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Het vijfde postulaat van de Afdeling
Transparantie als beginsel van verdelingsrecht?

Johan Wolswinkel*

Het ‘beginsel’ van transparantie is aan een opmars bezig in het 
bestuursrecht. De ontwikkeling van dit ‘beginsel’ vertoont gelijkenis 
met de geschiedenis van het parallellenpostulaat in de meetkunde. 
Strekking van deze bijdrage is dat de verwantschap tussen het recht en 
de meetkunde verder reikt dan de rechtlijnigheid van de jurist.

1 Inleiding
In 2016 heeft de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State (hierna: de 
Afdeling) zich nadrukkelijk gemengd in de 
discussie over de betekenis en plaats van 
transparantie in het bestuursrecht.1 Aanlei-
ding hiervoor vormde een zaak over de verde-
ling van schaarse vergunningen, die vanwege 
het grote belang voor de rechtseenheid en de 
rechtsontwikkeling werd verwezen naar een 
grote kamer van de Afdeling. 

In 2016 heeft de Afdeling 
bestuursrechtspraak van 
de Raad van State zich 
nadrukkelijk gemengd in de 
discussie over de betekenis 
en plaats van transparantie 
in het bestuursrecht

Bovendien werd staatsraad advocaat-generaal 
Widdershoven verzocht om een conclusie 
te nemen over de vraag of er (ook) naar 
nationaal recht een rechtsnorm bestaat die 
verplicht tot het bieden van enige mede-
dingingsruimte bij de verdeling van schaarse 
vergunningen, en, zo ja, wat de rechtsgrond-
slag van die norm is voor zover de wet 
daaromtrent geen nadere regels voorschrijft. 
Daarbij werd nadrukkelijk gevraagd of aan 
het vereiste van transparantie naar nationaal 

recht de status van ‘zelfstandig rechtsbegin-
sel’ toekomt of dat dit vereiste moet worden 
verondersteld deel uit te maken van andere 
in het bestuursrecht reeds algemeen erkende 
beginselen van behoorlijk bestuur.2

Hoewel een vergelijking 
tussen de meetkunde en het 
recht niet direct voor de hand 
ligt, kan de geschiedenis 
van het parallellenpostulaat 
mijns inziens ook het 
bestuursrecht nuttige 
gezichtspunten aanreiken

Over de status van transparantie als be-
stuursrechtelijk beginsel is al veel gezegd en 
geschreven.3 In deze bijdrage kies ik daarom 
voor een wat afwijkende invalshoek. De ont-
wikkeling van de transparantieverplichting 
in het bestuursrecht herinnert namelijk aan 
de geschiedenis van het parallellenpostulaat 
in de meetkunde. Hoewel een vergelijking 
tussen de meetkunde en het recht niet direct 
voor de hand ligt,4 kan de geschiedenis van 
het parallellenpostulaat mijns inziens ook het 
bestuursrecht nuttige gezichtspunten aan-
reiken. Centraal staat daarom de vraag wat 
deze geschiedenis ons leert voor de verdere 
rechtsontwikkeling van de transparantie-
verplichting in het bestuursrecht.

* Mr.dr. C.J. Wolswinkel is 
universitair hoofddocent 
bestuursrecht aan Tilburg 
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1 ABRvS 2 november 2016, 
ECLI: NL: RVS: 2016: 2927, 
AB 2016/426, m.nt. C.J. 
Wolswinkel, JG 2016/64, 
m.nt. T. Barkhuysen & 
A. Span, JB 2017/1, m.nt. 
L.J.M. Timmermans, 
BR 2017/5, m.nt. C.A.H. 
van de Sanden (Speelauto-
matenhal Vlaardingen).

2 Zie punt 2.2 van de conclu-
sie van A-G Widdershoven 
van 25 mei 2016, ECLI: 
NL: RVS: 2016: 1421. Zie 
uitgebreider over deze con-
clusie: F.J. van Ommeren, 
‘Schaarse vergunningen: 
het beginsel van gelijke 
kansen als rechtsgrondslag 
voor de verplichting tot 
het bieden van mede-
dingingsruimte’, in: H.G. 
Lubberdink e.a. (red.), De 
conclusie voorbij. Liber 
amicorum aangeboden 
aan Jaap Polak, Nijmegen: 
Ars Aequi Libri 2017, 
p. 191-206.

3 Zie in het bijzonder de dis-
sertaties A.W.G.J. Buijze, 
The Principle of Trans-
parency in EU Law (diss. 
Utrecht), ’s-Hertogen bosch: 
BOX Press 2013, en A. 
Drahmann, Eerlijke en 
transparante verdeling 
van schaarse besluiten. 
Een onderzoek naar de 
toegevoegde waarde van 
een transparantieverplich-
ting bij de verdeling van 
schaarse besluiten in het 
Nederlandse bestuursrecht 
(diss. Leiden), Deventer: 
Wolters Kluwer 2015, en 
daarnaast R.J.G.M. Wid-
dershoven, ‘Een ervaring 
als staatsraad advocaat-
generaal: op zoek naar een 
rechtsbeginsel’, in: Lubber-
dink e.a. 2014, p. 87-100.
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2 Elementen van Euclides
In zijn beroemde Elementen ontwikkelt Eucli-
des rond 300 voor Christus de meetkunde in 
het platte vlak. Alom bekend en (hopelijk) 
zelfs voor juristen te begrijpen zijn de vijf 
postulaten die hij in dit verband formuleert:
1 Door twee punten gaat één rechte lijn.
2 Elk lijnstuk kan willekeurig ver worden 

verlengd.
3 Elk middelpunt en elke straal beschrijven 

een cirkel.
4 Alle rechte hoeken zijn gelijk (congruent).
5 Als een rechte lijn twee andere rechte lijnen 

snijdt zodat de binnenhoeken aan één kant 
samen minder dan twee rechte hoeken (180 
graden) zijn, dan snijden deze twee lijnen 
elkaar aan diezelfde kant wanneer ze on-
eindig worden verlengd.

Uit deze vijf postulaten – in combinatie met 
28 definities en vijf ‘algemene inzichten’ – 
leidt Euclides vervolgens op axiomatische 
wijze 48 nieuwe stellingen af. Elke nieuwe 
stelling wordt met behulp van eerder bewe-
zen stellingen uiteindelijk herleid tot deze 
postulaten, definities en algemene inzichten. 
Bekend is bijvoorbeeld de stelling dat in elke 
driehoek de som van de drie hoeken gelijk is 
aan die van twee rechte hoeken (180 graden).

Vanaf stelling 29 maakt Euclides gebruik 
van het vijfde postulaat. De geschiedenis van 
dit zogeheten ‘parallellenpostulaat’ is beroemd. 
Eeuwenlang proberen wiskundigen dit postu-
laat af te leiden uit de andere vier postulaten. 
Het zelfstandige karakter van dit postulaat 
is namelijk minder evident dan dat van de 
andere postulaten. Alle pogingen om het vijfde 
postulaat als logisch gevolg van de vier andere 
postulaten te bewijzen, blijven echter zonder 
succes. Rode draad in deze mislukte pogingen 
is dat steeds een ‘voor de hand liggende’ eigen-
schap wordt geformuleerd, die achteraf gelijk-
waardig blijkt aan het vijfde postulaat. Een 
bekend equivalent is bijvoorbeeld Playfairs 
axioma: gegeven een lijn en een punt dat niet 
op die lijn ligt, is er precies één lijn door dat 
punt parallel met de oorspronkelijke lijn.5

β

α
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4 Immers: iudex non 
calculat, waarover C.J. 
Wolswinkel, ‘Getallen en 
formules in wetgeving’, Ars 
Aequi 2014, afl. 11, p. 890-
892 (AA20140890).

5 Dit equivalent van het 
parallellenpostulaat wordt 
toegeschreven aan de 
Schotse wiskundige John 
Playfair (1748-1819), uiter-
aard niet te verwarren met 
het bestuursrechtelijke 
‘beginsel’ van ‘fair play’.
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Pas in de negentiende eeuw keert het tij 
en komen verschillende wiskundigen tot 
de erkenning dat het vijfde postulaat in-
derdaad niet tot de vier andere postulaten 
kan worden herleid.6 Aanleiding hiervoor 
vormt de ontdekking van nieuwe vormen 
van meetkunde, zoals de hyperbolische en 
de elliptische meetkunde. Kenmerkend voor 
deze nieuwe vormen van meetkunde is dat de 
eerste vier postulaten hier wel gelden, maar 
het vijfde postulaat niet. Het vijfde postulaat 
is dus geen logisch gevolg van de andere vier 
postulaten.

3 Mededinging bij de verdeling van 
schaarse vergunningen

3.1 Nationaal bestuursrecht: willekeurige 
rechtsgrondslagen?
Terug naar het (bestuurs)recht. Vergunningen 
zijn schaars als het aantal aanvragers groter 
is dan het aantal voor verlening beschikbare 
vergunningen.7 Schaarse vergunningen veron-
derstellen dus een ‘vergunningenplafond’ dat 
aangeeft hoeveel vergunningen ten hoogste 
kunnen worden verleend.8 Zo kan op grond 
van de Wet op de kansspelen voor een aantal 
kansspelen (zoals sportprijsvragen en het 
speelcasino) slechts één vergunning worden 
verleend.9 Evenzo is wegens de beperkte 
beschikbaarheid van geschikt radiospectrum 
voor een bepaalde toepassing (zoals omroep 
of mobiele communicatie) het aantal vergun-
ningen voor gebruik van frequentieruimte re-
gelmatig beperkt tot een maximum.10 Aan de 
verdeling van dergelijke schaarse vergunnin-
gen – of ruimer: schaarse publieke rechten11 
– worden in wetgeving en jurisprudentie eisen 
gesteld die niet, althans niet in dezelfde mate, 
gelden voor de verlening van niet-schaarse 
vergunningen.12 

Het bestuursorgaan moet 
(alle) potentiële gegadigden 
expliciet in de gelegenheid 
stellen om een aanvraag 
in te dienen of in elk geval 
om hun belangstelling 
kenbaar te maken voor de 
schaarse vergunning

De eis die in dit verband veruit de meeste 
aandacht krijgt, betreft de verplichting voor 
het verdelende bestuursorgaan om mede-

dingingsruimte te bieden.13 Dit betekent dat 
het bestuursorgaan (alle) potentiële gegadig-
den expliciet in de gelegenheid moet stellen 
om een aanvraag in te dienen of in elk geval 
om hun belangstelling kenbaar te maken 
voor de schaarse vergunning. Wanneer het 
bestuursorgaan zou nalaten potentiële gega-
digden uit te nodigen om een aanvraag in te 
dienen, zou een gegadigde na afloop van een 
verdeling kunnen worden geconfronteerd met 
het feit dat aan een concurrent een schaarse 
vergunning is verleend, terwijl vanwege het 
vergunningenplafond niet nog een vergun-
ning kan worden verleend. Regelmatig bevat 
wetgeving daarom, al dan niet onder invloed 
van Unierecht, een verplichting voor het 
verdelende bestuursorgaan om mededingings-
ruimte te creëren, bijvoorbeeld door een 
algemene aankondiging van de verdeling in 
de Staatscourant of het Publicatieblad van de 
Europese Unie te publiceren, zodat alle poten-
tiële gegadigden op de hoogte kunnen zijn van 
een aanstaande verdeling en kunnen mee-
dingen naar de schaarse vergunning.14 Indien 
wetgeving zwijgt (hetgeen niet uitzonderlijk 
is),15 komen algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur in beeld als toetsingskader voor 
het optreden van het verdelende bestuurs-
orgaan bij het al dan niet creëren van mede-
dingingsruimte.

In de nationale jurisprudentie 
is het afgelopen decennium 
langzaam maar zeker een 
algemene verplichting 
tot het bieden van 
mededingingsruimte tot 
ontwikkeling gekomen

In de nationale jurisprudentie is het afge-
lopen decennium langzaam maar zeker een 
algemene verplichting tot het bieden van 
mededingingsruimte tot ontwikkeling geko-
men. Wat betreft de rechtsgrondslag van deze 
verplichting valt op dat er geen eenduidige 
rechtsgrondslag wordt gehanteerd, maar dat 
meerdere beginselen om voorrang strijden: 
het zorgvuldigheidsbeginsel,16 het verbod van 
willekeur,17 het rechtszekerheidsbeginsel18 
en – maar in veel mindere mate – het gelijk-
heidsbeginsel.19 Overigens is zelfs dit beeld 
van vier beginselen20 niet stabiel, want begin 
2016 duikt in een uitspraak van de Afdeling 
ineens een (nieuw) beginsel van ‘kenbaarheid’ 
op.21 

6 Zie uitgebreider F.P. Lewis, 
‘History of the Parallel 
Postulate’, The American 
Mathematical Monthly 
(27) 1920, afl. 1, p. 16-23, 
J. Gray, Ideas of Space. 
Euclidean, non-Euclidean 
and Relativistic, Oxford: 
Clarendon Press 1979 en 
M.J. Greenberg, Euclidean 
and non-Euclidean Geom-
etries. Development and 
History, New York: W.H. 
Freeman and Company 
1993. Een ook voor juristen 
toegankelijke introductie 
biedt: K.P. Hart, ‘Het vijfde 
postulaat’, Pythagoras 
1997, afl. 4, p. 18-21 (toe-
gankelijk via www.nemo 
kennislink.nl/publicaties/
het-vijfde-postulaat).

7 Mits elke aanvrager 
slechts één vergunning 
kan verwerven.

8 F.J. van Ommeren, 
Schaarse vergunningen. 
De verdeling van schaarse 
vergunningen als onder-
deel van het algemene 
bestuursrecht (oratie VU 
Amsterdam), Deventer: 
Kluwer 2004, p. 2.

9 Zie art. 16 en 27h Wet op 
de kansspelen.

10 Zie uitgebreider over fre-
quenties hoofdstuk 3 van 
de Telecommunicatiewet.

11 Vgl. F.J. van Ommeren, 
W. den Ouden & C.J. 
Wolswinkel, ‘Schaarse 
publieke rechten. Wat 
Bard, Betfair en BNR met 
elkaar gemeen hebben’, 
NJB 2011/1470, afl. 28, 
p. 1858-1866. Onder 
schaarse publieke rechten 
vallen bijvoorbeeld ook 
subsidies met een zoge-
heten ‘subsidie plafond’ in 
de zin van art. 4:22 Awb.

12 Zie uitgebreider C.J. 
Wolswinkel, De verdeling 
van schaarse publiekrechte-
lijke rechten. Op zoek 
naar algemene regels van 
verdelingsrecht (diss. VU 
Amsterdam), Den Haag: 
Boom Juridische uitgevers 
2013.

13 Zie in deze bewoordingen 
F.J. van Ommeren, ‘Schaar-
se publieke rechten: een 
verplichting tot het creëren 
van mededingingsruimte?’, 
in F.J. van Ommeren, W. 
den Ouden & C.J. Wols-
winkel (red.), Schaarse pu-
blieke rechten, Den Haag: 
Boom Juridische uitgevers 
2011, p. 235-265.

14 Zie bijvoorbeeld de rege-
lingen in de Telecommuni-
catiewet, de Mijnbouwwet 
en de Wet personenvervoer 
2000.



verdieping Ars Aequi juni 2017  503arsaequi.nl/maandblad  AA20170500

3.2 Unierecht: van logische relaties naar 
grootste gemene deler
Intussen ontwikkelt zich ook in het Unierecht 
een verplichting tot het creëren van mede-
dingingsruimte bij de verdeling van schaarse 
vergunningen. Daarbij is een belangrijke rol 
weggelegd voor de zogeheten ‘transparantie-
verplichting’. Aanvankelijk is die verplichting 
slechts in het aanbestedingsrecht van beteke-
nis bij (privaatrechtelijke) overheidsopdrach-
ten en concessieovereenkomsten, maar sinds 
het arrest Sporting Exchange22 is duidelijk 
dat deze verplichting ook geldt bij de verde-
ling van (publiekrechtelijke) schaarse vergun-
ningen. Zonder noodzakelijkerwijs te verplich-
ten tot een procedure uit het gereguleerde 
aanbestedingsrecht,23 houdt deze transparan-
tieverplichting in dat de concessieverlenende 
(of vergunningverlenende) instantie aan elke 
potentiële inschrijver ‘een passende mate 
van openbaarheid’ moet garanderen, zodat 
de concessie voor mededinging openstaat en 
de gunningsprocedures op onpartijdigheid 
kunnen worden getoetst.24 Wat deze passende 
mate van openbaarheid in een concreet geval 
inhoudt, hangt af van de aard en inhoud van 
de betrokken concessie, maar het volstrekt 
ontbreken van enige oproep tot mededinging 
is sowieso uitgesloten.25 

Deze eis van een ‘passende 
mate van openbaarheid’ 
wordt afgeleid uit de 
transparantieverplichting

Deze eis van een ‘passende mate van open-
baarheid’ wordt afgeleid uit de transparantie-
verplichting. De jurisprudentie van het Hof 
van Justitie blinkt echter niet uit in helder-
heid en eenduidigheid over de grondslag van 
deze transparantieverplichting. Meestal wordt 
deze transparantieverplichting afgeleid uit het 
verbod van discriminatie op grond van natio-
naliteit26 of het beginsel van gelijke behande-
ling.27 De standaardoverweging hiervoor is dat 
concessieverlenende instanties de fundamen-
tele regels van het VWEU in het algemeen 
en in het bijzonder het beginsel van gelijke 
behandeling en het verbod van discriminatie 
op grond van nationaliteit alsmede de daaruit 
voortvloeiende transparantieverplichting in 
acht moeten nemen.28 In deze argumentatie 
komt uiteindelijk centrale betekenis toe aan 
de verkeersvrijheden als grondslag voor de 
transparantieverplichting.29 Deze verplichting 
is daarom alleen van toepassing indien niet 

kan worden uitgesloten dat een buitenlandse 
onderneming in de betreffende schaarse ver-
gunning geïnteresseerd is of kan zijn, terwijl 
handelen in strijd met de transparantiever-
plichting ongelijke behandeling van buiten-
landse ondernemingen oplevert die behoudens 
objectieve rechtvaardiging is verboden.30 

Soms31 verwijst het Hof niet naar de trans-
parantieverplichting, maar naar het transpa-
rantiebeginsel.32 Dat is met name binnen het 
gereguleerde aanbestedingsrecht het geval. 
In het arrest Commissie/België heeft het Hof 
het ‘transparantiebeginsel’ geïntroduceerd 
door te overwegen dat de door de richtlijn 
gereguleerde aanbestedingsprocedure steeds 
in overeenstemming dient te zijn met zowel 
het beginsel van gelijke behandeling van de 
inschrijvers als het beginsel van transparan-
tie, opdat alle inschrijvers bij het formuleren 
van hun aanbieding dezelfde kansen hebben.33 
Inmiddels heeft het transparantiebeginsel 
binnen het aanbestedingsrecht een onbetwiste 
status van ‘beginsel van aanbestedingsrecht’ 
verworven naast het beginsel van gelijke 
behandeling van inschrijvers34 en vervult het 
in de aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie 
een zelfstandige rol.35

Opvallend is dat het Hof 
soms wiskundig aandoende 
formuleringen hanteert 
om de verhouding tussen 
transparantie en gelijke 
behandeling te duiden

Opvallend is dat het Hof soms wiskundig 
aandoende formuleringen hanteert om de 
verhouding tussen transparantie en ge-
lijke behandeling te duiden. Zo merkt het 
Hof de transparantieverplichting aan als 
‘corollarium’ van het beginsel van gelijke 
behandeling.36 In de wiskunde heeft een 
corollarium de betekenis van ‘a direct or 
easy consequence of a lemma, theorem or 
proposition’.37 Tegelijk lijkt in meer recente 
jurisprudentie van het Hof de exacte rechts-
grondslag voor concrete ‘verdelingsnormen’ te 
verwateren. Zo wordt in het arrest Costa en 
Cifone de eis dat de voorwaarden en modali-
teiten van een aanbesteding duidelijk, precies 
en on dubbelzinnig moeten zijn geformuleerd, 
afgeleid uit maar liefst vijf ‘beginselen’ of 
rechtsgrondslagen: de vrijheid van vestiging, 
het vrije verkeer van diensten, het beginsel 
van gelijke behandeling, de transparantiever-
plichting en het rechtszekerheidsbeginsel.38

15 Zie bijvoorbeeld de 
genoemde Wet op de kans-
spelen. Zie uitgebreider 
over de rol van de wetge-
ver: C.J. Wolswinkel, ‘De 
rollen van de wetgever bij 
de verdeling van schaarse 
vergunningen’, RegelMaat 
2017, afl. 1, p. 6-30.

16 CBb 3 juni 2009, ECLI: 
NL: CBB: 2009: BI6466, JB 
2009/188; AB 2009/373, 
m.nt. C.J. Wolswinkel, AB 
Klassiek 2016/36, m.nt. F.J. 
van Ommeren (Speelauto-
matenhal Den Haag).

17 CBb 15 mei 2012, ECLI: 
NL: CBB: 2012: BW6630, 
Gst. 2012/96, m.nt. W.P. 
Adriaanse, AB 2012/372, 
m.nt. C.J. Wolswinkel on-
der AB 2012/373 (Zondag-
avondwinkel Wassenaar).

18 CBb 8 januari 2010, ECLI: 
NL: CBB: 2010: BL3125, AB 
2010/73, m.nt. I. Sewan-
dono, JB 2010/75, m.nt. 
C.J. Wolswinkel (Zondag-
avondwinkel Heemstede).

19 CBb 3 juli 2009, ECLI: 
NL: CBB: 2009: BJ6164, 
AB 2009/334, m.nt. I. 
Sewandono, JB 2009/227 
(Speelautomatenhal Heer-
len).

20 Toegegeven: dit aantal van 
vier beginselen is gekozen 
vanwege de vergelijking 
met Euclides. Vgl. Drah-
mann 2015, p. 268-272, 
die naast het gelijkheids-
beginsel vijf (clusters 
van) algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur 
onderscheidt als mogelijke 
rechtsgrondslag voor de 
transparantieverplichting.

21 ABRvS 9 maart 2016, 
ECLI: NL: RVS: 2016: 661, 
AB 2016/324, m.nt. C.J. 
Wolswinkel (Speelauto-
matenhal Rotterdam), r.o. 5 
(slot).

22 HvJ EU 3 juni 2010, 
ECLI: EU: C: 2010: 307, AB 
2011/17, m.nt. A. Buijze, 
JB 2010/171, m.nt. C.J. 
Wolswinkel, SEW 2011/33, 
m.nt. A.J.C. de Moor-van 
Vugt (Sporting Exchange).

23 Het gereguleerde aanbe-
stedingsrecht betreft het 
aanbestedingsrecht dat uit 
het secundaire Unierecht 
voortvloeit ofwel momen-
teel Richtlijn 2014/23/
EU inzake concessies, 
Richtlijn 2014/24/EU in-
zake overheidsopdrachten 
en Richtlijn 2014/25/EU 
inzake speciale sectoren.

24 Zie met verdere verwijzin-
gen Sporting Exchange, 
r.o. 41.

25 HvJ EG 13 oktober 2005, 
ECLI: EU: C: 2005: 605 
(Parking Brixen), r.o. 50.
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4 Naar een unieke rechtsgrondslag?

4.1 (On)zelfstandig rechtsbeginsel?
Hoewel dus ook in de nationale jurispruden-
tie een verplichting tot het creëren van mede-
dingingsruimte wordt aangenomen, lopen 
de hiervoor gehanteerde rechtsgrondslagen 
uiteen. Uit een oogpunt van rechtseenheid en 
rechtsontwikkeling vraagt de voorzitter van 
de Afdeling daarom aan de staatsraad advo-
caat-generaal om de rechtsgrondslag voor 
deze verplichting tot het creëren van mede-
dingingsruimte. Waar in een zuiver nationale 
verdelingscontext zonder grensoverschrijdend 
belang tot nog toe geen (afzonderlijke) beteke-
nis is toegekend aan transparantie, lijkt de 
Afdeling juist een brug te willen slaan naar 
de Unierechtelijke ontwikkelingen door een 
(nationaalrechtelijke) verplichting tot het 
creëren van mededingingsruimte te koppelen 
aan de (Unierechtelijke) idee van transparan-
tie. De praktische consequentie van deze kop-
peling zou kunnen zijn dat voor een verdeling 
van schaarse vergunningen niet meer van 
belang is of buitenlandse ondernemingen in 
de schaarse vergunning geïnteresseerd (zou-
den kunnen) zijn: ook indien buitenlandse 
belangstelling ontbreekt voor een schaarse 
vergunning, bijvoorbeeld voor de exploitatie 
van een speelautomatenhal in een bepaalde 
gemeente, moeten verdelingsnormen in acht 
worden genomen die dezelfde betekenis heb-
ben als de normen die voortvloeien uit de 
Unierechtelijke idee van transparantie. 

De vraag van de Afdeling 
naar transparantie als 
‘zelfstandig rechtsbeginsel’ 
wekt op zijn minst de 
suggestie van een pleonasme

De vraag van de Afdeling naar transparantie 
als ‘zelfstandig rechtsbeginsel’ wekt daarbij 
op zijn minst de suggestie van een pleonasme: 
is een beginsel niet per definitie zelfstandig 
in de zin dat een beginsel – letterlijk – het 
begin van een juridisch systeem vormt en dus 
niet kan worden herleid tot een ander begin-
sel? Hoewel rechtsbeginselen kunnen worden 
beschouwd als algemene proposities waaruit 
concrete rechtsregels voortvloeien,39 lijkt het 
criterium of een bepaalde rechtsnorm kan 
worden herleid tot een andere rechtsnorm 
doorgaans niet het doorslaggevende criterium 
om rechtsbeginselen te onderscheiden van 
rechtsregels. Eerder worden rechtsbeginselen 

onderscheiden van rechtsregels door hun 
algemene karakter en inhoudelijke gewicht.40 
Het algemene karakter brengt mee dat 
beginselen in hun formulering abstract en in 
hun toepassing flexibel ofwel richtinggevend 
zijn. Anders dan rechtsregels hebben rechts-
beginselen geen alles-of-niets-karakter, maar 
moeten ze in een concrete context onderling 
worden gewogen. Daarbij is het niet ongebrui-
kelijk te onderscheiden tussen beginselen van 
hogere en lagere orde,41 waarbij het gewicht 
van lagere rechtsbeginselen wordt bepaald 
door de hogere rechtsbeginselen die ze trach-
ten te verwezenlijken.42 Rechtsregels vormen 
vervolgens de uitkomst van de afweging van 
die beginselen in een specifieke context.43

Anders dan rechtsregels 
hebben rechtsbeginselen 
geen alles-of-niets-karakter, 
maar moeten ze in een 
concrete context onderling 
worden gewogen

Wie intussen de (nieuwe drukken van) 
bestuursrechtelijke handboeken erop na-
slaat, krijgt de indruk dat het aantal rechts-
beginselen steeds verder toeneemt.44 Kan 
niet worden volstaan met een beperkt aantal 
beginselen, zoals de ‘vijf van Wiarda’, de 
grondlegger van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur?45 Een beperking tot 
enkele beginselen verdient inderdaad de 
voorkeur indien een veelheid aan beginselen 
leidt tot wetenschappelijke verwarring en 
praktische onbruikbaarheid.46 Tegenover dit 
belang van reductie wordt echter het belang 
van differentiatie of specificatie geplaatst, 
waardoor diverse ‘aspecten’ van een bepaald 
overkoepelend beginsel zinvol ten opzichte 
van elkaar kunnen worden onderscheiden.47

4.2 Transparantie als contextueel beginsel 
van verdelingsrecht
Balancerend tussen deze twee tegenpolen van 
reductie en differentiatie komt de staatsraad 
advocaat-generaal tot de conclusie dat twee 
‘verdelingsnormen’ moeten worden onder-
scheiden: de verplichting om enige mede-
dingingsruimte te bieden en de verplichting 
om met het oog hierop een passende mate 
van openbaarheid te garanderen. De eerst-
genoemde mededingingsnorm vloeit voort uit 
het (formele) gelijkheidsbeginsel, de laatstge-
noemde ‘informatieverplichting’ uit trans-
parantie. Reden hiervoor is dat geen van de 

26 HvJ EG 7 december 2000, 
ECLI: EU: C: 2000: 669 
(Telaustria), r.o. 61.

27 Parking Brixen, r.o. 49.
28 Zie onder meer Sporting 

Exchange, r.o. 39, en HvJ 
EU 14 juli 2016, ECLI: EU: 
C: 2016: 558, AB 2016/320, 
m.nt. C.J. Wolswinkel 
(Promoimpresa), r.o. 64. Zie 
over deze ondergeschikte 
positie van het beginsel van 
gelijke behandeling (van 
inschrijvers) en de daaruit 
voortvloeiende transparan-
tieverplichting ten opzichte 
van het vrije verkeer van 
diensten: HvJ EG 19 juni 
2008, ECLI: EU: C: 2008: 351 
(Pressetext Nachrichten-
agentur), r.o. 31 en 32.

29 Overigens worden de econo-
mische verkeersvrij heden 
soms weer beschouwd 
als bijzondere uitdruk-
kingen van het (algemene) 
gelijkheidsbeginsel (Parking 
Brixen, r.o. 48 en 49). Zie 
voor kritiek op deze cirkel-
redenering: E.R. Manunza, 
‘Alle aanbestedingen zijn 
interstatelijk’, in E.R. 
Manunza & L.A.J. Senden 
(red.), De EU: de interstate-
lijkheid voorbij?, Nijmegen: 
Wolf Legal Publishers 2006, 
p. 78-79.

30 Promoimpresa, r.o. 65 en 
66. Zie uitgebreider over de 
exacte standaard die het 
Hof van Justitie hanteert 
bij het vaststellen van (dui-
delijk) grensoverschrijdend 
belang: C.J. Wolswinkel, 
‘Volwassen verdelings-
recht? Rechtseenheid en 
rechts ontwikkeling bij de 
verdeling van schaarse ver-
gunningen’, JBplus 2017, 
afl. 1, p. 7-8.

31 De staatsraad advocaat-
generaal spreekt – zonder 
kwantitatieve onderbou-
wing – over ‘vaak’ en ‘veel’ 
(zie de punten 3.11 en 6.12 
van zijn conclusie).

32 Zie HvJ EG 29 april 2004, 
ECLI: EU: C: 2004: 236 
(Succhi di Frutta), r.o. 111, 
en HvJ EG 13 september 
2007, ECLI: EU: C: 2007: 508 
(Commissie/Italië), r.o. 25. 
Zie voor een kwantitatief 
overzicht van het begrip 
‘transparantiebeginsel’ in 
de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie tot en met 
2011: Buijze 2013, p. 6. 

33 HvJ EG 25 april 1996, 
ECLI: EU: C: 1996: 161 (Com-
missie/België), r.o. 53 en 54.

34 Zie art. 18 Richtlijn 
2014/24/EU.

35 Zie bijvoorbeeld HvJ EU 
17 maart 2011, ECLI: 
EU: C: 2011: 161 (Strong 
Segurança), r.o. 38-44.
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bestaande beginselen van behoorlijk bestuur 
een geschikt vehikel voor deze tweede rechts-
norm vormt.48

Vervolgens zijn er drie opties om transpa-
rantie te erkennen binnen het Nederlandse 
bestuursrecht: (i) erkenning als een alge-
meen beginsel van behoorlijk bestuur, (ii) 
erkenning als een verplichting die onderdeel 
is van het (formele) gelijkheidsbeginsel of 
(iii) contextuele erkenning als ‘beginsel van 
verdelingsrecht’. De eerste optie wijst de 
staatsraad advocaat-generaal af, omdat de 
ontwikkeling van de transparantieverplich-
ting tot een algemeen beginsel vooralsnog 
onvoldoende ver gevorderd is. Omdat hij ver-
der de tweede optie als ‘wat te conservatief ’ 
beschouwt, spreekt hij zijn voorkeur uit voor 
de derde optie: contextuele erkenning van 
transparantie als ‘beginsel van verdelings-
recht’. Juist omdat ten aanzien van de verde-
ling van schaarse vergunningen de inhoud 
van transparantie wel voldoende is uitge-
kristalliseerd via de norm van ‘een passende 
mate van openbaarheid’ en transparantie 
zijns inziens meerwaarde heeft ten opzichte 
van andere beginselen, is binnen deze verde-
lingscontext erkenning van transparantie als 
beginsel mogelijk.49 

De staatsraad advocaat-
generaal spreekt zijn voorkeur 
uit voor de derde optie: 
contextuele erkenning van 
transparantie als ‘beginsel 
van verdelingsrecht

4.3 Transparantie als afgeleide van het 
gelijkheidsbeginsel
In haar uitspraak van 2 november 2016 
sluit de Afdeling zich aan bij de voorgestelde 
tweedeling tussen de mededingingsnorm en 
de verplichting om ‘een passende mate van 
openbaarheid’ te verzekeren.50 Ook volgens 
de Afdeling vloeit de mededingingsnorm 
voort uit het gelijkheidsbeginsel, dat in deze 
context strekt tot het bieden van gelijke 
kansen. Over de rechtsgrondslag van de 
‘informatieverplichting’ lijkt de Afdeling 
daarentegen te zwijgen. Bij de concrete toe-
passing van deze rechtsnorm in de uitspraak 
blijkt echter dat het ontbreken van een 
passende mate van openbaarheid volgens de 
Afdeling in strijd is met de transparantie-
verplichting,51 die op haar beurt voortvloeit 
uit het gelijkheidsbeginsel.52 Daarmee kiest 
de Afdeling ten aanzien van de rechtsgrond-

slag voor de informatieverplichting dus voor 
de tweede, conservatieve optie van de staats-
raad advocaat-generaal. 

Het primaire belang van deze uitspraak is 
dat beide rechtsnormen de status van ‘alge-
mene regels van verdelingsrecht’ verkrijgen, 
zodat hun toepassing niet meer afhankelijk 
is van de omstandigheid of de schaarse ver-
gunning een (duidelijk) grensoverschrijdend 
belang heeft of een economische activiteit be-
treft. Daarnaast geeft deze uitspraak echter 
ook een nieuwe impuls aan de bezinning op 
de rechtsgrondslagen van deze ‘verdelings-
normen’. Aan de hand van de geschiedenis 
van het parallellenpostulaat van Euclides 
kan dit worden geïllustreerd.

Over de rechtsgrondslag van 
de ‘informatieverplichting’ 
lijkt de Afdeling te zwijgen

5 Vier lessen van Euclides

5.1 Contextualisering van rechtsbeginselen
Euclides definieert een ‘rechte lijn’ als een 
lijn die gelijk ligt met de punten hierop. Een 
rechte lijn is daarmee de kortste verbinding 
tussen twee punten. Doorgaans wordt hierbij 
gedacht aan een rechte lijn in het platte vlak, 
maar dat is niet noodzakelijk. Wanneer deze 
associatie met het platte vlak wordt losgela-
ten, zijn ook andere ‘rechte lijnen’ denkbaar. 
Zo ligt een zogeheten ‘grootcirkel’53 op een 
bol eveneens gelijk met de punten hierop en 
bevat zij de kortste verbinding tussen twee 
punten op de bol.

A

B

Evenzo dwingt de juridische definitie van 
‘gelijke behandeling’ tot differentiatie. Bij 
vergunningverlening zal doorgaans worden 
gedacht aan gelijke uitkomsten: indien twee 

36 Succhi di Frutta, r.o. 111; 
HvJ EU 16 februari 2012, 
ECLI: EU: C: 2012: 80 (Costa 
en Cifone), r.o. 73. Evenzo 
wordt het vertrouwens-
beginsel beschouwd als 
een rechtstreeks uitvloei-
sel (corollarium) van het 
rechtszekerheidsbeginsel 
(zie HvJ EG 10 september 
2009, ECLI: EU: C: 2009: 539 
(Plantanol), r.o. 46).

37 N.J. Higham, Handbook for 
Writing for the Mathematical 
Sciences, Philadelphia: SIAM 
1998, p. 16.

38 Costa en Cifone, r.o. 92.
39 Zie T. Tridimas, The General 

Principles of EU law, Oxford: 
Oxford University Press 
2006, p. 1, die ook spreekt 
van ‘axiomatische beginse-
len’ (p. 3).

40 Tridimas 2006, p. 1.
41 Zie met verdere verwijzingen 

Buijze 2013, p. 66-67.
42 Zie ook A.W.G.J. Buijze, ‘Het 

transparantiebeginsel naar 
Nederlands recht: een visie 
geïnspireerd op het EU-
recht’, JBplus 2016-4, p. 242.

43 Zie uitgebreider Buijze 
2013, p. 63-68, over deze 
verhouding tussen rechts-
beginselen en rechtsregels 
en Buijze 2013, p. 73-76, over 
de positie van transparantie 
daarbinnen.

44 Zo worden in de zestiende 
druk van Hoofdstukken van 
bestuursrecht twee nieuwe 
rechtsbeginselen geïntrodu-
ceerd, waaronder het trans-
parantiebeginsel. Zie H.D. 
van Wijk/W. Konijnenbelt & 
R.M. van Male, Hoofdstuk-
ken van bestuursrecht, 
Deventer: Kluwer 2014.

45 G.J. Wiarda, Algemene 
beginselen van behoorlijk 
bestuur (VAR-reeks 24), 
Haarlem 1952, p. 55-94, on-
derscheidt de beginselen van 
fair play, zorgvuldigheid, 
zuiverheid van oogmerk, 
evenwichtigheid en rechts-
zekerheid.

46 P. Nicolaï, Beginselen van 
behoorlijk bestuur, Deventer: 
Kluwer 1990, p. 224-229.

47 Nicolaï 1990, p. 237-238.
48 Conclusie A-G Widders-

hoven, punt 6.10.
49 Conclusie A-G Widders-

hoven, punten 6.11 tot en 
met 6.14.

50 Speelautomatenhal Vlaar-
dingen, r.o. 8.

51 Speelautomatenhal Vlaar-
dingen, r.o. 12 (slot).

52 Speelautomatenhal Vlaar-
dingen, r.o. 15.

53 Een grootcirkel is een cirkel 
op een boloppervlak waarvan 
de straal gelijk is aan de 
straal van de bol (zoals de 
evenaar op de aardbol).
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aanvragers in gelijke mate voldoen aan de 
eisen voor vergunningverlening, moet aan 
hen beiden een vergunning worden verleend. 
Maar bij schaarse vergunningen is dat juist 
onmogelijk vanwege het vergunningenpla-
fond,54 zodat gelijke behandeling van gelijke 
gevallen op een andere wijze moet worden 
gerealiseerd. De Afdeling geeft hiervan blijk 
door het gelijkheidsbeginsel binnen de context 
van de verdeling van schaarse vergunningen 
te concretiseren in het beginsel van gelijke 
kansen.55 Met deze benadering nodigt de Afde-
ling uit om bestaande rechtsbeginselen die 
relevant zijn voor de verdeling van schaarse 
vergunningen, eerst te contextualiseren alvo-
rens nieuwe beginselen te introduceren.

5.2 Meerdere rechtsbeginselen als rechts-
grondslag
In de tweede plaats roepen de Elementen van 
Euclides de vraag op waarom een (ongeschre-
ven) rechtsnorm tot één unieke rechtsgrond-
slag zou moeten worden herleid. Voor het 
bewijs van de stelling dat de som van de drie 
hoeken van een driehoek gelijk is aan 180 
graden, zijn immers ook meerdere postulaten 
nodig.

Met name Buijze heeft in dit verband 
meermalen erop gewezen dat transparantie 
diverse waarden beoogt te realiseren, zoals 
gelijkheid, rechtszekerheid en controle van 
het bestuur.56 Om die reden zou transparantie 
niet op slechts één van deze beginselen, zoals 
het gelijkheidsbeginsel, moeten worden geba-
seerd, maar als een zelfstandig beginsel van 
behoorlijk bestuur moeten worden erkend dat 
ook betekenis heeft buiten de context van de 
verdeling van schaarse vergunningen.57 

Mijns inziens is ook een andere benade-
ring mogelijk, namelijk het afleiden van een 
bepaalde rechtsnorm uit een combinatie 
van meerdere rechtsbeginselen. Als we ons 
specifiek richten op het creëren van mede-
dingingsruimte bij de verdeling van schaarse 
vergunningen, dan kunnen gelijke kansen 
voor aanvragers op verschillende wijzen 
worden gerealiseerd: (i) door het ontbreken 
van een oproep tot mededinging, waar-
door geen enkele gegadigde expliciet wordt 
uitgenodigd om een aanvraag in te dienen, 
(ii) door een ‘kale’ oproep tot mededinging 
waarbij elke poten tiële gegadigde uitsluitend 
wordt geïnformeerd over het feit dat een 
schaarse vergunning beschikbaar is zonder 
nadere informatie over het aantal beschikbare 
vergunningen, de verdelingsprocedure en 
het aanvraagtijdvak, of (iii) door een volledig 
‘aangeklede’ oproep tot mededinging, waarbij 

vooraf en gelijktijdig zoveel mogelijk informa-
tie over de verdeling ter beschikking wordt 
gesteld aan alle potentiële gegadigden. Dat er 
een rechtsnorm bestaat die verplicht tot deze 
laatste optie, kan niet enkel worden afgeleid 
uit het gelijkheids beginsel: alle drie opties 
zijn in het licht van dit beginsel gelijkwaardig. 
Wel kan deze rechtsnorm worden afgeleid uit 
een combinatie van het gelijkheidsbeginsel en 
het rechtszekerheidsbeginsel: als niet alleen 
wordt vereist dat aanvragers gelijk worden 
behandeld, maar ook dat de toepassing van 
rechtsregels duidelijk en voorzienbaar moet 
zijn,58 resteert slechts de derde optie. De 
verplichting om mededingingsruimte op een 
transparante wijze te creëren vloeit dan niet 
enkel voort uit het rechtszekerheidsbeginsel 
of het gelijkheidsbeginsel, maar juist uit de 
combinatie van beide beginselen.

In Euclidische termen behoort 
de informatieverplichting 
dus kennelijk tot de 
verdelingsnormen waarvoor 
de introductie van een extra 
beginsel niet noodzakelijk is

5.3 Alsnog een extra beginsel van 
verdelingsrecht?
Met de keuze voor transparantie als afgeleide 
van het gelijkheidsbeginsel kiest de Afdeling 
ervoor om niet een nieuw rechtsbeginsel te 
introduceren, maar de rechtsnorm van een 
passende mate van openbaarheid te herleiden 
tot (een van) de bestaande algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur. In Euclidische ter-
men behoort deze informatieverplichting dus 
kennelijk tot de verdelingsnormen waarvoor 
de introductie van een extra beginsel niet 
noodzakelijk is.59 

Dit betekent nog niet dat alle ongeschreven 
verdelingsnormen kunnen worden herleid 
tot bestaande algemene rechtsbeginselen. 
Opvallend in dit verband is dat de Afdeling 
niet alle verdelingsnormen overneemt die de 
staatsraad advocaat-generaal in zijn conclusie 
heeft geïdentificeerd.60 Het is niet duidelijk of 
onzekerheid over de rechtsgrondslag hierbij 
een rol heeft gespeeld, maar wanneer deze 
(of andere) verdelingsnormen niet kunnen 
worden herleid tot de bestaande rechtsbegin-
selen, kan erkenning van een extra ‘beginsel 
van verdelingsrecht’ alsnog noodzakelijk zijn 
om deze (ongeschreven) verdelingsnormen 
van een rechtsgrondslag te voorzien. Zoals 
het parallellenpostulaat niet geldt buiten het 

54 Aangenomen dat de rech-
ten ondeelbaar zijn en dat 
het achterwege laten van 
een verdeling geen optie 
is (zie Wolswinkel 2013, 
p. 443-445).

55 Zie nader over de verschil-
lende betekenissen van het 
gelijkheidsbeginsel: Drah-
mann 2015, p. 364-366.

56 Buijze 2013, p. 273-276. 
Zie over de relatie tussen 
transparantie, rechts-
zekerheid en rechtsgelijk-
heid ook S. Prechal & M. 
de Leeuw, ‘Dimensions 
of Transparency: The 
Building Blocks for a New 
Legal Principle’, Review of 
European Administrative 
Law 2007, p. 51-62.

57 Zie Buijze 2016.
58 Costa en Cifone, r.o. 76.
59 Zo heeft Euclides voor 

het bewijs van zijn eerste 
28 stellingen het vijfde 
postulaat niet nodig.

60 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 
18 oktober 2001, ECLI: 
EU: C: 2001: 553 (SIAC), 
waar uit de transparantie-
verplichting drie andere 
eisen worden afgeleid.
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platte vlak, zo heeft een dergelijk ‘beginsel 
van verdelingsrecht’, anders dan de derde op-
tie van de staatsraad advocaat-generaal, juist 
niet de strekking om ook buiten het verde-
lingsrecht te worden toegepast.61 Een moge-
lijke kandidaat voor een dergelijk aanvullend 
beginsel van verdelingsrecht zou bijvoorbeeld 
een ‘mededingingsbeginsel’62 kunnen zijn dat 
extra eisen stelt aan de keuze van de verde-
lingsprocedure. Bestaande algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur, zoals het gelijk-
heidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel 
en het zorgvuldigheidsbeginsel, staan name-
lijk indifferent tegenover deze keuze van het 
bestuursorgaan voor een bepaalde verdelings-
procedure (loting, veiling, vergelijkende toets, 
verdeling op volgorde van binnenkomst, et 
cetera).63 Een verdelingsnorm die een zekere 
hiërarchie aanbrengt tussen deze verdelings-
procedures, zal dus moeten worden gebaseerd 
op een andere rechtsgrondslag ofwel op een 
ander ‘beginsel van verdelingsrecht’.

Tevens leert de geschiedenis van het paral-
lellenpostulaat dat het ‘bewijs’ van de Afde-
ling, waarbij transparantie wordt afgeleid 
uit (een van) de bestaande beginselen, alsnog 
een fout in de redenering zou kunnen be-
vatten, omdat gebruik is gemaakt van een 
onuitgesproken veronderstelling die toch niet 
is te herleiden tot de bestaande beginselen 
van behoorlijk bestuur. Zo heeft de Afdeling 
al eerder gebruik gemaakt van een (extra) 
beginsel van ‘kenbaarheid’ dat qua inhoud 
sterke gelijkenis vertoont met transparantie.64 
Een dergelijke impliciete veronderstelling in 
de argumentatie die niet kan worden herleid 
tot de bestaande beginselen, zou alsnog tot de 
erkenning van transparantie (of kenbaarheid) 
als zelfstandig rechtsbeginsel kunnen leiden.

De geschiedenis van het 
parallellenpostulaat leert dat 
het ‘bewijs’ van de Afdeling, 
waarbij transparantie wordt 
afgeleid uit (een van) de 
bestaande beginselen, alsnog 
een fout in de redenering 
zou kunnen bevatten

5.4 Verdelingsrecht en overig bestuursrecht
Indien bij de verdeling van schaarse vergun-
ningen inderdaad een extra beginsel geldt dat 

61 Vgl. Nicolaï 1990, p. 223, 
die stelt dat een begin-
sel dat slechts gelding 
heeft binnen een bepaald 
rechtsterrein, niet de 
status van algemeen 
rechtsbeginsel toekomt.

62 Zie A. Sanchez-Graells, ‘A 
deformed principle of com-
petition? The subject ive 
drafting of Article 18(1) of 
Directive 2014/24’, in: G. 
Skovgaard Ølykke & A. 
Sanchez-Graells (red.), Re-
formation or Deformation 
of the EU Public Procure-
ment Rules, Cheltenham: 
Edward Elgar 2016, p. 80-
100.

63 Zie Speelautomatenhal 
Vlaardingen, r.o. 12 en 
CBb 21 april 2011, AB 
2011/192, m.nt. J.M.J. van 
Rijn van Alkemade (Zon-
dagavondwinkel Uden).

64 Zie noot 21.
65 Zie over de verhouding 

tussen bestuursrecht 
en verdelingsrecht: Van 
Ommeren 2004, p. 72, en 
Wolswinkel 2013, p. 27-28.

niet kan worden herleid tot de bestaande alge-
mene beginselen, rijst tot slot de vraag of voor 
het bestuursrecht dat geen verdelingsrecht is 
ofwel het bestuursrecht dat geen betrekking 
heeft op de verdeling van schaarse publieke 
rechten,65 eveneens een vijfde beginsel kan 
worden geformuleerd. Dat beginsel kan welis-
waar samenhangen met noties van transpa-
rantie of mededinging, maar zal buiten de 
genoemde verdelingscontext toch een andere 
strekking moeten hebben. Zoals de discussie 
over het (on)zelfstandige karakter van het vijf-
de postulaat uiteindelijk ertoe dwong om de 
betekenis van dit postulaat buiten het platte 
vlak te doordenken, zo dwingt deze uitspraak 
van de Afdeling uiteindelijk tot overdenking 
van de grotere vraag hoe andere terreinen 
van het bestuursrecht zich verhouden tot het 
bestuursrecht dat verdelingsrecht is.

Vooralsnog heeft de Afdeling 
zich echter binnen het platte 
vlak gehouden en zelfs nog geen 
vijfde postulaat nodig gehad

6 Slot
Met de erkenning dat het parallellenpostulaat 
niet logisch voortvloeide uit de vier andere 
postulaten, werd de weg geopend naar nieuwe 
vormen van meetkunde buiten het klassieke 
platte vlak. De Afdeling gaat nog niet zover, 
nu transparantie niet wordt erkend als zelf-
standig rechtsbeginsel, maar wordt afgeleid 
uit het gelijkheidsbeginsel. Wel vormt deze 
uitspraak de erkenning van het ‘eigen’ karak-
ter van bestuursrechtelijke vraagstukken die 
spelen bij de verdeling van schaarse vergun-
ningen. Dit ‘verdelingsrecht’ onderscheidt zich 
van andere delen van het bestuursrecht zoals 
de meetkunde in het platte vlak zich onder-
scheidt van andere vormen van meetkunde. 

Deze parallel met de meetkunde biedt een 
richting voor de verdere ontwikkeling van het 
verdelingsrecht en het overige bestuursrecht. 
Bestuursrechters zullen steeds op axiomati-
sche wijze moeten motiveren waarom een be-
paalde verdelingsnorm wel of niet kan worden 
herleid tot een algemeen rechtsbeginsel of een 
combinatie van rechtsbeginselen. Vooralsnog 
heeft de Afdeling zich echter binnen het platte 
vlak gehouden en zelfs nog geen vijfde postu-
laat nodig gehad.


