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1. Inleiding 
 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Gorter kan het niet hebben geweten, maar deze woorden zijn 

bij uitstek van toepassing op bestuursrechtjuristen. Want voor de gemeenschap van beoefenaren van 

het bestuursrecht brengt de Mei ieder jaar niet alleen vogels en bloemen, maar ook nieuwe VAR-

preadviezen. Dit jaar heeft het VAR-bestuur hoog ingezet. Het stelt één van de fundamenten van ons 

bestuursrecht ter discussie. Sinds 1994 behoort tot het ABC van ons bestuursrecht dat de 

bestuursrechter slechts oordeelt over besluiten (art. 8:1 Awb). In een vakgebied vol wegwerp-

wetgeving is dat één van onze weinige zekerheden.  

 Maar ook aan deze zekerheid wordt gemorreld. Al geruime tijd wordt van vele kanten steeds 

vaker de vraag gesteld of het besluitbegrip nog wel voldoet als enige toegangspoort tot de 

bestuursrechter. De VAR heeft zich daar eerder mee beziggehouden. In 2004 verscheen het rapport 

"De toekomst van de rechtsbescherming" van een door de VAR ingestelde commissie onder leiding 

van J.E.M. Polak. Deze Commissie stelde voor de rechtsmacht van de bestuursrechter uit te breiden 

voorbij het besluit. Ook anderen hebben daarvoor gepleit. Dit jaar vond het VAR-bestuur het kennelijk 

tijd om maar eens een jaarvergadering aan deze discussie te wijden. Dat is een moedige beslissing. 

Een VAR-jaarvergadering vragen om het besluitbegrip los te laten, dat is toch zoiets als de Vereniging 

van binnenschippers vragen de steven naar open zee te wenden. De VAR vraagt ons om vertrouwde 

bakens achter ons te laten en op avontuur te gaan. 

 Om dit avontuur voor te bereiden heeft het VAR-bestuur onder de overkoepelende titel "Het 

besluit voorbij" drie preadviezen besteld van vier preadviseurs: 

 F.J. (Frank) van Ommeren en P.J. (Pim) Huisman, respectievelijk hoogleraar en universitair 

docent aan de VU Amsterdam, geven onder de titel "Van besluit naar rechtsbetrekking: een 

groeimodel" een toekomstvisie vanuit een meer conceptuele benadering; 

 G.A. (Gerrit) van der Veen, advocaat te Rotterdam, benadert onder de titel "Bestuursrechtelijke 

rechtsbescherming voorbij het besluit" de problematiek meer vanuit enkele concrete knelpunten 

in het positieve recht; 

 K.J. (Kars) de Graaf, universitair hoofddocent te Groningen, gaat onder de titel "Verzoek naast 

beroep? Een rechtsvergelijkend perspectief" na in hoeverre het Franse en het Duitse bestuursrecht 

inspiratie bieden voor oplossingen.  

 De vier heren sluiten af met een korte gezamenlijke slotbeschouwing. 

Het is één van de tradities van de VAR dat interveniënten en besprekers altijd zeggen dat wij dit jaar 

weer mooie preadviezen hebben. Voor de preadviezen van Van Ommeren en Huisman en De Graaf zet 

ik die traditie met overtuiging voort. Over het preadvies van Van der Veen ben ik minder enthousiast. 

Ik zal dit toelichten. Daartoe zal ik de eerste twee preadviezen samenvattten en van commentaar 

voorzien. Bij het preadvies van De Graaf bleken samenvatting en commentaar zo natuurlijk samen te 

gaan, dat ik die niet geforceerd heb gescheiden. Ik sluit af met enkele algemene opmerkingen. 
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2. Het probleem 
 

Alle preadviseurs stellen dat het besluitbegrip niet langer voldoet als maatstaf voor de toegang tot de 

bestuursrechter en gaan op zoek naar alternatieven. Anders gezegd: zij vinden dat de rechtsmacht van 

de bestuursrechter moet worden uitgebreid en gaan na hoe dat zou moeten. Dat geeft mij meteen twee 

opmerkingen in de pen: 

 Het gaat dus niet over het "afschaffen" van het besluitbegrip. In confesso is dat het besluit en de 

actie tot vernietiging daarvan centrale elementen van ons bestuursrecht zullen blijven. De vraag is 

slechts of er iets bij moet komen.  

 De preadviseurs beschouwen als gegeven dat er een bestuursrechter is. Dat is niet 

vanzelfsprekend. Wij zouden het beslechten van geschillen met de overheid ook aan de 

burgerlijke rechter kunnen overlaten. Niemand bepleit dat (zeker ik niet), maar het is opmerkelijk 

dat de preadviseurs de vraag niet stellen (Van der Veen en De Graaf) of niet echt beantwoorden 

(Van Ommeren en Huisman, par. 7.1
1
). Pas als wij weten met welk doel de bestuursrechter in het 

leven is geroepen, kunnen wij beoordelen of het besluitbegrip dit doel bereikt. Wie pleit voor 

uitbreiding van de rechtsmacht van de bestuursrechter, vindt kennelijk dat de bestuursrechter iets 

nuttigs doet. Als bestuursrechter ben ik het daar natuurlijk mee eens. Toch had ik graag gelezen 

wat wij dan precies goed doen. Dat zou helpen om anderen te overtuigen dat wij het vaker zouden 

moeten doen.  

 

 

3. Van Ommeren en Huisman 
 

3.1  Het preadvies 
Van Ommeren en Huisman beginnen hun preadvies met een onderscheid tussen de kern van het 

bestuursrecht en het omringende bestuursrecht. Besluiten zijn de kern. Het omringende bestuursrecht 

bestaat uit allerlei handelingen van het bestuur die geen besluiten zijn, zoals: 

 handelingen ter voorbereiding of uitvoering van een besluit; 

 andere, niet aan een besluit gerelateerde, feitelijke handelingen; 

 meerzijdige
2
 rechtshandelingen, zoals overeenkomsten; 

 privaatrechtelijke rechtshandelingen van het bestuur. 

Dit onderscheid is ontleend aan het rapport van de Commissie Rechtsbescherming van de VAR uit 

2004. Omdat hij daar zelf te bescheiden voor is, vermeld ik maar even dat het Van Ommeren was die 

het onderscheid in die Commissie - waarvan wij beiden lid waren - introduceerde.  

 Het onderscheid is van belang om het debat af te bakenen. De kern van het bestuursrecht is niet in 

geschil. Iedereen vindt dat de bestuursrechter besluiten moet kunnen vernietigen. Het debat gaat over 

de vraag in hoeverre de bestuursrechter ook de periferie moet kunnen betreden.  

 Om die vraag te beantwoorden gaan Van Ommeren en Huisman in hoofdstuk 2 terug naar de 

oorsprong van het besluitbegrip. Zij komen dan uit bij Van der Pot, die - op het voetspoor van de 

Duitse rechtsgeleerde Otto Mayer - in 1932 het beschikkingsbegrip introduceerde. Dan wordt snel 

duidelijk dat het beschikkingsbegrip toen niet bedoeld was om de rechtsmacht van de bestuursrechter 

af te bakenen. In 1932 waren er nog niet zoveel bestuursrechters en was het bestuursrecht weinig meer 

dan een verzameling bijzondere wetten. Van der Pot wilde de aan die bijzondere wetten 

gemeenschappelijke vraagstukken in kaart brengen. Hij concludeerde dat bestuursrecht bestaat uit de 

formele en materiële regels over de geldigheid van eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandelingen 

van bestuursorganen. Deze rechtshandelingen noemde hij beschikkingen. Vergelijk thans artikel 1:3 

Awb. 

 

                                                      
1
 Ik beschik bij het schrijven nog niet over de gedrukte versie en verwijs daarom uitsluitend naar paragrafen, niet 

naar pagina's. 
2
 Hoewel het element "eenzijdig" niet voorkomt in de definitie van "besluit" in artikel 1:3 Awb, merken de 

auteurs, in navolging van vele anderen, terecht op dat de wetgever en de rechtspraak het niettemin 

veronderstellen. 
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 De auteurs beschrijven vervolgens hoe dit beschikkingsbegrip in de Wet BAB van 1964 en de 

Wet Arob van 1976 toch als maatstaf voor de rechtsmacht van de bestuursrechter is gebruikt. Helaas 

vertellen zij niet waarom. In de Ambtenarenwet 1929 en de Wet administratieve rechtspraak 

bedrijfsorganisatie van 1958 was de maatstaf nog "besluiten of handelingen". Waarom is in 1964 

gekozen voor een beperking tot beschikkingen? Ik vermoed omdat de Wet BAB en de Wet Arob veel 

algemener waren dan eerdere rechtsbeschermingswetten en men bang was om de deur te wijd open te 

zetten. In ons land bestond immers tot ver in de twintigste eeuw de nodige weerstand tegen 

rechterlijke controle van het bestuurshandelen. Maar ik had het graag iets preciezer gelezen. 

 De Awb-wetgever van 1994 bouwde weer voort op de Wet Arob. Het besluitbegrip van de Awb 

is gelijk aan het beschikkingsbegrip van Van der Pot plus de eenzijdige publiekrechtelijke 

rechtshandelingen van bestuursorganen met een algemene strekking. Deze uitbreiding met besluiten 

van algemene strekking was in 1994 nog enigszins gewaagd, maar heeft geen noemenswaardige 

problemen gegeven en is sindsdien onomstreden. 

 De inkt van de Awb was amper droog of het besluitbegrip begon alweer te knellen. Van 

Ommeren en Huisman constateren na een analyse van het besluitbegrip aan de hand van de 

samenstellende elementen (bestuursorgaan, rechtshandeling, publiekrechtelijk, eenzijdig) dat het 

omringende bestuursrecht er voor een groot deel buiten valt. Dit deel van het preadvies had wat mij 

betreft korter gekund, omdat het voor ieder VAR-lid bekende stof zou moeten zijn.  

 Belangrijker is dat de auteurs in hoofdstuk 3 constateren dat het huidige besluitbegrip een reeks 

problemen oproept. Deze vallen volgens mij (de auteurs maken geen expliciete indeling) in drie 

groepen uiteen: 

 er zijn bestuurshandelingen die ten onrechte buiten de rechtsmacht van de bestuursrechter vallen. 

Als voorbeeld noemen zij onder meer bestuurlijke rechtsoordelen en publiekrechtelijke 

overeenkomsten, in het bijzonder bevoegdhedenovereenkomsten. Dit laatste voorbeeld is niet 

heel verrassend: Huisman is bij Van Ommeren gepromoveerd op bevoegdhedenovereenkomsten;
3
 

 er zijn bestuurshandelingen die binnen de rechtsmacht van de bestuursrechter vallen, maar slechts 

door het geforceerd oprekken van het besluitbegrip. Dat is het "strategisch" besluitbegrip: de 

bestuursrechter bestempelt een handeling tot besluit omdat hij vindt dat er beroep bij de 

bestuursrechter moet openstaan. In theorie zou hij andersom moeten redeneren. Het bekendste 

voorbeeld is het zuiver schadebesluit. Maar er zijn veel oudere voorbeelden. Wat wij thans een 

last onder bestuursdwang noemen, heette begin jaren zeventig van de vorige eeuw nog een 

waarschuwing politiedwang. In de aanloop naar de Wet Arob waren de geleerden het er over eens 

dat dat geen beschikking was, maar slechts de aankondiging van een feitelijk handelen.  Amper 

een jaar na inwerkingtreding van de Wet Arob oordeelde de Afdeling anders.
4
 Op die uitspraak 

berust de hele tegenwoordige rechtspraak over handhaven en gedogen. 

 soms valt de bestuurlijke besluitvorming over een bepaalde kwestie uiteen in een reeks 

deelbeslissingen. Titel 4.4 Awb biedt een voorbeeld: naast de beschikking tot vaststelling van een 

geldschuld zijn er allerlei nevenbeslissingen, bijvoorbeeld over rente en uitstel van betaling. Dan 

dient zich een dilemma aan. Als de nevenbeschikkingen geen besluiten zijn, vallen zij buiten de 

rechtsmacht van de bestuursrechter en wordt de beslechting van één geschil over meer rechters 

verdeeld. Als de nevenbeschikkingen wel allemaal besluiten zijn, moet de belanghebbende in 

dezelfde kwestie meermalen beroep instellen. De wetgever heeft in dit geval gekozen voor 

laatstgenoemde benadering en de nadelen verzacht door een concentratiebepaling: een beroep 

tegen de hoofdbeslissing richt zich van rechtswege ook tegen de nevenbeslissingen. Maar dat 

blijft een beetje kunst- en vliegwerk. 

 Een ander voorbeeld is het (dankzij Van Ommeren
5
) tegenwoordig populaire onderwerp van de 

verdeling van schaarse publieke rechten. Ook daarbij hebben wij te maken met een reeks 

besluiten: de openstelling van de procedure en de vaststelling van de gunningscriteria, de 

toelating tot de procedure en de uiteindelijke verdeling of gunning. Actuele discussies over voor 

wie wanneer rechtsbescherming moet openstaan, moeten nu worden gewrongen in de mal van de 

                                                      
3
 P.J. Huisman, De bevoegdhedenovereenkomst (diss. VU Amsterdam 2012), Den Haag: BJu 2012. 

4
 Afd. rechtspraak RvS 7 oktober 1977, AB 1978, 77 (volière Eemnes). 

5
 F.J. van Ommeren, Schaarse vergunningen (oratie VU Amsterdam 2004), Decenter: Kluwer 2004. 
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eigenlijk minder relevante vraag welke deelbeslissing een besluit is. Dat zou eenvoudiger moeten 

kunnen. 

 

De oplossing voor deze problemen ligt volgens de auteurs in een uitbreiding van de rechtsmacht van 

de bestuursrechter. Maar hoever moet deze uitbreiding gaan? De auteurs opperen (par. 4.6) de 

mogelijkheid dat de bestuursrechter zou kunnen oordelen over alle geschillen over "bestuurlijke 

rechtsbetrekkingen". Daaronder verstaan zij alle rechtsbetrekkingen waarbij een bestuursorgaan partij 

is. Dit begrip is naar hun oordeel echter niet geschikt als maatstaf voor de toegang tot de 

bestuursrechter, omdat het veel te ruim is. Zij wijzen in dat verband op het Franse recht. In Frankrijk is 

uitgangspunt dat de bestuursrechter oordeelt over geschillen met bestuursorganen. Maar in de praktijk 

hebben de Fransen op dit uitgangspunt vele uitzonderingen moeten maken om tot een hanteerbar 

stelsel te komen. 

 De auteurs geven daarom de voorkeur aan een beperktere maatstaf. Daartoe introduceren zij in 

hoofdstuk 4 het (samengestelde
6
) begrip "bestuursrechtelijke rechtsbetrekking". Dat beschrijft een 

deelverzameling van de bestuurlijke rechtsbetrekkingen. Een geschil gaat volgens de auteurs over een 

bestuursrechtelijke rechtsbetrekking als het gaat over: 

 een besluit; 

 een meerzijdige bestuursrechtelijke rechtshandeling van een bestuursorgaan; 

 een aan een besluit gerelateerde feitelijke handeling van een bestuursorgaan. 

 Zoals de auteurs aangeven, komt dit er op neer dat zij twee elementen van het traditionele 

besluitbegrip relativeren en twee andere handhaven. Zij handhaven het element "bestuursorgaan" en de 

jurisprudentie daarover. Zij handhaven voorts het element "publiekrechtelijk", met dien verstande dat 

zij opmerken dat de aanduiding "bestuursrechtelijk" zuiverder is, omdat niet bedoeld is om 

strafrechtelijke en zuiver staatsrechtelijke rechtsbetrekkingen in te sluiten.  

 Het element "eenzijdig" kan volgens de auteurs worden gemist. Zij menen dat de bestuursrechter 

ook zou moeten kunnen oordelen over overeenkomsten die bestuursrechtelijk zijn omdat zij gaan over 

de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden (bevoegdhedenovereenkomsten) of over de 

uitvoering van besluiten (uitvoeringsovereenkomsten). Dit roept onmiddellijk de vraag op of dan ook 

bestuursorganen een vordering bij de bestuursrechter zouden moeten kunnen instellen. De auteurs 

beantwoorden deze vraag in hoofdstuk 5 bevestigend. 

 De auteurs relativeren voorts het element "rechtshandeling". De bestuursrechter zou ook moeten 

kunnen oordelen over feitelijke handelingen van bestuursorganen, mits die voldoende nauw verband 

houden met een besluit. Als voorbeelden noemen zij bestuurlijke rechtsoordelen en meer in het 

algemeen de communicatie rond een besluit, waaronder beweerdelijk onjuiste inlichtingen van het 

bestuur. Zij werken dit later uit voor de casus van het bekende arrest Kuypers/Valkenswaard
7
 (par. 

7.7). Varkenshouder
8
 Kuypers had op advies van het gemeentebestuur geïnvesteerd in 

ammoniakrechten om een milieuvergunning te krijgen. Later bleek dat dat niet nodig was geweest. 

Maar volgens de HR was de gemeente niet aansprakelijk voor de door deze onjuiste inlichtingen 

veroorzaakte schade, omdat, kort gezegd, de inlichtingen deelden in de inmiddels ingetreden formele 

rechtskracht van de vergunning. Van Ommeren en Huisman vinden dit terecht een onwenselijke 

uitkomst en menen dat Kuypers een actie bij de bestuursrechter had moeten hebben.  

 Zelfstandig feitelijk bestuurshandelen, dat geheel los staat van een besluit, willen de auteurs 

buiten de rechtsmacht van de bestuursrechter houden, kort gezegd omdat dan het eind zoek is. Maar zij 

bieden enige ruimte om de bestuursrechter toch weer bevoegd te achten als dit zelfstandig feitelijk 

handelen een uitdrukkelijke wettelijke grondslag heeft. Dan is het immers wel af te bakenen. Als 

voorbeeld noemen de auteurs in dit verband het onmiddellijk handhaven van de openbare orde  

(par.4.5 en hoofdstuk 8). 

 In hoofdstuk 6 geven de auteurs vervolgens een beschouwing over de verhouding tussen publiek- 

                                                      
6
 De auteurs hebben het steeds over een begrippenpaar, maar dat is volgens mij een set van twee tegenover 

elkaar staande begrippen, zoals materieel en formeel of algemeen en bijzonder.  
7
 HR 9 september 2006, AB 2006, 286 m.nt. F.J. van Ommeren. 

8
 De VAR zou eens een bijeenkomst voor varkenshouders moeten organiseren. Geen enkele andere 

beroepsgroep levert een zo grote bijdrage aan onze werkgelegenheid. 
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en privaatrecht. Daar passeren de gemene en de gemengde rechtsleer enzovoort weer eens de revue. 

Zij sluiten zich aan bij de opvatting van Scheltema, die ook terug te vinden is in de memorie van 

toelichting bij de vierde tranche van de Awb:
9
 het privaatrecht is principieel niet van toepassing op 

bestuursrechtelijke verhoudingen, maar nodeloze verschillen tussen publiek- en privaatrecht moeten 

zoveel mogelijk worden vermeden.  

 Ik ben het met praktisch alles wat de auteurs in dit hoofdstuk schrijven eens, maar het heeft mij 

enige tijd gekost om te doorgronden welke functie het in hun betoog vervult. Uiteindelijk denk ik dat 

zij twee dingen willen duidelijk maken. Enerzijds betogen zij dat het materiële bestuursrecht niet 

slechts op besluiten, maar ook op in ieder geval een deel van de periferie van het bestuursrecht van 

toepassing is. Dat is de rechtvaardiging om de bestuursrechter daarover te laten oordelen. Anderzijds 

betogen zij dat niet alle geschillen waarop materieel bestuursrecht van toepassing is, voortaan bij de 

bestuursrechter zouden moeten komen. Uit het arrest Amserdam/Ikon, uit artikel 3:1, tweede lid, Awb, 

uit artikel 3:14 BW en (zo zou ik willen toevoegen) tegenwoordig ook uit bijvoorbeeld de Europese 

aanbestedingsregels, volgt immers dat op iedere overeenkomst waarbij een overheid(sorgaan) partij is, 

mede publiekrechtelijke regels van toepassing zijn. De auteurs vinden dat terecht onvoldoende reden 

om de bestuursrechter voor al die overeenkomsten bevoegd te maken. Maar over de precieze grens 

blijven zij een beetje vaag. 

 In hoofdstuk 7 pleiten de auteurs ten slotte voor een duaal stelsel. Naast het klassieke 

vernietigingsberoep zou er een verzoekschriftprocedure bij de bestuursrechter moeten komen voor 

geschillen over het perifere bestuursrecht. Die komt er binnenkort
10

 al voor geschillen over 

schadevergoeding, maar dat zou volgens de auteurs moeten worden uitgebreid tot andere geschillen 

over de periferie, waaronder met name geschillen over publiekrechtelijke overeenkomsten, maar ook 

besluitgerelateerde feitelijke handelingen. Daar horen dan ook ruimere uitspraakbevoegdheden bij. 

Feitelijke handelingen kun je nu eenmaal niet vernietigen.  

 De centrale stelling van dit preadvies is derhalve, dat de bestuursrechter moet kunnen oordelen 

over alle geschillen over bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen en daartoe ook over bijpassende 

uitspraakbevoegdheden moet beschikken. 

 

3.2  Commentaar 
Van Ommeren en Huisman hebben een prima preadvies geschreven. Zij doen wat wetenschappers 

moeten doen: zij proberen een coherente dogmatiek te ontwikkelen die enerzijds bestaande ad hoc 

oplossingen ordent en anderzijds aanknopingspunten biedt voor nieuwe oplossingen. Zij doen dat in 

een vlot geschreven, zeer leesbaar betoog. Ook dat moet worden gezegd, omdat het in de 

bestuursrechtelijke literatuur helaas niet vanzelfsprekend is. Maar uiteraard heb ik wel een paar 

kanttekeningen. Daar zijn recensenten namelijk voor. 

 De eerste kanttekening is dat ik aan dit preadvies geen "sense of urgency" heb overgehouden. De 

auteurs tonen aan dat onze dogmatiek rammelt. In hun voorstel wordt de bestaande rechtsmacht van de 

bestuursrechter op een minder geforceerde wijze onderbouwd, omdat de omweg via het besluitbegrip 

kan worden overgeslagen. Dat is voor ons zonder meer winst. Maar "ons" omvat slechts mensen die 

lid zijn van de VAR en een abonnement hebben op het NTB, de AB en de JB. Aan de rest van 

Nederland kan ik het niet eens uitleggen, laat staan dat zij er van wakker liggen. Anders gezegd: het is 

mij niet duidelijk welk maatschappelijk probleem achter dit dogmatisch probleem schuilgaat. Van 

Ommeren en ik waren beiden ooit wetgevingsjurist. Dus laat ik de vraag stellen die ik toen zou hebben 

gesteld: hoe overtuigen wij het parlement dat Nederland door dit voorstel een beter land wordt? 

 Iets concreter: ik ben het met de preadviseurs eens dat het dogmatisch zuiverder zou zijn als de 

bestuursrechter zou oordelen over bevoegdhedenovereenkomsten en overeenkomsten ter uitvoering 

van een besluit. Maar wat gaat er precies mis nu dat niet zo is? 

 Ik erken dat dit op andere punten duidelijker is. De uitkomst van het arrest Kuy-

                                                      
9
 Ook dat is niet helemaal toevallig. Van Ommeren had, toen hij nog wetgevingsjurist was, een groot aandeel in 

de totstandkoming van titel 4.4 (geldschulden) Awb. Hij werd daarbij gedurende enige maanden geassisteerd 

door een student-stagiair genaamd P.J. Huisman. It's a small world.  
10

 Naar verwachting treedt op 1 juli 2013 het schadevergoedingsdeel van de Wet nadeelcompensatie en 

schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in werking. 
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pers/Valkenswaard is inderdaad maatschappelijk onbevredigend. Hetzelfde geldt voor de bestaande 

jurisprudentie rond bestuurlijke rechtsoordelen. Er bestaat een maatschappelijke behoefte om vaker 

aan de bestuursrechter te kunnen vragen of iets (zonder vergunning) geoorloofd is. En er zijn reële 

problemen rond ketenbesluitvorming. 

 Maar dat brengt mij op een tweede kanttekening. De auteurs werken hun voorstel niet uit. In hun 

voorstel zou het onderscheid tussen besluitgerelateerde en zelfstandige feitelijke handelingen een 

belangrijk criterium voor de afbakening van de bevoegdheid van de bestuursrechter worden. Ik begrijp 

de gedachte daarachter. Maar waar ligt de grens? De preadviseurs schrijven dat het geen zin heeft om 

in een toekomstvisie details uit te werken, omdat toch onzeker is hoe de toekomst precies uitpakt. Dat 

vind ik te gemakkelijk. The devil is in the details, heren. 

 Neem de ketenbesluitvorming. De preadviseurs betogen daarover dat een bestuursrechtelijke 

rechtsbetrekking dynamisch is en zich in de tijd ontwikkelt. Dat is waar, maar geeft geen antwoord op 

de vraag wie wanneer waartegen beroep moet kunnen instellen. Bij de verdeling van schaarse rechten 

is de winst van hun voorstel dat niet meer van belang is welke beslissing een besluit is. Maar dat lost 

de praktische problemen niet op. Is de gunning aan bedrijf A ongeldig als bedrijf B ten onrechte van 

de selectieprocedure is uitgesloten? Maakt het daarbij uit of bedrijf B de selectiebeslissing binnen zes 

weken heeft aangevochten? Kan bedrijf C de gunning aan A nog aanvechten als het zelf niet aan de 

selectieprocedure heeft deelgenomen? Dergelijke vragen beantwoorden de preadviseurs niet. 

 De derde kanttekening is dat ook de dogmatische fundering van het voorstel van de preadviseurs 

te wensen overlaat. Daar wreekt zich dat de preadviseurs zich niet afvragen waarom wij een 

bestuursrechter hebben. Waarom willen de preadviseurs eigenlijk dat de bestuursrechter de periferie 

van het bestuursrecht betreedt? Het antwoord kan niet zijn dat de bestuursrechter betere 

rechtbescherming biedt dan de burgerlijke rechter. Menigeen wil betere rechtsbescherming tegen zijn 

zorgverzekeraar. Maar de auteurs stellen niet voor om geschillen met zorgverzekeraars onder de  

rechtsmacht van de bestuursrechter te brengen. Terecht, want dat zou in strijd zijn met artikel 112 van 

de Grondwet. Het gaat dus niet louter om betere rechtsbescherming. 

 Moet de periferie van het bestuursrecht dan onder de rechtsmacht van de bestuursrechter worden 

gebracht omdat daarvoor materieel bestuursrecht geldt? Hoofdstuk 6 van het preadvies wijst in die 

richting. Maar de auteurs geven zelf aan dat materieel bestuursrecht van toepassing is op iedere 

handeling van een bestuursorgaan. Tegelijk vinden zij dat de bestuursrechter niet over alle geachillen 

met bestuursorganen moet gaan. Ik ben het daar op zichzelf mee eens. Ik heb als bestuursrechter geen 

behoefte om te oordelen over een geschil tussen een gemeente en een nalatig ICT-bedrijf. Maar 

waarom dan wel over een geschil met een nalatige projectontwikkelaar aan wie grond is verkocht in 

ruil voor een wijziging van het bestemmingsplan? 

 De laatste kanttekening is dat wat de auteurs zeggen niet erg nieuw is. Ik ben het met hun 

voorstellen grotendeels eens. Maar dat was ik ook al met het betoog van Backes en Jansen in de 

bundel "15 jaar Awb"
11

 en met Schlössels in zijn oratie
12

. Ik zou zelfs zo arrrogant willen zijn om er 

op te wijzen dat ik een deel van wat de auteurs betogen ook al heb betoogd in mijn eigen VAR-

preadvies van 1999. Mijn vraag is dus wat wij sedert de vorige eeuw hebben bijgeleerd. 

 

 

4. Van der Veen 
 

4.1 Het preadvies 
Het preadvies van Van der Veen bestaat uit acht hoofdstukken. Na een inleiding gaat hoofdstuk 2 over 

"Rechtshandelingen, bestuurlijke standpunten en dergelijke". Om meteen eerlijk te zijn: "en 

dergelijke" in een hoofdstuktitel wekt geen vertrouwen. Je kunt net zo goed meteen zeggen dat je stuk  

geen focus heeft. Uiteindelijk blijkt dat Van der Veen wil dat er een bestuursrechtelijke 

spoedprocedure komt om een rechterlijk oordeel te krijgen over in het bijzonder twee soorten vragen: 

                                                      
11

 Ch. W. Backes, A.M.L. Jansen, De wederkerige rechtsbetrekking als panacee voor de gebreken van de 

"besluiten-Awb"?, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden en J.E.M. Polak (red.), 15 jaar Awb, Den Haag: BJu 2010, 

blz. 75-96. 
12

 R.J.N. Schlössels, Het besluitbegrip en draad van Ariadne (oratie Nijmegen 2003), Den Haag: BJu 2003. 
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 of voor een project een vergunning nodig is en 

 of een bepaalde handeling een overtreding oplevert. 

Het laatste voorstel doet Van der Veen in de context van "naming and shaming". Toezichthouders als 

de AFM en de NMa (tegenwoordig de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) kunnen een bedrijf 

veel schade berokkenen door de enkele aankondiging dat zij een boete of dwangsom gaan opleggen. 

Van der Veen wil daarover een snel oordeel van de rechter kunnen krijgen.  

 Hoofdstuk 3 gaat over "Transformatie". Daarin bepleit de Van der Veen dat sommige vaak als 

privaatrechtelijk beschouwde handeling beter als besluiten kunnen worden beschouwd. Concreet blijkt 

dat te gaan over beslissingen over het gebruik van de openbare ruimte en de toegang tot 

overheidskantoren. Van der Veen betoogt dat dergelijke beslissingen besluiten zijn. Ik ben dat met 

hem eens. Maar als deze problemen binnen het besluitmodel kunnen worden opgelost, wat doen zij 

dan in een preadvies dat over de beperkingen van het besluitmodel gaat?  

 Hoofdstuk 4 gaat volgens de titel over "samenhang en uitvoering". Onder die noemer veegt Van 

der Veen een reeks kwesties bij elkaar, zoals ketenbesluitvorming, inlichtingen rond besluitvorming en 

uitvoeringsovereenkomsten bij subsidies. Dat is weinig meer dan een omgevallen boekenkast.  

 Hoofdstuk 5 gaat over schadevergoeding. Hoofdstuk 6 behandelt de verzoekschriftprocedure in 

het burgerlijk procesrecht. Hoofdstuk 7 draagt de titel "Zelfstandige verzoeken en nevenvorderingen". 

Ook dat gaat over van alles en nog wat. Ik denk dat Van der Veen wil betogen dat er naast de 

beroepsprocedure tot vernietiging van het besluit een verzoekschriftprocedure moet komen. Hoofdstuk 

8, waarin Van der Veen betoogt dat het vernietigingsberoep slechts de "pater familias" van een hele 

familie van procedures bij de bestuursrechter zou moeten zijn, bevestigt dit. 

 

4.2 Commentaar 
U heeft uit de toonzetting van de vorige paragraaf vast al begrepen, dat ik het preadvies van Van der 

Veen teleurstellend vind. Ik heb twee hoofdbezwaren. Het eerste is zijn wijdlopige betoogtrant. Van 

der Veen gebruikt liever twintig woorden dan één en zegt dingen dan ook nog voortdurend drie of vier 

keer. De woordenstroom kabbelt en meandert maar voort, zonder veel richting. Ik kan daar slecht 

tegen. Het preadvies van Van der Veen is niet veel langer dan dat van Van Ommeren en Huisman. 

Maar waar ik het preadvies van Van Ommeren en Huisman in één adem heb uitgelezen, vond ik dat 

van Van der Veen niet om door te komen. Volgens mij had Van der Veen zijn betoog zonder 

informatieverlies in de helft van het aantal woorden kunnen schrijven.  

 Het vergt tijd en discipline om een betoog kort te houden. Kennelijk had Van der Veen dat niet 

voor de VAR over. Dat stelt mij teleur. Niet iedereen wordt gevraagd om een preadvies voor de VAR 

te schrijven. Het is wel de eredivisie van ons vakgebied. Dan ligt de lat hoog. Van der Veen haalt die 

lat niet. 

 Het tweede, meer inhoudelijke, bezwaar heb ik al genoemd. Het preadvies van Van der Veen is 

een omgevallen boekenkast. Het snijdt allerlei kwesties aan waarvan niet duidelijk is wat zij met het 

onderwerp van het preadvies te maken hebben. Hoofdstuk 6 bevat enige wetenswaardigheden over de 

civiele verzoekschriftprocedure. Het eindigt met een paragraaf "lessen voor de bestuursrechter". Deze 

interne rechtsvergelijking is in beginsel een goed idee. Maar helaas bevat de lessenparagraaf geen 

lessen waar ik iets aan heb. Hoofdstuk 6 heeft voor mij geen toegevoegde waarde en had dus beter 

kunnen worden weggelaten. 

 Zo zijn er meer voorbeelden. Van der Veen maakt zich bij herhaling druk over het gegeven dat 

een uitspraak van de bestuursrechter over nadeelcompensatie geen executoriale titel oplevert. Ik ben 

het op zichzelf wel met hem eens dat dit een omissie van de wetgever is. Maar een echt 

maatschappelijk probleem is het volgens mij niet. Van der Veen toont niet aan dat bestuursorganen op 

grote schaal weigeren toegekende nadeelcompensatievergoedingen uit te betalen. En zelfs als het wel 

een maatschappelijk probleem zou zijn, ontgaat mij wat dat met het debat over het besluitbegrip te 

maken heeft. 

 Evenzo windt Van der Veen zich bij herhaling op over het gegeven dat een burger de 

bekendmaking van een besluit niet kan afdwingen. Daarvan kan ik met enige fantasie nog wel 

bedenken wat dat met het besluitbegrip te maken heeft. De bekendmaking van een besluit is geen 

besluit. Het punt is dat ik dat zelf moet bedenken. Van der Veen schrijft het, ondanks zijn woordenbrij, 

niet op. En alweer toont hij niet aan dat achter dit dogmatische probleem een reëel maatschappelijk 
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probleem schuilgaat. Volgens mij mag dat van een VAR-preadviseur wel worden verwacht. Wij 

vergaderen namelijk bij voorkeur over kwesties die ook echt ergens over gaan.  

 Het enige concrete voorstel dat ik uit Van der Veens woordenbrij heb kunnen distilleren is, als 

gezegd, een pleidooi voor een spoedprocedure bij de bestuursrechter. Als ik het goed heb begrepen 

(dat weet ik door al die woorden niet zeker) gaat dat enerzijds over "naming and shaming" en 

anderzijds over vergunningplicht. Een bedrijf zou een snel oordeel van de bestuursrechter moeten 

kunnen krijgen over de vraag of het een overtreding heeft begaan, dan wel over de vraag of het een 

vergunning nodig heeft. Daar kan ik mij iets bij voorstellen. Maar hoe verhoudt zo'n procedure zich tot 

de bestaande beroepsprocedure of de voorlopige voorzieningsprocedure? Dat werkt Van der Veen niet 

uit. Hij is kennelijk niet tevreden met de bestaande voorlopige voorzieningsprocedure. Maar hij werkt 

niet uit wat daar precies aan schort. 

 Van der Veen zegt ook dat de bestuursrechter in een bodemprocedure niet gebonden zou moeten 

zijn aan een oordeel in de spoedprocedure. Maar dan heb je toch geen ene ... pardon, dan heb je toch 

niets aan zo'n oordeel in een spoedprocedure? Maar wellicht begrijp ik het verkeerd. Dat moet Van der 

Veen dan ter vergadering maar uitleggen. Vooralsnog is ook dit voorstel voor mij niet meer dan een 

vage proefballon. En nogmaals: van een VAR-preadviseur mag meer worden verwacht.  

 Ik besef dat deze bespreking erg kort is in vergelijking met mijn bespreking van het eerste 

preadvies. Maar meer kan ik er niet van maken. Ik acht het niet mijn taak om Van der Veens 

woordenbrij te ordenen. Dat had hij zelf moeten doen. 

 

 

5. De Graaf 
 

De Graaf verzorgt de rechtsvergelijkende component in de preadviezen. Hij beschrijft hoe de 

rechtsmacht van de bestuursrechter in het Franse en Duitse recht wordt afgebakend. Het heeft geen zin 

om dat hier samen te vatten. In dit geval is het een compliment dat mijn bespreking kort is. Ik heb er 

gewoon weinig op aan te merken. De Graaf beschrijft vakkundig de stand van het Franse en Duitse 

recht. Dat had iets korter gekund, omdat het wel eens eerder is gedaan. Anno 2013 mag enige kennis 

van het Franse en Duitse bestuursrecht tot de basiskennis van een Nederlands bestuursjurist worden 

gerekend. De verdienste van De Graaf is echter dat hij die kennis "up-to-date" brengt. Hij slaagt er 

zelfs in nog een uitspraak uit 2013 aan te halen. Op dat beschrijvende deel van het preadvies valt, 

nogmaals, inhoudelijk niets aan te merken. Dat is degelijk vakwerk. Misschien niet spectaculair, maar 

wel degelijk. Ik heb degelijk altijd belangrijker gevonden dan spectaculair. 

 Frankrijk is de bakermat van het klassieke vernietigingsberoep. Daarnaast kent het van oudsher 

het "recours de pleine juridiction", het "volle rechtsmacht-beroep". 
13

 In een dergelijk beroep kan de 

rechter niet slechts een besluit vernietigen, maar de gehele rechtsbetrekking tussen partijen vaststellen. 

De Graaf laat zien dat dit ruimere beroep in opkomst is. Ook in Frankrijk bestaat kennelijk behoefte 

aan meer definitieve geschilbeslechting. 

 Duitsland heeft van oudsher een meer uitgewerkt stelsel van bestuursprocesrecht dan Frankrijk of 

Nederland. Het equivalent van ons vernietigingberoep is de Anfechtungsklage. Daarnaast kent het 

Duitse bestuursrecht de Verpflichtungsklage. Die strekt er, zoals de naam al zegt, toe om het bestuur te 

laten doen wat het moet doen. Preciezer: om het besluit (de Verwaltungsakt) te nemen dat het moet 

nemen. Wij bereiken hetzelfde resultaat door een weigering te vernietigen. De Duitse weg is 

natuurlijker. 

 De Verpflichtungsklage is naar Duits recht een verschijningsvorm van de Leistungsklage. Een 

Leistungsklage is, kort gezegd, een vordering aan het bestuur om een prestatie te leveren. Bij de 

Verpflichtungsklage kan die prestatie slechts een Verwaltungsakt (in Nederlandse termen: een besluit) 

                                                      
13

 De Graaf citeert deze vertaling uit mijn preadvies voor de Vereniging voor rechtsvergelijking uit 1994. Ik geef 

hem graag toe dat de vertaling "enigszins onbeholpen" is. Maar hij geeft ook niets beters. "Vol beroep" betekent 

in de Nederlandse context iets anders. Die uitdrukking werd vroeger gebruikt voor administratief beroep bij de 

Kroon waarbij ook het beleid kon worden getoetst, ter onderscheiding van het tot rechtmatigheidsvragen 

beperkte BAB-beroep. 
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zijn. Het Duitse recht kent echter ook een ruimere actie: de allgemeine Leistungsklage. Daarmee kan 

het bestuur worden verplicht tot een andere prestatie dan het geven van een Verwaltungsakt. Helaas 

geeft De Graaf weinig voorbeelden van waar dat in de Duitse praktijk over gaat. Daardoor wordt ook 

niet duidelijk wat wij er in Nederland aan zouden kunnen hebben. 

 Interessanter is de Feststellungsklage. Dat is een verzoek aan de bestuursrechter om een 

declaratoire uitspraak te doen. Die is vooral interessant voor onze discussies over het bestuurlijk 

rechtsoordeel. De Feststellungsklage heeft naar Duits recht namelijk een subsidiair karakter. Zij kan 

slechts worden ingesteld als het doel van de klager niet met een andere Klage kan worden bereikt.Dat 

komt dicht in de buurt van onze jurisprudentie. Die houdt immers in, dat een bestuurlijk rechtsoordeel 

geen besluit is, tenzij het voor appellant onredelijk bezwarend is om door beroep tegen een echt besluit 

duidelijkheid over zijn rechtspositie te krijgen. De Duitse rechtspraak bereikt hetzelfde resultaat op 

een meer natuurlijke manier.  

 Een preadvies heet een preadvies omdat het ooit de bedoeling was dat het zou uitmonden in een 

advies van de vergadering aan de wetgever. De Graaf is stellig in zijn (pre)advies: wij moeten 

Duitsland volgen en niet Frankrijk. Helaas geeft De Graaf niet aan waarom precies. De Fransen zijn 

met de uitbreiding van het "recours de pleine juridiction" toch ook op weg naar meer definitieve 

geschilbeslechting? Waarom is de Duitse weg beter dan de Franse? 

 

 

6. Waarheen, waarvoor? 
 

De preadviseurs zijn het opvallend eens. Het perifere bestuursrecht moet onder de knoet van de 

bestuursrechter worden gebracht. Dat is een motie van vertrouwen waar ik als bestuursrechter 

natuurlijk blij van word. Maar als (ex-)wetenschapper knaagt toch een vraag: waarom precies? Wat 

gaat er in de huidige praktijk van het bestuursrecht zodanig mis, dat het echt anders moet? Het valt mij 

op, dat de preadviseurs daar weinig woorden aan wijden. Er is inmiddels kennelijk een brede 

consensus dat wij het besluit voorbij moeten in de richting van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. 

Ik kan daar moeilijk tegen zijn, want ik heb in 1999 voor hetzelfde gepleit. Maar ik heb toen ook 

gepleit voor voorzichtigheid. Dat doe ik nog steeds. Van Ommeren en Huisman willen radicaal op 

zoek naar het onderscheid tussen besluitgerelateerde en zelfstandige feitelijke handelingen. Dat is mij 

te gevaarlijk. 

 Enigszins tot mijn verrassing is de nautische metafoor waarmee ik deze bespreking begon 

eigenlijk een goede beschrijving van de preadviezen en het verschil daartussen. Van Ommeren en 

Huisman varen op de dogmatiek. Dat is het equivalent van navigeren op de zon en de sterren. Dat is 

dapper, maar ook onzeker en gevaarlijk. Van der Veen is de doorgewinterde schipper die in de praktijk 

op menige klip en zandbank is gestuit en denkt dat zijn ervaring hem ook bij de volgende klip wel zal 

redden. Maar eerlijk gezegd heb ik daar geen vertrouwen in. 

 De Graaf kiest de pragmatische oplossing die ook echte ontdekkingsreizigers
14

 vaak hebben 

gekozen: je huurt een buitenlandse loods in die er eerder is geweest. Dat heeft in dit geval het voordeel 

dat wij niet naar volle zee hoeven, maar slechts de Rijn op. Het toeval wil, dat ik de zoon ben van een 

zeeman die loods werd. Hij heeft mij geleerd hoe gevaaarlijk de zee is. Dus ik wens kapitein Van 

Ommeren en stuurman Huisman een behouden vaart. Maar ik monster vooralsnog aan op het 

binnenschip van schipper De Graaf. Nova Zembla is mij te koud. 

 

 

7. De stellingen 
 

Een jaar of tien geleden is onder het bewind van VAR-voorzitter Lex Michiels de gewoonte ingevoerd 

om aan het eind van een VAR-jaarvergadering te stemmen over stellingen. Ik was daar toen voor. 

Maar inmiddels is ruimschoots gebleken dat bestuursrechtjuristen geen stellingen kunnen maken. Dat 

blijkt ook dit jaar weer. Om te beginnen zijn het er veel te veel: bij elkaar bijna dertig. Heren, dan 

                                                      
14

 Vasco da Gama stak de Indische Oceaan over met behulp van een Arabische loods. Nederlanders gingen pas 

naar Indië nadat Jan Huygen van Linschoten de route van de Portugezen had afgekeken.  
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moeten wij om twee uur beginnen met stemmen! Voorts zijn de meeste geen stellingen. De Graaf 

presenteert onder het mom van een stelling zelfs een uitgewerkt voorstel tot wetswijziging. Maar dat is 

geen stelling. Een stelling is een korte bewering waar je eenduidig ja of nee tegen kunt zeggen. De 

nuances en kwalificaties en voorbehouden waar wij juristen zo goed in zijn, passen niet in een stelling. 

Tip: als je een bijzin of meer dan twee regels nodig hebt, is het geen stelling. Een goede stelling zou 

bijvoorbeeld zijn: 

 

De stellingenprocedure bij de VAR-jaarvergadering moet worden afgeschaft. 

 

Ik laat het aan de voorzitter over of hij deze meta-stelling in stemming brengt. 

 


