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Onderzoeksvragen

Wat wordt verstaan onder een
uitvoeringsverplichting?

- Een verplichting om een vergunning op een
bepaalde manier uit te voeren door bijvoorbeeld.
te investeren in nieuwe technologie, producten of
diensten.
- Doel van de uitvoeringsverplichting: behartigen
van het publieke belang

Casus

Welke status en betekenis hebben
uitvoeringsverplichtingen binnen huidige
wettelijke kaders en hoe moeten deze
worden geïmplementeerd binnen
vergunningstelsels?

1. Hoe worden uitvoeringsverplichtingen
vormgegeven binnen specifieke juridische
velden?

- Een uitvoeringsverplichting is gebruikelijk in
publieke contracten en concessies, maar niet
zozeer in vergunningen.

2. Welke invloed heeft het gebruik van
uitvoeringsverplichtingen in
vergunningstelsels op betrokken partijen
en vrije markten?

Wat is het probleem?

3. Welke regels moeten binnen het
publiekrecht worden ontwikkeld of worden
aangepast om uitvoeringsverplichtingen te
implementeren?

Publieke
contracten

contractenrecht en
aanbestedingsrecht

Concessies

openbaar
vervoerrecht
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telecommunicatierecht en
energierecht

Methodologie
Drie fases in het onderzoek

1. Dogmatische fase
2. Empirische fase

Partijen zijn
afhankelijk voor
toegang tot de
markt

Partijen vragen
voor toegang tot
de markt

Partijen zijn
verplicht om
vergunning uit te
voeren

Gevolgen voor
economisch
risico en
publieke belang

Vrijheid om te
investeren
wordt beperkt

Juridisch onderzoek

Empirisch onderzoek (ELS)

Beschrijvende dogmatische fase:

Bijzondere wetgeving
Algemene beginselen van behoorlijk
bestuur
Gelijkheidsbeginsel
Rechtszekerheidsbeginsel
Evenredigheidsbeginsel
Aanbestedingsrechtelijke beginselen

Kwalitatieve onderzoeksmethodes:
interviews en documentanalyses

Is het recht goed of moet het worden
aangepast en zo ja, hoe?
Hoe moet het empirisch onderzoek vertaald
worden naar een argument dat voor of tegen
een juridische oplossing pleit?

Kwantitatieve onderzoeksmethodes:
experiment in het lab

Interviews met:
Overheidsinstanties
Private partijen
In:

Veilen van
vergunningen
voor toegang tot
de markt
Effect van een
verplichting op
de biedingen in
een markt

Telecommunicatiemarkt
Elektriciteitsmarkt
Openbaar vervoersmarkt

Het normatieve karakter
Normatieve fase:

3. Normatieve fase

2x2 ontwerp
Monopolie
zonder
uitvoeringsverplichting
Monopolie
met
uitvoeringsverplichting

Duopolie
zonder
uitvoeringsverplichting

Duopolie met
uitvoeringsverplichting

Doelen
Resultaten van
juridisch
onderzoek

Conclusies en
aanbevelingen
voor recht en
beleid

Resultaten van
empirisch
onderzoek

Reflecteren op overheidshandelen
Helderheid brengen in de verschillende
juridische instrumenten
Een juridisch kader ontwikkelen
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