als bron van gebondenheid
worden aangeduid. Om deze reden ook wordt in hoofdstuk 4 geen afzonderlijke
aandacht meer besteed aan de dogmarisch-theoretische aspeeten van de 'particuliere
toezegging ' in het privaatrecht.

De vraag 'Wat is een toezegging?' laat zich met be trekking tot 'overheidstoezeggin-
gen' evenmin eenvoudig beantwoorden. Noch in het bestuursrecht, noch in het
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privaatrecht, is een vastomlijnde definitie van het begrip 'overheidstoezegging' terug
te vinden. WeI kan uit de administratieve en civiele jurisprudeotie een aantal kenmerken
worden herleid waaraan voldaan moet zijn wil sprake zijn van een overheidstoezegging
die enige juridische betekenis kan hebben. Aan de hand van deze kenmerken kunnen
overheidstoezeggingen ook worden onderscheiden van andere bestuurshandelingen
en rechtsfiguren: Overheidstoezeggingen in het bestuurs- en privaatrecht stellen een
bepaalde handelwi jze in het vooruitzicht (meestal de uitoefening van een publiekrechte-
lijke bevoegdheid), gaan doorgaans vooraf aan een later nog formeel te nemen besluit
of te verrichten bestuurshandeling, worden gekenmerkt door eenzijdigheid, hebben
per definitie een begunstigend karakter, zijn gericht op een specifieke situatie, zijn
persoonsgericht en -gebonden, geven een standpunt weer en zijn vervat in concrete
bewoordingen. Een volledig sluitende afbakening levert een en ander echter niet op.
Zo blijft het in het bestuursrecht moeilijk om overheidstoezeggingen te onderscheiden
van inlichtingen (en soms ook van besluitenJbeschikkingen). In het privaatrecht blijft
het met name problematisch om overheidstoezeggingen te onderscheiden van
(eenzijdige) overeenkomsten.
Ondanks deze afbakeniogsproblemen bieden de administratieve en civiele jurisprudentie
voldoende aanknopingspunten om de overheidstoezegging te kunnen bestempelen aIs
een rechtsfenomeen van bijzondere aard. In bestuursrechtelijke termen zou men kunnen
spreken van een specifieke bestuurshandeling, die via de werking van het vertrouwens-
beginsel bepaalde rechtsgevolgen kan teweegbrengen. Privaatrechtelijk bezien is sprake
van een rechtsfiguur die tot het grensgebied rechtshandeling/onrechtmatige daad kan
worden gerekend. Bovenal geldt echter dat de overheidstoezegging op de grenslijn
van het bestuurs- en privaatrecht moet worden gesitueerd.

Dit laatste komt onder meer tot uitdrukking in het feit dat in het bestuurs- en
privaatrecht op de meeste deelterreinen, verband houdende met de kwestie van de
aI dan niet gebondenheid aan overheidstoezeggingen, nagenoeg dezelfde inhoudelijke
toetsingscriteria worden gehanteerd. Voor zover verschillen zijn te constateren, zijn
deze in hoofdzaak terug te voeren op perikelen van procesrechtelijke aard.
Wat deze procesrechtelijke perikelen betreft, zij vermeld dat bet kader, waarbinnen
de burgerlijke rechter de niet-nakoming van overheidstoezeggingen kan toetsen en
daaraan sancties kan verbinden, ruimer is dan dat van de administratieve rechter,
doordat zijn competentie, anders dan die van de administratieve rechter, niet afhankelijk
is gesteld van de aanwezigheid van een voor beroep vatbaar 'besluit'. Als gevolg
hiervan heeft de burgerlijke rechter met name ruimere mogelijkheden om schadevergoe-
ding wegens schending van een overheidstoezegging toe te kennen. Waar de
administratieve rechter aileen schadevergoeding kan toekennen wanneer het
(appellabele) besluit, waarmee de toezegging verband houdt of waarin de niet-nakoming
van de toezegging besloten ligt, wordt vernietigd, kan de burgerlijke rechter,
onatbankelijk van een aI dan niet appeUabel besluit of de vernietiging daarvan,
schadevergoeding toekennen. In bepaalde situaties beeft dit tot gevolg dat de burger
de keuzevrijbeid heeft om de schending van de overheidstoezegging via een
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administratieve beroepsprocedure danwellangs de weg van een civielrechtelijke scha-
declaim aan te vechten. Zelfs kan onder omstandigheden bij de burgerlijke rechter
schadevergoeding worden gevorderd, ook al heeft de administratieve rechter in een
eerdere beroepsprocedure beslist dat het bestreden besluit, waarmee de toezegging
verband houdt, niet voor vernietiging in aanrnerking komt. Anderzijds echter voIgt
uit het systeem van rechtsbescherming tegen de overheid dat slechts in een relatief
kleine categorie van gevaIlen nakoming van een overheidstoezegging bij de burgerlijke
rechter kan worden gevorderd. Ten aanzien van de meeste soorten overheidstoezeggin-
gen is de burgerlijke rechter materieel onbevoegd om een veroordeling tot nakoming
uit te spreken. In grote lijnen komt het erop neer dat een privaatrechtelijke nakoming
van een overheidstoezegging aIleen kan worden ui tgesproken voor zover de toezegging
een feitelijk handelen, een besluit van algemene strekking of een rechtshandeling uaar
burgerlijk recht tot onderwerp heeft.

Ten gevolge van deze procesrechtelijke aspecten kunnen, voor wat betreft de
mogelijkbeden om nakoming of scbadevergoeding ter zake van overheidstoezeggingen
af te dwingen, verschillen bestaan tussen het privaat- en bestuursrecht. Materieel-
rechtelijk gezien echter, blijken de administratieve en burgerlijke rechter, zoals gezegd,
uagenoeg dezelfde toetsings- en afwegingscriteria te banteren. Hierover het volgende.
Zowel in het privaatrecht als in het bestuursrecht wordt de mate van gebondenbeid
aan eenzijdige overheidstoezeggingen atbankelijk gesteld van een reeks factoren.
In de eerste plaats moet te allen tijde worden onderzocht of sprake is van gerechtvaar-
digd vertrouwen. Wat precies is toegezegd en welke verwachtingen daaraan in de
gegeven omstandigheden mogen worden ontleend, is een kwestie van uitleg. Daarbij
worden blijkens de rechtspraak in het privaat- en bestuursrecht inhoudelijk dezelfde
uitlegcriteria gebanteerd als in het overeenkomsten- en rechtshandelingenrecht. Dat
wil zeggen: van geval tot geval moet een overheidstoezegging, in het licht van aIle
relevaute omstandigheden, uaar objectieve maatstaven van redelijkbeid en billijkheid
worden uitgelegd, waarbij tevens moet worden gedifferentieerd uaar de persoonlijke
hoedanigheid van degeen jegens wie de toezegging is gedaan.
In de tweede plaats is van belang of de overheidstoezegging afkomstig is van een
daartoe bevoegd persoon of orgaan. In het privaat- en bestuursrecht wordt tot
ui tgaugspunt genomen dat onbevoegd gedane overheidstoezeggingen niet bindend zijn.
De administratieve en civiele rechter tonen zich beide echter bereid om van dit
uitgaugspunt afte wijken, indien en voor zover sprake is van een 'toerekenbare schijn
van bevoegdheid' waarop de burger in de gegeven omstandigheden mocht afgaan.
In het kader van de toets of de overheid op grond van het criterium 'toerekenbare
schijn van bevoegdheid' in concreto gebonden kan worden geacht aan de toezegging,
banteren de administratieve en burgerlijke rechterdezelfde afwegingscriteria, te weten:
de maatschappelijke positie en juridische kennis van de burger, de functie en het gedrag
van degeen die de toezegging heeft gedaan, de mate van duidelijkheid, inzichtelijkheid
en toegankelijkbeid van de (wettelijke) regeling waarin de bevoegdheidsverdeling binnen
het desbetreffende overheidslichaam is neergelegd, alsmede de vraag of het
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beslissingsbevoegde orgaan door eigen handelen of nalatigheid de schijn van
bevoegdheid heeft gewekt. Daarbij moet worden aangetekend dat 'toerekenbare schijn
van bevoegdheid' niet altijd tot gevolg heeft dat daadwerkelijk nakoming van de
toezegging, langs bestuursrechtelijke danwel privaatrechtelijke weg, kan worden
afgedwongen. Zo geldt zowel in het bestuursrecht als in het privaatrecht dat nakoming
niet in de rede ligt wanneer nakoming van de toezegging een onaanvaardbare
doorkruising van de bevoegdheidsverdeling binnen de overheidsorganisatie tot gevolg
heeft. Wei laat dit dan meestal onverlet dat de burger langs privaatrechtelijke weg
schadevergoeding kan vorderen.
In de derde plaats is bij de beoordeling van overheidstoezeggingen in het privaat- en
bestuursrecht van belang of de toezegging al dan niet wettelijk toegestaan of toelaatbaar
is. Net als in het bestuursrecht geldt in het privaatrecht dat tegenwettelijke overheidstoe-
zeggingen in beginsel niet bindend zijn. Desondanks is in de administratieve en civiele
jurisprudentie tot erkenning gekomen dat onder omstandigheden wei rechten aan een
tegenwettelijke overheidstoezegging kunnen worden ontleend. Of en in hoeverre, is
primair athankelijk van de kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter. De burger
die weet of behoort te weten dat sprake is van strijd met de wet, kan zich in beginsel
niet op gerechtvaardigde verwachtingen beroepen, zodat hij noch aanspraak op nako-
ming van de toezegging noch aanspraak op schadevergoeding kan maken. In het
privaatrecht geldt als kenbaarheidscriterium dat alleen dan geen rechten aan een
tegenwettelijke overheidstoezegging kunnen worden ontleend, indien de toezegging
zo duidelijk in strijd is met eenjuiste toepassing van de wet dat de burger in redelijk-
heid niet op nakoming van de toezegging mag rekenen. Dit kenbaarheidscriterium
is inhoudelijk identiek en letterlijk ontleend aan de kenbaarheidsmaatstaf uit de fiscale
jurisprudentie. Concreet betekent een en ander dat aan de burger geen al te strenge
eisen worden gesteld wat betreft de kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter van
een toezegging en, inhet verlengde hiervan, dathet risico van onjuiste, tegenwettelijke
toezeggingen in beginsel voor rekening van de overheid komt. Of daadwerkelijk
nakoming van een tegenwettelijke overheidstoezegging kan worden afgedwongen,
is, naast de kenbaarheid van het tegenwetteli jke karakter, afhankeli jk van een afweging
van de in concreto betrokken belangen. Voor zowel het privaat- als bestuursrecht geldt
dat tegengestelde zwaarwegende belangen van derden of het algemeen be lang zich
niet tegen nakoming mogen verzetten. Voor wat betreft het bestuursrecht, althans
met uitzondering van het fiscale recht, geldt daarenboven de eis dat de burger zijn
gedrag op de toezegging heeft afgestemd zodat hij schade lijdt indien de toezegging
niet wordt nagekomen. Praktisch gezien betekent een en ander dat in het bestuurs-
en privaatrecht nagenoeg aileen overheidstoezeggingen, die betrekking hebben op een
puur financiele aangelegenheid, voor contra legem-honorering in aanmerking kunnen
komen. Voor zover nakoming van een tegenwettelijke overheidstoezegging niet is
geindiceerd, bijvoorbeeld omdat tegengestelde zwaarwegende belangen zich hiertegen
verzetten, laat dit doorgaans onverlet dat de burger via een privaatrechtelijke actie
uit hoofde van onrechtmatige daad schadevergoeding kan vorderen.
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In de vierde plaats is de bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke gebondeoheid aan
overheidstoezeggingen afhankelijk van het feit of zwaarwegende gewijzigde inzichten
of anderszins veranderde omstandigheden zich tegen nakoming van de toezegging
verzetten. Indien en voor zover de overheid zich kan beroepen op onvoorziene
omstandigheden en/of beleidsmatige veranderingen, die van voldoende gewicht zijn
om de niet-nakoming van de toezegging te rechtvaardigen, kan de burger noch in het
bestuursrecht noch in het privaatrecht aanspraak maken op nakoming van de toezegging.
Of de door de overheid aangevoerde (beleidsmatige) argumenten van voldoende gewicht
zijn om de niet-nakoming van de toezegging te kunnen rechtvaardigen, moet via een
volledige belangenafweging worden bepaald. De belangrijkste toetsingsfactoren die
in dit verband door de administratieve en civiele rechter worden gehanteerd, zijn:
de aard van de overheidstoezegging, de aard van de gewijzigde (beleidsmatige)
omstandigheden en de aard en het gewicht van de betrokken belangen. Behaive dat
de overheid voor het terugkomen op een toezegging een objectieve, zwaarwegende
rechtsvaardigingsgrond moet kunnen aanvoeren. dient zij daarenboven de nodige
zorgvuldigheid in acht te nemen teneinde de scbadelijke gevolgen van de niet-nakoming
van de toezegging zoveel mogelijk te beperken, te verzachten of te compenseren. In
het bestuursrecht geldt dienaangaande ais minimumeis dat de burger tijdig en op
afdoende wijze van de intrekking van de toezegging in kennis wordt gesteld. Als
rnaximumeis geldt dat zij verplicht is om een gedeeltelijke of volledige financiele
schadeloosstelling aan te bieden. In het privaatrecht worden (nog) strengere zorgvuldig-
heidseisen aan de intrekking van een overheidstoezegging gesteld. Uit de civiele
jurisprudentie kan de hoofdregel worden herleid dat de niet-nakoming van een
onvoorwaardelijke toezegging de overheid minimaal verplicht de door de niet-nakoming
veroorzaakte schade te vergoeden. Dat wil zeggen: ook indien de overheid zich kan
beroepen op zwaarwegende (beleidsrnatige) argumenten, die de schending van de
toezegging op zich kunnen rechtvaardigen, laat dit in beginsel onverlet dat zij tot
schadevergoeding is verplicht. Een uitzondering op deze hoofdregel wordt in het
privaatrecht slechts aanvaard met het oog op de bijzondere aard en inhoud van de
desbetreffende overheidstoezegging.
Als laatste element, dat mede bepaiend kan zijn voor de mate van gebondeoheid aan
overheidstoezeggingen in het bestuurs- en privaatrecht, vermeld ik de factor •schade ' .
In het aigemeen kan worden gesteld dat naarrnate de belangen, die zich tegen nakoming
van de overheidstoezegging verzetten, van zwaarder gewicht zijn, in het privaat- en
bestuursrecht meer betekenis toekomt aan de omstandigheid of de burger ai dan niet
zijn gedrag op de toezegging heeft afgestemd en schade lijdt bij niet-nakoming. Hoe
groter het nadeel of de schade voor de burger in gevai van niet-nakoming van de
toezegging, des te meer aanleiding is er doorgaans om hem te beschermen en des
te zwaardere argumenten zal de overheid moeten kunnen aanvoeren om de niet-
nakoming van de toezegging te kunnen rechtvaardigen. Dit betekent niet dat de factor
'schade' in het privaat- en bestuursrecht als een absolute voorwaarde voor vertrouwens-
bescherming moet/kan worden beschouwd. Wordt een overheidstoezegging zonder
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enig valide argument gescbonden, dan staat, mits sprake is van gereebtvaardigde
verwacbtingen, aan de bestuursrecbtelijke danwel privaatrechtelijke effectuering van
bet recbt op nakoming van de toezegging in beginsel Diets in de weg. De factor' schade'
speelt alsdan Diet of nauwelijks een ro1. Dit wordt pas anders als zwaarwegende
belangen zich tegen nakoming van de toezegging verzetten.

Dat op eenzijdige overheidstoezeggingen in bet privaat- en bestuursrecht grotendeels
dezelfde materieelrechtelijke criteria van toepassing zijn, stemt volledig overeen met
de tendens dat de grenzen tussen privaat- en bestuursreeht aan het vervagen zijn en
dat tussen beide recbtsgebieden een wissel werking is ontstaan. Bestuursrechtelijke
en privaatrecbtelijke beginselen en leerstukken worden in toenemende mate over en
weer door de administratieve en civiele reehter toegepast. In bet licht van deze
materieelrechtelijke verwevenbeid en wissel werking kan worden geeonstateerd dat
op de overheidstoezegging in het privaatrecht het materiele privaat- en bestuursrecht
naast elkaar van toepassing zijn. Dat wil zeggen: de burgerlijke rechter zal te allen
tijde mede moe ten toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en moet
bij de toepassing van privaatrechteIijke beginselen en leerstukken ook op andere wijze
rekening houden met de bijzondere hoedanigheid van de overheid. Een en ander voert
tot de concJusie dat de eenzijdige overheidstoezegging bij uitstek een rechtsfiguur is
die op de grenslijn privaat-/bestuursrecht moet worden gesitueerd.

Daarnaast geldt als dogmatische bijwnderheid dat de privaatrechtelijke gebondenbeid
aan eenzijdige overheidstoezeggingen, in het licht van het privaatrechtelijk systeem
van verbintenissen, op verschillende grondslagen kan worden gebaseerd, te weten,
onrechtmatige daad, (eenzijdige) overeenkornst en de toezegging zelf (als eenzijdige
verbintenisscheppende rechtshandeling). Ben allesomvattende privaatrechteli jke
grondslag, die de andere grondslagen zonder meer uitsluit, is Diet aanwijsbaar c.q.
aantoonbaar. Op eenzijdige overheidstoezeggingen kunnen zowel contractuele als
delictuele normen van toepassing zijn en uit dien hoofde moet de overheidstoezegging
tot het grensgebied rechtshandeling/onrechtrnatige daad worden gerekend. Een en
ander strookt volledig met de ontwikkeling in het privaatrecht die zich hierin kenmerkt
dat de grenzen tussen contract en onrechttnatige daad aan het vervagen zijn.

Ook vanuit praktisch oogpunt maakt het nauwelijks of geen verschil op welke
grondslag de privaatrechtelijke gebondenbeid aan overheidstoezeggingen wordt
gefundeerd. Of men nu kiest voor de onrechttnatige daad, de (eenzijdige) overeen-
kornst, of de toezegging zelf als grondslag, de mogelijkheden om nakoming danwel
schadevergoeding te vorderen zijn in beginsel gelijk. Ongeacht de gekozen grondslag,
zijn de bepalingen van titel3: 11 BW (nakoming van reehtsplichten) en afdeling 6.1.10
BW (schadevergoeding) namelijk rechtstreeks van toepassing op eeozijdige overheids-
toezeggingen in het privaatrecht. Wat de schadevergoedingsmogelijkheden betreft
betekent dit in concreto dat zowel gel eden verlies als gederfde winst voor vergoeding
in aanmerking kunnen komen. Voor bet overige geldt dat het, ongeacht de gekozen
grondslag, mogelijk is en aanbeveling verdient om bij de beoordeling van overheidstoe-
zeggingen in het privaatrecht zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de wettelijke
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bepalingen en leerstukken van het rechtshandelingen- en overeenkomstenrecht. Ret
systeem van het BW is voldoende flexibel om een aantal bepalingen en leerstukken
rechtstreeks, via de schakelbepalingen danwel analoog op eenzijdige overbeidstoezeggin-
gen van toepassing te kunnen verklaren. Zo kunnen de artikelen 3:33/3:35, 3: 11,3: 12,
6:2 en 6:248 BW dienstbaar zijn bij de uitleg van overheidstoezeggingen. Voorts wijs
ik op de verdedigbare toepasselijkheid van: art. 3:34 BW (geestelijke stoornis), art.
3:44 BW (wilsgebreken), art. 3:40 BW (strijd met de wet), titel 3.3 BW (volmacht),
art. 6:75 BW (overmacht), art. 6: 168 BW (zwaarwegende maatschappelijke belangen),
afdeling 6.1.5 (voorwaardelijke verbintenissen), art. 6:228 BW (dwaling), art. 6:258
BW (onvoorziene omstandigheden), en de artikelen 3:83, 3:94, 6: 159 en 6:251 BW
(overgang en overdraagbaarheid van vorderingsrechten). Daarbij teken ik aan dat deze
bepalingen, voor zover nodig en wenselijk, tevens (analoog) inhet bestuursrecht kunnen
worden toegepast. Hiertegen bestaan geen dogmatische bezwaren, omdat de de meeste
verbintenisrechtelijke regels en leerstukken uit het BW uitdrukking geven aan beginselen
die voor het hele recht gelden.
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Summary

The subject of this dissertation is the concept of promise in private law, its actual
significance and parallel developments in public law.
In this context an analysis and comparison of private and public case law is made.
Whereas promise in private law is not clearly defined, promise in public law is
regarded as a specific source of reliance, so that developments in the latter field may
help to solve problems in the former.

Case law and literature are divided into two main categories, the first of which
is concerned with 'public promises'. That is to say, promises made by public bodies,
such as the state, provinces and municipalities, and similar bodies with public or
statutory duties, such as port authorities, labour boards and others.
The other category is concerned with 'private promises'. That is to say, promises
made by one individual (or company) without a public duty to another.
The division between public and private promise is made in order to avoid a distorted
comparison between public and private law, which could only lead to confusion.

Thus chapter 1 starts with an analysis of public promise in case law (and literature)
concerning judicial review. This is followed by a similar analysis of public promise
within private settings in chapter II. Chapter II is furthermore concerned with an
analysis of the relation between public and private law. This is followed by an analysis
of private promise within private settings in chapter Ill. Finally, chapter IV deals
with legal theory concerning public promise within private settings.

Promise within private settings cannot be clearly defined and is just a general term
for widely different situations with one thing in common: reliance. In each case the
meaning of a promise must be found by interpretation, depending on the particular
circumstances of that case. Furthermore, case law shows that most promises are made
within and are fully absorbed by a contractual or precontractual setting.
Ifa promise is made during the execution or existence of a contract, then that promise
will give rise to a further contractual obligation, for which there will be a contractual
remedy. Thus a promise may sometimes amount to a warranty.
In case of a promise preceding the conclusion of a contract interpretation will be
necessary to decide whether that promise constitutes part of the contract or not.
Even in the absence of a subsequent contract a promise may give rise to legally binding
obligations. A precontractual promise may be regarded as an unconditional offer,
the acceptance of which may lead to the constitution of a legally binding contract.
The finding of either offer or contract once more depends on interpretation.
Furthermore the breach of a precontractuaI promise may give rise to binding obligations
by way of the doctrine of 'to negotiate in good faith'. This will depend on the phase
which preparations or negotiations have reached. Once these have advanced beyond
a reasonable expectation that the intended contract will be concluded a court may order
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their continuation, or issue an injunction against negotiations with third parties and/or
order for the compensation of lost profits.

Case law does not show promises in any other than a private context. In part this
may be due to the fact that many promises do not enter the legal sphere at all, such
as promises between friends and relatives.

In chapter illall aforementioned developments are brought to the conclusion that
private promise cannot be regarded as one single legal concept, let alone as one
seperate doctrine with specific features. Neither are any dogmatic peculiarities or
novelties involved. Whereas most private promises are made during the constitution
or execution of contract usually the contract itself, or the bona fides doctrine ruling
the contract in its constitution, existence and execution may be identified as the source
of any obligation.
For this reason chapter IV will not deal with legal doctrine concerning private promise
in private law as such.

The concept of public promise is also hard to define. Neither private, nor public law
allows for a hard and fast definition of public promise. However. case law in both
fields indicates the existence of several conditions, which must be fulfilled before
a public promise with any legal significance can arise.
These conditions also help to distinguish between public promise and other public
acts and concepts: the object of public promise is a specific behaviour (usually the
use of a public power); this promise usually precedes a later formal decision or public
act, is unilateral and beneficial in character, is concerned with a specific factual
situation. is in personam, expresses a certain point of view and is expressed in specific
wording. Of course the aforementioned does not amount to any definite conclusion.
Thus within the field of public law the distinction between public promise and mere
information is hard to make. Within private settings the distinction between public
promise and contract remains problematic.

Although public promise is hard to define it has, in both public and private case
law, developed all the features of an extraordinary legal phenomenon. In terms of
public law it could be regarded as a specific public act, which by means of reliance
can give rise to legally binding obligations. In terms of private law it can be regarded
as a phenomenon on the borderline between contract and tort. Above all public promise
is on the borderline between public and private law. Thus in public and in private
law the substantive criteria used to identify public promises are next to identical.
Differences can be be traced back to procedural problems.

In this respect it must be remembered that the framework for judicial review is
severely limited by public adjective law. Under the Awb (Algemene wet bestuursrecht,
i.e .• the general administrative law Act) the jurisdiction for judicial review mainly
depends on the existence of a 'decision' which can be appealed against and which
is defined by statute. Usually a public promise cannot be regarded as such a decision.
In most cases the promise will only announce the later decision. Therefore in most
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cases a public promise can only be reviewed in sofar as that promise is connected
to a decision (as defined by statute) or the breach of promise is part of a refusal to
render a decision, which in its turn is fit for appeal.

This means that a breach of a public promise can only be opposed by having the
connected decision or refusal quashed as being in breach of the reliance induced by
that promise. In case the decision is quashed the administration may be ordered to
render her decision anew having regard to the order of the court, or else the court
order may replace the decision it has quashed. Furthermore the court may order that
the legal consequences of the quashed decision will stand, either in part or in full.
Finally the court may award damages.
The civil court has wider powers, since its competence does not depend on the
existence of any 'decision'. Whereas in judicial review the court will only allow for
damages in case the connected decision or refusal is quashed the civil court may go
beyond this and even award damages although the related decision survived a preceding
review. This may give rise to forum shopping. However the system of judicial review
will only rarely allow for a civil action.

Apart from the aforementioned procedural aspects and the differences which they
may produce indentical criteria apply to both fields of the law.

First, there must be reliance. All depends on the facts of each seperate case. Then
the question is: what would a reasonable bystander decide having the person of the
promisee in mind?

Secondly: an unauthorised promise will not bind, unless some form of apparent
authority can be found. Was the appearance of authority induced by those who had
actual authority? What is the social status of the promisee? Did he have any actual
legal knowledge? What was the position of the promisor? What did he do? How
accessible is the statutory basis on which the actual authority rests?
Then again, considerations of public policy may militate against compliance. However,
this does not prohibit a claim in damages.

Thirdly: for a promise to be binding the object of promise must be within the
limits of the law. A contra legem-promise cannot bind. However, both public and
private case law allow for certain exceptions. Unconscionable reliance will not be
protected in any form. Here, private law regards only the most evident contra legem-
character of a promise as decisive. Therefore the risk of an unlawful, yet binding
promise is clearly placed with the promisor. Even so third party interests or public
policy may outweigh the interests of the promisee. Furthermore, public law - revenue
law excepted - demands that the promisee has prejudiced his position in reliance on
the promise so that he will suffer some form of damage ifhe is left without protection.
Basically in both private and public law reliance on a contra legem public promise
in respect of economic interests will be protected. Even if other interests must prevail
this will usually not preclude a claim in tort for damages.
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Fourthly: in both public and private law a change in policy or other (unforeseen)
circumstances may militate against the enforcement of a promise. All depends again
on a weighing on the interests involved. Relevant criteria: the nature of the promise,
of the policy or other circumstances changed, the nature and weight of the interests
involved. In order to avoid enforcement there must be an objective and serious reason
to do so. All necessary measures to reduce or to compensate possible damage must
be taken. As a minimum-standard the promisee must always be timely and adequately
informed about the intended avoidance. As a maximum standard (part)compensation
must be paid. Private law goes way beyond this. Case law allows for the conclusion
that avoidance of an unconditional promise, quite irrespective of the reasons for it,
must always lead to compensation. Only the particular nature and contents of the
promise itself may allow for an exception here.

Finally: the loss suffered can be a relevant factor in finding a binding promise.
Serious interests against compliance require a serious detrimental reliance by the
promisee. This does not imply that detriment is a necessary condition for the protection
of all forms of reliance. For instance a breach of promise which cannot be sustained
by any valid reason must lead to protection of the reliance based on that promise.
Loss does not come into play at all, unless opposing interests outweigh reliance.

As stated before, the criteria used in both public and private law are the same,
which shows the diffusion of the borderline between both fields of law and their
growing integration. This allows for the conclusion that principles of public and private
law apply simultaneously to public promise in private settings. Civil courts will have
to take the demands of natural justice and the specific nature of public authority into
consideration. This makes public promise an outstanding example of a public- and
private law borderline concept.
In addition to this public promise within the law of obligations can be labelled in
several ways, such as tort, contract or simply promise. One single qualification is
not available; public promise is situated on the borderline between tort and contract.
Another example of the diffusion of this borderline.
From a practical point of view the labelling of legally binding promises in civil law
is irrelevant. In any case the remedies will be the same.
As far as compliance and compensation are concerned the Dutch Civil Code will apply
in any case. Therefore both losses suffered and lost profits are to be taken into
consideration. In general, public promise is best dealt with in a way analogous to
the provisions of the Code in respect of offer, acceptance and contract.
The new Code has sufficient flexibility to allow for such application, even within
administrative settings. Dogmatic problems will not arise as the concepts and provisions
in respect of the law of obligations express general principles of law.
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Stellingen

1. Voor een goed begrip van de eenzijdige toezegging in het privaatrecht
is het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds
'overheidstoezeggingen' en anderzijds 'particuliere toezeggingen'.

2. Eenzijdige toezeggingen in particuliere verhoudingen worden vrijwel
volledig beheerst en genormeerd door bet contractenrecht,

3. De eenzijdige overheidstoezegging is een rechtsfiguur die op de grens
van het bestuurs- en privaatrecht moet worden gesitueerd en die tevens
tot het overgangsgebied omechtmatige daad/conttact kan worden gerekend.

4. Op eenzijdige overlteidstoezeggingen in het privaatrecht zijn bestuursrechte-
lijke, contractuele en delictuele normen naast elkaar van toepassing.

5. Blijkens de jurisprudentie vormen het Eilandgebied Curacao en Aruba
een belangrijke voedingsbodem voor de privaatrechtelijke ontwikkeling
van de rechtsfiguur 'toezegging'.

6. Het adagium 'belofte maakt schuld' dreigt op termijn tot de financiele
ondergang van Curacao en Aruba te leiden, tenzij men daar tijdig kennis
neemt van dit boek.

7. Het wordt de hoogste tijd dat de 'proceskostenveroordeling' in civiele
zaken wordt veranderd in die zin dat de winnende procespartij zijn
proceskosten voortaan voUedig vergoed krijgt.

8. Veel wetenschappers lijken Diet te beseffen dat de wetenschap de mens
behoort te dienen en Diet andersom.

9. De steeds weer terugkerende 'oranjegekte' rondom het Nederlands
voetbalelftal wordt door alles behalve het voetbal zelf veroorzaakt.

10. De procesrechtelijke hoofdregel 'wie stelt moet bewijzen' is Diet van
toepassing op de voorgaande twee stellingen.



Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen
van de openbare verdediging van mijn proefschrift, getiteld:

DE TOEZEGGING IN HET PRIV AATRECHT

Een intern rechtsvergelijkende analyse
met de toezegging in het bestuursrecht

op vrijdag 9 september 1994
in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant,

Warandelaan 2 te Tilburg te 16.15 uur.

Receptie na afloop van de promotieplechtigheid
in het gebouw van de Universiteit.

Merwedestraat 8
5046 AS Tilburg

J.M.M. Menu



Bibliotheek K. U. Brabant

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III


	Lijst van afkortingen
	Inleiding
	1 De toezegging als alledaags verschijnsel
	2 De toezegging is in het privaatrecht (nog) met tal van onduidelijkheden omringd
	3 De toezegging als specifieke bestuurshandeling in het bestuursrecht
	4 Onderzoeksmethode: intern rechtsvergelljkende analyse van de toezegging
	5 Plan van behandeling
	Hoofdstuk 1: De overheidstoezegging in de administratieve rechtspraak
	1 Inleiding
	2 Wat is een toezegging?
	2.1 Begripsbepaling aan de hand van de jurisprudentie en literatuur
	2.2 Een overheidstoezegging stelt een bepaalde handelwijze in het vooruitzicht en gaat doorgaans vooraf aan een later nog formeel te nemen besluit of te verrichten bestuurshandeling: onderscheid met besluiten en beschikkingen
	2.3 Het eenzijdige karakter van overheidstoezeggingen; onderscheid met overeenkomsten
	2.4 Een overheidstoezegging is gericht op een specifleke situatie; onderscheid met algemene uitlatingen
	2.5 Een toezegging heeft een individueel karakter, is persoonsgebonden; onderscheid met beleidsregels
	2.6 Een toezegging geeft een standpunt weer, aan een toezegging gaat een belangenafweging vooraf; onderscheid met inlichtingen
	2.7 Een toezegging is vervat in concrete bewoordingen; bepaalbaarheid en uitleg van toezeggingen; onderscheid met 'gewone mededelingen'
	2.8 Een toezegging houdt per definitie een positief oordeel in voor degeen tot wie zij is gericht
	2.9 Tussenconclusie
	3 Onbevoegd gedane overheidstoezeggingen
	3.1 Inleiding
	3.2 Klassiek uitgangspunt: onbevoegd gedane overheidstoezeggingen zijn niet bindend
	3.3 Strikte hantering van wettelijke bevoegdheidsregels contra soepele hantering
	3.4 Strikte hantering van bevoegdheidsregels
	3.4.1 Algemene bekendheid van onbevoegdheid?
	3.4.2 Een (te) strikte hantering van formele bevoegdheidsregels is onhoudbaar omdat zij leidt tot uitholling van de rechtbescherming van de burger; risicoverdeling bij onbevoegdheid
	3.5 Soepele hantering van bevoegdheidsregels
	3.5.1 Toerekening op basis van 'schijn van bevoegdheid'
	3.5.2 Wanneer is sprake van schijn van bevoegdheid? Onder welke omstandigheden mag de burger in redelijkheid op afgaan?
	3.5.2.1 De schijn is door handelen of nalatigheid van het bevoegde orgaan in de hand gewerkt
	3.5.2.2 De positie van de burger; in hoeverre moet en kan de burger begrijpen dat sprake is van een onbevoegd gedane toezegging?
	3.5.2.3 Het gedrag van de onbevoegde toezegger; in hoeverre kan deze, gezien zijn functie, als gezaghebbend worden beschouwd?; collegiale bevoegdheid
	3.6 Tussenconclusie
	4 In strijd met de wet gedane overheidstoezeggingen
	4.1 Inleiding
	4.1.1 Contra legem-werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
	4.1.2 Instantiegewijze behandeling van de rechtspraak
	4.2 Hoge Raad (derde kamer)
	4.2.1 De doorbraakarresten van 1978
	4.2.2 De aanvaarding van contra legem-werking van toezeggingen in het belastingrecht: HR 26 september 1979, BNB 1979, 311
	4.2.3 Voorwaarden voor contra legem-honorering van toezeggingen in het belastingrecht
	4.2.3.1 De eis dat de door de belastingplichtige aan de fiscus verschafte, voor diens toezegging relevante, gegevens juist en volledig zijn
	4.2.3.2 De kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter van de toezegging
	4.2.3.3 Moet de toezegging schriftelijk worden bevestigd?
	4.2.3.4 Ten aanzien van toezeggingen geldt het dispositievereiste niet
	4.2.4 Tussenbalans: Het hoe en waarom van de vergaande gebondenheid aan tegenwettelijke toezeggingen in het belastingrecht
	4.3 Centrale Raad van Beroep
	4.3.1 De aanvaarding van contra legem-werking van toezeggingen; CRvB 18 februari 1975, AB 1975, 243
	4.3.2 Voorwaarden voor contra legem-honorering van toezeggingen
	4.3.2.1 De eis van 'ondubbelzinnigheid' en 'schriftelifkheid'
	4.3.2.2 De eis dat de verschafte, voor de toezegging relevante, gegevens juist en volledig zijn
	4.3.2.3 De kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter van de toezegging
	4.3.2.4 De Centrale Raad hanteert het dispositievereiste
	4.4 Afdeling rechtspraak
	4.4.1 Geen principiele erkenning dat toezeggingen contra legem kunnen werken; geen expliciete afwegingscriteria
	4.4.2 Nakoming van een toezegging mag er niet toe leiden dat een vergunning in strijd met de wet wordt verleend; bescherming van derde-belanghebbenden?
	4.4.3 Toezeggingen, op basis waarvan een illegale situatie is ontstaan, kunnen voor honorering in aanmerking komen; de rol van het dispositievevereiste
	4.4.4 Tegenwettelijke toezeggingen met betrekking tot het verlenen van subsidies kunnen voor honorering in aanmerking komen als het dispositievereiste wodt vervuld: dispositievereiste als absoluut vereiste?
	4.5 Kroon en Afdeling Geschillen van Bestuur
	4.6 College van Beroep voor het bedrijfsleven
	4.7 Tussenconclusie
	5 Niet-nakoming van een overheidstoezegging op grond van gewijzigde beleidsinzichten en anderszins veranderde omstandigheden
	5.1 Inleiding
	5.2 Uitgangspunt: Alleen onvoorziene, zwaarwegende wijzigingen in de omstandigheden kunnen de niet-nakoming van een overheidstoezegging rechtvaardigen
	5.2.1 ARRS 23 oktober 1979, AB 1980, 198 (St. Bavokerk)
	5.2.2 Of sprake is van een 'zwaarwegende' gewijzigde omstandigheid dient mede te worden bepaald aan de hand van het gewicht van het belang dat met nakoming van de toezegging is gemoeid
	5.2.3 De relatie tussen de onvoorzienbaarheid en het gewicht van de gewijzigde omstandigheden; cumulatieve eisen?
	5.2.3.1 'Onvoorzienbaarheid' wordt niet snel aangenomen
	5.2.3.2 In geval van (zeer) zwaarwegende gewijzigde omstandigheden speelt 'voorzienbaarheid' niet of nauwelijks een rol
	5.2.4 Tussenbalans
	5.3 Gewijzigde inzichten c.q. veranderingen van standpunt
	5.4 Beleidswijzigingen
	5.5 Wijzigingen of buitenwerkingstelling van een (wettelijke) regeling
	5.6 De in acht te nemen zorgvuldigheid bij het terugkomen op een overheidstoezegging; de plicht tot het treffen van compenserende maatregelen
	5.7 Tussenconclusie
	6 Conclusie
	Hoofdstuk 2: De overheidstoezegging in de civiele rechtspraak
	1 Inleiding
	1.1 Het systeem van rechtsbescherming tegen de overheid; verschillen in beoordelingkader tussen de overheidstoezegging in het bestuurs- en privaat recht: het onderscheid tussen nakoming en schadevergoeding in het privaatrecht
	1.2 Nakoming van eenzijdige overheidstoezeggingen in het privaatrecht
	1.3 Schadevergoeding wegens schending van overheidstoezeggingen in het privaatrecht
	1.4 De wenselijkheid om de administratieve en civiele rechtspraak op elkaar af te stemmen
	1.5 Behandeling van civiele rechtspraak aan de hand van een vergelijking met de administratieve rechtspraak
	2 Wat is een toezegging?
	2.1 Problemen bij begripsbepaling
	2.2 Een toezegging stelt een bepaalde handelwijze in het vooruitzicht en gaat doorgaans vooraf aan een later nog formeel te nemen besluit of te verrichten bestuurshandeling
	2.3 Het eenzijdige karakter van overheidstoezeggingen; onderscheid met en afbakeningsproblemen ten opzichte van overeenkomsten
	2.4 Een toezegging is gericht op een specifieke situatie; onderscheid met algemene uitlatingen
	2.5 Een toezegging heeft een individueel karakter, is persoonsgebonden; onderscheid met beleidsregels
	2.6 Een toezegging geeft een standpunt weer, aan een toezegging gaat een belangenafweging vooraf: onderscheid met inlichtingen
	2.7 Een toezegging is vervat in concrete bewoordingen; bepaalbaarheid en uitleg van toezeggingen; onderscheid met 'gewonen mededelingen'
	2.8 Een toezegging houdt per definitie een positief oordeel in voor degeen tot wie zij is gericht
	2.9 Tussenconclusie
	3 Onbevoegd gedane overheidstoezeggingen
	3.1 Inleiding; het onderscheid tussen nakoming en schadevergoeding ter zake van onbevoegd gedane toezeggingen
	3.2 Nakoming van onbevoegd gedane overheidstoezeggingen
	3.2.1 Inleiding; weinig rechtspraak inzake nakoming van onbevoegd gedane overheidstoezeggingen
	3.2.2 Uitgangspunt: het bevoegde overheidsorgaan is niet tot nakoming van een onbevoegde gedane overheidstoezegging gehouden; bijzondere pubiekrechtelijke vertegenwoordigingregels inzake het sluiten van privaatrechtelijk overeenkomsten
	3.2.3 Uitzondering: het bevoegde orgaan kan onder omstandigheden wet tot nakoming van een onbevoegde gedane toezegging worden verplicht wanneer sprake is van toerekenbare schijn van bevoegdheid of goedkeuring
	3.2.4 Wanneer is sprake van toerekenbare schijn?
	3.2.4.1 De schijn is gewekt door een handelen of nalaten van het beslissingsbevoegde organ; het toedoenbeginsel
	3.2.4.2 De schijn is gewekt door de onbevoegde in combinatie met onduidelijkheden in de overheidorganisatie en andere factoren; WGO/Koma en Felix/Aruba
	3.2.4.3 De kenbaarheid van (wettelijke) bevoegdheidsregels en de onderzoeksplicht van de burger gerelateerd aan de toerekenbaarheid van de schijn; afweging van (risico-)factoren
	3.3 Schadevergoeding ter zake van onbevoegd gedane overheidstoezeggingen
	3.3.1 Inleiding; gevallen waarin nakoming onmogelijk, zinloos of anderszins niet-afdwingbaar is, maar waarin wel schadevergoeding (op grond van onrechtmatige daad) kan worden gevorderd
	3.3.2 Algemeen: aansprakelijkheid van overheidslichamen voor onrechtmatige daden die gepleegd zijn door hun organen of functionarissen; het 'Kleuterschool Babbel-toerekeningcriterium'
	3.3.3 Specifiek: de toepasselijkheid van het 'Kleuterschool Babbel-criterium' bij de toetsing van onbevoegdgedane overheidstoezeggingen in het kader van onrechtmatige daad
	3.3.4 Het 'Kleuterschool Babbel-criterium' en het criterium 'toerekenbare schijn van bevoegdheid' aan elkaar gerelateerd
	3.4 Tussenconclusie
	4 In strijd met de wet gedane overheidstoezeggingen
	4.1 Inleiding
	4.2 Uitgangspunt: De rechtsgeldigheid van overheidstoezeggingen in bet privaatrecht wordt begrensd door de wet; het arrest Patelski/Sittard
	4.3 Of nakoming danwel schadevergoeding ter zake van een tegenwettelijke overheidstoezegging kan worden gevorderd is mede afhankelijk van de kenbaarheid van het tegenwettelijke karakter
	4.3.1 Het kenbaarheidscriterium van het arrest Caribbean/Aruba
	4.3.2 Het kenbaarheidscriterium van Caribbean/Aruba vergeleken met de aansprakelijkheid van een vergunninghouder tegenover derden
	4.3.3 Het kenbaarheidscriterium van Caribbean/Aruba vergeleken met het leerstuk van de 'verontschuldigbare rechtsdwaling' in het bijzonder met de aansprakelijkheid van de overheid voor vernietigde beschikkingen
	4.4 Nakoming van tegenwettelijke overheidstoezeggingen
	4.4.1 Inleiding
	4.4.2 Geen nakoming wanneer zwaarwegende belangen van derden ofhet algemeen belang zich tegen nakoming verzetten
	4.4.3 Wel nakoming mogelijk wanneer geen zwaarwegende tegengestelde belangen in het geding zijn; financiele toezeggingen
	4.5 Schadevergoeding ter zake van tegenwettelijke overbeidstoezeggingen
	4.5.1 Inleiding
	4.5.2 Een tegenwettelijke overheidstoezegging die schade veroorzaakt levert in beginsel een onrechtmatige daad op
	4.5.3 Met het doen van de tegenwettelijke toezegging is de schuld van de overheid in beginsel gegeven, tenzij de toezegging zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing dat in redelijkheid niet op nakoming van de toezegging mocht worden gerekend
	4.6 Tussenconclusie
	5 Niet-nakoming van een overheidstoezegging op grond van gewijzigde beleidsinzichten en anderszin veranderde omstandigheden
	5.1 Inleiding
	5.2 Kader: In situaties waarin geen concrete verwachtingen zijn gewekt, is de overheid vrij haar beleid naar eigen goeddunken te wijzigen, mits dit op zorgvuldige wijze geschiedt en voldoende rekening wordt gehouden met de betrokken belangen
	5.3 De verhouding tussen het vertrouwensbeginsel en de beleidsvrijheid van de overheid
	5.4 Niet-nakoming van een overheidstoezegging op grond van gewijzigde beleidsinzichten en anderzins veranderede omstandigheden; de tendens in de jurisprudentie
	5.4.1 Schending van een overheidstoezegging verplicht 'tenminste' tot schadevergoeding; de arresten Patelski/Sittard en Aruba/Trias
	5.4.2 Nakoming of schadevergoeding? De Link met het overeenkomstenrecht: de arresten GCN/Nieuwegein II en Den Dulk/Curacao
	5.4.3 Nakoming of schadevergoeding? Volledige belangenafweging; marginate toetsing exit
	5.5 Niet-nakoming van een overheidstoezegging op grond van gewijzigde beleidsinzichten en anderszins veranderde omstandigheden; toetsingsfactoren
	5.5.1 Aard en gewicht van de gewijzigde omstandigheden
	5.5.1.1 Onvoorziene omstandigheden; art. 6:258 BW
	5.5.1.2 Overmacht; art. 6:75 BW
	5.5.1.3 Veranderingen in de beleidsmatige sfeer die zich tegen nakoming van de toezegging verzetten; art. 6:258 BW of art. 6:168 BW als algemene norm?
	5.5.1.3.1 Gewijzigde beleidsinrichten
	5.5.1.3.2 Gewijzigde politieke samenstelling
	5.5.1.3.3 Bezunigingsmaatregelen
	5.5.2 Aard en inhoud van de toezegging
	5.5.2.1 Het arrest Heesch/Reijs; uitzondering op de regel dat niet-nakoming van een overheidstoezegging tenminste verplciht tot schadevergoeding
	5.5.2.2 Het arrest Van Dalen/Aarle-Rixtel; inspanningsverplichting
	5.6 Tussenconclusie
	6 Conclusie
	Hoofdstuk 3: De toezegging in particuliere verhoudingen
	1 Inleiding
	1.1 'Particuliere toezeggingen'
	1.2 Het begrip 'toezegging': onduidelijkheid en veelsoortigheid; particuliere toezeggingen in een contractuele setting
	1.3 Particuliere toezeggingen buiten een contractuele setting; bijzondere 'toezeggingen' die buiten het bestek van dit boek vallen; trouwbelofte, schenkingsbelofte en pensioentoezegging
	1.4 Plan van behandeling; bespreking van een aantal verschijningsvormen van particuliere teozeggingen
	2 Particuliere toezeggingen die zijn gericht op de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten
	2.1 Toezeggingen in precontractuele verhoudingen die niet met een overeenkomsten worden afgerond
	2.1.1 Precontractuele toezeggingen die als een (onherroepelijk) aanbod kunnen worden gekwalificeerd
	2.1.2 Precontractuele toezeggingen en afgebroken onderhandelingen; het arrest Plas/Valburg
	2.1.3 Precontractuele toezeggingen en het staken van voorbereidingen op een overeenkomst anders dan door het afbreken van onderhandelingen; het arrest Vogelaar/Skil
	2.2 Toezeggingen in precontractuele verhoudingen die wel met een overeenkomst worden afgerond
	2.3 Toezeggingen, gedaan tijdens de uitvoeringsfase of looptijd van een overeenkomst
	2.3.1 De 'contractuele' toezegging moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de aard van de overeenkomst; het arrest Frenkel/KRO
	2.3.2 Doorgaans roept de 'contractuele' toezegging een nadere (afdwingbare) contractuele verplichtingen in het leven: HR 19 november 1993, NJ 1994, 156 (Campina/Van Jole)
	3 Enige particuliere toezeggingen die niet zijn gericht op de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten
	3.1 Toezeggingen in het kader van de WOR; het Enka-arrest
	3.2 'Patronaatsverklaringen'
	4 Conclusie
	Hoofdstuk 4: De overheidstoezegging in privaatrechtelijk-theoretisch perspectief
	1 Inleiding
	2 De overheidstoezegging op de grenslijn van het privaat- en bestuursrecht
	2.1 Inleiding; de privaatrechtelijke betekenis van de overheidstoezegging in het licht van de kwestieuze verhouding privaat-/bestuursrecht
	2.2 In hoeverre zijn de keuzevrijheid van de overheid en het daaraan verwante doorkruisingsvraagstuk van belang voor de plaats die de eenzijdige overheidstoezegging in het privaatrecht inneemt?
	2.2.1 Het gebruik door de overheid van het privaatrecht als beleidsinstrument
	2.2.2 Beperkingen ten aanzien van het gebruik van het privaatrecht als beleidsinstrument; doorkruisingproblematiek
	2.2.2.1 De jurisprudentie van de Hoge Raad inzake het doorkruisingsvraagstuk
	2.2.2.2 De doorkruisingsproblematiek in de administratieve rechtspraak
	2.2.3 In hoeverre is het doorkruisingsvraagstuk van belang voor de plaats die de eenzijdige overheidstoezegging in het privaatrecht inneemt?
	2.3 De eenzijdige overheidstoezegging in het privaatrecht in het licht van de materieelrechtelijke verwevenheid en wisselwerking tussen het bestuurs- en privaatrecht
	2.3.1 lnleiding; gebruikmaking van het privaatrecht door de overheid contra de civielrechtelijk aansprakelijkheid van de overheid
	2.3.2 De rechtstreekse toepasselijkheid van het BW op onrechtmatige overheidsdaden, onverschuldigede betalinge en door de overheid gesloten overeenkomsten, ongeacht hun privaat- of bestuursrechtelijk aard of oorspring
	2.3.3 Toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door de burgerlijke rechter
	2.3.4 De 'bijzondere' positie van de overheid in het BW alsmede in het licht van de individualiseringtendens in het privaatrecht
	2.3.5 Toepassing van privaatrechtelijke leerstukken door de administratieve rechter
	2.3.6 De eenzijdige overheidstoezegging in het licht van de materieelrechtelijke verwevenheid en wisselwerking tusen het bestuurs- en privaatrecht; op overheidstoezeggingen zijn het materiele privaat- en bestuursrecht naast elkaar van toepassing
	3 De privaatrechtelijke grondslag van gebondenheid aan eenzijdige overheldstoezeggingen
	3.1 Inleiding
	3.1.1 De privaatrechtelijke grondslagenkwestie
	3.1.2 Het hoe en waarom van de privaatrechtelijke grondslagenstrijd; het privaatrechtelijk systeem van verbintenissen
	3.1.3 De 'voors en tegens' van de verschillende privaatrechtelijke grondslagen. mede gerelateerd aan de wisselwerking privaat-/bestuursrecht
	3.2 De overheidstoezegging als (eenzijdige) overeenkomst?
	3.3 Onrechtmatige daad als grondslag?
	3.4 Is een overheidstoezegging een eenzijdig verbintenisscheppende rechtshandeling c.q. bindt een overheidstoezegging uit eigen hoofde?
	3.5 Eigen opvatting
	3.5.1 Geen exclusieve voorkeur voor een allesomvattende grondslag; relativering van de privaatrechtelijke grondslagenkwestie
	3.5.2 De overheidstoezegging in het licht van de (recente) ontwikkelingen in het privaatrecht
	3.5.3 Welke grondslag men ook kiest, de mogelijkheden om nakoming of schadevergoeding te vorderen zijn in beginsel gelijk
	3.5.3.1 Schadevergoeding: de toepasselijkheid van afdeling 6.1.10 BW
	3.5.3.2 Nakoming: de toepasselijkheid van titel 3.11 BW
	4 Regels en leerstukken uit het rechtshandelingen- en verbintenissenrecht die in het privaat- en bestuursrecht (analoog) van toepassing kunnen worden verklaard op eenzijdige overheidstoezeggingen
	4.1 Inleiding
	4.2 Toepassing van de artikelen 3:33/35, 3:11, 3:U, 6:2 en 6:248 BW bij deuitleg van toezeggingen; exit het nadeel- en dispositievereiste
	4.3 De toepasselijkheid van nietigheden en vernietigbaarheden op eenzijdige overheidstoezeggingen
	4.3.1 Geestelijke stoornis; art. 3:34 BW
	4.3.2 Bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden; art. 3:44 BW
	4.3.3 Dwaling; art. 6:228 BW
	4.3.4 Strijd met de wet, goede zeden en openbare orde; art. 3:40 BW
	4.4 De toepasselijkheid van titel 3.3 BW inzake volmacht op (onbevoegd gedane) overheidstoezeggingen
	4.5 De toepasselijkheid van art. 3:38 en afdeling 6.1.5 BW op voorwaardelijke overheidstoezeggingen
	4.6 Overgang en overdraagbaarbeid van eenzijdige overbeidstoezeggingen; de toepasselijkheid van de art. 3:83, 3:94, 6:159 en 6:251 BW
	Samenvatting
	Summary
	Geraadpleegde literatuur
	Jurisprudentieregister
	Trefwoordenregister



