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HOOFDSTUKI

INLEIDING

1.1

Plaatsbepaling
recht,

1.1.1

Aanleiding en doel van de stu die

van bet onderzoek in bet Nederlandse

bestuurs-

In beschouwingen over het algemeen deel van het Nederlandse bestuursrecht worden onderwerpen behandeld die verschillende administratieve
wetten gemeenschappelijk hebben. Zulke algemene onderwerpen, zoaIs het
beschikkingsbegrip of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
hebben reeds tot talloze verhandelingen van dogmatische aard geleid. Het
begrip "administratief orgaan" (of de equivalenten "overheidsorgaan" en
"bestuursorgaan") dat we bij voorbeeld tegenkomen in art. 1 van de Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen,
art. 1 van de Wet
openbaarheid van bestuur, art. 1 van de Wet Nationale ombudsman en
art. 1.1 van het wetsvoorstel voor de AIgemene wet bestuursrecht, vormt
ook zo'n algemeen onderwerp. Dit begrip heeft tot nu toe weinig aandacht in de bestuursrechteIijke
literatuur gekregen. Toch verdient ook
dit begrip een fundamentele bespreking, immers voor de toepassing van
deze aJgemene bestuursrechtelijke wetten is een eerste vereiste dat er
sprake moet zijn van een bevoegdbeidsuitoefening door een administratief
orgaan. Het eerste bevoegdheids- en ontvankelijkheidscriterium
dat door
de administratieve rechter of de ombudsman wordt onderzocht, is reeds
vervat in artikel 1 van de genoemde wetten. Een inspiratie voor een
stu die die aan dit onderwerp gewijd is, wordt ontleend aan onderstaand
citaat van Duk.1
"Afgezien van wetgevende, rechtsprekende en adviserende organen,
die hier voorlopig buiten beschouwing blijven, valt de "overheid"
samen met de totaliteit van bestuursorganen. Wat die totaliteit in
Nederland omvat, staat echter niet volkomen vast. De wet bepaalt
het niet -want formuIes als "met openbaar gezag bekleed" vormen
geen afbakening, maar aIleen een synoniern- de rechtspraak heeft
slechts hier en daar een grenspaal geplaatst, en de literatuur weet
er, blijkens uitdrukkingen als "aanleunen tegen de overheid" niet
goed raad mee. Welke eisen aan de sociale, economische en technologische ontwikkelingen ook zijn te ontlenen, en welke verwach1

W. Duk, De zachte kern van het bestuursrecht, in RMTh 1978, biz. 567. De door
Duk gegeven afbakening van de functies die als openbare ambten zijn te beschouwen, toont aan hoe ingewikkeld deze problematiek is.

1

tingen ook worden gekoesterd, deze merkwaardige onzekerheid op
een cruciaal punt kan er nooit mee stroken.
Nu is tegen te werpen dat het in de praktijk zo'n vaart niet loopt
-gevallen van serieuze twijfel doen zich daarin vrij zelden vooren dat trouwens geen enkele afgrenzing ooit elke onzekerheid in
marginale gevallen vermag uit te sluiten. Dit is juist; doch onvoldoende als argument om de kwestie verder maar te laten rusten.
Nu de overbeid, terecht, de moeite be eft genomen in meer dan
twintig wetsartikelen tamelijk precies te bepalen wie zij wei en
wie zij niet als Nederlander besebouwt, bad zij met gelijke mate
van precisie te verstaan kunnen geven, wie zij wel en niet tot
zichzelf rekent."
De beantwoording van de vraag wanneer reehtssubjecten kunnen worden
bescbouwd als bestuursorganen
is niet louter van acaderniseh belang,
maar heeft ook praktisehe betekenis. Dat blijkt bij voorbeeld uit een
uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling reehtspraak van de Raad
van State waarin een college van burgemeester en wethouders, handelend
in de hoedanigheid van bevoegd gezag van een openbare basisschool, niet
werd aangemerkt als een met enig openbaar gezag bekleed orgaan in de
zin van artikel 1, eerste lid, aanhef, van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.?
In zijn nasehrift onder deze uitspraak
merkt Hennekens hierover bet volgende op.
"Waar de wetgever in gebreke is gebleven duidelijke aanduidingen
te geven, komt op de reehter soms een zware last te drukken om
aan de band van concrete gevallen te bepalen wat onder een
bepaald woordgebruik moet worden verstaan. Dit geldt zelfs voor
een kernbegrip als administratief orgaan in de Wet Arob."
In deze studie zal de betekenis en inhoud van het begrip administratief
orgaan -in ruimere zin zal worden gesproken over publiekreehtelijke
rechtssubjecten
omdat niet aIle reehtssubjeeten
organ en zijn- nader
worden geanalyseerd. Het doel daarvan is inzieht te verscbaffen in de
eigenschappen en kenrnerken van de tot de bestuursorganisatie beborende
publiekrechtelijke
reebtssubjecten die als toerekeningssubjeet
van bestuursrechtelijke reehten en pliebten kunnen worden aangemerkt. Dit is
voor de wetgever van belang in verband met de toedeling van bevoegdheden aan bestaande of nieuw te creeren rechtssubjecten en omdat thans
onvoldoende duidelijk is geregeld welke rechtssubjecten onder het toepassingsbereik van de (rechtsbeschermings-jregeling
in een bepaalde wet
vall en. Zolang de wetgever zelf nog geen duidelijkheid heeft geschapen,
kan hiermee aan de reehter een richtlijn worden geboden ter bepaling

2

2

Voorzitter Afdeling recbtspraak Raad van State, 2 september 1988, (Gst. 6874, 4,
m.n. H. Hennekens; AB 1989, 482, m.n, BJvdN). Anders dan in deze beschikking
neemt de VzAR in zijn beschikking van 10 mei 1989 (Gst, 6882, 3, m.n. HH; AB
1989, 481, m.n. BJvdN) wei aan dat een college van b. en w., optredend als bevoegd
gezag van een openbare mlk-school, moet worden aangemerkt als een administratief
orgaan in de zin van artikel1, van de Wet Arob.

van de inhoud van het niet duidelijk gedefinieerde
orgaan.

begrip administratief

Voor aIle duidelijkheid wordt hier gesteld dat niet aIle dragers van
bestuursrechtelijke
rechten en plicbten als toerekeningssubject
kunnen
worden beschouwd. Natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die het recht kunnen uitoefenen om bezwaar- of beroepschriften
in te dienen, aIsmede natuurlijke personen die bij voorbeeld in het kader
van de uitoefening van het kiesrecht of de vervulling van de dienstplicht
als drager van bestuursrechtelijke
rechten of plichten kunnen worden
aangemerkt, vaIlen daarbuiten.I Als reden hiervoor kan worden aangegeyen dat het voor de rechtsbevoegdheid van publiekrechtelijke rechtssubjecten niet voldoende is dat de rechtssubjecten dragers van bestuursrechtelijke rechten en plichten kunnen zijn. Bepalend hiervoor is de
mate waarin bet rechtssubject over een bevoegdheid beschikt die ertoe
strekt de rechten of plichten van andere recbtssubjecten te bepaIen. De
rechtsbevoegdheid van publiekrechtelijke
rechtssubjecten komt ook tot
uitdrukking in het kenmerk dat hun positie in bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen niet kan worden omgewisseld met die van natuurlijke
personen en privaatrechtrechtelijke rechtspersonen.
Van rechtsbevoegdheid in bet bestuursrecht is sprake als een persoon of
college op directe of indirecte wijze aan een wettelijk voorschrift de
bevoegdheid ontleent om in het kader van de uitoefening van een bestuurstaak voor andere rechtssubjecten bindende besluiten te nemen. Het
begrip rechtsbevoegdheid
wordt in de eerste plaats gebruikt om het
juridische karakter aan te geven: het bezit van rechtsbevoegdheid brengt
rechtsgevolgen met zich mee. In de tweede plaats wordt daarmee beoogd
de relativiteit van dit begrip aan te geven: niet in aIle gevallen is een
publiekrecbtelijk
rechtssubject bevoegd recbtens relevante gevolgen in
bet leven te roepen. Het verscbil tussen het drager kunnen zijn van
bestuursrecbtelijke
bevoegdbeden en bet hebben van zo'n bevoegdheid
blijkt uit de wijze waarop Steenbeek dit verwoordde."
"WeI kan men stellen dat het hebben van een bevoegdheid tot beschikken een bekleed-zijn met openbaar gezag impliceert (want
vooronderstelt), maar niet kan men stellen dat ieder bekleed zijn
met enig openbaar gezag beschikkingsbevoegdheid
impliceert; dit
laatste bangt af van de bevoegdheden die in concreto aan bet
administratief orgaan zijn toegekend."
In andere bewoordingen wordt het hier bedoelde onderscheid door Hennekens in zijn in noot 2 vermelde naschrift omschreven.
"Naar aanleiding van de definitie van administratief orgaan als
3

4

Ook W.G. Vegting, Het algemeen Nederlands administratiefrecht, Alphen aan den
Rijn 1954, eerste deel, bIz. 181, motiveert dat deze bevoegdheden niet tot de overheidsfunctie behoren.
J.G. Steenbeek en FA.M. Stroink, Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, VUGA 's-Gravenhage, vierde druk 1988,biz. 55.

3

"iedere persoon of ieder college, met enig openbaar gezag binnen
Nederland bekleed" kan men zich de vraag stellen of bet bekleed
zijn met openbaar gezag zo'n persoon of college zonder meer
steeds tot administratief orgaan bestempelt (absoluut) of dat dit
bekleed zijn met openbaar gezag een relatief begrip is in deze zin,
dat slechts voor een of meer bepaald bandelen het met openbaar
gezag bekleed zijn opgaat. Dit laatste is dan de vraag naar de
bevoegdheid."

De omvang van de recbtsbevoegdbeid is verschillend al naar gelang de
mate waarin bevoegdheden aan een publiekrecbtelijk rechtssubject zijn
toegekend. In dit verband beeft ook Vegting opgemerkt dat in bet bestuursrecbt de omvang van de recbtsbevoegdbeid niet voor alle rechtssubjecten gelijk, maar integendeel voor ieder orgaan uiteenlopend is.5
Voor de erkenning van de recbtsbevoegdheid van een rechtssubject in
het bestuursrecbt gelden twee kenmerken die nauw met elkaar zijn
verbonden. In de eerste plaats moet het rechtssubject deel uitmaken van
de bestuursorganisatie en in de tweede plaats moet het bestuursbevoegdheden bezitten. Ten aanzien van de invulling van het eerste kenmerk kan
worden opgemerkt dat het niet eenvoudig is om te bepalen of een
rechtssubject deel uitmaakt van de Nederlandse bestuursorganisatie. De
bestuursrechtelijke bevoegdbeden worden immers uitgeoefend door een
complex geheel van publiekrechtelijke rechtssubjecten. De voortgaande
vermaatschappelijking van de overheid in samenhang met de verstatelijking van het particulier initiatief hebben tot de bestaande onduidelijkheid bijgedragen.v Het Nederlandse bestuursrecht bevat geen deelgebieden
waarin het bestuurlijk organisatierecht duidelijk is gecodificeerd of
waarin algemene leerstukken betrekking hebbend op het bevoegdheidsvraagstuk zijn uitgewerkt. Een mogelijke verklaring hiervoor zal in het
onderstaande worden gegeven, Het tweede kenmerk komt terug bij de
toelichting op de probleemstelling en bij de bespreking van het theoretisch uitgangspunt van dit onderzoek.
1.1.2

Het bestuurlijk organisatierecht als vertrekpunt

Een benadering van het bestuur in bet Nederlands bestuursrecht vanuit
de invalshoek van bet bestuurlijk organisatierecht heeft tot nu toe
op een systematische wijze plaatsgevonden. De Ru signaleert dat een
vergelijking van bet Nederlandse staats- en bestuursrechtelijke bestel
met buitenlandse systemen leert, dat in Nederland relatief weinig aandacht wordt besteed aan scherpe afbakeningen van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Hij verklaart de zwakke traditie die Nederland op
5

W.G. Vegting, a.w., bIz. 174. De visie van Vegting wordt in de hoofdstukken II en
In verder besproken.
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4

HJ. de Ru, Naar een nieuw overheidsorganisatierecht; de betekenis van de organisatie voor de rechtsontwikkeling. Bijdrage aan "Rechtsvorming in de sociale rechtsstaat", bundel opsteUen aangeboden aan prof. mr. P. de Haan, Kluwer Deventer 1989,
biz. 65-78.

het gebied van het bestuurlijk organisatierecht heeft als een gevolg van
de centripetale kracht van het parlementaire stelsel. Daarin wordt zijns
inziens genoegen genomen met een tamelijk vage uitwerking van beginselen, zoals dat van het primaat van de wetgever en dat van de ministeriele verantwoordelijkheid,
om de rechtsstaatgedachte
inhoud te geven.
Met de uitbreiding van de overheidsbemoeienis en met de voortgaande
vermaatschappelijking en horizontalisering van het openbaar bestuur zijn
de gevaren van het Nederlandse systeem steeds meer manifest geworden.
De gebrekkige juridische uitwerking van patronen van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden
wreekt zieh. Daarom neemt de behoefte aan
heldere structuren toe'?
Het bestuur als organisatie -in tegenstelling tot het bestuur als functiebestaat uit de totaliteit van aile toerekeningssubjecten
voor het bestuursrechtelijk rechtshandelen. Op deze verscheidenheid aan rechtssubjecten zijn rechtsregels van toepassing die kunnen worden aangeduid als
bestuurlijk organisatierecht. Het bestuurlijk organisatierecht kan worden
omschreven als: het complex van regels, waardoor nieuwe instelling van
organen wordt mogelijk gemaakt, de sam ens telling wordt geregeld, bevoegdheden worden toegedeeld en de verhouding tot andere organen
wordt vastgesteld.f
Aan de grote verscheidenheid aan organisatievormen wijden Ten Berge en
Stroink in hun preadvies voor de Raad voor het binnenlands bestuur over
functionele decentralisatie een passage."
"Er bestaat een duister woud van organen, lichamen, diensten,
instellingen, bedrijven en adviesorganen. Noch de praktijk, noch de
wetenschap heeft voldoende zieht op deze materie. Vanuit de
praktijk gezien is dat wei begrijpelijk. Geen enkele bestuurder,
politicus of ambtenaar heeft te maken met al deze verschijnselen,
maar slechts met een enkele dat op zijn arbeidsterrein ligt. Ook
vanuit de wetenschap is deze onbekendheid verklaarbaar, zij het
minder verschoonbaar. De beoefenaren van het staatsrecht plegen
zich bezig te houden met het grondwettelijk organisatierecht; de
beoefenaren van het bestuursrecht primair met instrumenten van
het besturen en de relatie tussen overheid en burger. Het niet op
de Grondwet gebaseerde organisatierecht is daardoor in wetenschappelijk opzieht als het ware tussen de wal en het schip gevallen. De aandacht vanuit de wetenschap van het staats- en bestuursrecht voor deze materie is betrekkelijk marginaal."
In de moderne bestuursrechtelijke handboeken wordt meestal wei aan7
8

9

H,J. de Ru, a.w. 1989, biz. 71. Of de hier weergegeven constatering van De Ru juist
is, zal verderop in dit onderzoek blijken.
J.BJ.M. ten Berge, Decentraliseren met commissies, Vuga 's-Gravenhage 1978, biz.
60 e.v.
Raad voor het binnenlands bestuur, Advies over functionele decentralisatie (september 1988). Daarin is opgenomen bet preadvies van J.BJ.M. ten Berge en FA.M.
Stroink, Functionele decentralisatie uit de scbaduw. Zie biz. 12.
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dacht aan de bestuursorganisatie of bestuursinrichting besteed.l'' De
juridische belangstelling in bet bestuursrecbt voor bet bestuur als organisatie beperkt zich ecbter vaak tot de vraag of bet bestuursorgaan
waar de burger mee te maken beeft, bevoegd was tot zijn beschikking of
handeling. Ben juridisch-begripsmatige onderbouwing ontbreekt meestal.
In een oudere druk van bet Algemeen deel van bet Nederlands bestuursrecht merkt Donner op dat onder bet hoofd bestuursinricbting die onderwerpen tbuishoren, welke in de regel niet of weinig met elkaar in
verband worden gebracht: "de bestuursinrichting in engere zin, d.w.z. de
opbouw der verschillende met een bestuurstaak belaste diensten, instellingen en lichamen en hun onderlinge verhoudingen van neven- of onderschikking; het recht van de openbare zaken en derzelver gebruik en het
ambtenarenrecht.""
In de bestuursrecbtelijke beschouwingen wordt de bestuurlijke organisatie
vaak als een vaststaand gegeven beschouwd, dat geen nadere toelichting
beboeft. Een verklaring voor de geringe aandacht in het bestuursrecbt
voor het organisatierecht is niet moeilijk te vinden. Veelal is het immers
zo dat het bestuurlijk organisatierecht niet als onderdeel van het bestuursrecht, maar als onderdeel van het staatsrecht wordt gezien.l?
Deze visie past binnen de omschrijving zoals die in de theorie van
Logemann van het staatsrecht wordt gegeven, namelijk als bet gebeel
van regels dat betrekking beeft op de instelling en werkwijze van ambtenorganisaties.P Daartegenover staan dan de regels die betrekking
hebben op de rechtsbetrekking tussen de ambten onderling en tussen
ambten en burgers.
Ook De Ru merkt op dat de inrichting van bet openbaar bestuur nit
juridisch oogpunt als een witte vlek tussen twee recbtsgebieden ligt;
enerzijds het bestuursrecbt, dat zich concentreert op de rechtmatigheid
van het overheidshandelen en anderzijds het staatsrecbt dat afgezien van
de grondrechten vooral oog beeft voor bet parlementaire toneel en de
10 Zie bij voorbeeld H.D. van WijkjW. Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief
recht, Lemma Culemborg, zesde druk 1988, biz. 147 e.v. en P. de Haan, Th. Drupsteen, R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Deel 1, ontwikkeling,
organisatie, instrumentarium, Kluwer Deventer, derde druk 1986, bIz. 115 e.v. Door
A.M. Donner wordt nog vastgehouden aan een andere systematiek, in Het Nederlands
bestuursrecht, algerneen deel, Samsom Alphen aan den Rijn, vijfde druk 1987, biz.
59-60. Hij stelt eerst de staatsrechtelijke eis van wetmatigheid van bestuur en de
rechtseis van behoorlijk bestuur aan de orde. In par IX.2 worden kort de belangrijkste onderwerpen aangegeven.
11 A.M. Donner, Her Nederlandse bestuursrecht, algemeen deel, vierde druk 1974. Zie
noot 1 op biz. 108 in het hoofdstuk dat handelt over de bestuursinrichting.
12 Zie de verwijzingen bij A.M. Donner, a.w. 1987, biz. 143 naar Otto Mayer. Ook J.R.
Stellinga rekent de bestuursinrichting tot het staatsrecht, in Grondtrekken van het
Nederlandse administratief recht, 1973,bIz. 2.
13 J.HA. Logemann, Over de theorie van een stellig staatsrecht, Leiden 1948, bIz. 63
e.v. Op deze theorie en op het gebruik van het begrip "ambt" zal in de volgende
hoofdstukken nader worden ingegaan.
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rol van de rechter.l+
Uit het vorenstaande kan de vraag worden afgeleid of het voor een
beschouwing van het bestuurlijk organisatierecht zinvol is het klassieke
onderscheid te maken tussen het staatsrecht en het bestuursrecht. De
vraag zou bevestigend kunnen worden beantwoord als het onderscheid
bijdraagt tot een beter inzicht in de rechtsverhoudingen tussen overheid
en burgers, bestuursorganen en bestuurders, alsmede tussen bestuursorganen onderling.l> Van der Hoeven wijst er in dit verband terecht op dat
politiek en bestuur, staatsorganisatie en staatsactiviteit, staatkundige en
adrninistratieve werkzaamheid in abstracto weI kunnen worden onderscheiden, maar dat deze in de politiek en bestuurlijke werkzaamheid
voortdurend in mengvormen voorkomen, die veelal niet te scheiden
zijn.16 Hij vindt het onderscheid dan ook ten dele van traditionele en
ten dele van pragmatische aard.
De opvatting dat aan het onderscheid tussen staatsrecht en bestuursrecht
geen rechtsgevolgen zijn verbonden, is algemeen aanvaard.l? In die zin
is een onderscheid dus van geen belang. Praktisch gezien zou een onderscheid problemen op kunnen Ieveren. Niet aIleen omdat onderwerpen
trekken van beide kunnen vertonen, maar ook omdat leerstukken die
traditioneel tot het staatsrecht behoorden langzamerhand in het bestuursrecht zijn geincorporeerd (ook het omgekeerde kan het geval zijn).
Zo heeft een door Van der Hoeven ais typisch staatsrechtelijk aangeduid
onderwerp als democratisering
de uitoefening van bestuurstaken
en
daarmee ook het bestuursrecht in belangrijke mate betnvlced.lf
Het
bestuurlijke organisatierecht is niet een onderwerp dat uitsluitend onder
de noemer van het staatsrecht kan worden behandeld. Donner heeft het
staatsrecht voor het bestuursrecht
en het bestuur in het bijzonder
grondslagenrecht genoemd, onder andere omdat: a.) de inrichting van de
toppen van het bestuur door het staatsrecht wordt geregeld; b.) het
beginsel van de heerschappij van de wet in het staatsrecht is verankerd
en c.) de onderwerping van het bestuur aan de door de politieke toppen
vast te stellen begroting van staatsrechtelijke
aard is.l? Weliswaar
bevatten de Grondwet en de organieke wetten regels met betrekking tot
de ins telling, werkwijze en globale bevoegdheden van organen, maar ook
het bestuursrecht omvat organisatierecht. Het bestuursrecht bevat, naast
de materiele rechtsnormen die zich hetzij tot de individuele rechtsgeno14 H.J. de Ru, a.w. 1989,biz. 67.
15 A.M. Donner, a.w. 1987, bIz. 144, maakt een onderscheid tussen staatsinrichting en
bestuursinrichting. Hij merkt zelf terecht op dat deze begripsmatige onderscheiding
in de praktijk niet zuiver valt door te voeren.
16 J. van der Hoeven, boekbeschouwing A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht, algemeen deeI, vierde druk 1974,in RMTh 1977,biz. 276-1B2.
17 Zie onder andere H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w. biz. 31. E.M.H. Hirsch Ballin,
Publiekrecht en beleid, Alphen aan den Rijn 1979, signaleert op biz. 77 dat er wei
een verschil is met betrekking tot de toepassing van het Academisch Statuut.
18 J. van der Hoeven, a.w., biz. 279.
19 A.M. Donner, a.w. 1987,biz. 58
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ten, hetzij tot bestuursorganen richten, ook een belangrijk stuk formeel
recht: organisatierecht en procedureregels.V
De Ru wijst er op dat organisatierechtelijke regels veelal worden aangetroffen in bijzondere bestuursrechtelijke wetten. Op deelterreinen
blijkt veel specifieke wetgeving te bestaan waaraan tal van organisaties
een bijzondere rechtspositie ontlenen. Daaruit komt een veelheid van
wettelijke en buitenwettelijke constructies ter verdeling van taken en
bevoegdheden naar voren. Enige systematiek lijkt de wetgever echter
niet voor ogen te staan.21 In een groot aantal bestuursrechtelijke wetten worden bevoegdheden aan overheidsinstellingen of -organen toegekend. In vele gevallen gaat bet om bevoegdbeidsverlening aan de bestaande organen die onze staatsinrichting vanouds kent, maar er worden
ook nieuwe organen met nieuwe bevoegdheden.gecreeerd. Van Wijk/KonijnenbeIt noemt als voorbeeld o.a. de Monumentenwet, die aan de
Monumentenraad bevoegdheden toebedeelt Ook de Kamers van Koophandel en Fabrieken die zijn geregeld in een wet van 1963 hebben
bestuursrecbtelijke bevoegdheden op basis van deze wet en kracbtens
bijzondere wetten, zoals de Vestigingswet bedrijven 1954 en de Vestigingswet detailbandel. 22
Hirsch Ballin is van oordeel dat er reden is om rekening te houden met
de mogelijkheid dat een door Donner gesignaleerd verschil in karakter
van beide rechtsgebieden juist uit methodologiscb oogpunt van belang is:
bet staatsrecht is "grondslagenrecht", terwijl "bet bestuursrecht uiteindelijk draait om de rechtsbetrekking tussen bestuur en bestuurden". Voor
de overbeidsorganisatie beeft dit wellicht tot gevolg dat die deels uit
staatsrechtelijk gezichtspunt, deels uit bestuursrecbtelijk gezicbtspunt
moet worden bezien. Hij rekent het publiekrechtelijk organisatierecht,
voor zover het niet de verhouding tussen "souvereiniteit-dragende instelIingen" betreft, naast de materie van het wetsvoorstel voor de Algemene
wet bestuursrecht tot het bestuursrecht.P
Geconcludeerd kan worden dat bet bestuurlijk organisatierecht zowel
elementen bevat van bet staatsrecht als van bet bestuursrecht. Het
onderscheid naar verscbil in grondslag van organisatierechtelijke regels
zal in dit onderzoek niet worden gemaakt omdat daaraan geen rechtsgevolgen zijn verbonden.

20 H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., blz. 32. Nog duidelijker wordt dit op biz. 24 in
de vierde druk (1979) van dit handboek verwoord.
21 In dit verband noernt HJ. de Ru, a.w. 1989, blz. 72, als voorbeeld de Wet voorzieningen gezondheidszorg en de Wet op het wetenschappelijk onderwijs.
22 Deze en andere voorbeelden zijn terug te vinden in H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt,
a.w., blz. 32.
23 E.M.H. Hirsch Ballin, Object en methode van de wetenschap van het staatsrecht en
het bestuursrecht, in: Nederlandse rechtswetenschap. Tussen distantie en betrokkenheid: paradigm a's in de twintigste eeuw, O.W.M. Kamstra, F.B.M. Kunneman en C.W.
Maris (red.), Tjeenk Willink, Zwolle 1988.
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1.1.3

Bestuurlijk organisatierecht

en bestuursrecht

Het bestuurlijk organisatierecht en de bestuursinrichting
staan in het
bestuursrecht niet op de voorgrond. Een systematisering van deze onderdelen van het bestuursrecht ontbreekt. In de vierde druk van het rapport
Abar wordt onder de inrichting van het bestuur verstaan de bevoegdheid
tot het geven van beschikkingen. Daarbij wordt met name aandacht
besteed aan het leerstuk betreffende attributie, delegatie en mandaat.P
In de laatst verschenen druk van het rapport wordt onder bestuursinrichting verstaan: de opbouw van de verschillende met een bestuurstaak
belaste lichamen, diensten en instellingen en hun onderlinge verhouding
van neven- of onderschikking.P De bevoegdheidsvraag wordt nu als een
onderdeel van de bestuursinrichting beschouwd. Zoals hiervoor reeds opgemerkt heeft het bestuurlijk organisatierecht in de moderne handboeken
wei een zelfstandige plaats verworven (zie noot 10).
Een van de manieren waarop het bestuursrecht kan worden beschreven,
is de beschrijving vanuit een instrumentele invalshoek.-" Het bestuursrecht biedt in deze opvatting niet aileen instrumenten, maar is ook zelf
een instrument dat kan dienen ter vervulling van een publieke taak. Zo
kunnen bij voorbeeld milieuwetten een instrument vormen voor milieubeleid, terwijl de wetten ook zelf weer instrumenten kunnen bevatten.
Deze instrumentele visie op het bestuursrecht heeft voornamelijk be trekking op de activiteiten van de overheid ter vervulling van haar publieke
taak. Vanuit die visie is het volgens De Ru mogelijk om de organisatie
van de overheid zelf als instrument te beschouwen.27 Ook volgens De
Haan c.s. is dit mogelijk.28 De bestuursorganisatie wordt door hen het
eerste van de vier hoekpunten van het openbaar bestuur genoemd. De
andere drie worden gevormd door wetgeving, planning en financiering.
Daaraan zijn gekoppeld juridische, materiele, financiele en personele
middelen. Een benadering van het bestuursrecht vanuit de organisatierechtelijke invalshoek heeft tot nu toe met plaatsgevonden, hoewel het
aantal organisaties met publiekrechtelijke
bevoegdheden enorm is gegrocid.j?
In dit onderzoek zal aan de toerekeningssubjecten
binnen de bestuursorganisatie aandacht worden besteed. De publiekrechtelijke
rechtssub24 Rapport van de commissie inzake a1gemene bepalingen van administratief recht,
vierde druk 1972,biz. 7.
25 Idem, vijfde druk 1984,biz. 8.
26 P. de Haan c.s., a.w. 1986, dee! 1, biz. 30; H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., biz.
I.

27 H.J. de Ru, Georganiseerde rege!geving: organisatierechtelijke aantekeningen bij
deregulering, Handelingen der Nederlandse Juristenvereniging 1984, deel 1, tweede
stuk, biz. 107.
28 P. de Haan c.s., a.w. 1986, dee! 1, biz. 107. In de eerste druk van dit handboek
rekende De Haan de materie van de openbare lichamen en de bestuurslagen nog tot
het staatsrecht.
29 H.J. de Ru, Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen, Nijmegen 1981,biz. 152.
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jecten worden besproken vanuit de invalsboek van het bestuurlijk organisatierecbt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bet feit dat een
publiekrecbtelijk rechtssubject tot de bestuursorganisatie beboort, nog
niets zegt over de aard en de omvang van de bevoegdbeden. Met name
zal daarom aandacbt worden besteed aan de wijze waarop de publiekrecbtelijke recbtssubjecten hun bevoegdbeden verkrijgen en de wijze
waarop zij zelfstandig aan het bestuursrecbtelijk rechtsverkeer kunnen
deelnemen. Van de bevoegdheden tot wetgeving en recbtspraak wordt in
dit kader geabstraheerd. Ook de bestuursinrichting, d.w.z. de instelling,
samenstelling en werkwijze van de verscbillende met bestuursbevoegdheden beklede recbtssubjecten, zal buiten beschouwing worden gelaten.
In de reeds meermalen hiervoor aangebaalde bijdrage van De Ru over
nieuw overbeidsorganisatierecht merkt hij op dat ter versterking van het
rechtsstatelijk karakter van het overbeidsoptreden bet in kaart brengen
van bevoegdbedenpatronen met de daarbij behorende verantwoordelijkheden niet kan uitblijven. Een dergelijke staalkaart zou de juridiscbe
eigenschappen van overbeidsorganen en organisaties zichtbaar moeten
rnaken. Daarbij zou onder andere expliciet aandacht moeten worden
besteed aan het primaat van de wetgever en de regeling van de ministeriele verantwoordelijkheid.J" Ook deze studie is gericht op bet verschaffen van inzicbt in de eigenscbappen en kenmerken van de recbtssubjecten die over bestuursrechtelijke bevoegdheden beschikken.
1.2

Probleemstelling en onderweksopzet

1.2.1

Probleemstelling en toelicbting

In de eerste paragraaf van dit boofdstuk is gebleken dat de mate waarin
een rechtssubject een bestuursrechtelijke bevoegdheid bezit, bepalend is
voor de rechtsbevoegdbeid in het bestuursrecht. Rechtsbevoegdheid kan
worden omschreven als het aan bet bestuursrecht ontleende vermogen
van een publiekrecbtelijk rechtssubject waarmee in concrete gevallen de
rechtspositie van andere rechtssubjecten kan worden bepaald. Het begrip
recbtsbevoegdheid in het bestuursrecht wordt dus gebruikt om aan te
kunnen geven of een publiekrechtelijk rechtssubject in concreto kan
worden aangemerkt als drager van bestuursrechtelijke rechten en
plichten. Het is daarom een relatief begrip: er is namelijk een beperking
naar aard en omvang van de bevoegdbeden. Het geeft aan wanneer, voor
welk handelen bet "met openbaar gezag bekleed zijn" opgaat.
Uit het voorgaande kan de probleemstelling worden afgeleid die in dit
onderzoek centraal staat. Deze kan als volgt worden geformuleerd:

30 H.J. de Ru, a.w. 1989, biz. 74, formuleert een vijftal vragen aan de hand waarvan
een indicatie kan worden gegeven voor de staalkaart van organisaties in en om de
centrale overheid.
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Aan de hand van welke criteria kan worden bepaald of een publiekrechtelijk
rechtssubject rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht bezit?

Het antwoord op deze vraag zal op het eerder geformuleerde doel van de
studie zijn gericht (zie paragraaf 1.1.1). Daarmee kan inzicht worden
verschaft in de eigenschappen en kenmerken van de rechtssubjecten die
over bestuursrechtelijke bevoegdheden beschikken. Door het in kaart
brengen van de bevoegdheidsgrondslagen en verantwoordelijkheden kan
het rechtsstatelijk optreden van het overheidsoptreden worden vergroot.
In het navolgende zal daarom eerst duidelijk gemaakt moeten worden
welke rechtssubjecten als zelfstandige drager, als toerekeningssubject van
bestuursrechtelijke rechten en plichten kunnen worden beschouwd. De
rechtsbevoegdheid van de publiekrechtelijke rechtssubjecten is van belang
voor de rechtsgeldige uitoefening van bevoegdheden. Een besluit kan
alleen rechtens relevante gevolgen hebben als het is genomen door een
publiekrechtelijk rechtssubject dat bevoegd is om in casu te handelen. De
beoordeling van de vraag of de bevoegdheidsuitoefening rechtmatig heeft
plaatsgevonden, valt buiten de probleemstelling.
De probleernstelling is zodanig geformuleerd dat het voor de zuivere begripsvorming noodzakelijk is aan een aantal elementen een afzonderlijke
beschouwing te wijden. Daarom kunnen de volgende deelvragen worden
geformuleerd:
Welke publiekrechtelijke rechtssubjecten oefenen de bestuursrechtelijke bevoegdheden uit?
Wat wordt verstaan onder bestuursrechtelijke bevoegdheden?
Hoe worden de bestuursrechtelijke bevoegdheden verkregen?
Op welke wijze worden de bestuursrechtelijke bevoegdheden
uitgeoefend?
De volgorde van deze deelvragen is in belangrijke mate bepalend voor de
opzet van deze studie. Alvorens de opzet verder uit te werken, zal eerst
aandacht worden besteed aan het theoretisch uitgangspunt dat aan dit
onderzoek ten grondslag ligt.
1.2.2

Het theoretisch uitgangspunt

De formulering van de probleemsteHing en de daaruit voortvloeiende
deelvragen kan worden geplaatst in een theoretisch kader waarbinnen dit
onderzoek vorm zal worden gegeven. In deze paragraaf zullen de belangrijkste uitgangspunten daarvan worden besproken. Een uitgewerkte theorie over de rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht kan in dit stadium
nog niet worden gegeven omdat het onderzoek er juist op is gericht een
bijdrage aan die theorievorming te leveren. Een aantal uitgangspunten is
bij de aanvang van dit onderzoek weI aanwezig. Door de expliciete
formulering van die uitgangspunten is een consistente benadering van de
problematiek mogelijk. Dit biedt ook voordelen voor het rechtsvergelijkende deel van deze studie omdat daarmee de hoofdIijnen en de begrenzing van het te onderzoeken onderwerp worden aangegeven.
Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht komt toe aan de rechtssubjecten
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die als zelfstandige dragers van bestnursrechtelijke
rechten en plichten
kunnen worden aangemerkt, Op een andere wijze zou dit aldus kunnen
worden geformuleerd: rechtsbevoegdheid komt toe aan die rechtssubjecten
die als toerekeningssubject
voor het bestuursrechtelijk
rechtshandelen
kunnen worden aangemerkt. De rechtsbevoegdheid wordt bepaald door de
mate waarin bestuursrechtelijke bevoegdheden aan het recbtssubject zijn
toegekend. Deze omschrijvingen lijken duidelijk, maar in de praktijk is
een ondoorzichtig patroon met betrekking tot bevoegdbeidstoedeling
en
bevoegdheidsuitoefening
ontstaan.
Omtrent de invulling van de rechtsbevoegdheid bestaat geen helderheid
omdat in het Nederlandse
bestuursrecht
de bevoegdheidsuitoefening
plaatsvindt door een complex gebeel van rechtssubjecten. Om een inzicht
te geven in het geheel van publiekrechtelijke rechtssubjecten waaruit de
bestuursorganisatie
be staat, is het mogelijk om uit te gaan van klassieke
beschouwingen over spreiding van bevoegdheden in de vorm van decentralisatie en deconcentratie. Een beschouwing van de bestuursorganisatie
met gebruikmaking van deze begrippen is in het moderne bestuursrecht
niet toereikend omdat ook talrijke andere rechtssubjecten buiten deze
traditionele
bestuursstructuren
met bestuursrechtelijke
bevoegdheden
zijn bekleed, bij voorbeeld de zelfstandige bestuursorganen. Daarom is
als ruimer uitgangspunt het bestuurlijk organisatierecht gekozen.
In het privaatrechtelijk
rechtsverkeer komt een zelfstandige positie toe
aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen. Namens de rechtspersonen wordt de bevoegdheid uitgeoefend door organen. De verhouding
tussen rechtspersoon en orgaan zoals die in het privaatrecht voorkomt,
is van een andere aard als de verhouding tussen openbare lichamen en
organen in het bestuursrecht. De bestuursorganen
van de open bare
lichamen vormen samen met de gedeconcentreerde ambten en de zelfstandige bestuursorganen
de rechtsubjecten die als dragers van bestuursrechtelijke rechten en plichten kunnen worden aangemerkt. De zelfstandigheid van deze rechtssubjecten blijkt uit de positie die zij in bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen innemen.
Een bestuursrechtelijke
rechtsbetrekking is een door publiekrechtelijke
rechtsnormen genormeerde relatie tussen twee of meer subjecten, waarbij
ten minste een der partijen een publiekrechtelijk rechtssubject is. Dus
niet aileen de rechtsbetrekkingen
tussen bestuursorganen
en burgers,
maar ook de rechtsbetrekkingen tussen publiekrechteIijke rechtssubjeeten
onderling zijn van belang om hun zelfstandige positie te analyseren.
In de bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingen kornt de zelfstandigheid van
de publiekreehtelijke
rechtssubjecten op twee manieren tot uitdrukking.
In de eerste plaats is een publiekrechtelijk
rechtssubject bevoegd op
eigen naam bestuursrechtelijke
rechtshandelingen
te verrichten. Een
kenmerk hiervan is dat daardoor de rechtspositie (reehten en plichten)
van andere reehtssubjecten kan worden bepaald. In de tweede plaats
blijkt de zelfstandigheid uit het feit dat de publiekrechtelijke rechtssubjeeten in het bestuursproeesrecht
een eigen positie innemen. De publiekrechtelijke rechtssubjeeten handelen op eigen naam en zijn het toerekeningssubject voor de bestuursrechtelijke rechtshandeling.
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De geformuleerde probleemstelling en de deelvragen vormen een weerspiegeling van de hiervoor weergegeven uitgangspunten.
1.2.3

Onderzoeksopzet

en plan van behandeling

In het onderzoek zal bij de bespreking van de verschillende deelvragen
tel kens een begrenzing moeten worden gevonden door een strikte koppeling te leggen tussen het publiekrechtelijk rechtssubject en de bestuursrechtelijke bevoegdheid. De nadruk komt daardoor te Jiggen op
een formeel aspect van het bestuursrecht. Er wordt dus geen aandacht
besteed aan de rnateriele normen die de rechtspositie van de burger
bepalen.
De studie is opgebouwd uit drie hoofddelen. In deel A (hoofdstuk II tim
VI) wordt een analyse gemaakt van het begrip rechtsbevoegdheid in het
Nederlandse bestuursrecbt en wordt de praktische toepassing daarvan
beschreven aan de hand van een onderzoek naar de invulling van het
begrip bestuursorgaan in verschillende bestuursrecbtelijke wetten. Bij de
analyse in de hoofdstukken II tot en met V vormen de biervoor geformuleerde deelvragen een leidraad.
In boofdstuk II komen de publiekrechtelijke rechtssubjecten aan de orde.
Daarbij zal in de eerste plaats worden gekeken naar de rechtssubjecten
die deel uitmaken van de openbare lichamen. Voorts zal aandacht worden
besteed aan de recbtssubjecten die geen positie innemen binnen de
gelaagdheid van ooze bestuursorganisatie,
maar die bun bevoegdheid
uitsluitend aan bijzondere wetten ontlenen. Afzonderlijk zal aandacht
worden besteed aan de vraag of het begrip rechtspersoonlijkheid
naar
publiekrecht bruikbaar is ter aanduiding van de zelfstandige positie van
publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrecht.
In hoofdstuk III wordt op de aard van de publiekrechteJijke bevoegdheden nader ingegaan. Daarbij zal het onderscheid tussen bevoegdbeid en
taak worden besproken. Bijzondere aandacht voor de bestuursrechtelijke
bevoegdheid is van belang omdat deze onderscheiden dient te worden van
de bevoegdheden die ook door andere dan door publiekrechtelijke rechtssubjecten kunnen worden uitgeoefend,
In boofdstuk IV wordt de bevoegdheidsverkrijging
besproken. Daarbij
staat het begrippenpaar
attributie en delegatie centraal. Ook zullen
enkele bijzondere vormen van bevoegdheidsverkrijging en het verlies van
bevoegdheid aan de orde komen. De rechtsfiguur mandaat heeft geen
betrekking op de rechtsbevoegdheid van het rechtssubject, maar is wel
van be lang voor de bevoegdheidsuitoefening.
Daarom is ook hieraan een
paragraaf gewijd.
Het zwaartepunt van deel A ligt in de boofdstukken V en VI. In hoofdstuk V komt de bevoegdheidsuitoefening
door de publiekrechtelijke
rechtssubjecten aan de orde. Deze wordt geanalyseerd met gebruikmaking
van het begrip bestuursrechtelijke
rechtsbetrekking.
Daarmee is het
mogelijk om een onderscheid te maken in verschillende typen rechtsbetrekkingen waarbij publiekrecbtelijke rechtssubjecten zijn betrokken. In
de vorm van een interne rechtsvergelijking zal de procesrechtelijke
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zelfstandigheid van de publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrecht worden vergeleken met de positie van de overheid als procespartij
in het burgerlijk procesrecht. Tot slot is een paragraaf gewijd aan
bevoegdheidsgebreken.
In hoofdstuk VI zal aan de hand van de wetstekst, de wetsgeschiedenis
en de jurisprudentie worden nagegaan hoe het begrip bestuursorgaan in
de Nederlandse bestuurspraktijk functioneert. Daaruit zal een aantal
knelpunten worden afgeleid en zal een verklaring voor de oorzaken van
die knelpunten worden gegeven.
Behalve de hiervoor reeds genoemde korte interne rechtsvergelijking op
een beperkt onderdeel, bevat deze studie een ruimere internationale
rechtsvergelijking. Voor een recbtsvergelijkende bestudering van bet
onderwerp rechtsbevoegdheid in bet bestuursrecht is gekozen omdat
hierdoor niet aIleen een verruiming van bet blikveld op bet eigen recht
plaatsvindt, maar tevens omdat uit het vreemde recbt lering kan worden
getrokken ten behoeve van de ontwikkeling van het eigen recht.
In deel B (boofdstuk VII en VIII) van deze studie zal tegen de achtergrond van het hiervoor geschetste tbeoretiscbe kader een bescbrijving
plaatsvinden van de bevoegdbeidsverdeling in de bestuursorganisatie van
de Bondsrepubliek Duitsland en van Frankrijk. Voor deze beide landen is
gekozen omdat ze in sociaal en economisch opzicbt gelijkenis vertonen
met ons eigen land. Het recht van deze landen beboort tot de continentaal-europese rechtsstelsels. Bovendien hebben het Duitse en het
Franse bestuursrecht een belangrijke basis gevormd voor de theorievorming over het Nederlandse bestuursrecht.P De opzet van die beschrijving zal niet gebeel gelijkluidend zijn aan de opzet van deel A,
omdat de beide rechtsstelsels een eigen theorie- en begripsvorming
kennen. Voor zover mogelijk zal weI aan de in deel A genoemde elementen aandacht worden besteed, behaive aan de praktische toepassing van
het orgaanbegrip. Een nadere verantwoording voor de gevolgde methodiek
en het doel van de rechtsvergelijking is in de inleiding bij deel B uiteengezet.
In hoofdstuk IX zal vervolgens een vergelijking worden gemaakt van het
Nederlandse recht met het recht van de in de beide voorgaande hoofdstukken beschreven landen. Naar aanleiding van de rechtsvergelijking
zullen de belangrijkste punten van overeenkomst en verschil worden
gesignaleerd. Tevens zullen naar aanleiding van de rechtsvergelijking
conc1usies worden geformuleerd en zullen aanbevelingen worden gedaan,
die kunnen bijdragen tot meer belderheid omtrent de rechtsbevoegdheid
in bet Nederlandse bestuursrecht.
Deel C wordt gevormd door hoofdstuk X. Daarin zijn de samenvatting
en de conc1usies vervat. Ten behoeve van de wetgever en de rechter
worden in het laatste hoofdstuk tevens aanbevelingen voor bevoegdheidstoedeling en (toetsing van) bevoegdheidsuitoefening opgenomen, waardoor
31 VgI. J.P. de Jong, Bestuursrecht van vreemde herkomst. Een onderzoek naar de
bronnen en grondslagen van een drietal centrale e1ementen van de Nederlandse
bestuursrechtstheorie, Tjeenk Wi11ink,Zwolle 1988.
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DEELA
Een analyse van bet begrip recbtsbevoegdheid
in bet Nederlandse bestuursrecbt
en de praktiscbe toepassing daarvan

HOOFDSTUKll

PUBLIEKRECHTELIJKE

III

RECHTSSUBJECTEN

InIeiding

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat het bestuurlijk organisatierecht als uitgangspunt zal worden genomen voor het onderzoek naar de
rechtsbevoegdheid van publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrecht. Daarbij is opgemerkt dat de bestuursorganisatie een ondoorzichtig
geheel vonnt. De bestuursrechtelijke bevoegdheden worden uitgeoefend
door een complex geheel van publiekrechtelijke rechtssubjecten. Teneinde
het inzicht in deze complexiteit te verhelderen zal in dit hoofdstuk een
analyse worden gemaakt van de publiekrechtelijke
rechtssubjecten die
als toerekeningssubject
voor het bestuursrechtelijk
handelen kunnen
worden aangemerkt.
Onder een publiekrechtelijk rechtssubject kan worden verstaan iedere
persoon of ieder college en iedere organisatie of ins telling, die als
zodanig door het staats- of administratiefrecht wordt erkend als drager
van publiekrechtelijke
rechten en plichten.! Voor de erkenning als
zelfstandig rechtssubject in het publiekrecht is de aanwezigheid van
bestuursrechtelijke
bevoegdheden, welke plaatsvindt ter behartiging van
algemene belangen, doorslaggevend. De publiekrechtelijke rechtssubjecten
bezitten openbaar gezag, hetgeen inboudt dat ze een door bet publiekrecht erkende bevoegdbeid hebben om eenzijdig de rechtspositie van
andere rechtssubjecten te bepalen.? Het gegeven dat een rechtssubject
tot de bestuursorganisatie
behoort, duidt erop dat bet rechtssubject
rechtsbevoegdbeid in het bestuursrecht kan hebben. De recbtsbevoegd1

2

Een vergelijkbare omschrijving wordt gegeven door H. van Maarseveen in het commentaar op art. 1, van de Wet Arob, biz. 5, in: J.BJ.M. ten Berge en FA.M.
Stroink, De Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, losbladige
uitgave, Samsom Alphen aan den Rijn.
Het element "eenzijdig" is met terug te vinden in de omschrijving van het begrip
bestuursorgaan in art. 1.1, van het wetsvoorstel voor de Aigemene wet bestuursrecht. In de memorie van toelichting wordt juist de wederkerige relatie tussen het
bestuur en de burger benadrukt. In mijn tekst is het element gehandhaafd om tot
uitdrukking te brengen dat een bestuursorgaan een rechtshandeling kan verrichten
buiten de wil van de bestuurde om. Zie ook de omschrijving van J.BJ.M. ten Berge
en F.A.M. Stroink in hun preadvies "functionele decentralisatie uit de schaduw" (Rbb
september 1988), biz. 14. Meerzijdige publiekrechtelijke rechtshandelingen komen
minder vaak voor. Een voorbeeld hiervan biedt HR 23 juni 1989, AB 1989, 551
(Gasbedrijf Centraal Nederland - gem. Nieuwegein).
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heid, zoals die in concreto aan een publiekrechtelijk rechtssubject toekomt, is met name afhankelijk van de aard en de omvang van de toegekende bevoegdheid. In navolging van Hennekens zou hier het onderscheid
tussen bet absolute en het relatieve karakter van bet openbaar gezag ten
tonele kunnen worden gevoerd. Van de eerstgenoemde vorm is sprake als
het bekleed zijn met openbaar gezag een persoon of college steeds tot
administratief orgaan bestempeld. Het relatief karakter ziet erop dat
slechts voor een of meer bepaald handelen het met openbaar gezag
bekleed zijn opgaat. Dit laatste betreft dan de vraag naar de bevoegdheid.3 De Afdeling rechtspraak van de Raad van State opteert voor deze
laatste opvatting. Voor wat het onderzoek naar de rechtsbevoegdheid van
publiekrechtelijke rechtssubjecten betreft, kan in dit verband ook worden
gewezen op een onderscheid dat kan worden gemaakt tussen het toedelen
van een bevoegdheid enerzijds ("instelling") en het in het leven roepen
("oprichting") van een organisatie anderzijds." Ten aanzien van de oprichting van organisaties en organisatieonderdelen kan worden opgemerkt
dat dit in principe losstaat van de instelling van een ambt. Het blijkt
dat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van organisaties en onderdelen
daarvan, die opgericht zijn door particulieren en particuliere organisaties;
dat wil zeggen door andere dan overheidsorganisaties. Zo zijn bij voorbeeld op basis van de Landbouwuitvoerwet bevoegdheden en taken opgedragen aan de Stichting Zuivel-Kwaliteitscontrole-Bureau (aangewezen bij
het Uitvoercontrolebesluit 1940) en aan botercontrole-stations. Ook op
basis van de Zaaizaad- en Plantgoedwet kunnen privaatrechtelijke keuringsinstellingen bestuursrechtelijke bevoegdheden hebben/' Het blijkt dat
de wetgever soms nieuwe rechtssubjecten creeert waaraan bevoegdheden
worden toebedeeld, terwijl anderzijds bevoegdheden aan reeds bestaande
rechtssubjecten kunnen worden toegekend. In het eerste geval ontstaat
rechtsbevoegdbeid, in het tweede geval vindt er een uitbreiding van
reeds bestaande rechtsbevoegdheid plaats. Een overzicht van de publiekrechtelijke rechtssubjecten, zoals dat in het onderstaande zaI worden
geboden, is niet toereikend om de omvang van de rechtsbevoegdheid van
die rechtssubjecten te bepalen.
In de volgende paragraaf zal de theoretische achtergrond van de erkenning van de zelfstandigheid van de pubIiekrechtelijke rechtssubjecten
worden besproken aan de hand van de door Logemann en Bohtlingk
ontwikkelde theorie, waarin het begrip "ambt" centraal staat. Tevens zal
aandacht worden besteed aan het onderscheid tussen de begrippen openbaar lichaam en orgaan. In paragraaf 3 van dit hoofdstuk zal de organi3
4

5
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Zie het naschrift van H. Hennekens bij VzAR 2 september 1988, Gst. 6874, 4, hiervoor besproken in paragraafI.1.1.
Zie WRR-rapport, Organen en rechtspersonen rondom de centrale overheid, serie
Voorstudies en achtergronden V35, 's-Gravenhage 1983, door H.F. Munneke e.a.,
biz. 33.
Deze voorbeelden zijn ontleend aan J.C.E. Ackermans-Wijn, Contracten met de
overheid, K1uwerDeventer 1989,biz. 28.

satiestructuur worden besproken aan de band van de grondslagen, zoals
die in juridische documenten zijn terug te vinden. In de eerste plaats
komen de rechtssubjecten aan de orde waarvoor een grondslag in de
Grondwet kan worden gevonden. Ten gevolge van de gelaagdheid van
onze bestuursorganisatie komen er rechtssubjecten voor die hun bevoegdheid uitsluitend binnen een bepaald territoir uitoefenen (territoriale
decentralisatie). Daarnaast bevat de Grondwet bepalingen ter zake van
rechtssubjecten die een zekere functionele zelfstandigheid hebben omdat
zij slechts een bepaalde taak uitoefenen/' Tot de categorie rechtssubjecten met een zekere functionele zelfstandigheid behoren ook rechtssubjecten waarvoor geen grondwettelijke basis aanwezig is, zoals bij voorbeeld gedeconcentreerde
ambten, zelfstandige bestuursorganen, organen
op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, enz. Deze zullen in
een aparte subparagraaf worden besproken. Vervolgens zal in paragraaf 4
worden ingegaan op de bruikbaarheid van het begrip rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht ter aanduiding van de zelfstandige rechtssubjecten
in het bestuursrecht. Dit hoofdstuk zal worden besloten met een paragraaf waarin de belangrijkste conclusies zijn vervat.
In de volgende hoofdstukken zal ten behoeve van een verdere invulling
van het begrip rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht achtereenvolgens
worden ingegaan op de aard van de bevoegdheid, de bevoegdheidsverkrijging en de bevoegdheidsuitoefening.

11.2

Theoretiscbe

acbtergronden

11.2.1

De theorie van Logemann en Bohtlingk

De theoretische grondslag met betrekking tot de bevoegdheidsuitoefening
door publiekrechtelijke
rechtssubjecten is gebaseerd op het boek van
Logemann "Over de theorie van een stellig staatsrecht"," Hij ziet de
staat niet als een verband (samenwerking) van mensen, maar als een
verband van functies. Er is pas sprake van een organisatie bij een
bepaalde functieverdeling. Een functie is een bepaalde werkkring in het
verband van het gebeel. De functionarissen kunnen daarbij wisselen,
maar de functie blijft. De functie in de staatsorganisatie wordt door hem
in de sfeer van het positieve recht het ambt van de staat genoemd. De
staat is dan ambtenorganisatie.
Het ambt is persoon, het typische persoonsbegrip in bet staatsrecht. Het ambt blijft, de ambtsdragers wisselen;
bevoegdheden en verplichtingen hechten zich aan het ambt; de ambtsdragers vertegenwoordigen het ambt. Het is, volgens Logemann, door het
6

7

De gelaagdheid van de bestuursorganisatie is een gevolg van decentralisatie, waarbij
bevoegdheden over verschillende bestuurslagen zijn verdeeld. Zie P. de Haan, a.w.
1986, deel 1, biz. 115. Daarin wordt het wezen van het onderscheid tussen functioneel en territoriaal niet verklaard uit het hebben van een bepaald territoir, maar uit
het onbepaald of bepaald zijn van de opgedragen taak.
J.RA. Logemann, a.w., bIz. 76 e.v., 84 e.v. en 104 e.v.
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gehele staatsrecht heen het ambt waara an plichten worden opgelegd en
dat tot het rechtshandelen bevoegd wordt gemaakt. De toerekening van
het bandelen geschiedt aan het ambt zelf. Om het bestaan van een ambt
te kunnen aannemen is het nodig dat een functie binnen de staatsorganisatie kan worden aangewezen. Daarvoor moeten twee eisen vervuld
zijn: welomschrevenheid en duurzaamheid. Zonder een arbeidsdeling, die
voldoet aan deze eisen van bepaaldheid en continuiteit, zal men zo min
van organisatie als van functies binnen de organisatie kunnen reppen.
Logemann relativeert deze beide eisen weI enigszins. "Een organisatie
kan niet bestaan uit een mechaniek van eens voor altijd vast omlijnde
werkkringen. Enerzijds zal men de werkkring ener functie vaak veeleer
omschreven vinden door een meer vage doelaanwijzing dan door een
strikte taakopsornming. Ten andere voIgt tot op zekere hoogte uit het
stelsel der functies binnen de organisatie, welke functie zich allereerst
nieuw opkomende werkzaamheden zal hebben aan te trekken. De functie
van Ieiding omvat voor een niet gering deel het leiden en beheren van
deze plasticiteit; op de juiste plaats tot plicht stellen wat voor het doel
van de organisatie moet worden verricht. Die functie vertoont daarmede
weI de allervaagste ornlijning van taak; haar bepaaldheid ligt in haar
gezagsverhouding tot andere functies in de organisatie."
Personificatie van de organisatie, d.w.z. vertegenwoordiging van de
organisatie door functionarissen, komt aileen voor in de gevallen, waarin
de organisatie als geheel, als eenbeid naar buiten optreedt: volkenrechtelijk en burger- of strafrechtelijk (de staat, provincie of gemeente, enz.
als vermogenssubject). Burgerrechtelijk zijn aile handelingen van de
ambtengroepen telkens betrokken op eenzelfde vermogen, dat wordt
toegerekend aan de groep als burgerlijk rechtspersoon. De ambten van de
groep verliezen met de aanvaarding van deze voorstelling hun zelfstandigheid; zij worden van persoon tot orgaan van de rechtspersoon. De
ambtengroep wordt openbaar lichaam. In andere gevallen kan men met
het ambt als persoon volstaan.
Ter aanduiding van de zelfstandige dragers van publiekrechtelijke rechten
en plichten wordt in wetgeving, literatuur en bestuurspraktijk in plaats
van het begrip ambt meestaI het begrip orgaan gebruikt. Dat roept de
vraag op of met beide begrippen hetzelfde wordt bedoeld. Ter beantwoording van deze vraag wordt in de eerste plaats aansluiting gezocht
bij de door Van Stegeren gegeven interpretatie van beide begrippen. In
navolging van Houwing in zijn noot onder HR 6 april 1951 (NJ 1951,665)
maakt Van Stegeren hiervoor een onderscheid tussen de begrippen orgaan
en vertegenwoordiger. Een orgaan heeft competentie tot rechtsvorrning,
c.q. rechtstoepassing; een vertegenwoordiger heeft subjectieve handelingsbevoegdheid voor een handelingsonbekwaam subject. Als voorbeeld
noemt hij een burgemeester die kan optreden als (tot rechtsvorming)
competent orgaan van de gemeente, waarbij het rechtsbeginselen positiveert tot geldend recht, dus besluiten neemt. Daamaast kan een burgemeester ook optreden als vertegenwoordiger van de rechtspersoon gemeente. Wanneer een orgaan aIs competent rechtsvormer optreedt voor
de gemeente als publiekrechtelijke corporatie, zal het gebruik kunnen
22

maken van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke mogelijkheden, in de
meeste gevallen slechts van eerstgenoemde (vaststellen van verordeningen
of nemen van beschikkingen). Treedt het orgaan op als competent
rechtsvormer van de gemeente als privaatrechtelijk rechtspersoon, dan
zal het aileen privaatrechtelijke wegen kunnen bewandelen.f Logemann
spreekt in het eerste geval van het orgaan als ambt, in het tweede geval
gewoon van orgaan.?
Voor het onderscheid tussen de begrippen ambt en orgaan is ook het
volgen van een betoog van Bohtlingk, die voortbouwt op de theorie van
Logemann, van belang.l" Hij vindt het opmerkelijk dat bijna aIle schrijvers over staats- en administratiefrecht
de waarheid dat all ere erst het
ambt persoon is, uit het oog verloren hebben. Als persoon, die door de
ambtsdrager vertegenwoordigd wordt, plegen zij de ambtengroep (staat,
provincie, gemeente) te zien en niet het ambt. Deze opvatting wordt
door Bohtlingk bestreden. Hij merkt op dat men niet zonder meer zegt:
de ambtsdrager vertegenwoordigt
de overheid. Want men heeft weI
degelijk oog voor het feit dat de ambtsdragers wisselen, terwijl die wisselende lieden toch telkens in dezelfde werkkring de staat vertegenwoordigen. Daarom voelt men de behoefte om tussen ambtsdragers en staat
iets in te schuiven en wel het begrip "orgaan". Als de ambtsdrager
handelt als orgaan vertegenwoordigt hij de overheid. Bij een privaatrechtelijk optreden geschiedt dit niet door middel van organen, maar door
functionarissen die ter vervulling van hun functie de rechtspersoon
vertegenwoordigen. "Orgaan" wordt door Bohtlingk gedefinieerd ais "ieder
persoon of college met enig openbaar gezag bekleed, of: ieder persoon
die bevoegd is de overheid door rechtshandelingen te verbinden, of iets
dergelijks." Bohtlingk wijst er zelf al op dat het orgaanbegrip niet
gemakkelijk te doorgronden is. Volgens hem bedoelt men met "orgaan"
niet een synoniem van wat door Logemann "ambt" wordt genoemd.
"Ambt" wordt immers niet gezien als persoon, terwijl "orgaan" weI wordt
gedefinieerd als "ieder persoon, ...".1 Dit verschil vloeit dus voort uit
de wijze waarop beide begrippen gedefinieerd worden. Praktisch gezien
draagt dit onderscheid mijns inziens niet bij tot meer heiderheid.
8

Voor een verdere uitwerking kan worden verwezen naar J.T. van Stegeren, Gemeente1ijke vertegenwoordiging in en buiten reehte, Vuga 's-Gravenhage 1989, bIz.
20-21.
9 J.HA. Logemann, a.w., bIz 105-107.
10 F.R. Bohtlingk, Het leerstuk der vertegenwoordiging en zijn toepassing op ambtsdragers in Nederland en Indonesie, prft. Leiden, Uitg. 's-Gravenhage 1954,biz. 34 e.v.
11 De moeilijkheid van dit onderseheid blijkt ook bij FA.M. Stroink, Het leerstuk der
deeoneentratie, 's-Gravenhage 1978. Op bIz. 7 sehrijft hij: "Logemann heeft met
betrekking tot het begrip orgaan, door hem ambt genoemd een helder en systematiseh betoog ontwikkeld dat meer zieht versehaft in de struetuur van onze staatsorganisatie dan het orgaanbegrip in de zin van natuurlijke persoon in een bepaalde
kwaliteit". In tegenstelling tot Bohtlingk maakt Stroink dus geen onderseheid tussen
ambt en orgaan.
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Hoewel de begrippen ambt en orgaan volgens Bohtlingk niet synoniem
zijn, wordt in het positieve recht ter aanduiding van zelfstandige publiekrechtelijke rechtssubjecten het orgaanbegrip gebruikt. Daarbij dient
te worden bedacht dat met aIle publiekrechtelijke rechtssubjecten als
orgaan van een openbaar lichaam kunnen worden beschouwd. Het orgaanbegrip wordt hier in een andere betekenis gebruikt: namelijk in de zin
van drager van bestuursrechtelijke rechten en plichten. Ook privaatrechtelijke stichtingen die bestuursrechtelijke bevoegdheden uitoefenen,
kunnen als orgaan worden aangemerkt. Uitgaande van de door Logemann
gegeven omschrijving zou het vanuit organisatierechtelijk oogpunt bezien
begripsmatig wellicht zuiverder zijn om het ambtsbegrip te gebruiken ter
aanduiding van de zelfstandige recbtssubjecten in bet publiekrecht, omdat
uit die omschrijving duidelijk blijkt dat het ambt als toerekeningssubject
voor het bestuursrecbtelijk handelen kan worden aangemerkt. In bet
navolgende zullen beide begrippen worden gebruikt zonder dat daar consequenties aan worden verbonden.
Dat de bestuursrecbtelijke bevoegdbeden toekomen aan bestuursorganen
blijkt ook uit de visie van Vegting.u Hij wijst erop dat bet de organen
van de overheidslicbamen zijn "die de bevoegdbeid hebben gekregen om
wijziging te brengen in het objectieve recht voor derden, of die beschikkingshandelingen kunnen verrichten ter zake van enig verrnogen van
overheidslichamen". Het bestuursorgaan is zelf partij in de publiekrechtelijke rechtsbetrekking, is dus persoon voor het recht.13 Vegting trekt
hier een parallel met het privaatrecbt, waar het hebben van rechtsbevoegdheid betekent dat de mens of instelling persoon is voor bet recht.
De bijzondere bevoegdheid die in het publiekrecht is toegekend aan en
verbonden met het overheidsorgaan, maakt het overheidsorgaan tot
persoon in het publiekrecht. Overigens gaat deze parallel niet helemaal
op. De rechtsbevoegdheid in het publiekrecht vertoont ten opzichte van
de privaatrechtelijke rechtsbevoegdheid de afwijking, dat niet ieder
rechtssubject ten naastebij dezelfde rechtsbevoegdheid heeft, maar dat de
verschillende subjecten rechtsbevoegdheid van een zeer verschillende
inhoud kunnen bezitten.I'' De rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht
loopt sterk uiteen al naar gelang de inhoud van de competentie, welke
aan het orgaan door het objectieve recht is toegekend.P
12 W.G. Vegting, Het algemeen Nederlands administratief recht, eerste deel 1954,
biz. 174. Door J. Bulthuis wordt zelfs de term administratieve persoon gebruikt bij
de beschrijving van het begrip decentralisatie. Een verklaring voor het gebruik van
deze term wordt echter niet gegeven, Zie J. Bulthuis, Samenwerking van gemeenten,
prft. Utrecht 1957, biz. 13.
13 Deze theorie is ook verdedigd door J.WJ. Toe Water in zijn artikel Einde van de
Orgaantheorie?, Nederlands Juristenblad 29 maart 1952.
14 W.G. Vegting, Aanvullende administratieve rechtspraak, Bestuurswetenschappen 1951,
blz.15.
15 R. Kranenburg, Inleiding in het Nederlands administratief recht, derde druk bewerkt
door W.G. Vegting, Haarlem 1955,biz. 79
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11.2.2

Onderscheid tussen openbaar lichaam en overheidsorgaan

Volgens Konijnenbelt kan men voor de bepaling van de betekenis van het
begrip "bestuursorgaan" twee benaderingen kiezen. In de eerste plaats
kan men denken aan organen van openbare lichamen, in de tweede plaats
aan organen met bestuursbevoegdheden,
ook weI (openbare bestuurs-)
ambten genoemd; in het merendeel van de gevallen zijn deze identiek,
maar niet altijd. Voor het bestuursrecht is de tweede benadering van
belang: bestuursorganen of -ambten of adrninistratieve organen zijn die
instanties welke publiekrechtelijke bestuursbevoegdheden bezitten.V'
In deze subparagraaf zal aan de eerstbedoelde benadering aandacht
worden besteed. Voor een goed begrip van de bestuursrechtelijke
zelfstandigheid van rechtssubjecten is het van belang om het onderscheid
tussen de begrippen openbaar lichaam en overheidsorgaan in het oog te
houden. Vegting verstaat onder overheidsorganen: organen, die in het
leven worden geroepen teneinde enige in het objectieve recht geregelde
functie ter verzorging van gemeenschapsbelangen
te bekleden. Hij
spreekt van een openbaar lichaam "wanneer het geldt een overheidsorgaan of complex van in hun werkzaamheden nauw samenhangende
overheidsorganen, aan hetwelk (privaatrechtelijke)
rechtspersoonlijkheid
is toegekend.-?
Dat een orgaan in het bestuursrecht als zelfstandig rechtssubject kan
worden beschouwd, wordt niet altijd duidelijk onderkend. In de eerste
uitgave van het "Nederlandsch bestuursrecht" definieerde Van der Grinten
organen van een openbaar lichaam als personen of colleges die rechtens
bevoegd zijn de wit van het lichaam tot uiting te brengen, die dus het
lichaam waarvoor zij optreden, binden.l'' Voor de toerekening van het
handelen wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke zelfstandigheid. In beide gevallen is het
openbaar lichaam toerekeningssubject. Deze opvatting heeft weinig weerklank gevonden. IIlustratief in dit verband is een voorbeeld dat door
Bohtlingk wordt gegeven, maar dat zonder veel moeite naar een hedendaags voorbeeld zou kunnen worden omgezet.l?
Hij noemt het hoofd van het plaatselijk bestuur dat een vergunning (i.c. in de zin van de Hinderordonnantie)
kan verlenen.
Datzelfde hoofd kan daaraan voorschriften toevoegen, kan onder
omstandigheden
de vergunning intrekken en kan eventueel die
inrichting sluiten. AI deze samenhangende bevoegdheden zijn aan
hetzelfde ambt gegeven; andere ambten komen er niet bij te pas
en tot beschrijving van deze rechtshandelingen heeft men ook de
organisatie, de ambtengroep waartoe het ambt behoort, niet nodig.
Bohtlingk vraagt zich af waarom men deze eenvoudige rechtsregel
16 H.D. van WijkjW. Konijnenbelt, a.w., biz. 148.
17 W.G. Vegting, a.w. 1954,biz. 331.
18 J.P.H. van der Grinten, De inrichting van het besturen, in: Nederlandsch bestuursrecht, N. Sarnsom N.V. Alphen aan den Rijn, eerste druk 1932,biz. 1.
19 F.R. Bohtlingk, a.w., bIz. 33.
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"wanneer bet boofd van plaatselijk bestuur een vergunning geeft,
kan hij daaraan later voorwaarden toevoegen" zou moeten vervangen door de constructie "wanneer de staat door middel van bet
boofd van plaatselijk bestuur een vergunning geeft, kan hij door
middel van datzelfde hoofd daaraan later voorwaarden toevoegen"?
Dat, om in de term van Van der Grinten te spreken, niet de wil van bet
openbaar licbaarn tot uitdrukking wordt gebracbt, maar dat bet gaat om
de eigen wil van de organen, wordt ook door Vegting uitdrukkelijk
verwoord.P' Hij noemt o.a. een college van burgemeester en wetbouders
dat een bouwvergunning verleent, een burgemeester die een toneelvoorstelling verbiedt, een inspecteur die een belastingaanslag oplegt, een
minister die een eigenaar van een onroerend goed de verplichting oplegt
te gedogen dat een derde voor de uitvoering van een werk gebruik
maakt van dit goed. Zij allen brengen door dit handel en niet de wil van
enig openbaar lichaam tot uiting, maar zij uiten, binnen de grenzen van
de hun toegekende bevoegdheid, hun eigen wil. Zij handelen als zelfstandige personen, zijn dus rechtssubject in het publiekrecht.
Het gebruik van de term "wil" van organen is gebaseerd op de terminologie, zoals die door Van der Grinten en Vegting is gebruikt. Ook in
artikel 2 van de Wet beroep administratieve beschikkingen kwam de term
"wilsverklaring" voor in de omschrijving van het beschikkingsbegrip. In
het modeme bestuursrecht wordt de bevoegdheidsuitoefening door publiekrechtelijke recbtssubjecten ecbter niet als een wilsuiting gezien. De
publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening berust niet op de wil van het
rechtssubject, maar wordt genormeerd door het objectieve recht.21 De
gebondenbeid van bestuursorganen vloeit immers niet voort uit bun wil,
maar uit objectieve rechtsregels. Dit in tegenstelling tot het privaatrecbt
waar de wilsovereenstemming een vereiste is om een rechtsbetrekking,
niet zijnde een verbintenis uit de wet, tot stand te brengen.
In navolging van Logemann en Bohtlingk ziet ook Duk de staatsor~anisatie als een "verband" (structureel geheel) van ambten of functies. 2 Met
functie bedoelt hij een geheel van bijeenbehorende, en min of meer
duurzame taken. Hij beschouwt openbare lichamen, zoals provincies,
gemeenten en waterschappen, eenvoudig als arnbtengroepen. Dit past bij
de visie zoals die biervoor besproken is. Aan de ambten komt een zekere
bestuursrechtelijke zelfstandigheid toe. De Haan c.s. vinden die voorstellingen van de staatsorganisatie niet erg verhelderendP Een openbaar
lichaam is volgens hen niet eenvoudig te beschouwen als een ambtengroep, doch veeleer als een zelfstandige publiekrechtelijke gemeenschap
20 W.G. Vegting, a.w. 1954, biz. 176.
21 In de vierde druk van "Het algemeen deel van het Nederlands bestuursrecht" (1974)
wijdt A.M. Donner op bIz. 251-252 nog een passage aan de vraag of een beschikking
als een wilsbesluit van een overheidsorgaan kan worden aangemerkt. Deze vraag
wordt door hem overeenkomstig de heersende leer ontkennend beantwoord.
22 W. Duk, Administratief personenrecht, in: Duk-Loeb-Nicclai, Bestuursrecht, Amsterdam 1981,bIz. 3.
23 P. de Haan c.s., a.w. 1986, deel1, biz. 116.Zie aldaar noot 32.
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van personen met eigen organen. Er zou in de hiervoor weergegeven
visie van Duk onvoldoende worden onderkend dat de staat in hoofdzaak
is opgebouwd uit openbare lichamen en organen in plaats van uit gepersonifieerde ambten. Deze Iaatstgenoemde terminologie sluit volgens De
Haan niet aan op het algemeen juridisch spraakgebruik, inclusief dat van
de wetgever. Ook Van Stegeren beschouwt een gemeente niet ais een
ambtengroep die zich tegenover of ten behoeve van een kring van onderdanen Iaat gelden. De gemeente is zijns inziens staatsreehtelijk en
burgerreehtelijk dezeIfde gemeente, als een werkelijke verbandseenheid
van mensen, al ontkent hij niet dat ook overheid, onderdanen en territoir weI afzonderlijk ais "gemeente" worden aangeduid. De kwestie is
zijns inziens sIeehts of en, zo ja, op welke wijze de gemeente op staatsen adrninistratiefreehteIijk
terrein dan weI op burgerrechteIijk gebied
een taakvervulling heeft. Bij het nemen van een beschikking is er ook
een binding tussen het ambt en "zijn'' verband. De toerekening van het
handelen reikt dan in de regel niet over het ambt heen: het ambt wordt
in de eerste plaats als toerekeningssubjeet ontmoet. Hij wijst erop dat,
wanneer er volledige administratieve rechtspraak zou bestaan zodat de
adrninistratieve reehter ook volledige geldelijke aanspraken zou kunnen
vaststellen, de binding tussen ambt en lichaam meer zou gaan spreken.P'
Buiten de afwenteling van de vermogensreehtelijke
aanspraken ter zake
van bestuursreehtelijke
reehtshandelingen
heeft het begrip openbaar
lichaam hier echter geen betekenis.
Als eerste kenmerk van openbare lichamen wordt door De Haan c.s. de
regelgevende bevoegdheid genoemd.P Ook Duk gebruikt de term openbaar lichaam, wanneer aan een of meer tot zo'n groep behorende ambten
regelgevende bevoegdheid is toegekend-" De regeigevende bevoegdheid
als onderseheidend
criterium voor open bare liehamen gaat echter niet
altijd op. Konijnenbelt wijst in dit verband tereeht op de mogeJijkheid
om op basis van de Wet gemeensehappelijke regelingen een rechtspersoonlijkheid bezittend liehaam in te stellen waaraan geen verordenende
bevoegdheid wordt toegekend.P Ook de redactie van artikel 134, tweede
lid, van de Grondwet is facultatief: bij of krachtens de wet "kan" aan de
besturen van openbare lichamen verordenende bevoegdheid worden verleend. Om in het publiekreeht zelfstandig aan het reehtsverkeer te kunnen deelnemen, is een regelgevende bevoegdheid van het publiekrechtelijk reehtssubject niet vereist.
Voor de aanduiding van een ambtengroep als openbaar liehaam verdient
het aanbeveling om nadrukkelijk aansluiting te zoe ken bij artikel 134 van
de Grondwet, waarin is opgenomen dat openbare lichamen bij wet worden
24
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J.T. van Stegeren, a.w., biz. 18-19 en 25, sluit hiermee aan bij Logemann.
Ibidem biz. 117.
W. Duk, a.w., biz. 3-4.
H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w. biz. 148, noot 5.
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ingesteld.P' Daarmee kan duidelijkheid worden geschapen ten beboeve
van de bepaling van het rechtskarakter van een rechtssubject
Een voorbeeld waarin dat geschiedt en dat tot een interessante beschouwing in de totstandkomingsprocedure van de wet aanleiding beeft
gegeven, biedt bet op 27 mei 1988 ingediende voorstel van wet houdende
de instelling van een Arbeidsvoorzieningsorganisatie en regelen op het
gebied van de arbeidsvoorziening (Arbeidsvoorzieningswet).29 Het doel
hiervan is om de overheid, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het arbeidsvoorzieningsbeleid te doen dragen. Daartoe wordt een zelfstandig openbaar
lichaam, genaamd Arbeidsvoorzieningsorganisatie (art. 2, eerste lid), in
het leven geroepen. Aan het hoofd hiervan staat een Centraal Bestuur
(art. 8, tweede lid) dat tripartiet is samengesteld. In zijn advies merkt
de Raad van State het volgende op:
"Het huidige voorstel behoudt voor de Arbeidvoorzieningsorganisatie de publiekrechtelijke status. Daarmede is het karakter van
het orgaan nog onvoldoende aangeduid. De Grondwet beperkt zich
in artikel 134 tot een algemene omschrijving. Intussen wordt een
lichaam als daar bedoeld weI geacht "ingezetenen" te hebben:
burgers, ingelanden of bedrijfsgenoten. De vraag rijst of het
voorstel op een dergelijk lichaam ziet met bedrijven en werkzoekenden als eenheden of dat de gedachten meer uitgaan naar hetook in de toelichting genoemde- zelfstandig bestuursorgaan. De
gekozen vorm is geen privatisering -die keus zou ook niet overeenstemmen met het uitgangspunt van de gezamenlijke verantwoordelijkheid-, maar anderzijds laat de medebetrokkenheid van de
sociale partners niet toe om van een zelfstandig bestuursorgaan te
spreken, al heeft de nieuwe organisatie daarmede veel gemeen."
Naar aanleiding hiervan wordt in het nader rapport het volgende opgemerkt:
"In artikel 2, eerste lid, van de voorgestelde Arbeidsvoorzieningswet wordt 'de Arbeidsvoorzieningsorganisatie uitdrukkelijk aangemerkt als een openbaar lichaam. Hiermee wordt buiten twijfel
gesteld dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie een openbaar lichaam
is in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Dit artikel houdt
niet in dat "andere openbare lichamen" als daar bedoeld "ingezeten en" hebben. De arbeidvoorzieningsorganisatie is een openbaar
lichaam dat geen "ingezetenen" heeft."
Lubberdink signaleert dat de kern van het probleem bij het benoemen
van de voorgestelde Arbeidvoorzieningsorganisatie gelegen is in de relatie
tussen de bestuurders en hun achterban. De vraag is of de bestuurders
optreden als vertegenwoordigers van hun achterban of dat zij hierin
28 Zo ook H.L.C. Hermans, De bestuurlijke zelfstandigheid van universiteiten in Nederland. Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van
Belgie en Nederland 1986,biz. 48.
29 Arbeidsvoorzieningswet, TK 1987-1988,
20 569.
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zitting hebben op eigen tite1.3O De wet schrijft niet voor dat bestuurders, voordat zij in het bestuur tot besluitvorming overgaan, zich tot
hun organisatie dienen te wenden voor standpuntinstructies. WeI zal het
bestuur zoveel mogelijk ruimte dienen te geven voor achterbanoverleg,
gezien de specifieke relatie tussen de bestuurders en hun achterban. In
het nader rapport wordt gesteld dat deze verhouding wordt gekenmerkt
door "vrijheid in gebondenheid". Lubberdink vindt deze kwalificatie
terecht weinig verhelderend.
Uit het voorgaande blijkt dat met betrekking tot de vraag wanneer er
sprake is van een openbaar lichaam noch het bezit van regelgevende
bevoegdheid, noch het hebben van ingezetenen doorslaggevend is. Door
de verschillende benaderingswijzen met betrekking tot de invulling van
het begrip openbaar lichaam is het moeilijk hierover een eensluidend
standpunt te formuleren. De instelling bij wet, zoals voorgeschreven in
artikel 134 van de Grondwet, is voor de kwalificatie als openbaar
lichaam doorslaggevend. Voor deze lichamen is overigens kenmerkend dat
zij krachtens artikel 1, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid bezitten. Op het verschil in betekenis van de aanduiding als
openbaar lichaam in artikel 134 van de Grondwet en de aanduiding als
rechtspersoon in het Burgerlijk Wetboek zal verderop in dit hoofdstuk
worden ingegaan. Ackermans- Wijn gebruikt voor openbare lichamen liever
het begrip overheidsverbanden.
Hiertoe kunnen worden gerekend de
corporaties
(staat, provincie, gemeente, waterschap en bedrijfschap)
waartoe de justitiabelen, die eronder ressorteren, behoren. Het begrip
overheidsverband slaat op het verband tussen een bepaalde personenkring
en een overheidsorganisatie.
Door dit juridisch verband geldt de overheidsorganisatie als de "eigen" organisatie van de overheidsmacht voor
deze personenkring.P
Met de introductie van dit begrip wordt mijns
inziens niets aan duidelijkheid gewonnen omdat de wetgever het begrip
openbaar lichaam gebruikt. Het begrip overheidsverband
functioneert
slechts als een synoniem dat bovendien in de wetgeving onbekend is.
Aan de hand van de in de voorgaande subparagraaf beschreven visies van
Bohtlingk en Vegting hebben we gezien dat niet de openbare lichamen,
maar de ambten rechtssubject in het bestuursrecht zijn. Het soms verwarde gebruik van de begrippen openbaar lichaam en orgaan maakt het
niet mogelijk de publiekrechtelijke
rechtssubjecten uitsluitend met gebruikmaking van deze begrippen te benoemen. Dit wordt temeer bemoeilijkt doordat er geen totaaloverzicht bestaat van organen die een bestuursrechtelijke bevoegdheid hebben. Dit kan zich wreken bij het tot
stand brengen van bestuursrechtelijke wetgeving.F Door het niet consequente gebruik van de verschillende begrippen is het soms onduidelijk
30 H.G. Lubberdink, Kroniek bestuurlijke organisatie, in: NTB 1988/5, biz. 172-173.
31 J.e.E. Ackermans-Wijn, a.w., biz 9.
32 Zie o.a, rapport WRR, Organen en rechtspersonen rondom de centrale overheid, 'sGravenhage 1983,biz. 14.
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aan wie de wetgever beoogt de bestuursrechtelijke
bevoegdbeid toe te
kennen, A1s men, zoals in de hiervoor besproken verouderde visie van
Van der Grinten, aileen openbare lichamen als rechtssubject in bet
publiekrecht zou willen erkennen, dan is verwarring tussen de begrippen
lichaarn en orgaan niet uitgesloten. Wat te denken van bet navolgende
voorbeeld, ontleend aan bet preadvies uit 1957 van Prins voor de Nederlandse Juristen- Vereniging?33
"Oat de figuur van de recbtspersoonlijkbeid
bezittende sociaaleconorniscbe raad reeds verwarde beschouwingen inspireert, blijkt
uit het commentaar op de Wet op de bedrijfsorganisatie van Van
Eykern en Bolkenstein. De raad was, zoals bekend, in bet oorspronkelijke
wetsontwerp geprojekteerd
als "orgaan" van een
"Algemene organisatie voor het bedrijfsleven", welk lichaam ecbter
met de eerste nota van wijzingen uit het ontwerp verdween. Het
orgaan, dat overbleef en toen tot rechtspersoon werd gestempeld
(art. 1, lid 3 Wet B.O.) moet nu volgens genoemde auteurs "gezien
worden als orgaan van een openbaar lichaam voor het bedrijfsleven
in het algemeen, welk: lichaam in de wet niet meer wordt genoemd,
maar waarvan bet bestaan door de wet wordt verondersteld."
Uit artikel 1, derde lid, van de huidige Wet op de Bedrijfsorganisatie
blijkt dat de Sociaal-Economische Raad zowel bestuursorgaan als openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid
is. Een ander voorbeeld waaruit
blijkt dat een rechtssubject zowel een rechtspersoonlijkheid
bezittend
lichaam als een administratief orgaan kan zijn, biedt het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds. Hennekens wijst er in zijn noot onder CRvB 27
april 1989 CAB 1989, 554) op dat het ABP een rechtspersoonlijkheid
bezittend lichaam is ingevolge het bepaalde in art. L1 ABP-wet en tevens
administratief orgaan in de zin van art. 3 en een open bare dienst in de
zin van art. 1, tweede lid, Ambtenarenwet 1929.
In bestuursrechtelijke
wetten komen verscbillende voorbeelden
voor
waaruit blijkt dat de wetgever met betrekking tot het gebruik van de
begrippen licbaam en orgaan ruet consequent handelt. Als eerste voorbeeld kan de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie worden
genoemd. In artikel 4 van deze wet wordt beroep opengesteld tegen
besluiten van lichamen. De redactie van het artikel is gebaseerd op de
artikelen 159-161 van de oude Grondwet, waarin werd gesproken over de
samenstelling, inricbting en bevoegdheid van de lichamen voor beroep en
bedrijf.34 Artikel 134, tweede lid, van de huidige Grondwet spreekt over
de bevoegdheid van de besturen van deze lichamen. In artikel 1 van de
wet wordt ornschreven wat voor de toepassing van deze wet onder
33 W.P. Prins, Dient de wet regelen te bevatten inzake het toekennen van rechtspersoonlijheid aan overheidsinstellingen, -diensten en -bedrijven, en zo ja, welke?,
Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging 1957,biz. 11.
34 J.T. van Stegeren, a.w., biz. 165 merkt hierover op dat in deze formulering tot uitdrukking komt dat, mede in verband met HR 16 juni 1950 (NJ 1950, 653), de aan een
orgaan verleende bevoegdheid is te zien als een taakopdracht aan het betrokken
openbaar lichaam zelf.
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lichaam wordt verstaan: o.a. de Sociaal-Economische Raad, de product-,
de hoofdbedrijf- en de bedrijfschappen. Een reden voor het gebruik van
het begrip lichaam zou ook kunnen zijn gelegen in de toepassing van
artikel 60, van de Wet Arbo, krachtens welk artikel het mogelijk is dat
schadevergoeding wordt toegekend ten laste van een lichaam zonder dat
vernietiging van een besluit plaatsvindt. Overigens is in de jurisrrudentie
wei aanvaard dat een orgaan als verweerder kan optreden.'
Ook in
hoofdstuk V van de Kieswet wordt het onderscheid tussen lichaam en
orgaan niet zuiver gehanteerd. In artikel V 5, eerste lid, staat verrneld:
"Het lichaam, waarvoor de benoeming is geschied, onderzoekt de geloofsbrieven ....". Deze bevoegdheid komt echter niet toe aan het lichaam,
maar aan het orgaan. Als derde voorbeeld kan de Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen
worden genoemd. In artikel 1 van
deze wet wordt een definitie gegeven van het begrip administratief
orgaan met het doel om aan te geven wiens beschikkingen aan het
oordeel van de Afdeling rechtspraak kunnen worden onderworpen. Strikt
genomen vallen beschikkingen genomen op naam van een lichaam niet
onder de werking van deze wet, omdat zij formeel niet afkornstig zijn
van een administratief orgaan in de zin van artikel 1. Het zou hierbij bij
voorbeeld kunnen gaan om beschikkingen van overheidsstichtingen,
rechtspersoonlijkheid
bezittende instellingen, diensten en bedrijven. Uit
de parlementaire geschiedenis van de wet blijkt evenwel dat ook deze
beschikkingen onder het bereik van de wet vallen.36 Op de procesrechtelijke aspecten die voortvloeien uit art. 4 jo. art. 7 van deze wet zal in
hoofdstuk V nader worden ingegaan.
Ook met betrekking tot de toepassing van de Tijdelijke wet Kroongeschillen is het van belang om ter invulling van het begrip bestuursgeschillen de termen openbaar lichaam en orgaan goed te verstaan. De
vraag is hoe deze termen voor de toepassing van artikel 1, tweede lid,
van de TwK moe ten worden uitgelegd. De memorie van toelichting bij
het wetsvoorstel besteedde aan deze terminologische kwestie geen aandacht.f? Naar de mening van Ten Berge, Burkens en Van Buuren is met
de termen openbare lichamen en organen bedoeld aan te geven, dat
"voor het recht min of meer zelfstandige" organisatie-eenheden
binnen de
overheid het recht hebben om een geschil dat hun taakuitoefening of
competentie raakt, aan de Kroon voor te leggen. Die "zelfstandigheid
voor het recht" bestaat ofwel naar privaatrecht, ofwel naar publiekrecht.
De privaatrechtelijke zelfstandigheid heeft de wetgever aan willen duiden
35 Zie bij voorbeeld eBb 31 mei 1985,AB 1985,530.
36 Zie o.a. J.BJ.M. ten Berge en FA.M. Stroink, a.w. (Iosb!.), biz. 3 en J.H. van Kreveld en M. Scheltema, Parlementaire geschiedenis van de Wet Arob, Groningen 1976,
biz. 136-137.
37 Voorlopige voorziening inzake geschillen waarvan de beslissing aan de Kroon is
opgedragen (Tijdelijke wet Kroongeschillen), TK 1985-1986, 19 497, nr. 3. In het
oorspronkelijk ontwerp was het begrip "publiekrechtelijk lichaam" gebruikt. Na een
opmerking hierover van de Raad van State is dit vervangen door "openbaar lichaarn",
een term die ook gebruikt wordt in artikel 136 van de Grondwet.
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met bet begrip openbaar lichaam.38 Hierover merkt Konijnenbelt op dat
in het kader van deze wet een scherpe begripsafbakening in zoverre
niet van belang is, dat aan het onderscheid openbaar licbaam of orgaan
geen rechtsgevolg verbonden is. Hij vindt de benadering van Ten Berge
c.s. voor een zuivere begripsvorming weinig bevredigend, en in ieder
geval niet verhelderend.J? In de visie van Konijnenbelt is immers sprake
van een openbaar licbaam als een organisatie leden kent en een bestuur
dat binnen die organisatie zekere publiekrecbtelijke bevoegdheden bezit.
Als die bevoegdheden de competentie tot regelgeving omvatten, dan is
het openbaar lichaam rechtspersoon naar privaatrecht kracbtens artikel
1, eerste lid, boek 2 BW; in andere gevallen heeft een lichaam alleen
rechtspersoonlijkheid
als een bijzondere wettelijke regeling dat bepaalt,
zoals bij voorbeeld artikel 8, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Voor wat het onderscheid tussen openbare lichamen en organen betreft,
zou ik op deze plaats willen volstaan met de conclusie dat organen (of
ambten) als zelfstandige dragers van bestuursrechtelijke
rechten en
plichten, als rechtssubjecten
in het publiekrecbt kunnen worden beschouwd.
De kwalificatie van een rechtssubject als openbaar lichaam is uitsluitend
voor de privaatrechtelijke
zelfstandigheid van belang.S' Rechtspersoonlijkheid is een voor het bestuursrecht irrelevant kenmerk. De openbare
lichamen die krachtens artikel 1, Boek 2 BW rechtspersoonlijkheid bezitten, staan wat het vermogensrecht betreft met natuurlijke personen
gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. Als privaatrechtelijke
rechtspersonen
worden in het eerste lid van dit artikel genoemd: de
staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, veenschappen en
veenpolders, alsmede alle licharnen aan wie krachtens de Grondwet
verordenende bevoegdheid is verleend. Deze laatste zinsnede is beperkter
dan de omschrijving van openbare lichamen in artikel 134 van de Grondwet. In het tweede lid van dit artikel is bepaald dat aan de openbare
lichamen verordenende bevoegdheid "kan" worden toegekend. Zoals hiervoor reeds is gebJeken zijn er ook openbare lichamen zonder verordenende bevoegdheid. Artikel 1, eerste lid, Boek 2 BW erkent echter uitsIuitend de open bare lichamen met verordenende bevoegdheid als rechtspersoon. Overigens heeft het kenmerk van verordenende bevoegdheid
privaatrechtelijk geen enkele betekenis. Als een lichaam geen verordenende bevoegdheid heeft, zou het toch als rechtspersoon kunnen worden
aangemerkt. Krachtens artikel 1, tweede lid, Boek 2 BW dient dit dan bij
38 J.BJ.M. ten Berge, M.e. Burkens en PJJ. van Buuren, De Tijdelijke wet Kroongeschillen, Tjeenk Willink Zwolle 1987,biz. 61-62.
39 H.D. van WijkjW. Konijnenbelt, a.w., biz. 147, noot 3.
40 De privaatrechtelijke zelfstandigheid van open bare lichamen is overigens niet gelijk
aan die van privaatrechtelijke rechtspersonen. Zo kan bij voorbeeld een gemeente
niet failliet worden verklaard. Zie I.P. de Groot, Kan een gemeente failliet worden
verklaard?, uitg. Stichting Cultuurfonds van de Bank voor Nederlandse Gemeenten 1987.
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of krachtens de wet uitdrukkelijk te zijn bepaald.f! Ook strafrechtelijk
heeft de kwalificatie van een rechtssubject als openbaar lichaam weI
betekenis. De niet-vervolgbaarheid van publiekrechtelijke rechtspersonen
is beperkt tot de in hoofdstuk 7 van de Grondwet opgenomen openbare
Iichamen.f In hoofdstuk V, in de paragraaf over de procesrechtelijke
zelfstandigbeid, zal het onderscheid tussen openbaar lichaam en orgaan
opnieuw ter sprake komen.
In de verschillende
bestuursrechtelijke
wetten ontbreekt
bovendien
eenheid in terminologie ter aanduiding van de zelfstandige publiekrechtelijke rechtssubjecten. In artikel 1, van de Wet Arob en in artikel 1, van
de Wet Nationale ombudsman wordt de term administratief orgaan gebruikt; in artikel 1, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gesproken over overheidsorgaan en in artikel 1.1, van het wetsvoorstel van de
Algemene wet bestuursrecht wordt het begrip bestuursorgaan gebruikt.
Op de oorzaken en gevolgen van dit verschil zal in hoofdstuk VI worden
mgegaan.

II3

De organisatiestructuur

11.3.1

Algemeen

In de vorige paragraaf zijn de theoretische achtergronden met be trekking
tot de erkenning van de zelfstandige positie van de publiekrechtelijke
rechtssubjecten besproken. Tegen deze achtergrond zal in deze paragraaf
een inzicht worden gegeven in de organisatiestructuur
van de publiekrechtelijke rechtssubjecten in het Nederlandse bestuursrecht. In hoofdstuk I is er reeds op gewezen dat de bevoegdheidsuitoefening
plaatsvindt
door een complex geheel van publiekrechtelijke rechtssubjecten. Teneinde
een systematisch inzicbt in deze complexiteit te kunnen bieden, zal een
analyse van de formele organisatiestructuur
worden gegeven vanuit de
structuur zoals deze vastligt in juridische documenten. Deze invalshoek is
ook gekozen door Ten Berge en Stroink in hun preadvies voor de Raad
voor het binnenlands bestuur over functionele decentralisatie.S'
In de
beide volgende subparagrafen zal achtereenvolgens worden ingegaan op
de publiekrechtelijke rechtssubjecten waarvoor een basis in de Grondwet
aanwezig is en op de rechtssubjecten waarvoor dat niet het geval is.
Hierbij kan erop worden gewezen dat een beschrijving van de rechtssubjecten die tot de bestuurlijke organisatie behoren, behalve voor het
verschaffen van inzicht in de organisatiestructuur,
nog om andere redenen van belang kan zijn. De beantwoording van de vraag of een rechts41 Voor een vergelijking tussen het begrip openbaar lichaam in de Grondwet en het
rechtspersoonsbegrip in art. 1 Boek 2 BW kan worden verwezen naar J.e.E.
Ackermans-Wijn, a.w., hoofdstuk 2.
42 Zie HR 10 november 1987, NJ 1988, 303, m.n. Van Veen, waarin de Rijksuniversiteit
Groningen strafrechtelijk werd vervolgd.
43 J.BJ.M. ten Berge en FA.M. Stroink, a.w. in noot 2, biz 9.
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subject een "overheidskarakter" heeft, is uiteraard van be lang voor de
toepasselijkheid van versehillende algemene bestuursrechtelijke
wetten.
Daarnaast kan het van betekenis zijn voor de bepaling van de rechtspositie van het personeel dat in dienst is van bij voorbeeld een overheidsstichting+t In dit verband kan ook worden gewezen op het door Beers
gemaakte onderscheid tussen het formele en het materiele overheidsbegrip. Het overbeidsbegrip in formele zin betreft de organisatievormen die
als zodanig zijn onderworpen aan betgeen in staats- en administratiefrechtelijke voorschriften is bepaald omtrent ins telling, bevoegdheden e.d.
Privaatrechtelijke organisatievormen zijn niet als zodanig aan een dergelijk recbtsregime onderworpen, doch aIleen indien zulks uitdrukkelijk in
statu ten of subsidievoorschriften is voorzien. Het materiele overheidsbegrip gaat uit van de vraag of er sprake is van "openbare dienst". De
invulling hiervan geschiedt door gebruikmaking van wisselende criteria.45 In hoofdstuk VI zal daarop nader worden ingegaan.
II.3.2

Grondwettelijke

organen

Onze gedecentraliseerde
eenheidsstaat wordt gekenmerkt door een gelaagdheid van de bestuursorganisatie (rijk-provincie-gemeente).
Voor het
centraal niveau is in artikel 42 van de Grondwet bepaald dat de regering
wordt gevormd door de Koning en de ministers. Krachtens artikel 46
kunnen staatssecretarissen
in de plaats treden van ministers. In de
bijzondere wetten komen we als bestuursorganen tegen de Kroon en de
ministers (staatssecretarissen).
Interessant
in dit verband is het te
wijzen op een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State van 11 augustus 1986 (AB 1987, 549, m.n. PvB) waarin als onderwerp van geschil een beslissing van de Kroon tot het verlenen van een
concessie voor het indijken van gronden aan de orde was. In deze uitspraak wordt door de Afdeling niet de Kroon, maar de regering (vertegenwoordigd door de minister van Verkeer en Waterstaat) als verweerder
aangeduid/v Annotator Van Buuren wijst erop dat deze aanduiding in
overeenstemming is met artikel 42, eerste lid, van de Grondwet. In het
vervolg op deze uitspraak accepteerde de Afdeling rechtspraak (AR 6
april 1988, AB 1988, 304, m.n. PvB) dat de minister van Verkeer en
Waterstaat (in plaats van de Kroon) in de zaak voorziet. Het betrof in
casu een besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat (in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad) om geen voordracht
44 Zie H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., biz. 156-157. De toepasselijkheid van de
Ambtenarenwet 1929 en de A1gemene Burgerlijke Pensioenwet kan tot een verschil in
beantwoording leiden. Zie ook A.H. van Zutphen, Het begrip openbare dienst in de
Ambtenareowet 1929, NTB 1988/4. VgI. Hof 's-Gravenhage 25 mei 1988, KG 1988,
274, Afrika studiecentrum.
45 Zie A.L.L. Beers, Commentaar op het voorstel voor een nieuwe Wet openbaarheid
van bestuur, 1987,biz. 10 e.v.
46 Een soortgelijke constructie komt voor in VzAR 13 maart 1989, Gst. 6891, 7,
m.o.HR.
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voor een nieuw Kb te doen. Van Buuren wijst erop dat de rrumster
uitsluitend bevoegd is indien er mandaat door de Kroon zou zijn verleend. Hij signaleert dat het van be lang is dat op dit punt staatsrechtelijke zuiverheid wordt betracht."? Hierbij dient echter weI te worden
opgemerkt dat de bevoegdheidsordening
inzake Kb's zodanig is dat het
staatshoofd niet bij zo'n negatief besluit, als hier in het geding, betrokken hoeft te worden.
De Haan ziet ook de ministerraad ais een bestuursorgaan op centraal
niveau. De ministerraad vindt zijn grondwettelijke regeling in artikel 45.
Hij heeft ook een plaats gekregen in afzonderlijke wetten, zoals in
artikel 2a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening waarin is geregeld dat
de ministerraad planologische kernbeslissingen vaststelt.S' Ook Van der
Vlies beschouwt de rninisterraad als orgaan. De argumenten hiervoor
ontleent zij aan verschillende wetten (bij voorbeeid art. 41 Comptabiliteitswet 1976, art. 12 Instellingswet WRR) waaruit blijkt dat de ministerraad in voldoende mate zelfstandig optreedt om als orgaan te kunnen
worden aangemerkt. Als extra argument voert zij daarbij nog aan dat de
ministerraad in vele gevallen de beleidsbesluiten
neemt die door de
ministers worden uitgevoerd."? In Van der Pot/Donner wordt de ministerraad ais een officiele autoriteit aangeduid.50 Of daarmee een bestuursorgaan wordt bedoeId, is niet duidelijk. Hoekstra is van oordeel dat
de ministerraad niet kan worden beschouwd ais een administratief orgaan, zoals zijns inziens ten onrechte weI is gebeurd door de voorzitter
van de Afdeling rechtspraak in de uitspraak inzake de subsidietoekenning
voor de Paralympics (VzAR 3 januari 1980, AB 1980, 353). Bij de behandeling van de zaak in hoofdzaak door de Afdeling werden de ministers
weer als verweerders aangemerkt. In de uitspraak van de Afdeling (AR
15 juni 1980, AB 1981, 28) wordt het besluit aangeduid als een besluit
van de beide ministers en als een besluit van de ministerraad. Administratieve organen zijn volgens Hoekstra de ministers die verantwoordelijk
zijn.51 Ook Kortmann meent uit de wetsgeschiedenis niet te kunnen
afleiden dat de ministerraad wordt beschouwd als een orgaan dat zelfstandige bevoegdheden
of verplichtingen bezit in relatie tot andere
staatsorganen.V
Voor zover de ministerraad hem uitdrukkelijk bij de
wet toegekende bevoegdheden uitoefent, lijkt het mij verdedigbaar om de
raad ais bestuursorgaan aan te merken. Uit het vorenstaande blijkt dat
er in de Iiteratuur verschillende opvattingen voorkomen. Eensgezindheid
47 A.M. Donner, a.w., bIz. 163, geeft als zijn mening dat de Kroon haar wettige bevoegdheden zelf moet uitoefenen en dat mandaat (eigenlijk) niet mogelijk is.
48 P. de Haan c.s., a.w. 1986,deell, biz. 139-140.
49 I.C van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving, prft.
Amsterdam 1984,bIz. 46-47.
50 cw. van der Pot/A.M. Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, bewerkt
door L. Prakke, twaalfde druk 1989,bIz. 409.
51 R.J. Hoekstra, Ministerraad en vorming van het regeringsbeleid, Tjeenk Willink
Zwolle 1988,bIz. 21.
52 CAJ.M. Kortmann, De Grondwetsherziening 1983,biz. 168.
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bestaat er over de conclusie dat de regering en de ministers bestuursorgaan van de centrale overbeid zijn.
Het antwoord op de vraag of een rechtssubject tot de centrale overbeid
beboort, is van be lang voor de toepasselijkheid van verschillende algemene bestuursrechtelijke
wetten. Als een ingevolge de Wet Arob ingesteld
beroep betrekking beeft op een beschikking van een orgaan van de centrale overheid beboeft ingevolfe artikeI 11 niet eerst de bezwaarschriftprocedure te worden gevolgd.> Een ander voorbeeld biedt de toepassing
van de Wet Nationale ombudsman. Deze wet is niet van toepassing op
gedragingen van organen van lagere overheden (behoudens op de
Commissarissen der Koningin en de burgemeesters voor zover zij bij
wettelijk voorschrift taken met be trekking tot de politie uitoefenen). In
hoofdstuk VI zal op deze voorbeelden en op andere consequenties worden
teruggekomen.
De belangrijkste grondslagen voor het gedecentraliseerde
bestuur zijn
terug te vinden in de Grondwet. Met name hoofdstuk 7 over provincies,
gemeenten, waterscbappen en andere openbare lichamen, is van belang.
Provincies en gemeenten geven vorm aan de territoriale decentralisatie.
In artikel 125 van de Grondwet worden de provinciale en gemeentelijke
bestuursorganen
met name genoemd (provinciale staten, gedeputeerde
staten, de commissaris van de Koning, en de raad, het college van burgemeester en wetbouders, en de burgemeester). Van decentralisatie wordt
gesproken wanneer bepaalde publieke taken of bevoegdbeden door een
"hoger" bestuursniveau aan "lagere" organen of licbamen worden overgedragen, waarbij deze organen of lichamen binnen aangegeven marges
een eigen beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid
krijgen bij bet behartigen van deze taken of bevoegdheden.H Het belangrijkste kenmerk van
de territoriale decentralisatie is dat de bestuursorganen een algemene
bestuursbevoegdbeid
binnen het betreffende territoir bezitten. Provinciale
staten en de gemeenteraad beschikken over autonome bevoegdheden.P
De bevoegdheidstoedeling
aan de bestuursorganen gescbiedt op basis van
de organieke en de bijzondere wetten. In een organieke wet als de
gemeentewet worden de bevoegdbeden aan met name genoemde bestuursorganen geattribueerd
(zoals bij voorbeeld in de artikelen 76, 151, en
170), dan wei in zijn algemeenheid aan het gemeentebestuur (zoals in de
artikelen 128 en 148). In het laatste geval is de aard van de bevoegdheid
bepalend voor de competentie van het orgaan (zie bij voorbeeld Kb 4 met
53 Hierin za1 verandering komen aIs artikel 6.3.1a van de Algemene wet bestuursrecht
kracht van wet krijgt. Daarin is voor de toe passing van de bezwaarschriftprocedure
geen onderscheid gemaakt voor organen behorende tot de centrale overheid.
54 Deze omschrijving is ontleend aan de notitie over functionele decentralisatie van
de minister van Binnenlandse Zaken, aangeboden aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal. TK 1988-1989,21 042, DC. 2, bIz. 2.
55 Voor de kenmerken van territoriale decentralisatie wordt kortheidshalve verwezen
naar de handboeken op het gebied van het provincie- en gemeenterecht. Zie ook het
in noot 2 genoemde preadvies, biz. 10-11.
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1937, ARB biz. 697, Loosduinse school). Ook de Centrale Raad van Beroep heeft dit in een oude uitspraak (CRvB 3 maart 1938, ARB biz. 640)
verwoord:
in gevallen, waarin geen bepaald gemeente-orgaan is aangewezen, doch de medewerking zonder nader definieering is opgedragen
aan het gemeentebestuur, de aard van de te treffen voorziening, al naar
gelang zij in het algemeen tot de taak van een bepaald orgaan gerekend
moet worden te behooren, voor de competentie beslissend is ...
De organieke wetten gaan uit van een uniforme bestuursstructuur van de
openbare lichamen. Deze uniformiteit kan worden doorbroken doordat er
delegatie van bevoegdheden aan commissies of aan ambtenaren kan
plaatsvinden. Het leerstuk met betrekking tot de wijze van bevoegdheidsverkrijging en -verdeling zal in hoofdstuk IV worden besproken.
It •••

It.

Behalve de hiervoor besproken vorm van territoriale decentralisatie
komen in de Grondwet twee met name genoemde vormen van functionele
decentralisatie voor. Zij berusten op artikel 133 (waterschappen)
en
artikel 134 (openbare lichamen voor beroep en bedrijf). Met betrekking
tot de waterschappen kan worden opgemerkt dat de meeste een algemeen
en een dagelijks bestuur, alsmede een voorzitter hebben; sommige hebben
aileen "een bestuur". In artikel 2.1 van het voorstel voor een nieuwe
Waterschapswet
wordt bepaald dat het bestuur van een waterscbap
bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter, onverminderd hetgeen het reglement bepaalt over de benaming van
die onderscbeidene bestuursorganen, Daardoor zal er ook bij de waterschappen een uniforrniteit in bestuursstructuur ontstaan.56 De publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties hebben naast het bestuur meestal ook een
voorzitter met eigen bestuursrecbtelijke bevoegdbeden.
Het begrip openbaar lichaam als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet
heeft betrekking op publiekrechtelijke organisatievormen, waarbij:
- er sprake is van rechtspersoonlijkheid,
- de mogelijkheid bestaat voor leden van de gemeenschap (belanghebbenden) invloed uit te oefenen op de samenstelling van het bestuur van bet
lichaam,
- de wetgever bij de instelling uitdrukkelijk uitvoering aan artikel 134
Grondwet heeft willen geven.57
Krachtens artikel 134 van de Grondwet kunnen bij of kracbtens de wet
ook andere open bare lichamen worden ingesteld. Kenmerkend voor de
functionele decentralisatie is dat de organen geen algemene, onbepaalde
bestuurstaak hebben, maar dat de bevoegdbeden worden begrensd door
de hen specifiek toegewezen bestuurstaak. Overigens worden zij gekenmerkt door een grote onderlinge diversiteit in juridische en organisatorische vormgeving. De functionele decentralisatie, zoals ten dele genoemd
en voor het overige aangeduid in hoofdstuk 7 van de Grondwet bestaat
uit de volgende openbare lichamen: 138 waterschappen, de SER, de 25
56

Regels

met betrekking

tot de waterschappen

(Waterschapswet),

TK 1986-1987, 19

995, nrs. 1-2.
57 Deze kenmerken zijn ontleend aan de in noot 54 genoemde notitie, bIz. 3.
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bedrijfscbappen, de 13 produktschappen, de 2 hoofdbedrijfschappen,
het
ene hoofdproduktschap
en de drie ordes (Nederlandse orde van advocaten, Orde van octrooigemachtigden en het Nederlands instituut van registeraccountantsj.X
II.3.3

Overige publiekrechtelijke

rechtssubjecten

De publiekrechtelijke
rechtssubjecten, zoals die in de voorgaande subparagraaf zijn besproken, kunnen binnen de overheidsorganisatie worden
gekoppeld aan territoriale of functionele openbare lichamen, waarvoor
een grondwettelijke basis aanwezig is. In het openbaar bestuur komen
echter vele bevoegdheden
toe aan publiekrechtelijke
rechtssubjecten
waarvoor die grondwettelijke basis ontbreekt. Het functioneel bestuur
wordt door talloze andere dan de hiervoor besproken rechtssubjecten
uitgeoefend. lllustratief hiervoor is het reeds eerder geciteerde rapport
"Organen en rechtspersonen rondom de centrale overbeid" waarin meer
dan 600 rechtssubjecten zijn beschreven die op het niveau van de centrale overbeid bestuursrechtelijke
bevoegdheden kunnen uitoefenen (zie
noot 4). In de afweging tussen gedecentraliseerd
algemeen bestuur en
functioneel gedecentraliseerd bestuur behoeft de balans niet per se in de
richting van bet algemeen bestuur door te slaan. De uitoefening van een
groot aantal overbeidstaken vraagt om de beschikbaarheid van specifieke
deskundigheid die toedeling van die taken aan de organen van de territoriale openbare lichamen als gemeenten en provincies vaak tegenhoudt.59 De functionele decentralisatie mag zicb de afgelopen jaren dan
ook in een toenemende belangstelling verheugen/v Behalve in de biervoor besproken vormen van grondwettelijke functionele decentralisatie
komen ook andere varianten voor. Hoewel de term zelf niet als zodanig
in de wet voorkomt, worden deze in de Iiteratuur meestal als zelfstandige bestuursorganen aangeduid.s!
In het navolgende van deze subparagraaf zullen de publiekrecbtelijke
rechtssubjecten worden besproken waarvoor geen grondwettelijke basis
aanwezig is. Achtereenvolgens
zullen daarbij aan de orde komen: de
gedeconcentreerde
ambten, de zelfstandige bestuursorganen en een restcategorie die gevormd wordt door organen die krachtens formele wet
58 Deze opsomming is ontleend aan J.B.l.M. teo Berge, Taalverwarring rond functionele
decentralisatie, Bestuurswetenschappen 1989,nr. 6, biz. 340.
59 Zie aangehaald rapport in noot 3, biz. 38.
60 Zie onder andere het Decentralisatie-overzicht 1987, mel de titel "Kijk hoe een
boom groeit" (TK 1987-1988, 20 200, hfdst, VII, nr. 11), bel in ooot 2 genoemde
Rbb-advies en de in noot 54 geooemde notitie aan de Tweede Kamer.
61 Voor een recent onderzoek over dit onderwerp kan verwezen worden naar J.L.
Boxum, 1. de Ridder, M. Scheltema, Zelfstandige bestuursorganen in soorten, K1uwer
Deventer 1989.
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over bevoegdheden beschikken, maar die worden samengesteld c.q. benoemd door organen behorende tot de lagere overheid.
Gedeconcentreerde ambten zijn in hierarchisch verband van een bestuurs-

lichaam staande ambtenaren of diensten tot behartiging van bepaalde
taken in een bepaald territoir, gepaard gaande met de toekenning van
het recht tot regeling en beslissing in bepaalde gevaIlen, waarbij de
uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het bestuurslichaam zelf blijft
liggen in casu bij de minister/staatssecretaris van het desbetreffende
departement.s- Er moet rekening mee worden gehouden dat bij verzelfstandiging zowel sprake kan zijn van privatisering als van functionele
decentralisatie. Indien het aIleen gaat om een organisatorische verzelfstandiging, waarbij het orgaan onder de volledige verantwoordelijkheid
van de minister werkzaam blijft, is er geen sprake van functionele
decentralisatie maar van deconcentratie.S' am deze laatste vorm gaat
het hier. Gedeconcentreerde ambten bezitten eigen bevoegdheden die
meestal betrekking hebben op het nemen van grote hoeveelheden beslissingen waarvoor een specifieke deskundigheid vereist is. Aan deze hierarchisch ondergeschikte ambten kan de minister algemene aanwijzingen
geven. Of de minister ook over de bevoegdheid beschikt tot het geven
van concrete aanwijzingen, is omstreden. Op de discussie die hierop
betrekking heeft, wordt in hoofdstuk IV ingegaan.
Aan het inzicht met betrekking tot het leerstuk der deconcentratie heeft
vooral Stroink een belangrijke bijdrage geleverd. Hij bepleit gedeconcentreerde bevoegdheidsuitoefening altijd te laten berusten op een uitdrukkelijke formeelwettelijke grondslag. De wet kan een bevoegdheid
zelf aan de gedeconcentreerde ambten toedelen of kan de minister machtigen dit te doen. Daarmee kan twijfel worden voorkomen aan de geoorloofdheid van delegatie van beschikkingsbevoegdheid door de Kroon of
een minister aan een gedeconcentreerd ambt. Bovendien kunnen daardoor
waarborgen worden geschapen tegen een gedeconcentreerde bevoegdheidsuitoefening waarvoor een democratische legitimatie ontbreekt.v" Als
voorbeelden van gedeconcentreerde ambten kunnen worden genoemd: de
belastinginspecteur, de directeur GAB, de inspecteur van de volksgezondheid.65 Ter illustratie van de zelfstandige bestuursrechtelijke positie van
een gedeconcentreerd ambt kan worden gewezen op een uitspraak van de
Afdeling rechtspraak van 11 februari 1983 (AB 1983, 317, m.n. JHvdV),
waarin de regionaal inspecteur van de volksgezondheid en milieuhygiene
62
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Deze definitie is ontleend aan HJ.P. van Muyden en C.M. Geers, Rijksheren in de
regio, Rbb-advies
inzake gedeconcentreerde
rijksdiensten,
Reeks
Bestuur
in
beweging, 's-Gravenhage 1984, biz. 7.
Zie de notitie genoernd in noot 54, biz. 4.
FA.M. Stroink, Het leerstuk der deconcentratie, prft. 's-Gravenhage
1978, bIz. 96.
Zie ook F A.M. Stroink, lnventarisatie deconcentratie, Zwolle 1972 en diens bijdrage
aan het Rbb-preadvies genoernd in noot 2.
Blijkens een opgave van HJ.P. van Muyden en C.M. Geers, a.w., bIz. 9, waren er in
1984 88 gedeconcentreerde

rijksdiensten.
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als een bestuursorgaan
wordt aangemerkt. De basis hiervoor werd in
casu gevonden in de taken en bevoegdheden bern opgedragen en toegekend bij en krachtens de Gezondheidswet.
In de tweede plaats wordt hier een zeer ruime categorie publiekrechtelijke rechtssubjecten besproken die kan worden aangeduid met de term
zelfstandige bestuursorganen. Deze term is ontleend aan de inaugurele
rede van Scheltema uit 1974.66 De rede van Scheltema beperkt zich tot
zelfstandige bestuursorganen
(zbo's) op centraal niveau. Ook op decentraal niveau zouden bestuurscommissies en organen op basis van de Wet
gemeenschappelijke
regelingen als zelfstandige bestuursorganen kunnen
worden aangemerkt.67 In het vervolg wordt aangesloten bij de lijn die
ook Scheltema heeft gevolgd. Onder zelfstandige bestuursorganen kunnen
worden begrepen die organen die zelfstandig ten opzichte van de minister hun taak uitoefenen. Zelfstandig ten opzichte van de minister wil in
dit verb and zeggen dat de ministeriele verantwoordelijkheid
ten aanzien
van de taakuitoefening beperkt is tot de hoofdlijnen.68 De zelfstandige
bestuursorganen
staan niet in een hierarchische relatie tot de minister.
Lubberdink beeft voor de instelling van zelfstandige bestuursorganen een
wettelijke grondslag bepleit. Hiervoor kunnen de volgende redenen worden aangegeven. In de eerste plaats geldt dat de bevoegbeidsuitoefening
door zbo's, althans gedeeltelijk, buiten de ministeriele verantwoordelijkbeid plaatsvindt. Het parlement zou zich moeten kunnen uitspreken over
de vraag of het met dit verlies van politieke controle instemt. Als
tweede reden noemt Lubberdink artikel 79 van de Grondwet (art. 87
oud), waarin is geregeld dat vaste colleges van advies in zaken van
wetgeving en bestuur van het Rijk bij of krachtens de wet worden
ingesteld. Hij leidt hieruit af dat als colleges van advies al bij wet
moeten worden ingesteld, dit zeker geldt voor organen die over zelfstandige bestuursbevoegdheden
beschikken.v? De wettelijke regels dienen te
waarborgen dat de regering c.q. de minister in staat wordt gesteld om
het beleid van de zbo's in overeenstemming met bet algemeen regeringsbeleid te brengen. Hierdoor zou de ministeriele verantwoordelijkheid
tot
de hoofdlijnen van het beleid kunnen worden beperkt. Als er een wette66 M. Scheltema, Zelfstandige bestuursorganen, inaugurele
Groningen 1974.
Zie ook HA. Hamstra, Leerplichtwet nu "arobabel": de gevolgen, Nederlands
Juristenblad 1990, biz. 53. Hij beschrijft dat ten gevolge van de schrapping van de
Leerplichtwet 1%9 van de negatieve lijst van de Wet Arob de directeuren van een
school nn bij beslissingen ter zake van het verlenen van extra verlof als administratief orgaan handelen. Er zijn daardoor ongeveer 12.000 administratieve organen
bijgekomen. Zie bij voorbeeld VzAR 20 juni 1989,AB 1990,190, m.n. JHvdV.
68 Zie de in noot 54 genoemde notitie, biz. 3.
69 H.G. Lubberdink. De betekenis van de ministeriele verantwoordelijkheid voor de
organisatie van het openbaar besruur, prft. Groningen 1982, biz. 153 e.v. Zie ook
J.M. Polak, Een wettelijke basis voor zelfstandige bestuursorganen, Nederlands
Juristenblad 1980,biz. 298.
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lijke grondslag aanwezig is dan wordt daarin vaak tevens voorzien in een
bepaalde toezichtsbevoegdheid van een minister.
Meestal zijn zelfstandige bestuursorganen bij of krachtens de wet ingestelde colleges met een regeling van de organisatie in het publiekrecht.
Het komt evenwel ook voor, dat de overdracht van publiekrechtelijke
bevoegdheden heeft plaatsgevonden aan de besturen van privaatrechtelijke organisaties als stichtingen.I'' In het in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken verrichte onderzoek "Zelfstandige bestuursorganen in soorten" door Boxum c.s. worden de zelfstandige bestuursorganen, waarvan de grondslag in het privaatrecht kan worden gevonden,
niet in het onderzoek betrokken. Het begrip zelfstandig bestuursorgaan
wordt daar gereserveerd voor publiekrechtelijk georganiseerde organisaties.71 In dit onderzoek worden zowel de privaatrechtelijk als de publiekrechtelijk georganiseerde organisaties als zelfstandige bestuursorganen beschouwd. Bepalend voor de kwalificatie als zelfstandig bestuursorgaan is de aard van de bevoegdheid en niet de privaatrechtelijke
of
publiekrechtelijke rechtsvorm van het rechtssubject.
B1ijkens de jurisprudentie behoeven de zelfstandige bestuursorganen niet
noodzakelijk op een wettelijke grondslag te berusten als ze geen vrijheden beperkende bevoegdheden krijgen toebedeeld. Zo werd voor de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw een pseudowettelijke verplichting om een E.E.G.-richtlijn uit te voeren conform het
Bedrijfsbeeindigingsbesluit
voldoende geacht om het bestuur van de
stichting aan te merken als een orgaan in de zin van de Wet Arob.n
Hier is dus sprake van een zelfstandig bestuursorgaan, zonder grondslag
in de wet.
Uit de hiervoor reeds meermalen aangehaalde inventarisatie (zie noot 3)
blijkt dat er een zeer grote diversiteit aan zelfstandige bestuursorganen
bestaat wat betreft de soorten bevoegdheden, juridische grondslag,
instellingsbesluit en verhouding tot de centrale overheid. Als belangrijkste bevoegdheden kunnen worden genoemd: het houden van toezicht
(Verzekeringskamer),
subsidiering (zie hierboven de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw), keuring (Keuringsdienst van
waren), vergunningverlening (Kamer voor de binnenvisserij).
Onder de zelfstandige bestuursorganen die Scheltema heeft besproken,
worden door hem ook de instellingen begrepen. Instellingen zijn door de
formele wetgever, de Kroon of de minister ingestelde organisaties, die al
dan niet privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid
bezitten. Het publieke
belang wordt met het instellingsbesluit verwoord. Instellingen onder70 Rbb-preadvies, aangehaald in noot 2, biz. 15.
71 In het door J.L. Boxum C.s. verrichte onderzoek is het verschijnsel z.b.o. meer empirisch bestudeerd aan de hand van een aantal case-studies. Zie biz. 8-9.
71 AR 19 september 1977, tBIS I, biz. 6. Zie ook H.J. de Ru, Staatsbedrijven en staatsdeelnemingen, prft. Nijmegen 1981, biz. 235-237. Op het vraagstuk of de stichting of
het bestuur van de stichting als bestuursorgaan moet worden aangemerkt, wordt
verderop in deze paragraaf en in hoofdstuk VI ingegaan.
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scheid en zich van de categorie rechtssubjecten die in de vorige subparagraaf is behandeld, doordat zij tevens over eigen personele en
materiele middelen beschikken. De Haan c.s. zien het onderscheid tussen
een overheidsinstelling
en een openbaar lichaam in het feit dat een
openbaar lichaam tevens een gemeenschap vormt van personen over wie
het bestuur wordt gevoerd, en dat die gemeenschap vatbaar is voor
democratise ring. 73 Ook hier geldt dat niet de privaatrechtelijke
of de
publiekrechtelijke
verschijningsvorm bepalend is voor de vraag of er
sprake is van functioneel bestuur, maar de aard van de bevoefdheid. Aan
het rapport-Abar
wordt het volgende voorbeeld ontleend,?
De Landbouwuitvoerwet
1938 he eft een systeem ingevoerd, waarbij krachtens
deze wet aangewezen instellingen keuringen kunnen verrichten en merken
kunnen verlenen, welke bandelingen als beschikkingen kunnen worden
aangemerkt; de aangewezen instellingen zijn meestal sticbtingen, zoals
bet Zuivel-Kwaliteitscontrole-Bureau
(ZKB, aangewezen bij bet uitvoeringscontrolebesluit
boter 1940). De Landbouwkwaliteitswet
(Wet van 8
april 1971, Stb. 371) bouwt op dit systeem voort. Een ander voorbeeld
waarin een publiekrecbtelijke
bevoegdheid aan een privaatrecbtelijke
rechtspersoon is toegekend, kan worden gevonden in artikel 2 van de
Organisatiewet
Sociale Verzekering dat betrekking heeft op bedrijfsverenigingen. Dit zijn privaatrechtelijke
verenigingen, opgericht door
naar het oordeel van de minister van Sociale Zaken representatieve
organisaties van werkgevers en dito organisaties van werknemers, dan
wel opgericbt door naar het oordeel van de genoemde minister algemeen
erkende centrale organisaties van werkgevers en werknemers gezamenlijk,
welke door de minister als bedrijfsvereniging zijn erkend. Ook kan de
minister zelf een bedrijfsvereniging instellen. Zij zijn o.a. be last met de
uitvoering van de wettelijke ziekengeldverzekering,
de wettelijke wacbtgeld- en werkloosbeidsverzekering,
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en later van de Algemene arbeidsongescbiktheidswet.
Zonder
uitgebreid op hun bestuursrechtelijke
bevoegdheden in te gaan, kunnen
als overheidsinstelling worden aangemerkt de Raad voor het Kwekersrecht, de Ziekenfondsraad,
de Raden van Arbeid, het Centraal Bureau
voor de Statistiek, en Rijksinstituten voor drinkwatervoorziening
en
afvalwaterzuivering.
In de optiek van Ten Berge en Stroink is voor
instellingen kenmerkend
dat zij feitelijke handelingen verrichten. Als
voorbeeld noemen zij het Rijksinstituut voor Oorlo~sdocumentatie en het
Koninklijk Nederlands
Meteorologisch
Instituut. 5 In deze opvatting
kunnen de instellingen niet tot de zelfstandige bestuursorganen worden
gerekend omdat zij geen bestuursrechtelijke bevoegdheden uitoefenen.
De zelfstandige bestuursorganen
worden in het rapport "Organen en
rechtspersonen rondom de centrale overheid" in twee categorieen onder73 P. de Haan c.s., a.w. 1986, deell, biz. 159.
74 Voor dit en andere voorbeelden: zie het Rapport Algemene bepalingen van administratief recht, Alphen aan den Rijn, vijfde druk 1984,biz. 23-37.
75 J.BJ.M. ten Berge en FA.M. Stroink, a.w. 1988,biz. 17.
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scheiden.I" De eerste categorie wordt gevormd door de gezagsorganen
of ambten, de tweede door privaatrechtelijke overheidsrechtspersonen.
In
dit WRR-rapport worden voor de herkenbaarheid van organen met openbaar gezag twee lijnen genoemd.j? In de eerste plaats de organen die
bevoegdheden uitoefenen, welke samenhangen met tot de burger gerichte
verbods- en gebodsbepalingen. Deze organen zijn terug te vinden in de
administratieve wetgeving met bijbehorende delegatiebesluiten.
In de
tweede plaats is er een groep organen, die uitsluitend subsidiebevoegdheden bezit. Deze kunnen daartoe bij algemeen verbindend voorschrift of
bij ministeriele beschikking in het leven worden geroepen. Verwant is de
veelvuldig voorkomende situatie dat een reeds bestaande stichti,
of
vennootschap met de beslissing op subsidieaanvragen be last wordt.? De
taakomschrijving van de organen zoals die in verschillende organisatieregelingen is opgenomen, alsmede de Arob-jurisprudentie kan hier duidelijkheid bieden. In het derde hoofdstuk zal daarop verder worden ingegaan.
Uit het hiervoor genoemde rapport blijkt dat voor de uitoefening van
publiekrechtelijke
bevoegdheden veelvuldig gebruik wordt gemaakt van
organisaties die voor een ander doel door particulieren zijn opgericht.
Aan de inrichting van dergelijke organisaties wordt dan zodanig vorm
gegeven dat ook publiekrechtelijke bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend. In paragraaf 1 van dit hoofdstuk zijn daarvan reeds voorbeelden
gegeven. Zelfstandige bestuursorganen behoeven echter geen rechtspersoonlijkheid te bezitten. Uit het rapport blijkt dat 36% van de gezagsorganen geen rechtspersoonlijkheid
bezit; 61% is weI orgaan van een
rechtspersoon. Ackermans-Wijn merkt hierover op dat de overheid hoogst
willekeurig te werk is gegaan bij het gebruik maken van de rechtspersoonsvorm voor de vervulling van overheidstaken. Zij vindt een kritische
bezinning op de volgende vragen gewenst:
- wanneer is het zinvol voor de vervulling van een bepaalde overheidstaak een rechtspersoon op te rich ten, en vervolgens
- indien tot oprichting van een rechtspersoon wordt besloten, wanneer
heeft dan de publiekrechtelijke
rechtspersoonsvorm
de voorkeur en
wanneer de privaatrechtelijke van met name de stichting?
Zij is van oordeel dat voor het onderbrengen van overheidstaken
in
afzonderlijke rechtspersonen goede gronden aanwezig moeten zijn. Als
zodanig kan bij voorbeeld gelden de noodzaak dan weI dringende wenselijkheid van het beheren van een eigen vermogen.Y
Ook Van der Burg heeft opgemerkt dat de attributie van beschikkingsbevoegdheid aan privaatrechtelijke rechtspersonen eigenlijk een bastaard76 Zie het in noot 4 genoemde rapport, bIz. 14.
77 Ibidem, bIz. 32.
78 J.H. van Kreveld, Juridische ontwikkeling van subsidieverhoudingen, preadvies Vereniging voor Administratief Recht XCIX 1988,bIz. 176.
79 J.C.E. Ackermans-Wijn, a.w., bIz. 22-23. Zij geeft ter plaatse ook een opsomming
van publiekrechtelijke rechtspersonen, ontleend aan Asser-Van der Grinten If, or.
178.

43

vorm is. Zo bebben zijns inziens de bedri~verenigingen meer publiekrechtelijke dan privaatrechtelijke trekken. De taak, structuur en inrichting van de bedrijfsverenigingen worden thans gebeel beheerst door
een bestuursrechtelijke wet: de Organisatiewet sociale verzekeringen, Het
zijn geen verenigingen naar burgerlijk recht. In artikel 6, vierde lid, van
de wet wordt bepaald dat de bedrijfsverenigingen rechtspersoon zijn als
bedoeld in artikel 1, Boek 2 BW. Dit heeft uitsluitend vermogensrecbtelijke betekenis. Voor het overige vertonen de bedrijfsverenigingen de
kenmerken van publiekrechtelijke rechtssubjecten.S! Waar de privaatrechtelijke trekken overheersen, blijkt soms toch sprake te kunnen zijn
van publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening. Een voorbeeld hiervan is
de sticbting NEHEM, een samenwerkingsverband tussen overheid, werkgevers en werknemers op het terrein van structuurverbetering van sectoren
in de industrie, handel en ambachten. Naast zelfstandige samenwerkingsstichting is deze tevens afhankelijk van de minister van Economische
Zaken, voor zover het de financiering van herstructureringsbeleid betreft. De minister is politiek verantwoordelijk voor de uitoefening van de
overheidstaak van de financiering van het herstructureringsbeleid. Subsidiering geschiedt ten laste van de rijksoverheid door de stichting. Deze
privaatrechtelijke rechtspersoon oefent dus een publiekrechtelijke bevoegdheid uit. Deze rechtspersoon moet daarom worden gezien als een
administratief orgaan in de zin van art. 1, Wet Arob.82 Zo is de Wet
Arob, blijkens de parlementaire geschiedenis hiervan, ook van toepassing
op de beschikkingen die de Nederlandsche Bank kan nemen op basis van
artikel 14, vierde lid, van de Bankwet 1948. De Afde1ing rechtspraak besteedde in haar uitspraak van 15 januari 1981 (AB 1982, 39), waarin de
Nederlandsche Bank NV verweerder was, geen aandacht aan de vraag of
hier sprake was van een administratief orgaan, als bedoeld in artikel 1,
van de Wet Arob. In casu ging het om de inwisseling van bankbiljetten.
De bank trad hier op in haar hoedanigheid van uitgever van promessen
aan toonder. Er was derhalve sprake van een rechtshandeling naar
burgerlijk recht. Annotator De Ru wijst erop dat deze laatste kwalificatie niet nodig zou zijn geweest als eerst was onderzocht of de bank
hier als administratief orgaan kon worden beschouwd. Hij merkt op dat
deze uitleg haaks staat op de uitleg die door de toenmalige minister van
bij de behandeling in de Tweede Kamer is gegeven, Een voorbeeld dat beter geschikt is om het karakter van de Nederlandsche Bank
N.V. als administratief orgaan te illustreren, betreft het verlenen van
vergunningen op grond van de Wet toezicht kredietwezen.F' Aileen voor
80
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F.H. van der Burg, Algemene bepalingen van administratief recht (commentaar op de
derde druk van dit rapport), Nederlands Juristenblad 1968, biz. 761-762.
L.J.M. de Leede, Sociaal Bestuursrecht, deel2, Alphen aan den Rijn 1985, biz. 27-213.
Voor een uitgebreide beschouwing: zie JA.T J.M. Duynstee, Enkele rechtsvragen
omtrent de NEHEM, in: TVVSjOndernemingsrecht
1978 nr. 2, biz. 33 e.v,
Ook in het kader van de toepassing van de Wet BAB werd de Nederlandscbe Bank
N.V. als een orgaan van de centrale overheid aangemerkt. Zie Kb 18 januari 1974,
nr. 78 (in: Kan en Van Maarseveen, Wet BAB, jurisprudentie m.b.t. administratief

zover het rechtssubject bestuursrechtelijke bevoegdheden bezit, kan het
worden aangemerkt als publiekrechtelijk rechtssubject. Voor het overige
draagt het een privaatrechtelijk karakter. Van der Hoeven heeft in dit
verband gesteld dat de privaatrechtelijke
rechtspersonen
zich bij de
uitoefening van een publieke taak naar overeenkomstige normen dienen
te gedragen als de overheidsorganen
zelf. Niet de kwaliteit van het
handelende "orgaan" maar de strekking van de handeling is bepalend.s"
Ook de grondkamers, die belast zijn met de uitvoering van de pachtwet,
kunnen als overheidsorganen worden beschouwd. Echter tegen vrijwel alle
beschikkingen van de grondkamers staat ingevolge artikel 106 van de
Pachtwet beroep open op de centrale grondkamer, zodat beroep op de
Afdeling rechtspraak van de Raad van State uitgesloten is op grond van
artikel 5, sub d., van de Wet Arob.8S
Indien er sprake is van een privaatrechtelijke rechtspersoon die publiekrechtelijke bevoegdheden kan uitoefenen, rijst de vraag of de rechtspersoon zelf of het bestuur van die rechtspersoon als adrninistratief
orgaan moet worden aangemerkt. Zowel de Afdeling rechtspraak van de
Raad van State als de Centrale Raad van Beroep hebben het bestuur van
de rechtspersoon als adrninistratief orgaan aangemerkt.s? Volgens Hennekens is deze benadering moeilijk in overeenstemming te brengen met de
heersende leer, dat bij de civielrechtelijke rechtspersoon
deze zelf
drager van rechten en plichten is en niet het bestuur. In het bestuursrecht is het ambt drager van rechten en plichten en juist niet het
lichaam. Hij merkt op dat deze laatste benadering afwijkt van bij voorbeeld het Franse recht, waarin voor publiek- en privaatrecht dezelfde
rechtspersoon-constructie
wordt gevolgd.87 Consequent in haar benadering is de Afdeling rechtspraak echter niet. In de meeste gevallen
wordt de privaatrechtelijke
rechtspersoon wel zelf als drager van publiekrechtelijke rechten en plichten aangemerkt.88 Welke opvatting van
de Afdeling de juiste is, kan rnijns inziens uitsluitend worden beoordeeld
door de algemeen verbindende voorschriften te raadplegen waarin de
bevoegdheid wordt geattribueerd. In sommige bestuursrechtelijke wetten
orgaan).
84 J. van der Hoeven, De magische lijn. Verkenningen op de grens van publiek- en
privaatrecht, in: Honderd jaar rechtsleven, 1970,biz. 217.
85 J.H. van Kreveld/M. Scheltema, a.w., biz. 137.
86 AR 7 april 1978, AB 1978, 474 m.n. J.A. Borman; AR 29 september 1983, AB 1984,
349 m.n. I.C. van der Vlies; CRvB 26 februari 1987,AB 1987,298 m.n. H. Hennekens.
87 Zie de noot van Hennekens onder CRvB 26 februari 1987, AB 1987,298. Ook Ackermans-Wijn, a.w., biz. 27, is de mening toegedaan dat de rechtspersoon zelf als
administratief orgaan dient te worden aangemerkt. Bij de beschrijving van hel
bestuurlijk organisatierecht in Duitsland en Frankrijk in dee! B van deze studie zal
daarop worden teruggekomen.
88 In de uitspraak van de VzAR 19 maart 1981, tB/S I nr. 19 werd de Stichting Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking als verweerster aangemerkt. Zie voor meer voorbeelden hoofdstuk VI.
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wordt een bevoegdheid toegekend aan het orgaan van de rechtspersoon,
terwijl in andere gevallen de bevoegdheid aan de rechtspersoon zelf
wordt toegekend. In dit laatste geval wordt aan de rechtspersoon zelf
overgelaten te bepalen welk orgaan de bevoegdheid dient uit te oefenen.
De bevoegdheid van het orgaan steunt dan niet op het wettelijk voorschrift, maar op bij voorbeeld de statu ten van de recbtspersoonf?
Het
orgaan handelt dan als vertegenwoordiger
van de rechtspersoon. De
omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
wordt door de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de statutaire regeling bepaald. Hennekens heeft in zijn hiervoor aangehaalde noot verdedigd dat niet het
orgaan maar de privaatrecbtelijke recbtspersoon als drager van de publiekrechtelijke
rechten en plichten moet worden aangemerkt. Deze
opvatting is aantrekkelijk en in rechtsvergelijkend perspectief ook juist.
De bestuursrechtelijke
wetgeving en de administratieve
rechter zijn
echter niet consequent in bet volgen van deze lijn.
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat niet de recbtsvorm
van de instelling, maar het bestuursrechtelijke karakter van de bevoegdheidsuitoefening
bepalend is voor de kwalificatie als publiekrechtelijk
recbtssubject.
Tenslotte zij gewezen op het bestaan van organen, die weliswaar krachtens formele wet over bevoegdheden beschikken maar die worden samengesteld c.q. benoemd door organen behorende tot de lagere overheid. Het
gaat hierbij om medebewindstaken die zijn opgedragen aan afzonderlijk
door de wetgever genoemde organen, welke gerekend moe ten worden tot
het lichaam dat verantwoordelijk is voor de samenstelling c.q. benoeming.
Als voorbeelden kunnen worden genoemd: het hoofd van de plaatselijke
politie (krachtens de Vreemdelingenwet, Vuurwapenwet en Jachtwet), de
(hoofd- )stembureaus (krachtens de Kieswet).90

11.4

Het begrip rechtspersoonlijkheidnaar publiekrecht

Voor de erkenning als publiekrecbtelijke recbtssubject is het bezit van
een bestuursrechteIijke
bevoegdheid bepalend. AI naar gelang de inhoud
van de competentie kan de omvang van de rechtsbevoegdheid in bet
bestuursrecht
aanzienlijke verscbillen vertonen. Dit leidt ertoe dat er
een complexe structuur van publiekrechtelijke recbtssubjecten bestaat. In
de vorige paragraaf is daarvan een globale beschrijving gegeven.
Deze structuur is derhalve minder eenvoudig te bescbrijven dan de
structuur van de rechtssubjecten in het privaatrecht. Rechtsbevoegdheid
-volledige of beperkte- komt daar immers toe aan natuurlijke personen
89 Rapport Algemene bepalingen van administratief recht, a.w., biz. 23. Hier wordt
erop gewezen dat dit geen vorm van delegatie is omdat daarvan sprake is bij overdracht door het bevoegde orgaan.
90 Zie het in noot 4 genoemde rapport, biz. 20, alsmede de bijbehorende bijlage 8.

46

en aan rechtspersonen. Reehtspersoonlijkheid
is een juridische construetie om aan een entiteit juridisehe zelfstandigheid toe te kennen.
Als in de Nederlandse reehtstheorie wordt gesproken over het begrip
reehtspersoonlijkheid
wordt bijna onvermijdelijk een koppeling gelegd
met de zelfstandigheid van de vermogensreehtelijke
positie. Rechtspersoonlijkheid duidt dus op een privaatreehtelijke zelfstandigheid. Deze
betekenis geldt ook in het bestuursrecht wanneer wordt gesproken over
de reehtspersoonlijkheid
van ~ubliekreehtelijke
lichamen
of over
publiekreehtelijke rechtspersonen. 1 Dit zijn liehamen waarvan de inrichting door regels van het publiekreeht wordt geregeld en die bovendien in
privaatrechtelijke verhoudingen worden aangemerkt als een zelfstandige
entiteit.f? Artikel 1, Boek 2, B.W. onderscheidt drie categorieen publiekreehtelijke reehtspersonen. De eerste categorie wordt gevormd door met
name genoemde openbare lichamen (staat, provincie, gemeente en waterschap), vervolgens de liehamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid wordt toegekend en in de derde plaats de liehamen
met een overheidstaak, waaraan b~ of kraehtens wettelijke regeling
reehtspersoonlijkheid
is toegekend.?
Het enige reehtsgevolg dat de
erkenning van een openbaar liehaam als rechtspersoon meebrengt, is dat
de rechtspersoon, wat het vermogensreeht betreft, met een natuurlijke
persoon gelijk staat, tenzij uit de wet het tegendeel voortvIoeit (art. 4,
Boek 2 BW). De betekenis van de erkenning als privaatrechtelijke rechtspersoon is gelegen in de behoefte aan of de noodzaak van verzelfstandiging van het vermogen. De overige bepalingen van Boek 2 BW zijn op de
publiekrechtelijke rechtspersonen niet van toepassing.
In de hierboven omschreven zin worden bepaalde publiekreehtelijke
liehamen dus aangemerkt als rechtspersonen
naar privaatrecht.
Het
publiekrecht kent niet, zoals het privaatreeht, een begrip als rechtspersoonlijkheid ter aanduiding van zelfstandige rechtssubjecten. Een begrip
als rechtspersoonlijkheid
naar publiekreeht is immers in het Nederlandse
bestuursrecht niet ontwikkeld, zulks in tegenstelling tot het Franse en
het Duitse reeht. Vooruitlopend op de besehrijving van het bestuurlijk
organisatierecht van Frankrijk en van de Bondsrepubliek Duitsland in
deel B van deze stu die wordt nu reeds opgemerkt dat beide rechtsstelsels
naast de privaatrechtelijke
rechtspersoonlijkheid
weI de reehtspersoonlijkheid naar publiekrecht kennen. Deze laatste vorm van reehtspersoonlijkheid staat voor een zekere funetionele zelfstandigheid.
Donner
91 Zie bij voorbeeld de bewerking van Scholten's Vertegenwoordiging en rechtspersoon
(Asserserie, deel II, stuk 2) door Van der Grinten, Zwolle 1986,biz. 140.
92 A. Pitlo, bewerkt door F.J.W. Lowensteyn, Het rechtspersonenrecht, Arnhem 1986,
biz. 23-25.
93 Krachtens artikel 254 van de huidige gemeentewet kunnen binnen gemeenten "afdeelingen" voorkomen met eigen rechtspersoonlijkheid. Onder de nieuwe Gemeentewet (TK 1985-1986, 19 403) zal deze mogelijkheid verdwijnen. Zie hierover W.
Konijnenbelt, Stadsdelen en deelgemeenten met rechtspersoonlijkheid, in: Gemeentestem 6872, biz. 73-75.
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spreekt hier van het afzonderen van bepaalde ambten uit de grote
ambtenorganisatie. Dit gescbiedt op andere dan overwegend comptabele
of vermogensrechtelijke gronden.P"
Voor de publiekrechtelijke recbtssubjecten is deze functionele zelfstandigbeid kenmerkend, betgeen blijkt uit de uitoefening van publiekrecbtelijke bevoegdheden op eigen naam. De Haan wijst erop dat die publiekrechtelijke zelfstandigheid helemaal niet behoeft te worden vergroot door
de toekenning van privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Als voorbeeld
noemt hij de openbare universiteiten die bij de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van 1960 rechtspersoonlijkheid kregen. Daarmee bleken
de universiteiten weinig aan financiele zelfstandigheid te winnen, omdat
zij nu eenmaal niet over eigen middelen beschikken. Deze zelfstandigheid
wordt evenmin gegarandeerd door bet eigen begrotingsrecht van deze
instellingen.95 Voor de erkenning van een publiekrechtelijke zelfstandigheid is rechtspersoonlijkbeid naar privaatrecbt dus geen vereiste.
Vegting trekt voor wat de recbtsbevoe~dheid betreft een parallel tussen
het privaatrecbt en bet publiekrecbt. De bevoegdbeid, zoals die is
toegekend aan en verbonden met overheidsorganen, leidt ertoe dat overheidsorganen persoon zijn voor bet publiekrecht. Zoals reeds eerder
opgemerkt, kan de recbtsbevoegdbeid van deze rechtspersonen uiteenlopen al naar gelang de bevoegdbeden welke door het objectieve recht zijn
toegekend. Deze rechtspersoonlijkbeid naar publiekrecht behoeft niet
samen te gaan en gaat ook in de meeste gevallen niet samen met de
rechtspersoonlijkheid naar privaatrecbt. Wei kunnen die rechtspersonen
naar publiekrecht soms (mede) optreden als orgaan van een openbaar
lichaam (rechtspersoon naar privaatrecht). Daardoor kan bet vermogen
van het openbaar lichaam worden verbonden. Een rechtspersoon naar
publiekrecht is dus slechts bij uitzondering zelf drager van vermogensrechten, dus privaatrechtelijk rechtspersoon; meestal treedt hij alleen op
als orgaan van zo'n private persoon.f? Dan is er dus sprake van vertegenwoordiging.ff Een overbeidsstichting die bestuursrechtelijke bevoegdheden uitoefent, is zowel rechtspersoon naar publiekrecht voor zover het
de uitoefening van die bevoegdheden betreft, als rechtspersoon naar
privaatrecht omdat de oprichting op privaatrechtelijke regels berust,
Ten behoeve van een duidelijk inzicht in de bevoegdheidsuitoefening door
rechtssubjecten kan het zinvol zijn om beide vorrnen van rechtspersoonlijkheid te onderscheiden. Het gebruik van bet begrip rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht ter aanduiding van de zelfstandigheid van publiekrechtelijke rechtssubjecten is in de literatuur en de bestuurspraktijk niet
94 A.M. Donner, a.w. 1974,biz. 122-123.
95 P. de Haan c.s., a.w. 1986, dee! 1, biz. 119. Op biz. 159 worden de universiteiten
aJs openbare lichamen gekwalificeerd. Met Hermans, a.w., biz. 48, voel i.k meer voor
de kwalificatie aJs zelfstandig bestuursorgaan.
96 W.G. Vegting, a.w., bIz. 174-175.
97 W.F. Prins, a.w., biz. 4.
98 Zie uitgebreid WA.M. van Schendel, Vertegenwoordiging in privaatrecht en bestuursrecht, prft. Leiden 1982.
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gebruikelijk. Burkens noemt dit zelfs een onbestaanbaar begripf?
Behalve in de door Vegting ontwikkelde theorie komen we ook een beschouwing over dit begrip tegen bij Schroot, Van Vliet en Wijma.1OO In
hun boek over het Nederlandse gemeenterecht merken zij op dat in het
staatsrecht en het bestuursrecht rechten en plichten als regel Diet aan
de gemeente, maar aan de gemeentebesturen wordt toegekend, c.q. de
rechtsbevoegdheid van deze besturen wordt erkend. Dit betekent dat in
het staats- en bestuursrecht de privaatrechtelijke
rechtspersoonlijkheid
van de gemeente Diet relevant is. Het zijn personen en colleges, gemakshalve aangeduid als organen van het gemeentebestuur, die bekleed zijn
met bevoegdheden tot rechtsvorming en rechtsverwezenlijking
in het
staats- en bestuursrecht. Deze kunnen volgens Schroot C.s. ook worden
aangemerkt als de rechtspersonen naar staats- en bestuursrecht. Dit is
dus een andere vorm van rechtspersoonlijkheid dan de rechtspersoonlijkheid naar privaatrecht. Het gebruik van het publiekrechtelijk persoonsbegrip zoals hiervoor besproken, is bestreden door Phaf. Hij is van
oordeel dat organen de wil van de rechtspersoon (bij voorbeeld de
gemeente) vertolken. Tussen de verschillende organen bestaat een band
binnen de rechtspersoon, die zowel publiek- als privaatrechtelijk bestaat.
Hij verkiest daarom de "orgaantheorie" boven de "persoonstheorie".101
In deze visie zijn de ambten niet zelfstandig persoon in het publiekrecht.
Zij handelen in publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen dan, evenals in het
privaatrecht, als vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordigingsconstructie,
die privaatrechtelijk
wel geldt, wordt in het
bestuursrecht niet als de heersende leer aanvaard. Zoals in paragraaf 3.2
reeds is beschreven, is de orgaantheorie in het bestuursrecht verlaten.
Mag het theoretische onderscheid tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid verhelderend zijn ter aanduiding van de
juridische zelfstandigheid op de beide rechtsgebieden, een scherpe scheiding is niet altijd mogelijk, met name niet wanneer vermogensrechtelijke
aanspraken in het geding komen. Het onderscheid is wel van belang bij
de beantwoording van de vraag naar de toerekening van de rechtsgevolgen. In het algemeen liggen motieven tot invoering van rechtspersoonlijkheid uitsluitend daar waar de maatschappelijke werkelijkheid aanleiding geeft te spreken over buiten-individuele
belangen. Volgens
Bohtlingk kan die invoering nuttig zijn voor een duidelijke beschrijving
van rechtsverschijnselen. Of de invoering nuttig is, hangt af van de juridische systematiek.102 Met betrekking tot het toekennen van privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid
aan delen van het overheidsapparaat
merkt Jeukens op dat dit deel uitmaakt van het algemeen vraagstuk van
99 J.B.J.M. ten Berge en FA.M. Stroink, a.w., commentaar op art. 4 Wet Arob door
M.e. Burkens, biz. 3.
100 J.e. Schroot, M. van Vliet, N. Wijma, Begrip van de Nederlandse gemeente, Deel I,
Aigemene inleiding, Alphen aan den Rijn 1977,biz. 26-27.
101 W.MJ.e. Phaf, Het pubIiekrechtelijk persoonsbegrip, in: Tijdschrift voor overheidsadministratie 1953,biz. 370-371.
102 F.R. Bohtlingk, a.w., bIz. 24.
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spreiding van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.103
Hetzelfde zou zonder meer gezegd kunnen worden voor het toekennen van
rechtspersoonlijkheid
naar pubJiekrecht aan delen van de overheidsorganisatie. Ook de publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening past binnen
dat algemeen vraagstuk.
Bij de aanvaarding van het begrip rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht
ter aanduiding van de publiekrechtelijke zelfstandigheid zouden rechtssubjecten in een schema kunnen worden ondergebracht.

RECHTSSUBJECTEN

.---,--------.
NATUURLlJKE PERSONEN

RECHTSPERSONEN

r-----L-,
NAAR PRIVAATRECHT

I

I

Privaatrechtelijke
Publiekrechtelijke
rechtspersonen
rechtspersonen
(art. 3, Boek 2, s.w: (art. 1, Soek 2, B.w.)

NAAR PUBLlEKRECHT

I
Organen van
publiekrechtelijke
lichamen

I
ZBO's,
instellingen en priv.
rechtspersonen

De beide in het schema genoemde categorieen rechtspersonen
bliekrecht zijn in de paragrafen II.3.2 en 11.3.3besproken.

naar pu-

Rest thans nog de vraag of het begrip rechtspersoonIijkheid
naar publiekrecht bruikbaar is in de Nederlandse rechtstheorie en of het bestuursrecht kan worden verduidelijkt door middel van een aan het privaatrecht ontleend begrippenstelsel. In de praktijk zal voor de juridische
conceptie van rechtspersoonlijkheid worden gekozen als daaraan behoefte
bestaat in het rechtsverkeer. Het begrip rechtspersoonlijkheid
heeft in
het publiekrecht het nadeel dat de huidige Nederlandse rechtstheorie
daar altijd rechtspersoonlijkheid
naar privaatrecht
onder verstaat.
Rechtspersoonlijkheid
naar pubJiekrecht als begrip zou ook een Fremdkorper in ons wetgevingssysteem zijn. In de praktijk zou aan het woord
rechtspersoonlijkheid
steeds "naar privaatrecht" of "naar publiekrecht"
moeten worden toegevoegd om begripsverwarring te voorkomen.
103 H.J.M. Jeukens, Dient de wet regelen te bevatten inzake het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan overheidsinstellingen, -diensten en -bedrijven, en zo ja, welke?,
Preadvies Nederlandse Juristenvereniging 1957,biz. 67.
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Het begrip rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht beantwoordt daarom
niet aan een praktische behoefte. In operationeie zin acht ik het begrip
daarom niet bruikbaar. Anderzijds kan het begrip weI een nuttige analytische functie hebben. Door de erkenning van de juridische zelfstandigheid van de dragers van publiekrechtelijke rechten en plichten, wordt
het persoon-zijn in het publiekrecht impliciet verondersteld. Deze eigen
rechtspersoonlijkheid
in het publiekrecht kan bijdragen tot een beter
inzicht in het bevoegdhedenvraagstuk,
omdat op een duidelijke wijze
wordt aangegeven dat het gaat om juridisch zelfstandige entiteiten met
eigen bestuursrechtelijke bevoegdheden.
Een van bovenstaande visie afwijkend gebruik van het begrip rechtspersoonlijkheid wordt door Nicolai gehanteerd. Hij bespreekt dit begrip aan
de hand van de vraag wanneer een groep, een organisatie of een orgaan
als "rechtspersoon in de zin van artikel 7 Wet Arob" kan worden aangemerkt. Daarbij bepleit hij het begrip rechtspersoon, zoals in artikel 7
gebruikt, los te koppelen van het privaatrechtelijk begrip. Uitgangspunt
bij de beantwoording van de vraag is dan niet de toetsing aan de eisen
die voor de civielrechtelijke rechtspersoonlijkheid gelden maar de vraag
"of een zelfstandige deelname aan het administratiefrechtelijk
rechtsverkeer tot de mogelijkheden behoort". Dit moet zijns inziens leiden tot de
erkenning van een zelfstandig -en van het civielrechtelijke te onderscheiden- rechtspersoonsbegrip
in art ike I 7 van de Wet Arob. Aan een
abstracte formulering van een nieuw rechtspersoonsbegrip heeft hij geen
behoefte. De invulling zal door de Afdelin~ rechtspraak naar gelang van
de omstandigheden moeten plaatsvinden.!
Dit "rechtspersoonlijkheidsbegrip in de zin van artikel 7 Wet Arob" stemt niet overeen met het
begrip rechtspersoonlijkheid
naar publiekrecht zoals dat eerder in deze
paragraaf is gebruikt. Het eerstgenoemde
begrip wordt door Nicolai
gebruikt om aan te geven welke rechtssubjecten -niet zijnde natuurlijke
personen- krachtens artikel 7 van de Wet Arob beroepsgerechtigd zijn.
Daaronder
vallen zowel "particuliere personen", zoals actiegroepen,
buurtcomite's en ondernemingsraden,
ais administratieve organen. Het
tweede begrip omvat slechts die publiekrechtelijke
rechtssubjecten die
eenzijdig de rechtspositie van derden kunnen bepalen. Dit zijn de
rechtssubjecten die deel uitmaken van de bestuursorganisatie.

II.S

Conclusie

Publiekrechtelijke
rechtssubjecten zijn dragers van bestuursrechtelijke
rechten en plichten. Zij nemen zelfstandig aan het publiekrechtelijk
rechtsverkeer deel en zijn toerekeningspunt voor het handelen.

104 P. Nicolai, De rechtspersoon in artikel 7 Wet Arob. Naar een loslaten van het
civielrechtelijk rechtspersoonsbegrip. NJB 1988/6, biz. 183-187. Zie ook zijn naschrift
op een reactie van M.B. van den Haak, NJB 1988/21, biz. 756-758.
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Het is Diet eenvoudig aan te geven wie als publiekrechtelijk rechtssubject kunnen worden beschouwd o.a. omdat in de literatuur en wetgeving geen eenduidige terminologie wordt gehanteerd. Zo komen begrippen
voor als ambt en orgaan (en soms ook lichaam). Dit kan consequenties
hebben voor wetsinterpretatie. Zo blijkt het begrip administratief orgaan
in art. 1 van de Wet Arob ruim te worden uitgelegd. Ook publiekrechtelijke rechtssubjecten zoals gedeconcentreerde ambten en zelfstandige
bestuursorganen (inc1usief openbare instellingen) kunnen onder dit orgaanbegrip vallen.
Voor een publiekrechtelijke zelfstandigheid is een privaatrechtelijke
rechtspersoonlijkheid geen vereiste. Door het bezit van rechtspersoonlijkheid wordt ook de publiekrechtelijke zelfstandigheid niet vergroot.
Uitsluitend wanneer vermogensrechtelijke aspecten in het geding zijn is
de achterliggende rechtspersoonlijkheid van belang.
Ter aanduiding van de publiekrechtelijke zelfstandigheid is naar analogie
van de privaatrechtelijke zelfstandigheid beproefd om van de juridische
rechtspersoonlijkheidsconstructie gebruik te maken. Het begrip rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht blijkt analytisch wel bij te kunnen dragen
tot een beter inzicht in de publiekrechtelijke zelfstandigheid. Een operationele funktie lijkt voor het begrip vooralsnog niet te zijn weggelegd.
De conclusie voor wat de publiekrechtelijke zelfstandigheid van rechtssubjecten betreft, kan dan ook deze zijn: niet de juridische status maar
de mate waarin het rechtssubject publiekrechtelijke bevoegdheid bezit, is
bepalend voor de rechtsbevoegdheid van het publiekrechtelijk rechtssubject. Typeringen van publiekrechtelijke rechtssubjecten met begrippen als
ambt, orgaan, lichaam of zelfstandig bestuursorgaan zeggen nog niets
over het patroon van bevoegdheden. Daarop zal in de volgende hoofdstukken worden ingegaan.
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HOOFDSTUKill

PUBLIEKRECHTELIJKE

m.1

BEVOEGDHEID

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is als conc1usie geformuleerd dat niet de juridische status, maar het bezit van een bestuursrechtelijke
bevoegdheid
bepalend is voor de kwalificatie van de rechtsbevoegdheid van publiekrechtelijke rechtssubjecten. De mate waarin een publiekrechtelijk rechtssubject rechtsbevoegdheid
bezit, is afhankelijk van de omvang van de
toegekende bevoegdheid. AIleen voor zover het rechtssubject bestuursrechtelijke bevoegdheden kan uitoefenen, bezit het rechtssubject dus
rechtsbevoegdheid.
Daarin verschilt de rechtsbevoegdheid
in het
bestuursrecht
op het eerste gezicht reeds van de privaatrechtelijke
rechtsbevoegdheid.
In het privaatrecht
bezitten
natuurlijke
en
rechtspersonen in beginsel volledige rechtsbevoegdheid. Voor de rechtspersonen gelden aileen niet de bepalingen van familierechtelijke aard en
vloeien er beperkingen voort uit de statutaire doelornschrijving. De
volledige rechtsbevoegdheid in het privaatrecht geldt uiteraard niet voor
de eveneens in het Burgerlijk Wetboek geregelde verenigingen met
beperkte rechtsbevoegdheid.
Voor een goede begripsvorming van het leerstuk betreffende de rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht is het gewenst als afzonderlijke deelvraag
te onderzoeken wat onder bestuursrechtelijke
bevoegdheid wordt verstaan.
In Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal wordt het woord
"bevoegd" omschreven als "door de wet of enig erkend gezag of uit
hoofde van een functie tot iets (dat genoemd wordt of uit het verband
blijkt) gerechtigd"!
Volgens dezelfde bron houdt bevoegdheid in "recht
tot het uitoefenen van bepaalde handelingen". Deze algemene omschrijvingen bieden een goed aanknopingspunt voor een analyse van het juridische begrip "bestuursrechtelijke
bevoegdheid" ten behoeve van het
onderzoek naar de rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht. Een van de
redenen om het begrip rechtsbevoegdheid te gebruiken, is om daarmee
het juridische karakter tot uitdrukking te brengen (zie paragraaf 1.2.1).
In hun inleidende boek over het staats- en administratiefrecht
nemen
Stroink en Steenbeek het begrip bevoegdheid zelfs als centraal uitgangs-

1 Zie Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, elfde herziene druk 1984.
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punt om de lezer inzicbt te verschaffen in het publieke recht.2 Ook
Ruiter is van oordeel dat een analyse op basis van toegekende bevoegdheden een beter inzicht verschaft in hetgeen diverse overheidsinstanties
wei en niet kunnen, dan een analyse op basis van taken. Ben discrepantie tussen taakopdracht en de toekenning van bevoegdheden ter vervulling daarvan is vaak een oorzaak van intra-organisationele
conflicten. De
overheidsinstanties
kunnen bij hun taakvervulling niet verder springen
dan de polstok van hun bevoegdheid lang is. De bevoegdheidsverdeling is
daarom een betrouwbaardere
maatstaf voor wat in werkelijkheid kan
geschieden dan de taakomschrijving.I Het onderscheid tussen bevoegdheid en taak zal in paragraaf 4 van dit hoofdstuk worden besproken. Het
begrip bevoegdheid wordt door Stroink zelfs de centrale juridische notie
genoemd. Daaronder verstaat hij het juridisch vermogen van een persoon.
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds bleek, berusten in het bestuursrecht
de bevoegdheden bij de publiekrechtelijke rechtssubjecten (ambten). Deze
zijn op eigen naam bevoegd de in de wet omschreven publiekrechtelijke
rechtshandelingen te verrichten."
Het begrip ''bestuursrechtelijke
bevoegdheid", zoals dat in het vervolg
van dit onderzoek zal worden gebruikt, behoeft een nauwkeurige afbakening ten opzichte van andere bevoegdheden
van publiekrechtelijke
rechtssubjecten, zoals de bevoegdheid tot het verrichten van feitelijke
handelingen of het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen
namens een rechtspersoon. Als het begrip "publiekrechtelijke bevoegdheid" in ruime zin wordt opgevat, zou daaronder de bekende trias wetgeving, rechtspraak en bestuur kunnen worden verstaan. Uit de probleemstelling van dit onderzoek kan worden afgeleid dat publiekrechtelijke bevoegdheid uitsluitend betrekking heeft op de bevoegdheid om
eenzijdig de rechtspositie van andere rechtssubjecten te bepalen. Het
gaat dus met name om de totstandkoming van rechtsbetrekkingen. In dit
kader zal het begrip daarom uitsluitend in de beperkte betekenis als
bestuursbevoegdheid worden opgevat.> 6
2

3

4

5
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FA.M. Stroink en J.G. Steenbeek, Inleiding in het staats- en administratiefrecht, Alphen aan den Rijn 1989, biz. 9. Hierin worden vragen besproken als: wat is een
overheidsbevoegdheid?; wie oefent de bevoegdheid uit?; waar ligt de oorsprong van
de bevoegdheid?
D.W.P. Ruiter, Gewest en territoriale decenrralisatie, prft. Utrecht 1976, biz. 165.
Ruiter gebruikt t.a.p. overigens de term overheidselementen in plaats van
overheidsinstanties.
FA.M. Stroink, Bestuurlijke organisatie in ander perspectief, in: Bestuurswetenschappen 1978, nr.I, biz. 23. Aan het gebruik van het begrip publiekrechtelijke rechtspersoon als hier door Stroink bedoeld, is in paragraaf 4 van het vorige hoofdstuk
aandacht besteed. Zie ook Stroink, prft. 1978,biz. 20.
J.W J. Toe Water, a.w., biz. 362, merkt op dat het begrip bestuur geen verzamelwoord is, maar een staatsrechtelijk rechtsbegrip. Het heeft slechts betrekking op
handelingen die publiekrechtelijk enig rechtsgevolg hebben. Burgerrechtelijke rechtshandelingen en juridisch-indifferente handelingen vallen daar niet onder.

Een nader onderzoek van het begrip "bestuursrechtelijke bevoegdheid" is
van betekenis om een invulling te kunnen geven aan het niet gedefinieerde element "met openbaar gezag bekleed", zoals dat in de omschrijving van het begrip administratief orgaan (bestuursorgaan) in
verschillende bestuursrechtelijke wetten voorkomt. Dit verband blijkt ook
uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Algemene
wet bestuursrecht, waarin wordt gesteld: "Het uit artikel 1 van de Wet
Arob overgenomen definitie-element "met enig openbaar gezag bekleed"
betekent dat het moet gaan om een orgaan met een publiekrechtelijke
bevoegdheid tot het bepalen van de rechtspositie (de rechten en/of
verplichtingen) van andere rechtssubjecten'.? Beide begrippen kunnen
dus als synoniemen worden beschouwd. Op de omschrijvingen in de
verschillende bestuursrechtelijke wetten en de interpretatie hiervan
wordt in hoofdstuk VI nader ingegaan.
De hiervoor gegeven algemene omschrijving van "bevoegdheid" wordt
verruimd door onder "bestuursrechtelijke bevoegdheid" niet aIleen rechten
maar ook plichten van het publiekrechtelijk rechtssubject te verstaan. De
bestuursrechtelijke bevoegdheid omvat dus het geheel van rechten en
plichten dat op een ambt rust. Een publiekrechtelijk rechtssubject is
nooit volkomen vrij in de uitoefening van bevoegdheden. Door geschreyen en ongeschreven regels van publiekrecht kan die vrijheid zo sterk
worden genormeerd dat in feite sprake is van een publieke plicht tot
uitoefening van een bevoegdheid. Deze plicht vloeit niet uitsluitend voort
uit een wettelijke normering, maar ook uit de normerende werking van
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Als onder de publiekrechtelijke bevoegdheid aIle rechten en plichten met
een publiekrechtelijke karakter worden begrepen, dan vallen daaronder
strikt genomen ook de uitoefening van het kiesrecht, de dienstplicht en
de bevoegdheid om bezwaar- of beroepschriften in te dienen.f Zoals in
hoofdstuk I reeds beschreven ligt het niet in de bedoeling ook deze bevoegdheden verder in de beschouwing te betrekken. Beide eerstgenoemde
bevoegdheden worden gekenmerkt door hun gebondenheid aan natuurlijke
personen, terwijl de laatstgenoemde bevoegdheid zowel door natuurlijke
als door rechtspersonen kan worden uitgeoefend.? Dit is anders met de
bevoegdheden, zoals die hier aan de orde zijn. Deze worden onafhanke6

7
8

9

Ook naar de wetgevende bevoegdheid van publiekrechtelijke rechtssubjecten zou een
onderzoek kunnen worden ingesteld. Met het oog op een beperking van de omvang
van dit onderzoek en de mogelijke complicaties bij rechtsvergelijking is hiervan afgezien.
Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht,
TK 1988-1989,21 221, nr. 3, biz. 27.
Aan de dienstplicht kunnen ook rechten worden ontleend. Dit blijkt bij voorbeeld
uit art. 6 van het Wetboek van Militair Strafrecht, waarin ter zake van bijkomende
straffen o.a. is bepaald dat ontzetting van bepaalde rechten en ontzegging van
bepaalde bevoegdheden kan plaatsvinden. In dit verband kan bij voorbeeld worden
gedacht aan de bevoegdheid tot het dragen van ridderorden en eretekenen. Zie
hierover H.L.e. Hermans, Het verbeurde recht, prft. Amsterdam 1986.
W.G. Vegting, a.w. 1954,biz. 181.
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Iijk van de gebondenheid aan natuurlijke of rechtspersonen

uitgeoefend.
De bestuursrechtelijke bevoegdbeden worden gekenmerkt door bun gebondenbeid aan publiekrecbtelijke rechtssubjecten.
In dit boofdstuk worden achtereenvolgens de verscbillende visies in de
literatuur met betrekking tot de bestuursrecbtelijke bevoegdheid besproken; daama komen de kenmerken aan de orde en vervolgens wordt
ingegaan op het onderscheid tussen bevoegdheid en taak. Het boofdstuk
wordt besloten met een paragraaf waarin de conclusies zijn vervat.
ID.2

Visies in de literatuur over bestuursbevoegdheid

In de voorgaande paragraaf is bet begrip bestuursrecbtelijke bevoegdheid
in hoofdzaak besproken aan de hand van een aantal negatieve begrenzingen. In deze paragraaf zal op de positieve inhoud worden ingegaan. In de
literatuur wordt het onderwerp bestuursbevoegdbeid op verschillende
manieren besproken. Niet altijd wordt biervoor dezelfde omschrijving
gebruikt. Ook begrippen als "bestuurswerkzaamheid" of "bestuurlijke
aangelegenbeid" en "publieke taak" zijn van belang om besproken te
worden.
In de vierde druk van het Algemeen deel van bet Nederlands bestuursrecht biedt Donner, onder bet voorbehoud dat een onberispelijke omschrijving van het bestuur wel nimmer zal zijn te geven, een proeve van
een definitie van bet begrip "bestuurswerkzaarnheid". Deze wordt omschreven als "de ambtelijke behartiging van openbare aangelegenheden
door de openbare dienst".10
Ter plaatse signaleert bij zelf al de betrekkelijke waarde van de definitie omdat vrijwel elke term ervan om nadere uitleg en begrenzing vraagt.
Uit de toelichting daarop blijkt dat de belangenbehartiging niet ten
eigen nutte van het bestuur, maar ten beboeve van anderen plaatsvindt.
De belangen dragen geen individueel, maar een gemeenschappelijk karakter. Er is dus geen gebondenheid aan natuurlijke personen, maar gebondenheid aan een ambt. Aan de persoon die het ambt vertegenwoordigt,
worden in het algemeen geen bijzondere eisen gesteld. Steenbeek merkt
op dat de selectie, wie de bekleding met openbaar gezag waardig is te
ondergaan, aan de bekleder zelf is overgelaten.U De uitoefening van de
bevoegdbeden geschiedt door, wat Donner noemt, openbare diensten.
Een particuliere instelling, ook wanneer zij feitelijk hetzelfde verricht
als een openbare dienst, bestuurt zijns inziens met. Van der Hoeven
vindt deze scbeidslijn terecht Diet bevredigend. Belangrijke terreinen van
openbare zorg worden in Nederland bestreken door particuliere organisa10 A. M. Donner, a.w. vierde druk 1974,biz. 4 e.v.
11 J.G. Steenbeek en FA.M. Stroink, a.w., biz. 61-62, noemen als voorbeeld
minderjarige verkeersbrigadiers, die krachtens het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens met verkeersregelaarsgezag zijn bekleed. Uit dit voorbeeld blijkt dat
minderjarigen openbaar gezag kunnen bezitten. Soms stelt de wet echter wei eisen
aan ambtsdragers, bij voorbeeld artikel21 van de gemeentewet ten aanzien van raadsleden.
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ties. Voor zover aan die organisaties speciale bevoegdheden bij de wet
zijn toegekend, voor zover de benodigde geldmiddelen afkomstig zijn,
betzij van de overbeid, hetzij langs door de wetgever speciaal geregelde
kanalen, is niet in te zien van welk ander recbtsgebied sprake zou zijn
dan van bet bestuursrecht.l- Ook hier blijkt dus weer dat niet de juridiscbe status van bet recbtssubject, maar de aard van de bevoegdheid
bepalend is voor bet van toepassing zijnde recbtsregime.
Soms wordt ook wel bet begrip "bestuurlijke aangelegenbeid" gebruikt ter
karakterisering van de uitoefening van bevoegdbeden door publiekrechtelijke rechtssubjecten. Wat daaronder dient te worden verstaan kan soms
moeilijkbeden opleveren. Ter illustratie daarvan kan het volgende voorbeeld worden aangebaald.
VzAR 25 februari 1988 (Gst. 6857, 7, m.n. Brederveld): Verzoekers
hadden op basis van de Wet openbaarbeid van bestuur gevraagd om
in bet bezit te komen van een afschrift van een aannemingsovereenkomst die een gemeentebestuur had gesloten ten behoeve van
een wegaanleg. B. en w. wezen dit verzoek af, waarbij onder meer
werd overwogen dat de overeenkomst een overeenkomst naar
burgerlijk recht was, waarbij de gemeente als privaatrechtelijk
rechtspersoon en niet in baar publiekrechtelijk hoedanigheid partij
is. Ten aanzien hiervan merkte de voorzitter op: "Aangezien de
aanleg van een openbare weg vanwege een publiekrecbtelijk
licbaam een aangelegenbeid van bestuurlijke aard is, zijn de stukken die aan een daartoe strekkend besluit ten grondslag liggen,
alsmede de stukken die de -nadere- uitwerking van een besluit tot
aanleg vormen, reeds daarom aan te merken als stukken met betrekking tot een bestuurlijke aangelegenbeid waarop de Wet openbaarbeid van bestuur van toepassing is".
Het begrip "bestuurlijke aangelegenbeid" komt voor in artikel 2, tweede
lid, van het Besluit openbaarbeid van bestuur, waarin wordt verwoord dat
de verzoeker bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenbeid dient te
vermelden waarover hij informatie wenst te ontvangen. In de biervoor
geciteerde passage uit de voorzittersuitspraak
wordt niet nader gemotiveerd waarom bet een aangelegenbeid van bestuurlijke aard betreft.
Wellicht dat impliciet bet verband met een publiekrechtelijke taak wordt
gelegd. In paragraaf 4 zal daarop verder worden ingegaan.
Van Maarseveen beeft weI aandacbt aan bet juridiscbe begrip bevoegdbeid besteed. Hij heeft dit omschreven als: een op bet recbt gebaseerde
en door bet recht genormeerde mogelijkbeid om op bet doen en laten
van de mensen en andere rechtssubjecten invloed uit te oefenen.l-'
Volgens Van Maarseveen is deze aanduiding opgesteld vanuit de publiekrecbtelijke sfeer, hetgeen hij onterecbt vindt omdat men ook in bet
12 J. van der Hoeven, a.w. 1977 (boekbespreking A.M. Donner), bIz. 280.
13 Th. Holterman e.a., Algemene begrippen van staatsrecht, Zwolle 1989. Hoofdstuk
bijdrage H. van Maarseveen, Bevoegdheid, biz. 47 e.v.
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privaatrecht met de term werkt. De dogmatiek met betrekking tot het
begrip bevoegdheid in het staats- en administratiefrecbt zou zijns inziens
ook in bet privaatrecht kunnen worden gebruikt. Hij laat verder in het
midden hoe dat met betrekking tot het begrip bevoegdbeid kan gebeuren.
Het begrip bevoegdheid, opgevat als publiekrecbtelijke term, bevat volgens bern drie componenten. In de eerste plaats de niet-juridiscbe component "invloed", in de zin van beinvloeden van gedragsalternatieven.
Vervolgens is er een juridiscbe component "recbtsgrond" die betrekking
beeft op de grondslag van de bevoegdbeid in bet geldende recht. In de
derde plaats de juridiscbe component "recbtsconformiteit", d.w.z. dat de
uitoefening aan bepaalde juridische standaarden beeft te voldoen. Die
standaarden kunnen voor alle bevoegdheden gelden of voor een of enkele
bevoegdheden. Ze berusten op regels van geschreven en van ongeschreyen recht. Bebalve deze drie kenrnerken van bevoegdheid bespreekt Van
Maarseveen ook nog verschillende indelingen in soorten bevoegdbeden,
alsmede de wijzen van verkrijging en verlies van bevoegdbeden. De bevoegdheidsverkrijging zal in het volgende hoofdstuk worden besproken.
Ook Stroink heeft bet begrip bevoegdheid geanalyseerd. Hij verstaat
daaronder bet juridisch vermogen van een ambt, dat zowel rechten als
plichten omvat.H Met betrekking tot het begrip bevoegdheid onderscheidt hij vier aspecten. Het eerste aspect betreft de bevoegdheidstoekenning, hetgeen inhoudt het verlenen van rechten aan en bet leggen
van plichten op een ambt. Het tweede is de bevoegdheid zelf, d.w.z. bet
geheel van rechten en plichten dat op een ambt rust. Vervolgens de
bevoegdheidsuitoefening, die betrekking heeft op het uitoefenen van de
publieke rechten en plichten waaronder het voorbereiden en nemen van
de beslissing. Tenslotte zijn er de rechtsgevolgen van de bevoegdheidsuitoefening, d.w.z. het geheel van rechten en of plichten dat op een
burger, groep van burgers, of ambt(en) komt te liggen.
Stroink gebruikt het begrip publiekrechtelijke bevoegdheid niet in de beperkte betekenis van "bevoegd tot het verrichten van publiekrecbtelijke
rechtshandelingen", maar in de mime betekenis van bevoegdheid tot
(rechts) handel en krachtens het publiekrecht. Hier is alleen relevant wat
Stroink de beperkte betekenis noemt. Het gevolg biervan is dat aileen de
eerste twee van de genoemde vier stadia altijd van publiekrechtelijke
aard zijn. Het derde aspect (de bevoegdheidsuitoefening, bij voorbeeld op
basis van art. 37 van de Comptabiliteitswet 1976) en vierde aspect (de
rechtsgevolgen) behoeven volgens Stroink niet van publiekrechtelijke
aard te zijn. Voor zover dat wel het geval is komen deze terug in het
vijfde hoofdstuk.
Uit de hiervoor weergegeven visies in de literatuur met be trekking tot
het onderwerp "bevoegdheid" blijkt dat er geen uniformiteit in terminologie en interpretatie bestaat. De analyse van het begrip bevoegdheid
door Stroink biedt de beste aanknopingspunten om de inhoud en betekenis van het begrip bestuursrechtelijke bevoegdheid nader te onderzoe14 FA.M. Stroink, prft, 1978, biz. 20-21. Zie ook FA.M. Stroink en J.G. Steenbeek,
a.w. 1989,biz. 30 e.v.
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ken. Zoals reeds eerder vermeld, zal het eerste door hem onderscheiden
aspect in hoofdstuk IV besproken worden; het tweede aspect komt in de
volgende paragraaf aan de orde.

ll.3

Kenmerken van publiekrechtelijke

bevoegdheid

Door de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden wordt positief
recht voor andere rechtssubjecten gecreeerd, Vanuit een klassieke benadering zouden bestuursbevoegdheden
in twee categorieen kunnen worden
ingedeeld.P De eerste categorie betreft de bevoegdheden, welke samenhangen met tot de burgers gerichte gebods- of verbodsbepalingen.
De
tweede heeft betrekking op de bevoegdheid tot het toekennen van subsidies en uitkeringen.
Ook Vegting onderscheidt de bevoegdheden van de publiekrechtelijke
rechtssubjecten in twee categorieen.V' Tot de eerste categorie behoort
volgens hem de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen, welke
wijziging brengen in het voor de rechtsgenoten, voor derden geldende
recht. De tweede soort bevoegdbeid heeft betrekking op het verrichten
van beschikkingsdaden ten aanzien van het vermogen of bepaalde delen
van het vermogen van een overheidslichaam. Beide categorieen worden
door Vegting in ruime zin gebruikt. Zo wordt onder de eerste soort ook
de bevoegdheid tot het vasts tell en van algemeen geldende regels begrepen. Tot de tweede soort behoort ook de bevoegdbeid tot het verrichten
van privaatrechtelijke rechtsbandelingen. De indeling van Vegting is hier
aIleen bruikbaar, voor zover deze wordt beperkt tot de bevoegdheid
zoals in de klassieke benadering omschreven.
Voor de bevoegdheden beborende tot de eerste categorie is kenmerkend
dat zij door dwang kunnen worden gehandhaafd. Er kunnen bij de uitoefening van deze bevoegdheden inbreuken worden gemaakt op de vrijheid
en ~tgendom van de burgers. Daarom wordt algemeen aangenomen dat
voor de uitoefening van deze bevoegdheden een wettelijke grondslag is
vereist, anders gezegd: de eis van wetmatigheid van bestuur geldt.l? Op
deze eis wordt in deze paragraaf nog uitgebreid teruggekomen. Na deze
indelingen is het van belang te bezien welke bijzondere kenmerken de
publiekrechtelijke bevoegdheid vertoont.

15 Zie o.a. Duk, a.w. 1978, biz. 568. Ook andere benaderingen van bestuursbevoegdheden zijn mogelijk. De klassieke benadering vanuit de trias-leer is reeds genoemd.
Verder kan worden gewezen op de in noot 13 genoemde bijdrage van Van
Maarseveen, die een onderscheid maakt in directieven en non-directieven,
vormgebonden en vormloze, en speciale en generale bevoegdheden.
16 W.G. Vegting, a.w. 1954,biz. 170-171.
17 H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., biz. 37 e.v.; A.M. Donner, a.w. biz. 31; E.M.H.
Hirsch Ballin, Vertrouwen op het recht, inaugurele rede Tilburg 1982. In gelijke zin
E.M.H. Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid en de wet, Alphen aan den Rijn
1989,bIz. 28.
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"Openbaar be/ang"
Ben bestuursrecbtelijke
bevoegdbeid wordt altijd uitgeoefend ter behartiging van openbare belangen. Voor bet bestuur geldt met dezelfde vrijheid om van zijn rechten gebruik te maken als voor de burger, die zijn
rechten binnen de wettelijke grenzen in zijn eigen belang kan aanwenden. In navolging van Dabin gebruikt Donner voor de rechten die aan
het bestuur toekomen de term "droits-fonction".18
Vanuit de reeds eerder genoemde instrumentele visie bezien, geschiedt de
behartiging van de openbare belangen met behulp van bevoegdheden die
aan het bestuursrecht kunnen worden ontleend. De bestuursrechtelijke
wetgeving creeert instrumenten en vormt tevens zelf een instrument om
belangen te behartigen.l? In de laatstbedoelde zin heeft de wet, evenals
planning en pseudowetgeving de functie om overheidsbeleid vorm te
geven.
Volgens Vegting hangt de bewegingsvrijheid die voor organen geldt bij
de verzorging van de hun toevertrouwde belangen af van de taak en de
bevoegdheid welke het recht hun toewijst.20 Reeds daaruit vloeit voort
dat bij de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden nooit sprake
kan zijn van een volledige vrijheid. Van der Hoeven gaf dit treffend
weer in de omschrijving dat de vrijheid van de burger een "vrijheid van"
is en de vrijheid van het bestuur een "vrijheid tot".21 De bevoegdheidsuitoefening moet gericht zijn op een optimale taakverdeling, waarbij
voor bet bestuur de behartiging van de openbare belangen het uitgangspunt vormt.
Het gebruik van termen als beoordelingsvrijheid, discretionaire bevoegdheid of freies Ermessen is daarom minder juist. Beter is het te denken
in termen zoals we die in bet Duitse bestuursrecht tegenkomen, n.l.
"pflicbtgemaBes Ermessen" of "rechtlich gebundenes Ermessen". Bevoegdheden die in meer of mind ere mate vrij zijn, moeten altijd overeenkomstig bet doel van de wet en met inacbtneming van wettelijke grenzen
worden uitgeoefend.R Een bestuursorgaan mag nooit willekeurig of naar
eigen inzicbt handelen, maar altijd met het oog op de behartiging van
algemene belangen.

18 AM.

Donner.

a.w. vierde druk 1974, blz,

221 ontleent

droit subjectif, Paris 1952.
19 P. de Haan c.s., a.w. 1986, deel I, biz. 29 e.v.
20 W.G. Vegting, a.w. 1954, biz. 194.
21 J. van der Hoeven, De grenzen van de rechterlijke
rechtspraak.
RMTh. 1974, biz. 671. Ook opgenomen
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deze term aan J.

Le

functie in de administratieve
in de bundel: Staatsrecht en

bestuursrecht, Tjeenk Willink Zwolle 1984, biz. 211.
Zie o.a. het in de vorige noot genoemde werk, alsmede E.M.H. Hirsch Ballin, preadvies NJV 1983, biz. 59. De Duitse term en worden door Hirsch Ballin ook gebruikt in
zijn bijdrage aan: Bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen,
hoofdstuk over de Bondsrepubliek Duitsland, biz. 105 e.v.

"Openbaar gezag"
Het uitoefenen van een bestuursrechtelijke bevoegdheid impliceert dat er
sprake is van "openbaar gezag".23 Deze term komt o.a. voor in de omschrijving van administratief orgaan in artikel 1 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen.
Uit die omschrijving kunnen
nog op onvoldoende wijze de kenmerken van de bevoegdheid van een
publiekrechtelijk rechtssubject worden afgeleid. Met gebruikmaking van
een commentaar van Van Maarseveen op artikel 1 van de Wet Arob kan
meer duidelijkheid worden geboden over wat onder "openbaar gezag"
moet worden verstaan.P' De term "openbaar gezag" in de omschrijving
van administratief orgaan in art. 1 van de wet wordt in het commentaar
opgevat als "met publiekrechtelijke bevoegdheid bekleed". Hieraan worden
door Van Maarseveen drie kenmerken gekoppeld. In de eerste plaats is er
sprake van eenzijdigheid, d.w.z. het gaat om het eenzijdig kunnen geven
van instructies, beslissingen, die bindend zijn voor degene tot wie ze
zijn gericht. Het tweede kenmerk is de afdwingbaarheid, d.w.z. de eenzijdige besluitmacht moet worden ondersteund door feitelijke afdwingbaarheid in juridische zin, bij voorbeeld bestuursdwang, reele executie,
invordering. Tot slot is kenmerkend het rechtskarakter, d.w.z. het gaat
niet om blote macht maar om op het recht steunende of door het recht
gereglementeerde macht.
Deze kenmerken kunnen echter niet worden verabsoluteerd. Bij de huidige stand van zaken van het Nederlandse bestuursrecht, dat de laatste
decennia stormachtige ontwikkelingen heeft doorgemaakt, past het onmiddellijk om enige nuancerende kanttekeningen te plaatsen. In paragraaf
1 van het vorige hoofdstuk is de eenzijdigheid als kenmerk gehandhaafd
voor de bevoegdheid van publiekrechtelijke
rechtssubjecten. Daarmee
wordt bedoeld dat rechtsbetrekkingen tot stand kunnen komen buiten de
wil van derden om. De strikte eenzijdigheid bij de uitoefening van
overheidsbevoegdheden
is meestal niet aanwezig. Een groot aantal overheidsbesluiten komt pas tot stand na een aanvraag door en/of overleg
met betrokkenen.25 Ook het kenmerk van afdwingbaarheid van overheidswege is niet altijd aanwezig, met name niet wanneer het gaat om
presterende
overheidsfuncties.
Ook hier moeten we bedacht zijn op
rechtsontwikkelingen. Ook wanneer er sprake is van een grote mate van
beoordelingsvrijheid dient consistent te worden gehandeld, d.w.z. er moet
beleid worden gevoerd.P' Aan bet beleid kunnen burgers aanspraken
ontlenen. In die zin is er ten gevolge van de werking van de algemene
23 In de inleidende paragraaf bij

dit hoofdstuk is beschreven dat beide begrippen zelfs
als synoniem kunnen worden aangemerkt.

24 J.BJ.M. ten Berge en FA.M. Stroink, De Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, Iosbladige uitgave Alphen aan den Rijn, commentaar op artikel 1 door
H. van Maarseveen, bIz. 7.
25 Deze benadering wordt ook gevoIgd op bIz. 12 van de memorie van toelichting bij
het wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht.
26 J.H. van Kreveld, Beleidsregels in het recht, prft. Groningen 1983; E.M.H. Hirsch
Ballin, Recht op beleidsregeis en beleidsregels als recht, AA 1986,biz. 493 e.v.
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beginselen van beboorlijk bestuur zelfs sprake van afdwingbaarbeid aan
de kant van de burgers. De afdwingbaarheid aan de kant van de overheid
kan niet worden gezien als een absoluut kenmerk van de bestuursrecbtelijke bevoegdheid. Het bezit van een bevoegdheid door het publiekrecbtelijk rechtssubject is immers een voorwaarde voor het kunnen ontstaan
van een bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingen,
terwijl de mogelijke afdwingbaarheid pas ter sprake komt nadat er reeds een rechtsbetrekking
is ontstaan. Als belangrijkste kenmerk van de uitoefening van een bestuursrechtelijke
bevoegdbeid geldt dat daardoor positief recht voor
andere rechtssubjecten wordt gecreeerd. Hierdoor veranderen immers de
rechten en plichten van die andere rechtssubjecten,
"Wetmatigheid"
Het rechtskarakter van de bevoegdheid vloeit voor een belangrijk dee 1
voort uit het wetmatigheidsbeginsel.
Voor een toelichting hierop is het
nodig terug te grijpen naar de gemaakte tweedeling aan het begin van
deze paragraaf. De eerstgenoemde categorie betreft bevoegdheden met
gebruikmaking waarvan kan worden ingegrepen in de rechten en vrijheden van de burgers. Daarvoor geldt als een ongeschreven norm van
constitutioneel recht dat voor de uitoefening van deze bevoegdheden een
wettelijke grondsiag is vereistP
Deze categorie bevoegdheden wordt
weI met een Duitse term als Eingriffsverwaltung aangeduid.
Minder duidelijk is de visie die betrekking heeft op de tweede categorie,
de presterende
overheid die bij voorbeeld subsidies verstrekt. Deze
functie kan worden aangeduid als Leistungsverwaltung. Uiteraard kunnen
subsidieregelingen bij of krachtens de wet zijn vastgesteld. Voor de bevoegdheid tot subsidiering is dan een wettelijke grondslag aanwezig.
Meestal zal die wettelijke grondslag echter ontbreken en zal subsidiering
uitsluitend op beleidsregels berusten. Het ontbreken van die wettelijke
grondslag kan worden gerechtvaardigd doordat de overheid door geld uit
te geven niet gebiedend of verbiedend optreedt, dus niet ingrijpt in de
rechten en vrijheden van de burgers.28
Ook Van Kreveld vermeldde in zijn preadvies van 1977 voor de Nederlandse Juristen- Vereniging dat het klassieke principe van de wetsgebondenheid van het bestuur geen wettelijke legitimatie vereist voor overheidsoptreden waarbij formeel niet rechtstreeks dwang wordt uitgeoefend.
De daardoor verloren gegane garantie van rechtszekerheid en gelijkheid
is -voor een deel- hersteld door de beginselen van behoorlijk bestuur,
mede omdat op deze beginselen de binding aan beleidsregels is geba27 Zie o.a. H.D. van WijkjW. Konijnenbelt, a.w., biz. 37 e.v.; E.M.H. Hirsch Ballin,
Vertrouwen op het recht, a.w. 1982; E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsstaat, grondrechten
en subsidieverhoudingen, preadvies voor de Vereniging voor Administratief Recht
1988 (VAR-geschrift XCIX), biz. 65; E.MH. Hirsch Ballin, a.w. 1989,biz. 28.
28 E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. 1988, biz. 66, merkt hierover op dat de regelingen hieromtrent in de traditionele opvatting niet het karakter van rechtsregels dragen, maar
van "adrninistratieve normen",
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seerd.29 Zijn mede-preadviseur Van der Burg bepleitte om de subsidieringsbevoegdheid uitdrukkelijk in de Comptabiliteitswet te regelen. De
bevoegdheid tot het stellen van voorwaarden en de grote Iijnen wat subsidievoorwaarden wel en met mogen inhouden, zouden bij formele wet
moe ten worden vastgelegd. De subsidievoorwaarden zelf zouden ~eddeels
op een lager niveau dan de formele wet geregeld kunnen worden.
In het eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken "Orde in de
regelgeving" geeft de commissie als baar oordeel dat het met juist is dat
op deze maatschappelijk belangrijke onderdelen van overheidszorg, waar
vele honderden miljoenen guldens aan overheidsgeld besteed worden en
via "vergulde" verplichtingen soms diep in de belangen van burgers,
bedrijven en organisaties wordt ingegrepen, de wetgever zijn primaat
volledig laat liggen. Van de wetgever in onze rechtsstaat mag verwacht
worden dat hij de hoofdlijnen en de algemene uitgangspunten van het
subsidiebeleid in de wet vastlegt. De aard van het onderwerp zal met
zich kunnen brengen dat ten dele aan de lagere regelgever zal moeten
worden gedelegeerd. Oat neemt echter niet weg dat de wetgever het tot
zijn taak behoort te rekenen om ten aanzien van bestendig gebleken
subsidieregelingen zelf tenminste de hoofdlijnen en de meer algemene
bepalingen vast te stellen. Als een subsidiaire mogelijkheid wordt ook
hier de Comptabiliteitswet
genoemd, waarin een uitdrukkelijke basis
geschapen zou kunnen worden voor het verlenen van subsidies en voor
het stell en van voorschriften voor subsidie-ontvangers.U
In zijn inaugurele rede uit 1982 signaleert Hirsch Ballin dat het voor de
hand lijkt te liggen dat men een oplossing zoekt in een herformulering
van het legaliteitsbeginsel, namelijk in die zin dat voor elke adrninistratiefrechtelijke rechtsbetrekking een wettelijke grondslag wordt geeist.32
Zelf vindt hij dat de Grondwet van 1983 gecombineerd met het traditionele legaliteitsbeginsel een voldoende grondslag biedt voor vertrouwen op
bet recht. In zijn preadvies voor de Vereniging voor Administratief
Recht uit 1988 merkt Hirsch Ballin op dat op het voortbestaan van de
mogelijkheid om inzake bet uitgeven van geld en regels te stellen die
geen wettelijke grondslag bebben, van vele kanten kritiek is geuit. De
algemene acbtergrond hiervan wordt gevormd door bet sterk toegenomen
belang, de enorme omvang en de vaak verreikende afhankelijkheid van
subsidies. Hij ziet een ingang om een wettelijke regeling van belangrijke subsidies te eisen in de "Wesentlichkeitstheorie"
van bet Duitse
29 J.H. van Kreveld, In hoeverre moeten en mogen bij het verlenen van subsidie voorwaarden worden gesteld?, Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging 1977, deel 1,
tweede stuk, biz. 126.
30 F.R. van der Burg, Is het wenselijk dat de overheid maatregelen neemt tot ordening
en publikatie van bestaande subsidievoorwaarden, Preadvies Nederlandse JuristenVereniging 1977, deel I, tweede stuk, biz. 56.
31 Eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, Orde in de regelgeving,
Staatsuitgeverij 's-Gravenhage 1985, biz. 25-26.
32 E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. 1982, biz. 16 en 24-26. In gelijke zin E.M.H. Hirsch Ballin,
a.w. 1989, biz. 45.
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Bundesverfassungsgericht
en in de opvatting van Van der Vlies inzake
"ingrijpende
besluiten".
Het rechtsstatelijk
rechtszekerheidsbeginsel
brengt mee dat de subsidiering voor belanghebbenden betrouwbaar dient
te zijn. Toevalligheden
en wisselvalligheden in het subsidieringsbeleid
moeten worden beperkt. Een duurzame wettelijke regeling van voldoende
niveau is daarvoor de geeigende waarborg. De overweging dat subsidiering een vorm van overheidssturing ten opzichte van de samenleving is
die als zodanig overeenkomst vertoont met de publieke taakvervulling
door het stellen van geboden en verboden en de eis dat de rechtszekerheid in rechtsstatelijke
subsidieverhoudingen
dient te worden gewaarborgd, leiden tot een voorstel om een wettelijke grondslag van subsidieverhoudingen te verzekeren, Hij signaleert dat de wetgeving zich beweegt in de richting van een wettelijke regeling van subsidieverhoudingen (zie bij voorbeeld artikel 40 van de Comptabiliteitswet
1976). Belangrijk in dit verband is de mogelijkbeid die hoofdstuk 4 (bijzondere
bepalingen over besluiten) van het wetsvoorstel voor de Algemene wet
bestuursrecht biedt. In een aparte titel zou kunnen worden geregeld dat
voor duurzame en vrijheidsrechten beinvloedende subsidiestelsels een
wettelijke regeling wordt geeist en voor andere gevallen van subsidiering
een voorafgaande bekendmaking van het beleid (beleidsregelsj.P
Konijnenbelt ten slotte knoopt aan bij, wat hij noemt de ratio achter
het legaliteitsbeginsel:
de wens tot regulering van inbreuken van overheidswege.H De eis van wetmatigheid wordt op twee manieren uitgebreid. In de eerste plaats zou de eis ook moeten gelden voor de presterende functie van de overheid, voor zover door de uitoefening van deze
functie tevens wordt ingegrepen in de vrijheid van de burger. Als voorbeeld noemt hij subsidievoorschriften die van de gesubsidieerde eisen dat
hij anders zal handelen dan hij uit eigen beweging zou hebben gedaan,
en die verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het verzekeren van
effectief en efficient gebruik van overheidsgelden. Aan de uitoefening
van de overheidsbevoegdheden,
die een inbreuk maken op de vrijheid van
de burgers, wordt door de eis van wetmatigheid een grens gesteld. De
tweede uitbreiding die Konijnenbelt bepleit, betreft de eis van een
wettelijke grondslag voor de financiele aanspraken van derden jegens de
overheid. Te denken valt hierbij aan overheidspersoneel en uitkeringsgede sfeer van sociale verzekeringen of van een volksverzekering.
Ten aanzien van de eerste door Konijnenbelt bepleite uitbreiding merkt
Darnen op dat dit "comprornisvoorstel" interessant kan zijn, doch dat dit
een te minimale verruiming van het legaliteitsbeginsel is. Omdat er al
snel getwijfeld kan worden over het antwoord op de vraag of voorschriften de gesubsidieerde dwingen anders te handel en dan hij zonder
33 E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. 1988,biz. 66-70.
34 H.D. van WijkjW. Konijnenbelt, a.w., biz. 37. Ook JJ. Oostenbrink, Kanttekeningen
bij de wetmatigheid van bestuur, inaugurele rede Amsterdam 1978, biz. 19-20, signaleert dat de weigering van eea begunstiging hard kan aankomen. De opkomst van
pseudowetgeving lijkt een erkenning van de behoefte aan wettelijke regeling.
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subsidie(voorschriften)
zou hebben gedaan, vindt hij het door Konijnenbelt voorgestelde criterium niet operationeel. Hij concludeert dat eigenlijk voor heel het "positieve" overheidsoptreden
een wettelijke regeling
en grondslag noodzakelijk is.35
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in toenemende mate
de wens valt te bespeuren dat ook voor de presterende overheidsfuncties
een wettelijke grondslag wordt gecreeerd. Niet aileen uit het oogpunt
van de rechtszekerheid en gelijkheid van de burger is dit gewenst, ook
voor de bestuursorganen biedt een wettelijke regeling meer duidelijkheid
omtrent de aard en de omvang van de bevoegdheid. De mogelijkheid tot
regeling hiervan in de Algemene wet bestuursrecht kan aan die wensen
tegemoet komen.
Het belang van de eis van een wettelijke grondslag voor een bestuursrechtelijke bevoegdheid blijkt ook uit de parlementaire geschiedenis van
de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
met betrekking tot de omschrijving van het beschikkingsbegrip.v
In de Wet beroep
adrninistratieve beschikkingen (Wet BAB), de voorloper van de Wet Arob,
kwam in de omschrijving van het beschikkingsbegrip de zinsnede voor
"gegeven krachtens een in enig staats- of administratiefrechtelijk
voorschrift vervatte bevoegdheid of verplichting". Deze zinsnede werd overgenomen in de ornschrijving van beschikking in artikel 2 van het regeringsontwerp van de Wet Arob.
Uit de jurisprudentie was gebleken dat in deze zinsnede niet aileen kan
worden gelezen dat het besluit staats- of administratiefrechtelijk
van
aard moest zijn om te worden aangemerkt als beschikking in de zin van
de wet, dus niet slechts als een bepaling waarmee privaatrechtelijke
besluiten buiten de werkingssfeer van de wet worden gebracht. Het
bestaan van een staats- of administratiefrechtelijk
voorschrift was
noodzakelijk om een besluit als beschikking aan te duiden. Als voorbeeld
werd genoemd het onttrekken van een waterweg aan het openbaar
scheepvaartverkeer
dat niet berust op een publiekrechtelijk voorschrift
en het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer dat geregeld is
in de Wegenwet. Van de eerstgenoemde handeling zou wel gezegd kunnen
worden dat het gaat om een algemene bevoegdheid tot waterstaatsbestuur, zoals vervat in de Grondwet en uitgewerkt in waterstaatswetgeving. In beide gevallen is er echter geen verschil in behoefte aan
rechtsbescherrning. In de memorie van antwoord werd daarom voorgesteld
om de aan de orde zijnde zinsnede zodanig te wijzigen, dat zij aangeeft
dat het moet gaan om een besluit genomen ingevolge een staats- of
administratiefrechtelijke
bevoegdheid of verplichting. Dit is dus een rninder vergaande eis dan het vereiste van een wettelijke grondslag voor het
besluit. Het bestaan van een bestuursrechtelijke bevoegdheid was al voldoende om een daarop gebaseerd besluit als beschikking aan te merken.
35
36

L.JA. Damen, Ongeregeld en ondoorzichtig bestuur, prft. Groningen 1987, biz. 296.
Deze beschouwing is ontleend aan J.H. Van Kreveld en M. Schelterna, a.w. 1976, biz.
138 e.v.

65

In het advies van de Raad van State is in de definitie van beschikking
ook dit laatste vereiste vervallen. Ook tijdens de mondelinge behandeling
van het wetsvoorsteI is hierop niet teruggekomen. Hoewel de verwijzing
naar een staats- of administratiefrechteIijke bevoegdheid in de omschrijving van bet bescbikkingsbegrip is vervallen, beeft dit blijkens de biervoor aangebaalde parlementaire gescbiedenis wei de nodige aandacbt
gekregen. In de omschrijving van bet beschikkingsbegrip in artikel 2 van
de Wet Arob is de aanduiding "administratief orgaan" als enig publiekrecbteIijk element gefsoleerd achtergebleven.J? Hierbij kan worden
gewezen op de verwevenbeid die er bestaat tussen de artikelen 1 en 2
van de Wet Arob. Enerzijds kan er pas worden gesproken van een administratief orgaan als bet recbtssubject bevoegd is om beschikkingen te
geven; anderzijds kan er geen sprake zijn van een beschikking als bet
besluit niet afkomstig is van een administratief orgaan.38 In het kader
van de bespreking van het onderwerp publiekrecbtelijke bevoegdheid
wordt daarom ook enige aandacbt besteed aan de relatie met bet beschikkingsbegrip.
m.4

Het onderscheid tussen bevoegdheid en taak

Nu een verwijzing naar de publiekrechtelijke bevoegdheid in bet beschikkingsbegrip ontbreekt, kan de vraag worden gesteld of de bevoegdbeid
tot het geven van een bescbikking zou kunnen worden afgeleid uit een
publieke taakvervulling. Daarvoor is het van belang om een duidelijk
onderscheid tussen bevoegdbeid en taak aan te brengen. Uit een publieke
taak mag immers geen bevoegdheid worden afgeleid. De taak vloeit uit
de bevoegdheid voort en niet omgekeerd.J?
Ook Ten Berge en Stroink vinden de publieke taak als enige motivering
om een rechtssubject tot orgaan te verklaren ontoereikend. Kenmerk van
bet zijn van orgaan is het bekleed zijn met openbaar gezag, oftewel er
moet een bevoegdheid bestaan tot publiekrechtelijk rechtshandelen.S'
De Afdeling rechtspraak heeft deze formele eis treffend geformuleerd in
haar uitspraak van 20 juni 1980 (AB 1980, 567). Het betrof hier een
geschil tussen de Rotterdamse Bond van Volkstuinders en b. en w. van
Rotterdam. Het college bad aan een volkstuinder toestemming verleend
om een extra huisje op de door hem van de bond gehuurde tuin te
handhaven. Bij de huurovereenkomst tussen de bond en de tuinder was
37 Zie de noot van JA. Borman onder de uitspraak AR 7 april 1978, AB 1978, 474 (subsidiering door het bestuur van de Stichting Fonds voor de Letteren).
38 Zie ook F.C.MA Michiels, De Arob-beschikking, prft. Nijmegen 1987,bIz. 65.
39 Zie ook de kritiek op HR 24 oktober 1961, NJ 1962,86 (Zeyense nachtbraker, waarin
vanuit de taak in art. 28 Politiewet ook een bevoegdheid werd geconstrueerd) o.a.
door Konijnenbelt in zijn naschrift onder HR 21 januari 1983, Gst. 6748, 3 (ontruiming Lucky Luyk).
40 Zie hun aantekening bij AR 19 september 1977, tBIS rubriek I, bIz. 6 e.v. en AR 13
juni 1978, tB/S rubriek I, biz. 26 e.v.
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de gemeente zelf geen partij, terwijl evenmin een publiekrechtelijke
bevoegdheid aanwezig was. Naar aanleiding van een door de Bond van
Volkstuinders ingediend beroepschrift gericht tegen de verJeende toestemming overwoog de Afdeling:
"De in het publiekrecht toegekende bevoegdheden zijn immers
duidelijk omlijnd of te herleiden".
Hieruit concludeert Michiels dat deze stellige uitspraak een ongeschreven
titel als beschikkingsgrondslag lijkt uit te sluiten, terwijl ook overheidstaken die niet in de wet omschreven zijn als titel onbruikbaar lijken.
Sterker nog: taakopdrachten zonder uitdrukkelijke bevoegdheidstoekenning zouden geen titel voor beschikkingen kunnen vormen.f! Zoals
Michiels terecht constateert, leert de jurisprudentie
anders. In het
onderstaande zal dat nog blijken.
Van der Hoeven stelt dat de omstandigheid dat een handeling deel uitmaakt van een publieke taakvervulling gevolgen heeft voor de inhoud van
het recht waardoor die handeling wordt geregeld.f- Ook uit de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak blijkt dat daarmee rekening wordt
gehouden. De aard van de betrokken belangen kan tot een andere conclusie m.b.t. het rechtskarakter leiden dan de vorm waarin het besluit is
gegoten. Wat op het eerste gezicht een rechtshandeling naar burgerlijk
recht lijkt, kan impliciet een beschikking inhouden (zie bij voorbeeld
AR 8 juli 1977, BR blz, 857, grondverkoop Valkenburg). Ter illustratie
van het moeilijke onderscheid tussen taak en bevoegdheid verdient een
tweetal onderwerpen een nadere bespreking. In de eerste plaats zal de
publieke taak worden bezien als criterium bij het onderscheid tussen beschikking en rechtshandeling naar burgerlijk recht. In de tweede plaats
wordt besproken of subsidiering als overbeidstaak voldoende is om een
rechtssubject dat die taak uitoefent als een publiekrechtelijk rechtssubject te beschouwen.
Publieke taak en rechtshandelingen naar burgerlijk recht
Indien een overheidsorgaan een publieke taak uitoefent, rijst de vraag of
die taakuitoefening tot het oordeel dient te leiden dat er sprake is van
een beschikking, danwel van een rechtshandeling naar burgerlijk recht.
In het navolgende zullen uitspraken van de Afdeling rechtspraak van de
Raad van State worden besproken waarin deze vraag aan de orde was.
In AR 1 december 1977 (AB 1978, 208, m.n. M. Scheltema) was een
geschil aan de orde betreffende de weigering van b. en w. van Groningen
om toestemrning te verlenen voor het leggen van waterleidingen en het
maken van huisaansluitingen in aan de gemeente in eigendom toebehorende grond. In casu werd de weigering toch als een beschikking aangemerkt omdat zij genomen was ter uitvoering van een typische overheidstaak. De gemeente is niet alleen eigenares van de open bare weg maar zij
41 F.C.MA. Michiels, a.w., bIz. 182.
42 J. van der Hoeven, De magische Iijn. Verkenningen op de grens van publiek- en
privaatrecht, in: Honderd jaar rechtsleven, Zwolle 1970, bIz. 201. Zie ook W. Duk,
a.w. 1978, bIz. 569.
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is ten aanzien daarvan kracbtens haar algemene bestuurstaak ook belast
met de zorg deze zo goed mogelijk aan baar bestemming te doen beantwoorden. De besluiten maken in overwegende mate deel uit van het door
de gemeente gevoerde beleid in het kader van de op haar als overheid
rustende taak. In zijn noot onder deze uitspraak wijst Scheltema er op
dat het niet nodig is dat het beleid in "enig bijzonder staats- of administratiefrechtelijk
voorscbrift" wordt neergelegd om de uitvoering als
beschikking aan te merken. Voldoende is dat enige wetgever heeft laten
blijken iets als een overheidstaak te beschouwen. De Afdeling rechtspraak hecht hieraan belang gezien de uitvoerige verwijzingen naar
wettelijke bepalingen over de overheidstaak t.a.v. openbare wegen, in
casu artt. 15 e.v. Wegenwet en artt. 23 e.v. APV Groningen. Konijnenbelt
geeft hiervoor een verklaring aan de hand van een motivering in een
uitspraak van de Afdeling rechtspraak betreffende de buisleiding Waddenzee (AR 14 juni 1984, BR 1985, biz. 19.): soms acht de wetgever het niet
nodig een bestuurstaak
te "beinstrurnenteren"
met publiekrechtelijke
bevoegdheden
omdat de eigenaarspositie van de overheid voldoende
mogelijkheden geeft; ouderwets-dogmatisch gezien worden op basis van
dat eigendomsrecht privaatrechtelijke rechtshandelingen verricht, maar is
er aile reden ze voor de mogelijkheid van rechtsbescherming op een lijn
te stellen met publiekrechtelijke rechtshandelingen.P
Een volgende uitspraak die hier aandacht verdient, is de uitspraak van
de AR 18 september 1980 (AB 1981, 148, parkeerplaats Rotterdam): b. en
w. van Rotterdam weigerden een parkeerabonnement
te verlengen omdat
op het parkeerterrein
wisselwoningen geplaatst zouden worden. Ten
aanzien van het tegen dit besluit ingesteld beroep overwoog de Afdeling:
"Daargelaten, dat de verordening ter zake van zodanige beschikkingen geen voorschriften bevat en ook overigens geen publiekrechtelijk voorschrift is aan te wijzen, waarin een dergelijke
beschikking haar grondslag vindt, is het blijkens de geschiedenis
van de totstandkoming van de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen voor het aanwezig achten van een beschikking in de zin van deze wet evenwel niet vereist, dat enig bijzonder staats- of administratiefrechtelijk
voorschrift kan worden
aangewezen als grondslag voor het aangevochten besluit, mits
besluit is genomen in bet kader van de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.
Aangezien, zoals uit het vorenstaande blijkt, de bescbikking is
gegeven ter uitvoering van publiekrechtelijke
taken waarmee
verweerders zijn belast, moet worden geoordeeld dat deze beschikking mede inhoudt een rechtshandeling, welke op andere dan
burgerrechtelijke
recbtsgevolgen is gericht, en derhalve een be-

43 W. Konijnenbelt, Boekbespreking F. Michiels, De Arob-beschikking, in NTB 1989/1,
bIz. 27.
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schikking in de zin van de Wet administatieve
heidsbeschikkingen behelst."

rechtspraak

over-

In de aantekening onder deze uitspraak (tB/S, rubriek V, bIz. 759)
signaleert Crasborn dat hier de publiekrecbtelijke taak als zelfstandig
criterium wordt gehanteerd, dat beslissend is voor de vraag of er een
beschikking is of niet. Op grond van het legaliteitsbeginsel moet er vom
een bindend besluit een grondslag in de wet (in formele zin) te vinden
zijn. Het aannemen van een publieke bevoegdheid zonder een wettelijke
grondslag moet een hoge uitzondering zijn. Hij vindt dat met "publiekrecbtelijke taak" als enig criterium van dat principe niets zou overblijyen. Een taak kan wel, maar behoeft geen bevoegdheid met zich mee te
brengen. Een ander argument ontleent Crasborn aan de ervaring in
Frankrijk, die leert dat deze uitbreiding niet wenselijk is. Tot het begin
van deze eeuw werd de bevoegdheid van de Conseil d'Etat als administrati eve rechter bepaalt door de vraag of er een "acte de puissance
publique" was, dus een besluit met openbaar gezag. Daarna echter begon
de Conseil -bevestigd door het Tribunal des Conflits- zijn bevoegdheid
aan te nemen als een activiteit in bet kader van een "service pubic" was
verricht, vrij vertaald: een publieke taakuitoefening. Dit betekende een
enorme verruiming van de "juridiction administrative" en dat ging af
van de "jurisdiction judiciaire". Aanvankelijk heeft dat een grote bloei
van het administratiefrecht
uitgelokt, omdat de Conseil d'Etat zich nu
in een positie gebracbt had dat hij een compleet rechtsstelsel moest
ontwikkelen voor alle activiteiten die iets met een publieke taak te
maken badden, en voor alle betrekkingen tussen administratie en burger
die het gevolg van die activiteiten waren. De scheiding tussen de twee
stelsels beeft tot gevolg dat twee volkomen gelijksoortige betrekkingen
onder verschillende jurisdicties kunnen vallen. Het criterium van de
service public is langzaam afgebrokkeld, waardoor geen helder onderscheid meer mogelijk is.
Het kwalificeren van een rechtshandeling van de overheid op basis van
het "publieke taak"-criterium blijft een moeilijke aangelegenheid.
Zo
werd het opleggen van voorschriften, gericht op bet tegengaan van
overbelasting van een telefooncentrale
als een rechtshandeling
naar
burgerlijk recht aangemerkt. De bevoegdheid was gebaseerd op krachtens
bet Rijkstelefoonreglement
1929 vastgestelde "voorwaarden telefoonaansluiting". Uit de uitspraak van de VzAR 21 augustus 1986 (AB 1988, 193,
m.n. H.J. Simon) komen de volgende relevante citaten.
"Zoals de Afd. reeds meermalen heeft vastgesteld, ontneemt de
enkele omstandigheid dat een bepaalde beslissing genomen in het
kader van een contractuele verhouding, terug te voeren is tot een
publiekrechtelijk voorschrift, aan zodanige beslissing nog niet haar
burgerrecbtelijk karakter.
Dat voorts met maatregelen van verweerder, met name indien
deze gericht zijn op bet tegengaan van (dreigende) ontwrichting
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van een gedeelte van het telefoonverkeer, mede het algemeen
belang kan zijn gediend is een gegeven dat aan hetgeen bierboven
omtrent het rechtskarakter van een beslissing, waarbij zodanige
maatregelen worden getroffen, geen wezenlijk element toevoegt".
Ondanks het feit dat de beslissing is terug te voeren op een publiekrechtelijk voorschrift en ondanks het feit dat het algemeen beJang werd
gediend, was er toch onvoldoende reden om het publiekrechtelijk karakter te laten prevaleren boven het privaatrechtelijke. In zijn noot onder
deze uitspraak tracht Simon het inzicht in de jurisprudentie van de
Afdeling rechtspraak te verhelderen door een onderscheid aan te brengen
tussen de begrippen publiekrechtelijke grondslag en publiekrechtelijke
titel. In het algemeen eist de Afdeling de aanwezigheid van een geschreyen publiekrechtelijke grondslag. Zoals bekend, vindt de Afdeling dat de
uitoefening van een publiekrechtelijke taak soms de bevoegdheid impliceert tot het geven van beschikkingen. Vereist is wei dat die taak is
terug te voeren tot een (eventueel zeer algemene) wettelijke grondslag.
Het positieve vereiste van een publiekrechtelijke grondslag is wei een
noodzakelijke, echter geen voldoende voorwaarde voor de aanwezigheid
van een publiekrechtelijke titel. Daarvoor is tevens van belang waar de
bestreden rechtshandeling haar ontstaansvorm in vindt. Schuilt de
rechtsgrond ervoor in het privaatrecht, dan is er geen sprake van een
beschikking maar van een rechtshandeling naar burgerlijk recht (negatieve vereiste). Steeds zal de in concreto bestreden rechtshandeling aan
deze criteria getoetst moeten worden om te kunnen vaststellen of er
sprake is van een publiekrechtelijke titel. In casu stond centraal de
contractuele verhouding van partijen. Deze verhouding vindt in de Postwet en de daarop gebaseerde voorschriften geen grondslag. Deze voorschriften regelen niet de bevoegdbeid om zo'n overeenkomst aan te gaan,
maar slechts de voorwaarden waarop de P1T bereid is de overeenkomst
aan te gaan. De wettelijke grondslag voor het besluit ontbreekt derbalve.
Een volgend voorbeeld biedt een uitspraak van de AR van 14 september
1987 (Gst. 6850, 6, m.n. H. Hennekens). Het betrof in casu een mededeling van b. en w. van Bussum inhoudende dat geen medewerking zou
worden verleend aan een verzoek van appellant om een toegang te
maken van zijn garage naar een pad over een gerneentelijke groenvoorziening. Naar aanleiding van het ingestelde beroep overwoog de Afdeling:
"In de bezwaarschriftenprocedure zijn verweerders weliswaar tot
de ontdekking gekomen dat de uitwerking van het bestemmingsplan
"Vondel" voor de onderhavige strook grond nog geen rechtskracbt
heeft, zodat er nog geen bestemming "groenvoorziening" geldt en
de toestemming mitsdien niet op die grond kan worden geweigerd,
doch dit doet er, naar het oordeel van de Afdeling, niet aan af
dat verweerders hun afwijzend besluit hebben gebaseerd op (de
handhaving van) dit bestemmingsplan en derhalve hebben genomen
in het kader van de uitoefening van een publiekrechtelijke taak."
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Als laatste voorbeeld uit de jurisprudentie in deze categorie kan worden
genoemd VzAR 12 oktober 1987 (Gst. 6858, 7, m.n. H. Hennekens; AB
1988, 448, m.n. H.J. Simon). In casu was aan de orde een verzoek van
enkele taxi-ondernemers om een voorlopige voorziening te treffen waarbij aan de Vereniging Centraal Bureau voor Taxi's opdracht gegeven
wordt om binnen 24 uur na de uitspraak over te gaan tot keuring van
mobilofooninstallaties. Omdat de Vereniging een stand punt heeft ingenomen over de hiervoor in rekening te brengen vergoeding is de Afdeling
van oordeel dat de aangelegenheid valt te herleiden tot een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Dan voIgt een overweging die voor ons onderwerp van belang is.
"Wij voegen hieraan toe dat een ander oordeel mogelijk is wanneer
aangenomen zou moeten worden dat verweerder met een standpuntbepaling als hiervoor weergegeven in wezen een besluit neemt
ter uitvoering van een op haar rustende en tot een administratiefrechtelijk voorschrift te herleiden taak of bevoegdheid. Dat dit
laatste het geval zou zijn, is gesteld noch gebleken."
Hennekens vindt deze overweging niet sterk en in relatie met de andere
overwegingen ook niet goed te begrijpen. Indien een bepaalde taak
typisch als overbeidstaak kan worden aangemerkt, waardoor zij degene
die deze taak dient uit te voeren tot overheidsorgaan kwalificeert, dan
zal een beslissing inzake de uitvoering van die specifieke overheidstaak
toch niet als een rechtshandeling naar burgerlijk recht gekwalificeerd
worden. De verwijzing van de voorzitter in deze uitspraak naar een "tot
een administratiefrechtelijk
voorschrift te herleiden taak of bevoegdheid"
sterkt Simon in het vermoeden dat het criterium van de publiekrechtelijke taak (sec) als grondslag voor beschikkingsbevoegdheid
op zijn retour
is. De Arob-rechter hanteert steeds vaker als eis voor het aannemen van
een beschikking dat de taak valt terug te voeren tot een wettelijk voorschrift.
Het toekennen van subsidies
Ook bij het verstrekken van subsidies kan de vraag zich voordoen of het
rechtssubject dat deze taak uitvoert steeds een administratief orgaan is.
Voor de beantwoording van deze vraag is het interessant om het betoog
van Van Kreveld te volgen.44 Volgens hem is kenmerkend voor subsidiering door de overheid, dat ter uitvoering van de overheidstaak en ten
laste van de overheidskas financiele verplichtingen ter stimulering van
particuliere activiteiten worden aangegaan. Die overheidstaak kan bij
algemeen verbindend voorschrift zijn vastgelegd. De overheid kan haar
ook zonder een dergelijke grondslag, zij bet tegenwoordig met als zeer
algemene basis met name hoofdstuk 1 van de Grondwet, aan zich getrokken hebben. Behalve door de organen van de gedecentraliseerde openbare
lichamen geschiedt subsidiering om redenen van deskundigheid van de
44 J. H. van Kreveld, a.w. 1988, biz. 175-182.
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materie of van de betreffende sector van de samenleving dan weI om
redenen van efficiency door gebruilcmaking van een vorm van functionele
decentralisatie. Oat kan plaatsvinden door van overbeidswege daartoe bij
algemeen verbindend voorschrift of ministeriele beschikking een zelfstan dig bestuursorgaan
in het leven te roepen, of een reeds bestaande
stichting of vennootschap met de beslissing op subsidieaanvragen
te
belasten.
Over de vraag of de subsidieverlener steeds een bestuursorgaan is, heeft
zich een rijke jurisprudentie
gevormd. Daaruit zaI hier slecbts een
selectie worden gemaakt.f
Als eerste kan worden gewezen op AR 7
april 1978 (AB 1978, 474, m.n. J.A. Borman), waarin de Afdeling een zeer
stringent formeel criterium formuleerde. In deze uitspraak werd bet
bestuur van de Stichting Fonds voor de Letteren niet als een administratief orgaan als bedoeld in artikeI 1, eerste lid, van de Wet Arob aangemerkt. Daartoe overwoog de Afdeling:
"Naar bet oordeel van de Md. kan verweerder niet worden aangemerkt als een administratief orgaan in evenbedoelde zin, aangezien
geen aIgemeen verbindend voorscbrift is aan te wijzen, waaraan
bij hetzij rechtstreeks hetzij indirect enig openbaar gezag kan
ontlenen.
Weliswaar ontvangt voornoemde stichting voor de verwezenlijking
van haar doelstelling: het bevorderen van de Nederlandse letteren,
subsidie van de minister van CuItuur, Recreatie en Maatscbappelijk
Werk en verstrekt zij met bet oog daarop o.a. stipendia en additionele honoraria, doch de toekenning van deze en andere bedragen door verweerder kan niet als de uitoefening van enig openbaar
gezag worden bescbouwd."
In zijn noot onder deze uitspraak leidt Borman hieruit de vraag af of de
Afdeling hiermee beslist heeft dat openbaar gezag in de zin van artikel
1, eerste lid, altijd aan een algemeen verbindend voorschrift moet zijn
ontleend. Het woord "aangezien", dat de spil is van de geciteerde overweging, laat naar bet hem lijkt geen ruimte voor twijfel. Toch bespeurt
hij enige aarzeling. Terecht, zoals blijkt uit de uitspraak AR 13 juni
1978 (tB/S rubriek I, blz. 26). In deze uitspraak werd het bestuur van de
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw wel als
administratief orgaan aangemerkt. De subsidieregeling die werd uitgevoerd -een bestuursbesluit- was niet in opdracht van de minister van
Landbouw en Visserij opgesteld ter uitvoering van een op de Staat
rustende verplichting. Uit de overweging van de Afdeling blijkt dat als
criterium voldoende is dat:
"het hier, naar ook van de zijde van verweerder is erkend, de
uitvoering betreft van een taak, welke de overheid zich heeft
45 Een uitgebreide bespreking van tot subsidiering bevoegde rechtssubjecten vindt door
LJ A. Darnen in zijn proefschrift plaats.
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aangetrokken en de uitvoering van die taak door verweerder met
overheidsgelden wordt bekostigd."
Ten Berge en Stroink wijzen er in hun aantekening onder deze uitspraak
op dat de overheid vele taken aan zich heeft getrokken die met overheidsgelden worden bekostigd, zonder dat er sprake is van een adrninistratief orgaan. Als voorbeelden worden genoemd de rijksmusea, het
KNMI, het CBS, TNO, die door de overheid zijn ingesteld en worden
gefinancierd. Deze instellingen verrichten feitelijke handelingen en nemen
op gelijke voet als een burger aan het privaatrechtelijk rechtsverkeer
deel.
Van Kreveld signaleert dat uit deze uitspraak blijkt, dat het voor het
aanmerken van een rechtssubject als administratief orgaan voldoende is
dat de overheid die taak aan zich getrokken heeft. Daarvoor is niet
nodig dat die taak een wettelijke grondslag heeft. Om een rechtssubject
als administratief orgaan aan te merken, is het niet vereist dat de
minister zelf op de subsidieaanvragen beslist en evenmin dat hij zelf de
subsidieregeling vaststelt.f" Tegen het in deze uitspraak door de Afdeling
geformuleerde criterium kan volgens Darnen theoretisch bezwaar gemaakt
worden: er worden nogal wat overheidstaken met overheidsgelden uitgeoefend zonder dat van uitoefening van openbaar gezag kan worden
gesproken. De benadering blijft zijns inziens nogal casuistisch: wanneer
heeft de overheid zich iets aangetrokken? Wanneer is er bekostiging met
overheidsgelden: bij 100% financiering van de betreffende activiteit, bij
meer dan 95% financiering? Het blijft moeilijk te voorspellen wanneer
een privaatrechtelijke instantie volgens de Afdeling rechtspraak van de
Raad van State voldoende het karakter van "overheid" heeft.47 Er zijn
diverse andere uitspraken waaruit blijkt dat degene die ten laste van de
overheid subsidie verstrekt als administratief orgaan moet worden beschouwd. Een voorbeeld hiervan vormt de uitspraak VzAR 19 maart 1981
(AB 1982, 411, m.n. H.J. de Ru). Het betrof een gedeeltelijke weigering
van een subsidie aan de Stichting Boycot Outspan Aktie door de Stichting Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking. De instelling van deze laatste instantie berustte niet op
een wettelijk voorschrift maar op een ministeriele beschikking. Zij heeft
tot taak voorlichtings- en bewustwordingsprogramma's en -projecten te
doen uitvoeren. De voorzitter van de Afdeling overweegt het volgende:
"Vaststaat dat verweerster op basis van door de minister vastgestelde subsidievoorwaarden, zelfstandig beslist over de keuze, de
beoordeling en goedkeuring van bovenbedoelde projecten en over
de subsidiebedragen die op basis daarvan aan de verschillende
organisaties worden verstrekt.
Op grond van het vorenstaande kan naar wij menen worden geoordeeld dat verweerster uitvoering geeft aan een taak, welke de
46 J.H. van KreveId, a.w. 1988, bIz. 177.
47 L.JA. Darnen, a.w., bIz. 153.
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overheid zich heeft aangetrokken en dat deze uitvoering met
overheidsgelden wordt bekostigd."
De Ru wijst er in zijn noot onder deze uitspraak op dat de Arob-rechter
er met voor terugschrikt om publieke taakvervulling bepalend te doen
zijn voor beantwoording van de vraag of een organisatie met een privaatrechtelijke rechtsvorm al dan met een overheidsorgaan is. Voor de
kwalificatie als beschikking stelt de Wet Arob volgens De Ru twee eisen.
Eerst wordt bezien of de instantie die het besluit nam, kan worden aangemerkt als een orgaan met enig openbaar gezag bekleed. Vervolgens
wordt bezien of de rechtshandeling geen rechtshandeling naar burgerlijk
recht is. De Ru heeft kritiek op het taakdenken ten aanzien van het
overheidshandelen, zoals dat in de organisatierechtelijke sfeer (dus ten
aanzien van de eerstgenoemde eis) wordt toegepast. De overheid maakt
zoals in het onderhavige geval, soms gebruik van privaatrechtelijke
rechtspersonen voor subsidieverlening juist om particulieren of particuHere organisaties bij het beleid te betrekken. Het zou hun onrecht doen
wanneer de beslissingen van de organisatie zonder meer als beschikking
zouden worden aangemerkt. De Arobrechter is tenminste verplicht om na
te gaan wat de structurele invloed van de overheid op de besluitvorming
van de rechtspersonen is, wil hij deze met betrekking tot een door deze
rechtspersoon gegeven beslissing als overheidsorgaan aanmerken. Van
Kreveld merkt op dat in laatstgenoemde uitspraak verre van centraal
wordt gesteld welke algemene invloed de minister op het stichtingsbestuur kan uitoefenen. Centraal wordt gesteld dat het gaat om de uitvoering van een overheidstaak en dat deze met overheidsgelden wordt
bekostigd. Wellicht moet de rechtspraak volgens hem zo worden gelnterpreteerd, dat een grondslag in een algemeen verbindend voorschrift voldoende is om eenvoudig aan te nemen dat er duidelijk sprake is van een
overheidstaak en derhalve van openbaar gezag. Dan rest nog de vraag
wat er bij gebreke van een algemeen verbindend voorschrift vereist is
om aan te nemen dat het een overheidstaak is die de privaatrechtelijke
instelling uitvoert. Van uitvoering van een overheidstaak zal volgens hem
slechts sprake kunnen zijn als een overheidsorgaan -bij algemeen verbindend voorschrift met taken belaste organen- die taak zelf uitvoert of als
een ander die taak in opdracht van eerstgenoemd overheidsorgaan uitvoert. Het is van wezenlijk belang of bij de geldverschaffing door de
overheid aan de privaatrechtelijke instelling voorwaarden zijn gesteld en
wat deze inhouden. Uit de gebezigde formulering in de laatstgenoemde
uitspraak blijkt dat echter Diet ondubbelzinnig omdat de VzAR niet
afzonderlijk aangeeft wat de betekenis van de ministeriele subsidievoorwaarden is voor zijn conclusie dat de Stichting NCO een administratief
orgaan is. Van Kreveld concludeert dat voor het aannemen van "openbaar
gezag" en derhaive van adrninistratief orgaan vereist en voldoende is dat
de privaatrechtelijke instelling hetzij bij of krachtens algemeen verbindend voorschrift hetzij anderszins met de uitvoering van een publiekrechtelijke taak belast is.48
48
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J.H. van Kreveld, a.w. 1988, biz. 179-180.

Zowel bij gebruikmaking van het formele criterium (de aanwezigheid van
een wettelijke grondslag) als bij het materiele criterium (de aanwezigheid
van een publieke taak) wordt in de jurisprudentie vaak de relatie van
het rechtssubject tot de minister buiten beschouwing gelaten. Te denken
valt bij voorbeeld aan de invloed van de minister op de bestuurssamenstelling of de mogeJijkheid tot het geven van voorschriften. Toch is deze
relatie volgens Duk van belang omdat anders het intermediair van een
(eventueel door de minister zelf opgerichte) stichting een simpel en
handig middel zou zijn om weigeringen en intrekkingen van subsidies
geheel te onttrekken aan de mogeJijkheid van beoordeJing door de administratieve rechter.f?

Kritiek op het "publieke taak"-criterium
Op het "publieke taak"-criterium als grondslag voor de beschikkingsbevoegdheid van een rechtssubject is van verschillende kanten kritiek
uitgeoefend. Het belangrijkste punt van kritiek is dat de aanvaarding van
"publieke taak" als enig criterium een inbreuk zou betekenen op het
legaliteitsbeginsel (zie de hiervoor besproken aantekening van Crasborn
bij AR 18 september 1980, tB/S, V, bIz. 759). Alom wordt de noodzaak
benadrukt om voor het bestuursrechtelijk handelen een aanknopingspunt
in enig wettelijk voorschrift te zoeken, al is dat nog zo ruim geformuleerd. Het bezwaar dat Ten Berge en Stroink en Damen tegen dit criterium hebben aangevoerd is reeds besproken bij de uitspraak betreffende
de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw. Ook
Michiels vindt een taak als grondslag voor beschikkingsbevoegdheid
aanvechtbaar. Zijn kritiek komt op het volgende neer. In de eerste
plaats kan en mag uit een taak geen bevoegdheid worden afgeleid. Dat
een taak moet worden vervuld, zegt niets over de bevoegdheden die bij
de taakvervulling kunnen worden aangewend. Voor zover die bevoegdheden inbreuk kunnen maken op de rechtspositie van de burger verzet de
rechtsstaatgedachte
zich tegen het aannemen van dergelijke bevoegdheden zonder wettelijke grondslag. In de tweede plaats is het begrip
(algemene) publieke bestuurstaak te vaag om bruikbaar te zijn. Hij werpt
de vraag op of niet alles wat de overheid doet tot de (algemene) publieke bestuurstaak behoort. In de praktijk is wellicht een zekere afbakening
voorstelbaar, maar het onderscheid tussen wat typisch weI en niet des
overheids is, anders gezegd wanneer de overheid als zodanig optreedt,
vindt hij op zijn minst onduidelijk.50
Simon beeft in zijn noot onder VzAR 12 oktober 1987 (AB 1988, 448)
gesignaleerd dat bet erop lijkt dat de Arob-rechter bereid is zijn critici
tegemoet te komen. Hij banteert steeds vaker als eis dat de taak valt
terug te voeren tot een wettelijk voorschrift (zie ook VzAR 21 augustus
1986, AB 1988, 193). De taak kan dus rechtstreeks op een wettelijk
voorschrift zijn gebaseerd, dan wei indirect voortvloeien uit een wette49
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50 F.C.M.A. Michiels, a.w., bIz. 182-183.
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lijke regeling waarin een bestuurstaak in zijn algemeenheid is omschreyen. De Afdeling heeft immers de ruime formulering gebruikt dat een
besluit genomen dient te zijn ter uitvoering van een op de overheid
rustende en "tot een administratiefrechtelijk voorsehrift te herleiden
taak of bevoegdheid". Van Kreveld merkt terecht op dat de eeht belangrijke vraag is wanneer sprake is van publiekrechtelijke bevoegdheid. In
vee1 gevallen is daarvoor, blijkens de jurisprudentie van de AR een
grondslag in een algemeen verbindend voorsehrift vereist, maar ten
aanzien van financiele verstrekkingen is voldoende dat komt vast te
staan dat het om een overheidstaak gaat. Oat is een taak die de overheid aan zich getrokken heeft. Voor zover een particuliere instelling een
publiekrechtelijke bevoegdbeid uitoefent, moet zij onder de Wet Arob
vallen. Oat geldt ook als zij die bevoegdheid zonder een grondslag in
een algemeen verbindend voorschrift heeft verkregen. De subsidietitel en
de meer algemene delen van de Algemene wet bestuursrecht zu1len
evenzeer van toepassing moeten zijn op privaatrechtelijke instellingen
die subsidies verlenen. De wetgever dient deze duidelijkheid te verschaffen.51 Ook Van Male vindt het buitenwettelijk bestuur, benaderd vanuit
de bestuurstaak, theoretisch onbevredigend. Weliswaar wordt bij voorbeeld een subsidiebeschikking krachtens een bestuurstaak gegeven, maar
een bevoegdheid is daarmee niet gegeven, tenzij men aanvaardt dat
bestuursorganen met een bestuurstaak binnen de taakomschrijving in bet
algemeen bevoegd zijn tot eenzijdige rechtsvorming, mits daardoor niet
zelfstandig wordt ingegrepen in de vrijheid en eigendom van de burgers.
Daartegen bestaat volgens Van Male geen bezwaar op voorwaarde dat de
waarborgen die bet legaliteitsbeginsel voor de Eingriffsverwaltung biedt,
maar die hier ontbreken, adequaat gecompenseerd worden door rechtspraak.52
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcIudeerd dat bet "publieke taak"-criterium als enig criterium voor de erkenning als administratief orgaan onvoldoende is. Dat is anders als de pubJieke taak valt
terug te voeren tot een wettelijk voorschrift, of als de invloed van de
overheid op de besluitvorming van een privaatrechtelijke instelling
duideIijk aanwezig is. De invloed kan bIijken uit vooraf gestelde voorinvloed op de besluitvorming e.d. I1lustratief voor deze concIusie is een citaat uit VzAR 20 juli 1987 (AB 1989, 554), waar een geschil
aan de orde was betreffende een weigering van het bestuur van de
Stichting Tijdelijke AppIicatie-opleiding tot Accountant-Administratieconsulent tot toelating van appellant tot een appIicatieopleiding.
"Wij stellen vooreerst vast dat er geen algemeen verbindend voorschrift valt aan te wijzen waara an de STOAA enig openbaar gezag
kan ontlenen.
51 J.H. van Kreveld, a.w. 1988,biz. 181-182.
52 R.M. van Male, De administratieve reebter: geheel of gedeeltelijk bevoegd?, preadvies Staatsreebtconferentie 1989,biz. 8 (zie noot 22 aldaar).
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Voorts is ons niet kunnen blijken dat de taakuitoefening van de
STOAA van dien aard is dat van het uitoefenen van een overheidstaak moet worden gesproken, zodat ook uit dien hoofde er
geen sprake is van het met openbaar gezag bekleed zijn. Daarbij
hebben Wij in aanmerking genomen dat de STOAA niet door de
overheid is opgericht en dat de overheid -meer in het bijzonder
verweerder- volgens de statu ten van de STOAA geen directe
invloed heeft op de besluitvorrning."
Uit de besproken jurisprudentie blijkt hoe moeilijk het kan zijn een
rechtshandeling terug te voeren op een publiekrechtelijke bevoegdheid.
Als de eigendornspositie van de overheid in het geding is of als het gaat
om bet verlenen van subsidies wordt vaak een verband gelegd met de
publieke taak. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor
de Algemene wet bestuursrecht wordt uit de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak afgeleid dat het voldoende is dat de vervulling van een
publieke taak indirect tot een grondwettelijke of wettelijke bevoegdheidstoedeling herleid kan worden.53
Van der Hoeven ziet het juiste criterium niet zozeer in de aanwijzing
door de overheid als wel in de aard van de verrichte taak tesamen met
de wijze waarop, en de mate waarin de wet~ver en het bestuur de
behartiging van een taak regelen en beinvloeden.
De erkenning van het publiekrechtelijk karakter van een taak kan ook
uit financieel oogpunt van belang zijn. Wanneer de overheid haar publiekrechtelijke taak vervult, mag zij in ons geldende rechtsstelsel de
daaraan verbonden kosten aIleen krachtens een algemene heffingsregeling
(belasting, leges, enz.) verhalen op degenen die daarvan profijt hebben
en niet krachtens een individueel verhaalsbesluit.P

53 Wetsvoorstel voor de Aigemene wet bestuursrecht, TK 1988-1989, 21 221, nr. 3, biz.
28.
54 J. van der Hoeven, boekbespreking A.M. Donner in RMTh 1977,biz. 281.
55 In dit verband kan bij voorbeeld gedacht worden aan de wijziging van een bestemmingsplan, dat een uitvoering is van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Volgens AR
4 oktober 1985 (AB 1986, 242) is verhaal van exploitatiekosten t.g.v. de wijziging
van een bestemmingsplan uitsluitend mogelijk krachtens art. 42 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en art. 274 van de gemeentewet en niet langs privaatrechtelijke weg. In gelijke zin Hof 's-Hertogenbosch 27 februari 1989 CAB 1989, 563).
Volgens Pres. rb. Middelburg 9 april 1985 (KG 1987, 205) is ook geen kostenverhaal
toegestaan in verband met de uitvoering van een taak krachtens de Brandweerwet 1985.
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Ill.S

Samenvatting en conclusies

Als conclusie in het voorgaande hoofdstuk is geformuleerd dat de zelfstandigheid van de publiekrechtelijke rechtssubjecten niet wordt bepaald
door hun juridische status maar door de mate waarin het rechtssubject
bestuursrechtelijke bevoegdheden bezit. In dit hoofdstuk wordt met name
aan het laatste element van die conclusie aandacht besteed. In de inleidende paragraaf is de publiekrechtelijke bevoegdheid op een negatieve
wijze begrensd doordat daaronder in dit onderzoek niet de bevoegdheid
tot wetgeving en rechtspraak zal worden begrepen, doch uitsluitend
bestuursbevoegdheid.
In positieve zin kan de publiekrechtelijke bevoegdheid worden omschreven als het geheel van rechten en plichten dat op
een ambt rust. In de literatuur wordt het onderwerp bevoegdheid op
verschillende wijzen beschreven. De belangrijkste aspecten hierbij worden
gevormd door de bevoegdheidsverkrijging (zie hoofdstuk IV) en aard en
kenmerken van de bevoegdheden. In de wetgeving komt voor het begrip
pubIiekrechtelijke
bevoegdheid weI het synoniem "met openbaar gezag
bekleed voor", terwijl in de jurisprudentie als alternatief soms aansluiting wordt gezocht bij het "publieke taak"-criterium. Een nauwkeurige
omschrijving ontbreekt echter.
De publiekrechtelijke
bevoegdheden kunnen in twee belangrijke categorieen worden onderscheiden. In de eerste plaats de bevoegdheden waarmee rechten en vrijheden van de burgers kunnen worden beperkt. In de
tweede plaats de presterende overheidsfunctie. Als beIangrijkste kenmerk
geIdt de eis van wetmatigheid van bestuur. Voor zover bevoegdheden uit
de eerste onderscheiden categorie aan de orde zijn, geldt deze eis onverkort. Voor de tweede categorie is dat minder duidelijk. Ook voor deze
bevoegdheden kan overtuigend de wenselijkheid worden bepleit om hiervoor een wettelijke grondslag te eisen. In hoofdstuk 4 van het wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht kan een titel voor subsidiering
worden opgenomen. Het vereiste van een publiekrechtelijke
grondsiag
blijkt niet uit de omschrijving van het beschikkingsbegrip in artikel 2
van de Wet Arob omdat daarin het element "gegeven krachtens een in
enig staats- of adrninistratiefrechtelijk
voorschrift vervatte bevoegdheid
of verplicbting" niet is opgenomen.
Het onderscbeid tussen bevoegdheid en taak is eveneens van belang. De
bevoegdheid van een rechtssubject tot het geven van beschikkingen
wordt soms uit een taak afgeleid. Dat is in paragraaf 4 aan de hand van
relevante overwegingen uit de jurisprudentie
met betrekking tot een
tweetal onderwerpen onderzocht. In de eerste plaats is het "publieke
taak"-criterium bij bet onderscheid tussen rechtshandeling naar burgerlijk
recht en beschikking besproken. In de tweede plaats is onderzocht of
subsidiering als taak voldoende is om de subsidieverlenende instantie als
publiekrechtelijk
rechtssubject aan te merken. Om uitsluitend op basis
van een publieke taak tot de conclusie te komen dat er sprake is van
een publiekrechtelijk
rechtssubject, zal de taak moe ten zijn terug te
voeren op een (eventueel zeer algemene) publiekrechtelijke grondslag.
Met betrekking tot het toekennen van subsidies dient de bevoegdheid
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van het rechtssubject ofweI op een wetteIijke grondslag te berusten,
ofwel dient de taak in opdracht van een overheidsinstantie te worden
uitgevoerd. Daarbij is de relatie met het overheidsorgaan (bij voorbeeld
het in acht nemen van voorschriften) van belang.
Uit het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat een publieke taak
sec onvoldoende is om de uitvoerder aIs een pubIiekrechteIijk rechtssubject aan te merken. Ook hier doet zicb de wens van een grondslag in
een wettelijke regeling gevoelen.
Voor de erkenning van de rechtsbevoegdbeid van een publiekrechtelijk
recbtssubject is het bezit van bestuursrechtelijke
bevoegdheid vereist.
Voor die bevoegdheid dient in het algemeen een wettelijke grondslag
aanwezig te zijn. Ook voor presterende overheidsfuncties wordt bepleit
een grondslag in de wet op te nemen. In de jurisprudentie bIijken ook
publiekrechtelijke
rechtssubjecten erkend te worden op basis van het
"publieke taak"-criterium. Uit het oogpunt van de rechtszekerheid is ook
daarvoor direct of indirect een wettelijke grondslag wenseIijk.
Na voorgaande beschouwing zou ik willen besluiten met een omschrijving
van het begrip bestuursrechtelijke bevoegdheid, zoals dat in de volgende
hoofdstukken zal worden begrepen.
Bestuursrechtelijke
bevoegdheid is het geheel van rechten en
plichten dat, hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend, betzij impliciet ligt besloten
in een op de wet gebaseerde taak die dient ter behartiging van
openbare belangen.
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HOOFDSTUKIV

BEVOEGDHEIDSVERKRIJGING

IV. 1

InIeiding

In beide voorgaande hoofdstukken is achtereenvolgens besproken welke
rechtssubjecten als dragers van bestuursrechtelijke
rechten en plichten
kunnen worden beschouwd en welke de kenmerken zijn van de aan deze
rechtssubjecten toekomende bevoegdheden. Als belangrijkste kenmerk van
de bestuursrechtelijke bevoegdheden geldt het wetmatigheidsbeginsel,
Bij
de bespreking van dit beginsel in het vorige hoofdstuk is gebleken dat
het onverkort geldt voor bevoegdheden die een vrijheidsbeperking van de
burgers kunnen inhouden. Ook voor de presterende overheidsfuncties
bleek een toegenomen wenselijkheid voor een wettelijke grondslag te
kunnen worden geconstateerd. In het algemeen zou dus kunnen worden
gesteld dat een bestuursrechtelijke bevoegdheid op een wettelijke grondslag dient te berusten. Daarmee hangt nauw samen het vraagstuk hoe de
publiekrechtelijke
rechtssubjecten hun bevoegdheid kunnen verkrijgen.
Deze vraag zal in dit hoofdstuk het onderwerp van onderzoek vormen,
De samenhang tussen bevoegdheid en bevoegdheidsverkrijging bleek ook
uit de in het vorige hoofdstuk besproken analyse van het begrip bevoegdheid door Stroink.! Het eerste stadium van de door hem beschreven
analyse heeft betrekking op de bevoegdheidstoekenning,
hetgeen inhoudt
het verlenen van rechten aan en het leggen van plichten op ambten. Als
voorwaarde voor de rechtsgeldige totstandkoming van bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingen
geldt dat de publiekrechtelijke rechtssubjecten bij de
uitoefening
van hun bevoegdheden
handelen
binnen
hun eigen
competentiesfeer.
Die competentiesfeer
wordt bepaald door de bevoegdheidstoedeling
(het formele aspect) en door de inhoudelijke
normering van die bevoegdheden (het rnateriele aspect). Een voorbeeld
waaruit dit onderscheid blijkt, kan worden gevonden in de Hinderwet:
artikel 4 kent de bevoegdheid tot vergunningverlening
toe aan het
gemeentebestuur
(het
formele
aspect);
artikel
13 bevat
de
weigeringsgronden (het materiele aspect). Indien voor het formele aspect
aansluiting wordt gezocht bij het vereiste van een wettelijke grondslag,
lijkt het vraagstuk
van de bevoegdheidsverkrijging
betrekkelijk
eenvoudig. Als de competentie berust op een wet in materiele zin, niet
zijnde een wet in formele zin, dan zal deze op haar beurt weer op een

1

Zie voor de analyse van het begrip bevoegdheid door FA.M. Stroink, par. IIL2,
ontleend aan zijn "leerstuk der deconcentratie", bIz. 20·21.
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wet in formele zin moeten steunen. 2 De bevoegdheidsverkrijging is dan
dus tot een wettelijke grondslag te herleiden. De werkeIijkheid is echter
gecompliceerder. In de eerste plaats verschilt de rechtsbevoegdheid van
de publiekrechtelijke rechtssubjecten naar omvang en inhoud, omdat er
zoveel verschillende recbtssubjecten zijn. In de tweede plaats behoeft de
bestuursbevoegdheid niet altijd te worden uitgeoefend door het orgaan
dat de wetgever bij het scheppen van die bevoegdheid heeft aangewezen.
Door delegatie en mandaat kan het wettelijk bevoegdhedenpatroon
worden doorbroken.t
Als algemene regel geldt echter dat de bevoegdheidsverkrijging in de
meeste gevallen zal kunnen worden herleid tot een wettelijke grondslag.
Uitzonderingen op deze regel zullen nog in paragraaf 5 aan de orde
komen. Uit de regel kan worden afgeleid dat de bevoegdheidsverkrijging
hetzij rechtstreeks op de wet berust, hetzij indirect krachtens de wet
via andere organen geschiedt.f
Hoewel de begrippen zelf niet ais zodanig in enige wet voorkomen, is
het gebruikelijk om de wijze van bevoegdheidsverkrijging te analyseren
met behulp van de rechtsfiguren attributie en delegatie.> Ook in de
volgende paragrafen zullen deze begrippen centraal staan. De
rechtsfiguur mandaat heeft strikt genomen geen betrekking op een
zelfstandige wijze van bevoegdheidsverkrijging. Het betreft uitsluitend de
uitoefening van een bevoegdheid door een ander dan het (krachtens
attributie of delegatie) bevoegde orgaan. Er is echter weI een reden om
ook aandacht aan de rechtsfiguur mandaat te besteden. AI kan mandaat
niet als een zelfstandige wijze van bevoegdheidsverkrijging worden beschouwd, toch is deze rechtsfiguur van belang voor de bevoegdheidsuitoefening. De bevoegdheidsuitoefening zal in het volgende
hoofdstuk centraal staan. Bovendien is de grens tussen delegatie en
mandaat in de wet en de bestuurspraktijk niet altijd even scherp
getrokken. Te denken valt bij voorbeeld aan de woorden "door of
vanwege de minister"; naar buidig inzicht strekken deze ertoe om
delegatie mogelijk te maken, terwijl er feitelijk mee op mandaat kan zijn
gedoeld. Voor mandaat zouden thans omschrijvingen als "door" of
2

3
4

5
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Zie rapport Abar biz. 10-11 en het aldaar in noot 11 genoemde Rapport inventarisatie deconcentratie,
opgesteld door F A.M. Stroink. Als voorbeeld kan hier worden
genoemd de toekenning van een bevoegdbeid aan een college van b. en W. bij autonome gemeentelijke verordening. Hiervoor kan een grondslag worden gevonden in de
artt. 168 en 209, sub a, van de gemeentewet.
Zie H. van der Sluijs, Distributie van bestuursbevoegdheden,
Bestuurswetenschappen
1988, nr. 5, biz. 303.
In deze omschrijving zitten reeds kenmerken van de begrippen attributie en delegatie verscholen. Deze zulIen in de volgende paragrafen worden besproken. Zie ook
H.D. van WijkjW. Konijnenbelt, a.w., blz, 56.
Analyses van bevoegdheidsverkrijging
aan de hand van deze begrippen komen uitgebreid voor in: rapport Abar, biz. 11 e.v. en H.D. van WijkjW. Konijnenbelt, bIz. 56.
e.v.

"namens" worden gebruikt. Ook bet gebruik door de wetgever van de
woorden "overdragen", "toekennen" en "opdragen " is niet consequent.?
Recbtssubjecten die bun bevoegdbeden kracbtens attributie of delegatie
bebben verkregen zijn recbtsbevoegd, dat wil zeggen dat ze zelfstandig
een bestuursrecbtelijke
bevoegdbeid kunnen uitoefenen en dat ze daarvoor tevens toerekeningssubject zijn. Weliswaar zijn ook mandatarissen
bandelingsbevoegd,
maar van recbtsbevoegdbeid
kan geen sprake zijn
omdat ze geen toerekeningssubject zijn. Zij bandelen uitsluitend namens
de mandans. In de volgende paragrafen zal acbtereenvolgens
worden
ingegaan op attributie (IV.2), delegatie (lV.3) en mandaat (IV.4). Vervolgens komen enkele bijzondere wijzen van bevoegdbeidsverkrijging en bet
verlies van bevoegdheid aan de orde (IV.S). Besloten wordt met een
samenvatting en conclusies (IV.6).

N2

Attributie

Het scheppen van een bestuursbevoegdheid door de wetgever gaat rneestal gelijktijdig gepaard met de toekenning van de formele bevoegdbeid tot
uitoefening daarvan aan een bestaand of een speciaal voor de uitoefening
geschapen rechtssubject.? Deze wijze van bevoegdbeidstoekenning
wordt
aangeduid met bet begrip attributie.
Attributie is een originaire wijze van bevoegdheidsverkrijging,
dat wil
zeggen dat de bevoegdbeid recbtstreeks door de wet (in materiele zin)
wordt toegekend en niet door tussenkomst van een ander rechrssubject.f
Deze wijze van bevoegdbeidsverkrijging werkt privatief, betgeen inhoudt
dat geen andere recbtssubjecten
bevoegd zijn dan bet recbtssubject
waaraan de bevoegdheid door de wet is geattribueerd.? Door rniddel van
attributie kunnen bevoegdbeden worden toegekend aan organen van
openbare licbamen, aan ambtelijke organen (gedeconcentreerde
ambten)
aan andere colleges (zbo's) en aan privaatrechtelijke rechtspersonen.W
Voor een goed begrip van de verkrijging van rechtsbevoegdheid op basis
van attributie zullen de in boofdstuk II onderscheiden categorieen publiekrecbtelijke rechtssubjecten afzonderlijk worden belicht.
a. De meest voorkomende wijze van attributie is die aan organen van
openbare lichamen. In de regel zal een uitvoeringsbevoegdheid
niet aan
6
7

H. van der Sluijs, a.w., biz. 303.
H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, biz. 57, noemt dit de normale manier waarop een
bestuursorgaan met bestuursbevoegdheid wordt toegerust.
8 Zie de beschouwingen bij H.G. Lubberdink, a.w., biz. 43 e.v.; H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, biz. 57 e.v.; rapport Abar, biz. 12. e.v.
9 Hetgeen H.G. Lubberdink in hoofdstuk III van zijn proefschrift opmerkt over attributie van beschikkingsbevoegdheid aan ambtenaren geldt naar zijn mening eveneens
voor de delegatie. Dit onderscheidt zich o.a. voor wat de privatieve werking betreft
van mandaat. Zie biz. 44 en 45.
10 Het onderscheid is o.a. terug te vinden bij P. de Haan c.s., a.w. 1986, deel 2, biz.
34-35 en W. Duk, a.w., biz. 11 e.v.

83

een vertegenwoordigend orgaan of het algemeen bestuur worden toegekend, maar aan organen die het dagelijks bestuur vormen (minister, g.s.,
b. en w.). Voor de uitoefening van de bevoegdbeid geldt een verantwoordingsplicht ten opzichte van bet algemeen bestuur.U De betekenis
die aan de omvang van de verantwoordingsplicht kan worden toegekend,
zal mede afbankelijk zijn van de aard van de bevoegdheid. Naarmate er
meer discretionaire elementen in zitten, beeft de verantwoordelijkbeid
een grotere omvang. Rechtstreekse toekenning van bevoegdheden aan
organen van openbare lichamen door de wetgever is de meest voorkomende wijze van bevoegdheidstoedeling.
b. Naast deze wijze van attributie, komt het ook voor dat de wet rechtstreeks bevoegdbeden toekent aan ambtenaren.V Meestal betreft het
dan ambtenaren van gedeconcentreerde rijksdiensten, bij voorbeeld de
inspecteur der rijksbeJastingen (art. 11 Algemene wet inzake rijksbelastingen), het districtshoofd van de Arbeidsinspectie (art. 19 Arbeidswet)
of de directeur van bet Gewestelijk Arbeidsbureau (art. 6 Buitengewoon
besluit arbeidsverhoudingen).
De rechtstreekse bevoegdheidstoedeling aan ambtelijke organen roept de
vraag op in hoeverre er door hierarchisch hoger gerangscbikte organen
algemene of bijzondere aanwijzingen voor de uitoefening van die bevoegdheid mogen worden gegeven.
In de literatuur wordt de vraag of bij attributie aan ambtenaren een
algemene instructiebevoegdbeid blijft bestaan eensluidend positief beantwoord.P Door de attributie aan ambtenaren worden de hierarchische
verhoudingen en het regime met betrekking tot de politieke verantwoordelijkheid niet doorbroken. Dit laat ecbter onverlet dat de gedeconcentreerde ambtenaar op eigen naam de bevoegdheden uitoefent. De hierarchische ondergeschiktbeid doet aan het bestaan van die bevoegdheden
niets af.
Met be trekking tot beantwoording van de vraag naar het bestaan van
een bijzondere instructiebevoegdheid komen in de literatuur wel verschillende standpunten naar voren. Lubberdink is van oordeel dat een
eenduidig antwoord niet is te geven in die zin dat bij attributie van
beschikkingsbevoegdbeid in aile gevailen de bevoegdheid tot het geven
van bijzondere aanwijzingen blijft bestaan, dan wei dat deze bevoegdheid
vervalt. Hij is van. oordeel dat attributie aan ambtenaren in het algemeen
niet tot gevolg heeft dat de hierarchische band wordt doorbroken.l" In
11 Voor de betekenis van de ministeriele verantwoorde!ijkheid, zie H.G. Lubberdink,
a.w. Voor organen van lagere publiekrechtelijke lichamen is de verantwoordingsplicht
in de organieke wetten geregeld, bijvoorbeeld art. 113Provinciewet en art. 129gemeentewet.
12 Uiteenzetting bij H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., biz. 57; W. Duk, a.w., biz.
11; P. de Haan c.s., a.w. 1986,dee! 2, bIz. 36.
13 Dit blijkt o.a. bij P. de Haan c.s., a.w. 1986, dee! 1, biz. 149; rapport Abar, biz. 15
en H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., biz. 58-59.
14 Het betoog van H.G. Lubberdink, a.w., biz. 45 e.v., is mijns inziens overtuigend. Als
voorbeelden werkt hij o.a. uit de positie van de directeur van het GAB en de positie
van het OM.
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Van Wijk/Konijnenbelt wordt deze visie gevolgd.P Stroink acht daarentegen een concrete aanwijzingsbevoegdheid
niet aanwezig, omdat het
verschil tussen attributie en delegatie enerzijds en mandaat anderzijds te
veel zou vervagen, evenals het verschil in politieke verantwoordelijkbeid.
Voor een sterk aan de wet gebonden bevoegdheid, die aan een ambtenaar
geattribueerd is, zou politi eke verantwoordelijkheid weinig zin hebben.l''
De Haan c.s. zijn van oordeel dat er een onderscheid gemaakt moet
worden tussen de bevoegdheidsuitoefening
als zodanig en het beleid dat
daaraan ten grondslag ligt. Voor de uitoefening kan een minister niet
verantwoordelijk worden gesteld omdat de bevoegdbeid door de wetgever
aan een ander is toegekend. De beleidsverantwoordelijkheid
blijft echter
weI bij de minister. Daaruit wordt gecondudeerd
dat een algemene
aanwijzingsbevoegdheid
blijft bestaan. Aanwijzingen in concreto zullen
echter niet gegeven mogen worden.I?
De vraag of de hierarchisch meerdere in concreto aanwijzingen mag
geven, beeft gespeeld in de verhouding tussen de staatssecretaris van
Financien en de belastinginspecteur. De belastinginspecteur is op grond
van artikel 11, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
bevoegd om aanslagen vast te stell en. De staatssecretaris beschikt niet
over deze bevoegdheid. De ondergescbikte positie van de inspecteur komt
tot uitdrukking in artikel 50 ARAR, dat de inspecteur voorschrijft de
plichten uit zijn ambt voortvloeiende nauwgezet en ijverig te vervullen
en zich te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Naar aanleiding
van een geschil over bet hier aangevoerde probleem deelde de staatssecretaris aan de Tweede Kamer mede dat hij staatsrechtelijk verantwoordelijk is "voor het algemene beleid dat door de belastingdienst wordt gevoerd, maar in niet mindere mate voor het beleid in een concreet geval".18 Over deze interpretatie zijn in de juridische vakliteratuur interessante discussies gevoerd.'? In het ter zake door Scheltema opgestelde
advies aan de Tweede Kamer wordt het bestaan van de bevoegdheid om
ten aanzien van individuele instructies aanwijzingen te geven, bevestigd.
Hij signaleert daarbij weI dat het ingrijpen door de minister of staatssecretaris in een individuele aanslag in afwijking van het ambtelijk
advies van de dienst ongewenst is, omdat de kans groot is dat daardoor
het gelijkheidsbeginseJ wordt geschonden. Het verdient daarom de voorkeur in een wet vast te leggen dat een minister niet in individuele
gevallen ingrijpt, tenzij dit geschiedt door een algemene aanwijzing die
15
16
17
18
19

H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., bIz. 58.
FA.M. Stroink, a.w. 1978, bIz. 147 e.v.
P. de Haan C.S., a.w. 1986, deell, bIz. 150.
TK 1984-1985, 19 022.
Zie over deze zgn. "Wibo van der Linde-affaire" o.a. J.W. van der Voort, Ledenpop
en apekool, Weekblad 1985/5688, bIz. 780 e.v.; FA.M. Stroink, Staatssecretaris
Koning en de belastinginspectie, NJB 1985, bIz. 1029 e.v.; J.M. Polak, De rechtspositie van de belastinginspectie en de zelfstandige bestuursorganen,
NJB 1985, bIz. 370
e.v.; P.B. Engelen, Het ingrijpen van de staatssecretaris
van Financien in de aanslagregeling, Weekblad 1985/5708, bIz. 1639 e.v.
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mede soortgelijke gevallen omvat.20 De Tweede Kamer heeft de door de
staatssecretaris gegeven interpretatie geaccepteerd.
Ter beantwoording van de eerder geformuleerde vraag lijken mij ook de
motieven voor de attributie aan ambtenaren van belang. Vaak betreft bet
grote aantallen beschikkingen die niet door een orgaan gegeven kunnen
worden. Om praktiscbe redenen wordt dan gekozen voor toedeling van
bevoegdbeden aan een aantal hierarchisch gelijkstaande ambten. Door de
spreiding van bevoegdheden over gedeconcentreerde
ambtenaren dient
echter rechtszekerbeid
en gelijkbeid van de uitvoering gewaarborgd te
blijven. Voor zover dat door bet geven van algemene instructies niet kan
worden bereikt, dient bet geven van bijzondere instructies mogelijk te
zijn. De aanvaarding van de bevoegdheid van de hierarchisch meerdere
om zowel algemene als bijzondere aanwijzingen aan gedeconcentreerde
ambten te kunnen geven, geldt als heersende leer.
c. De derde categorie betreft de bijzondere organen die bestuursrecbtelijke bevoegdheden
kunnen uitoefenen (zbo's). Hier is sprake van
bevoegdbeidstoekenning
aan recbtssubjecten die niet in een hierarchische
relatie met de minister staan. De attributie van adviserende bevoegdheden aan deze bijzondere organen wordt in het kader van de bestudering
van de recbtsbevoegdbeid niet besproken. Relevante voorbeelden van deze
derde categorie zijn de Grondkamer en de Centrale Grondkamer (art. 2
en art. 106 Pachtwet). Ook de Commissie Vervoervergunningen (art. 54
Wet autovervoer personen -oud-) viel onder deze categorie. In de gevallen van bevoegdheidsuitoefening
door zbo's is een recbtstreekse verantwoordingsplicbt
aan vertegenwoordigende
organen niet aanwezig.
Hoogstens voor zover er kracbtens een wet of verordening zeggenschap
over de uitoefening van bevoegdheden gecreeerd is, kan een aanwijzingsbevoegdbeid aanwezig zijn.21 Deze aanwijzingen zullen uitsluitend een
algemeen karakter mogen dragen omdat hier de hierarchische relatie ontbreekt. Als een bijzondere aanwijzingsbevoegdheid aanwezig zou zijn, zou
dit een inbreuk op de zelfstandigheid van deze rechtssubjecten betekenen. De Commissie Vervoervergunningen
kon krachtens art. 13 van de
Wet autovervoer goederen aanwijzingen krijgen van de minister van
Verkeer en Waterstaat. Ingevolge de Pachtwet be staat die bevoegdheid
voor de minister van Landbouw en Visserij niet m.b.t. de grondkamers.
Ook aan privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen rechtstreeks publiekrechtelijke bevoegdheden worden geattribueerd. Bekende voorbeelden zijn
het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,
het Gemeenscbappelijk
Administratiekantoor
en de ziekenfondsen. Het rapport Abar geeft voor
deze bevoegdheidstoekenning
aan privaatrechtelijke
rechtspersonen als
verklaring het feit dat binnen die rechtspersoon vaak uiteenlopende en
tegenstrijdige belangen zijn vertegenwoordigd en dat in zodanige kring
het bereiken van overeenstemming redelijke waarborgen biedt voor de
totstandkoming van uit bet oogpunt van het algemeen belang verant20 TK 1985-1986,19022, nr. 8.
21 Ook de bevoegdheidtot schorsingen vernietigingof beslissingin beroep achteraf
kan aanwezigzijn.P. de Haan c.s., a.w.,1986deel2, biz.35.
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woorde beslissingen.R Uit het oogpunt van politieke verantwoordelijkheid
kan het toekennen van bestuursrechtelijke
bevoegdheden aan privaatrechtelijke rechtspersonen tot onduidelijkheden leiden. Als de wet aan de
rechtspersoon een bevoegdheid attribueert, dient mede op basis van de
statu ten te worden bepaald welk orgaan van die rechtspersoon nu de
bevoegdheid uitoefent. De bevoegdheidsverkrijging
berust op publiekrechtelijke regels; voor de bevoegdheidsuitoefening
kunnen de privaatrechtelijke regels mede van belang zijn. De kenbaarheid van de normen,
die dit bestuur door privaatrechtelijke rechtspersonen beheersen, is niet
altijd op een voldoende wijze gcwaarborgd.P
Duk noemt een aantal motieven dat de wetgever kan hebben om bevoegdheden te attribueren aan andere organen dan (1) die waarvan de
leden langs democratische weg zijn verkozen en (2) die rechtstreeks aan
zo'n orgaan verantwoording schuldig zijn. Als redenen worden o.a. genoemd: praktische noodzaak (bij vervolgende, controlerende en opsporende ambtenaren), wenselijkheid bij 'technische' beslissingen, massaliteit
van de te geven beschikkingen, verzekering van inspraak van belangengroeperingen en soms de wenselijkheid van aansluiting bij bestaande
toestanden.P'
Zoals reeds eerder gesteld, kunnen deze motieven ook een rol spelen bij
de beantwoording van de vraag of er een instructiebevoegdheid in algemene of bijzondere zin be staat.
Aan het slot van deze paragraaf kan worden geconcludeerd dat attributie
van een bestuursrechtelijke
bevoegdheid aan een rechtssubject inhoudt
dat het rechtssubject rechtsbevoegdheid
heeft. Het rechtssubject
is
formeel bevoegd en is toerekeningssubject.

IV 3

Delegatie

De basis voor de beschouwingen over delegatie en mandaat in het Nederlandse bestuursrecht kan worden gevonden in de studie "Delegation und
Mandat im offentlichen Recht" van Heinrich Triepel.25 Sinds het verschijnen van deze studie in 1942 hebben de ontwikkelingen echter niet
stilgestaan. Het begrip delegatie, vroeger vooral gekoppeld aan de be-

22 Rapport Abar, bIz. 26.
23 H. van der Sluijs, a.w., vindt inschakeling van privaatrechtelijke rechtspersonen bij
het bestuur alleen aanvaardbaar in uitzonderlijke gevallen waarin bij voorbeeld van
een beperkte kring van direct individualiseerbare belanghebbenden sprake is die zich
eveneens in de overheidssfeer bevinden.
24 W. Duk, a.w. 1981,bIz. 14.
25 Heinrich Triepel, Delegation und Mandat im offentlichen Recht, Stuttgart 1942. Zie
ook de verwijzingnaar deze studie door A.M. Donner, a.w. in noot 27.
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voegdheid tot regelgeving, is steeds meer een rol gaan spelen als instrument voor de overdracbt van besruursbevoegdheden.P
Onder delegatie kan worden verstaan de overdracbt van bevoegdbeden op
basis van een wettelijke grondslag door bet oorspronkelijk voor de
uitoefening daarvan aangewezen orgaan aan een ander, dat de gedelegeerde bevoegdheid voortaan op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkbeid uitoefent.P Voor de vraag in boeverre die bevoegdheidsoverdracbt mogelijk is, kan bet volgen van het betoog van Lubberdink
verbelderend werken. Naar zijn mening dient bet uitgangspunt te zijn
dat een bestuursorgaan niet de vrijheid beeft om een bevoegdheid door
een ander te laten uitoefenen, tenzij dit in overeenstemming met bet
inzicht van de wetgever kan worden geacht. Oit is het gevolg van de
bevoegdheidstoekenning door de wetgever. Aan bestuursorganen worden
immers geen bevoegdbeden toegekend in het eigen belang maar ter
bebartiging van het algemeen belang. Het oordeel dat het uit het oogpunt van behartiging van bet algemeen belang meer aangewezen is dat
een ander die bevoegdbeid uitoefent, komt niet toe aan het oorspronkelijk bevoegde orgaan, maar aan de wetgever die de bevoegdheid beeft
tocgekend.P
In navolging van Scbeltema leidt dat tot de conclusie dat een wezenlijke
verandering in de wijze waarop de uitoefening van de door de wetgever
toegekende bevoegdbeid piaatsvindt, op een wettelijke grondslag dient te
berusten.j? Het zou niet kunnen worden aanvaard dat de wetgever, die
een bevoegdbeid heeft toegekend aan een bepaald bestuursorgaan, aan
bet bestuursorgaan zelf de vrijbeid beeft willen geven om zicb van die
bevoegdheid en verantwoordelijkbeid te ontdoen. Door delegatie vindt er
immers ook een verandering in de verantwoordelijkbeid plaats. In het
voorbeeld dat een minister een beschikkingsbevoegdheid zou hebben
gedelegeerd, zou hij uitsluitend ter verantwoording kunnen worden
geroepen voor bet feit dat hij tot delegatie is overgegaan, maar niet
voor de individuele besluiten die door de deiegataris zijn genomen. Door
een verandering van de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende
organen verandert ook de controle op de uitoefening ervan, bij voorbeeld
ais bevoegdheden van een minister aan gemeentebesturen worden gedele26

W.F. Leemans, Figuren ills overdracht, machtiging en opdracht mel betrekking tot
bestuursbevoegdheden,
preadvies voor de Vereniging voor administratief recht 1962,
VAR-geschrift XLVI, blz, 8.
27 A.M. Donner, Welke beginselen beboren een de!egatie van regelende bevoegdheid aan
uitvoerende organen te beheersen?, Preadvies NJV 1951. Op biz. 149 wordt aan de
omschrijving nog het element "naar eigen inzicht" toegevoegd. In hoeverre dat
element inderdaad geldt, zal in het vervolg van deze paragraaf blijken, waar de
geclausuleerde delegatie wordt besproken.
28 H.G. Lubberdink,
a.w., biz. 23 e.v. Hij signaleert tevens dat bier een principiee!
verschil zit met het privaatrechtelijk vermogensrecht.
29 Zie M. Scheltema, De vrijheid van overheidsorganen
om publiekrechtelijke bevoegdhcden door anderen te laten uitoefenen, in Vrijheid en recht, 's Jacob-Bundel 1975,
biz. 239-240.
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geerd. De controle van het parlement verschuift dan naar de gemeenteraden.
Uit het voorgaande blijkt al het verschil met attributie. Bij attributie
kent de wetgever een bevoegdbeid rechtstreeks toe aan een bestuursorgaan. Bij delegatie wordt door de wetgever zelf de mogelijkheid geschapen dat het oorspronkelijk bevoegde orgaan (de delegans) die bevoegdheid overdraagt aan een ander orgaan (de delegataris). Omdat delegatie
een wettelijke grondslag dient te hebben, wordt de mogelijkheid van
overdracht van een bevoegdheid dus beperkt. Soms wordt delegatie zelf
ook als een daad van wetgeving aangeduid, omdat bet betrekking heeft
op een onbiferkt aantal gevallen waarin een bevoegdheid zal worden
uitgeoefend. Indien de wetgever een mogelijkbeid tot delegatie schept,
is het gewenst dat daarbij nauwkeurig de aard van de bevoegdheden
wordt aangegeven alsmede de rechtssubjecten aan wie de bevoegdbeden
kunnen worden overgedragen. Constructies die in feite tot hetzelfde
resultaat leiden als delegatie zijn daarom eveneens ongeoorloofd. In dit
verband kan worden gewezen op een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van 22 april 1989 (AB 1989, 330), waarin een geschil aan de orde
was betreffende een door b. en w. van Den Helder aan de VVV verleende
ontheffing in algemene zin van het verbod tot het innemen van standplaatsen voor het verkopen van goederen en waren. De VVV kon bepalen
wie een standplaats mochten innemen. Deze vorm van delegatie werd
door de Afdeling ontoelaatbaar geacht. Daartoe werd overwogen:
"Gelet op de hun bij en krachtens de gemeentewet toevertrouwde
publiekrechtelijke taken en bevoegdheden zijn verweerders geplaatst in een bijzondere positie als administratief orgaan met de
daarbij behorende verantwoordelijkheden. In dit verband bestaat
uitsluitend voor verweerders de taak om een aanvraag voor een
standplaats op haar eigen merites te bezien, onder toetsing van die
aanvraag aan de desbetreffende publiekrechtelijke regels en beginselen. Verlening van een standplaatsontheffing op een wijze als
door verweerders in het onderhavige geval is gevolgd, waarbij de
beslissingsbevoegdbeid in wezen is overgedragen aan de VVV, is
hiermee niet verenigbaar."
Behalve het vereiste van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag, is er
een aantal vereisten dat eveneens bij delegatie in acbt genomen dient te
worden.I! De delegans kan niet meer bevoegdheden overgedragen dan hij
zelf heeft. Zijn die bevoegdbeden echter overgedragen dan kan hij die
bevoegdbeden niet meer zelf uitoefenen, tenzij dit voor bepaalde gevallen
is voorbebouden. Een bekend voorbeeld in dit verband is een uitspraak
30 Zie bij voorbeeld P. de Haan c.s., a.w. 1986, deel 2, biz. 37 en J.H. van Kreveld,
Beleidsregels in bet recht, prft. Groningen 1983,bIz. 115.
31 W. Ouk, a.w., biz. 18; H. van Maarseveen, Bevoegdheid, in: Aigemene begrippen van
staatsrecht, Zwolle 1989,biz. 75.
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van de Centrale Raad van Beroep van 17oktober 1950 (ARB 1951, bIz.
48), waar het ontsiag van een ambtenaar van de Landbouwhogeschool
door een minister aan de orde was, hoewel die bevoegdheid zonder
voorbehoud aan de rector-magnificus was overgedragen. De Centrale Raad
achtte het ontslagbesluit nietig omdat de minister zijn bevoegdheid kwijt
was.32 De delegans kan zijn bevoegdheid wel herkrijgen door het delegatiebesluit in te trekken, tenzij de wet deze mogelijkbeid uitsluit. Ook
voor procedures in het kader van de rechtsbescherming heeft delegatie
gevolgen. Als verwerende partij treedt de delegataris op. Eventuele
bezwaarschriften moeten ook bij hem worden ingediend. In dit verband
kan worden gewezen op een uitspraak van de VzAR van 27 oktober 1988
(AB 1989, 278), waaruit blijkt dat, nadat een delegatie is ingetrokken,
door de delegataris geen beslissing meer kan worden genomen op een
bezwaarschrift tegen een voor die intrekking genomen beslissing. De
delegataris heeft na de intrekking die bevoegdheid dus verloren. De
voorzitter trof in casu de voorlopige voorziening dat de delegataris het
bezwaarschrift ter afdoening in handen moest stellen van de delegans.
Lubberdink merkt over deze uitspraak op dat nu een ander orgaan dan
het orgaan, dat de primaire beslissing heeft genomen, op het ingediende
bezwaar moet beslissen, hetgeen moeilijk met het karakter van de bezwaarschriftprocedure te verenigen is.33
Evenals bij attributie kan bij delegatie de vraag worden gesteld in
hoeverre een bevoegdheidsoverdracht kan worden geclausuleerd, nu
delegatie zowel aan ondergeschikten als aan niet-ondergeschikten kan
plaatsvinden. Voor zover er sprake is van delegatie aan ondergeschikten
kan hier de algemene lijn worden herhaald die hiervoor bij attributie
reeds is geformuleerd. De hierarchische verhouding wordt niet doorbroken, zodat een algemene en bijzondere instructiebevoegdheid aanvaardbaar kan worden geacht.34
Deze zienswijze wordt niet gedeeld door Schelterna.P De algemene
instructiebevoegdheid wordt ook door hem aanvaard. De bijzondere
instructiebevoegdheid acbt hij echter niet aanvaardbaar omdat de verantwoordelijkheid daarmee weer zou overgaan naar de delegans. Van een
zelfstandige uitoefening van de bevoegdbeid door de delegataris is geen
sprake als hij bijzondere instructies in acbt zou moeten nemen. De
delegataris moet immers zelf de verantwoordelijkbeid kunnen dragen.
32 Zie in dit verband ook Ambtenarengerecht 's-Gravenhage 14 augustus 1987, TAR
1988,61, m.n. dzz. biz. 361-362.
33 H.G. Lubberdink, Kroniek bestuurlijke organisatie, NTB 1989/8, biz. 277.
34 Deze visie wordt, behoudens enkele uitzonderingen, als heersende leer aanvaard, zie
H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., biz. 64; P. de Haan c.s., a.w. 1986, deel 2, biz.
38; W. Duk, a.w., biz. 18.
35 M. Scheltema, a.w., biz. 238. A1s de delegans aan ondergeschikten ook in incidentele
gevallen instructies kan geven, is er zijns inziens sprake van mandaat. De zienswijze, zoals door Scheltema verwoord, is ook terug te vinden in het preadvies van
Phaf, bIz. 86 W.MJ.C. Phaf, Figuren als overdracht, machtiging, en opdracht met
betrekking tot bestuursbevoegdheden. Preadvies VAR, geschrift XLVI, 1962.
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Scheltema trekt daaruit de conc1usie dat delegatie aan ondergeschikten
een contradictio in terminis is. Het stell en van een andere rechtsfiguur
naast mandaat aan ondergeschikten, waarbij eveneens een bevoegdheid
wordt toegekend en waarbij eveneens de ondergeschiktheidsrelatie
onaangetast wordt gelaten, acht hij onnodig.
Ten aanzien van deze afwijkende zienswijze van Scheltema kan het
volgende wellicht een compromis met de hiervoor weergegeven algemeen
aanvaarde opvatting vormen. Door delegatie wordt de mogelijkheid geschapen dat er een ander rechtssubject dan het oorspronkelijk door de
wetgever aangewezen rechtssubject, partij wordt in een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. Dat nieuwe rechtssubject, de delegataris, heeft
zelfstandig rechtsbevoegdheid. Aanwijzingen in concrete gevallen lijken
mij alleen mogelijk voor zover op die zelfstandigheid geen inbreuk wordt
gemaakt. Die aanwijzingen moeten daarom te herleiden zijn tot de hierarchische relatie. Als het van de hierarchische relatie losstaande
individuele wens en van de delegans betreft, dienen aanwijzingen die
daarop betrekking hebben mijns inziens niet mogelijk te zijn. Als de
delegans zijn eigen visie op deze wijze tot uitdrukking zou willen brengen, zou dit uitsluitend kunnen 6f door de delegatie in te trekken en
deze zelf uit te gaan oefenen 6f door een mandaatsconstructie.
De vraag kan worden gesteld of delegatie door middel van het stellen
van algemene regels door de delegans kan worden gec1ausuleerd. In het
rapport Abar wordt deze vraag zonder toelichting bevestigend beantwoord.36 Daarbij wordt wel opgemerkt dat die bevoegdheid soms met
zoveel woorden in de wet tot uitdrukking wordt gebracht, zoals bij
voorbeeld in art. 11, eerste lid, van de In- en uitvoerwet, dat bepaalt
dat de betrokken minister ten aanzien van de uitoefening van de door
hem overgedragen bevoegdheden regelen kan stellen. Het stellen van
bijzondere voorschriften voor de uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden in individuele gevallen verdraagt zich niet met het karakter van
delegatie, Bij delegatie gaat immers tevens de verantwoordelijkheid
mee
over op de delegataris. Als de delegataris (niet-ondergeschikte)
bijzondere aanwijzingen zou moeten opvolgen, zou er een doorkruising van
bestaande verantwoordelijkheden
ontstaan. In het voorgaande is de
bevoegdheid tot het geven van individuele aanwijzingen aan de delegataris slechts aanvaard voor de gevallen waarin tussen delegans en del egataris een hierarchische relatie bestaat.
De bevoegdheid tot het stellen van algemene regels bij de uitoefening
van gedelegeerde bevoegdheden, behoeft nog een nadere bespreking.
Gedelegeerde bevoegdheden worden door de delegataris als eigen bevoegdheden uitgeoefend. Dat de delegataris de uitoefening van eigen
bevoegdheden aan regels kan binden, zal weinig bevreemding wekken. De
delegataris is zonder meer bevoegd beleidsregels vast te stell en ten
aanzien van de aan hem gedelegeerde bestuursbevoegdheid.F
36 Zie rapport Abar, blz, 30.
37 J.H. van Kreveld, a.w. 1983, biz. 105-106, nr. 170.
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In hoeverre ook de delegans algemene regels mag stellen, hebben we in

het voorgaande reeds gezien. In de gevallen waarin de wet die mogelijkheid uitdrukkelijk aan de delegans toekent, levert dat geen problemen
op, zoals bij voorbeeld in art. 15, vierde lid, Vestigingswet Bedrijven
1954. In deze gevallen is er echter geen sprake van beleidsregels maar
van algemeen verbindende voorschriften omdat hiervoor een wettelijke
grondslag aanwezig is. Het stellen van beleidsregels door de delegans
voor de delegataris wordt wel aanvaardbaar geacht voor zover dit voortvioeit uit de hierarchische relatie, Ook hier is de bestuursbevoegdheid
(van de delegataris) de basis voor de beIeidsregeI; de hierarchische
relatie vormt echter een noodzakelijke bijkomende voorwaarde.P
De vraag kan worden gesteld of de mogelijkheid tot het stellen van
algemene regels voor de uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden ook
aanvaardbaar is ais de hierarchische relatie ontbreekt. Van Kreveld acht
die mogelijkheid niet aanwezig, zonder dat de wet daartoe uitdrukkelijk
de bevoegdheid geeft.39 Hij vindt deze wijze van clausulering een onderdeel van delegatie dat -net als attributie van bestuursbevoegdheid- ook
een daad van wetgeving is. De voorschriften die aan delegatie worden
verbonden moeten daarom als wettelijke voorschriften worden beschouwd.
Als er een wettelijke grondslag ontbreekt, is er volgens Van Kreveld
voor de delegans geen mogelijkbeid om regels voor de uitoefening van de
gedelegereerde bevoegdheid te stellen, zulks bij afwezigheid van een
hierarchische relatie. Als de wenselijkbeid of de noodzaak bestaat om
bij delegatie van bestuursbevoegdheden algemene regels te stellen voor
de uitvoering door een niet-ondergeschikte, dan dient de wet daartoe
expliciet de mogelijkheid te bevatten. Als deze mogelijkheid niet aanwezig is, kan de delegans voor de niet hierarchisch ondergeschikte
delegataris dus geen algemene regeis stellen. Door de overdracht van de
bestuursbevoegdheid raakt de delegans de mogelijkbeid kwijt om algemene regels te stellen voor de uitoefening van die bevoegdheid. Als de
delegans beperkingen aan de delegatie wil stellen, kan dit weI door
gedeeltelijk of sIechts voor een bepaalde tijdsduur te delegeren. De
delegataris is uiteraard wei bevoegd om ter zake van de uitoefening van
de door hem verkregen bevoegdheden beleidsregels te stellen.
Met betrekking tot de vormvereisten voor de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid wordt in het rapport Abar opgemerkt dat vorrnvereisten die betrekking hebben op de overgedragen bevoegdheid, bij voorbeeld het vereiste van publikatie, ook gelden voor de delegataris. De
vormvereisten die verband houden met de positie van de delegans in bet
staatsbestel, bij voorbeeld besluitvorming in een openbare vergadering,
gelden niet voor de delegataris.f
Deze paragraaf kan worden besloten met de conclusie dat een rechtssubject dat een bevoegdheid verkrijgt krachtens delegatie, rechtsbevoegdheid
in het bestuursrecht heeft. De verkregen bevoegdheid stelt de delegataris
38 H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., bIz. 281-282.
39 J.H. van Kreveld, a.w. 1983, bIz. 115-116, nrs, 188-190.
40 Zie rapport Abar biz. 35.
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in staat zelfstandig aan het bestuursrechtelijk
rechtsverkeer
deel te
nemen en door de eigen verantwoordelijkheid ook de gevolgen daarvan te
kunnen dragen.
IV.4

Mandaat

In de inleidende paragraaf bij dit hoofdstuk is reeds aangekondigd dat,
in verband met de bevoegdheidsuitoefening,
ook aandacht zou worden
besteed aan de rechtsfiguur mandaat. Deze aandacht is mede van belang
omdat het onderscheid tussen delegatie en mandaat door de wetgever en
in de bestuurspraktijk niet altijd zuiver gemaakt wordt. Bij wijze van
voorbeeld kan worden gewezen op AR 18 november 1987 (Gst. 6853, 6,
m.n. Hennekens) waarin een college van g.s. formeel de positie van
verwerende partij innam. In het geding was echter een besluit aan de
orde van een "kamer" die met de behandeling van geschillen is belast op
grond van een verordening als bedoeld in artikel 109 juncto artikel 112
van de Provinciewet. Hennekens wijst er in zijn naschrift onder deze
uitspraak op dat hier sprake is van een wat vreemde rechtsfiguur, waaraan twee aspecten te onderscheiden zijn: de beslisssing van de kamer
wordt aan g.s. toegerekend (evenals bij mandaat) en de instelling van de
kamer brengt van rechtswege mee dat g.s. niet meer kunnen beslissen
(evenals bij del ega tie ). Lubberdink is van oordeel dat in de juridische
theorie te veel aandacht is besteed aan de vraag welke soort bevoegdheden gemandateerd mag worden en te weinig aandacht is gegeven aan de
positie, die het bestuursorgaan dat tot mandaatverlening wil overgaan, in
de bestuursorganisatie
inneemt. Hij vindt niet de soort bevoegdheid in
eerste ins tan tie beslissend voor de toelaatbaarheid van mandaatverlening,
maar de positie van het met een bepaalde bestuursbevoegdheid
belaste
bestuursorgaan.f!
De rechtsfiguur mandaat is in 1951 door Donner in het Nederlandse
bestuursrecht geintroduceerd, in navolging van de reeds eerder genoemde
stu die van Triepel. Hij omschrijft mandaat als de opdracht, door een
publiek orgaan aan ondergeschikte, althans lagere organen gegeven om in
zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid
en toezicht bepaalde aan
dat opdragend orgaan competerende
bevoegdheden uit te oefenen.f?
Thans kan hieraan een ruimere inhoud worden toegekend omdat daaronder niet alleen de opdracht maar ook de machtiging valt om een bestuursbevoegdheid
uit te oefenen. Er is echter geen sprake van het
scheppen (attributie) of overdragen (delegatie) van een bevoegdheid.
Bevoegdheid en verantwoordelijkheid
blijven bij het oorspronkelijk bevoegde orgaan berusten.
Mandaat houdt in dat door de mandataris namens het oorspronkelijk
bevoegde orgaan (de mandans) mag worden gehandeld. Soms wordt weI
gezegd dat hier sprake is van de bestuursrechtelijke
pendant van de
41
42

H.G. Lubberdink, a.w. 1982, biz. 22
Dit blijkt uit de beschouwing van W.F. Leemans, a.w., biz. 10.
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civielrechtelijke figuur van de vertegenwoordiging.S'
Mandaatverlening
werkt, anders dan in het geval van bevoegdheidsverkrijging door attributie of delegatie, niet privatief. Er vindt geen verschuiving van bevoegdheden plaats, omdat de mandans ook zelf bevoegd blijft de bevoegdheden
uit te oefenen en verantwoordelijk is voor de uitoefening van de bevoegdheden door de mandataris. Er treedt hier dan ook geen verandering
op in de controle op de bevoegdheidsuitoefening.
De mandataris heeft
geen eigen bevoegdheden en is dus geen toerekeningssubject
voor de
handeling. Een mandataris heeft geen rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht, doch uitsluitend handelingsbevoegdheid.
Uit het feit dat bij mandaat de verantwoordelijkheid
blijft waar hij oorspronkelijk gelegd is,
vloeit voort dat de mandans steeds, ook incidenteel, instructies kan
geven aan de mandataris. Voor mandaat aan ondergeschikten vloeit dit
reeds voort uit de hierarchische verhouding. Bij mandaat aan anderen
dan ondergeschikten vloeit dit voort uit het karakter van het mandaat
zelf.44 Het antwoord op de vraag naar de algemene en bijzondere instructiebevoegdheid
levert bij mandaat dus geen problemen op. Als er
geen verschil in instructiebevoegdheid
bestaat, maakt het dan nog iets
uit of aan ondergeschikten of aan niet-ondergeschikten
wordt gemandateerd? Ter beantwoording van deze vraag zal een onderscheid worden
gemaakt naar de positie die de rechtssubjecten innemen ten opzichte van
het orgaan dat over de bevoegdheid tot mandateren beschikt.
Mandaat aan ondergeschiktea
Omdat er bij mandaat geen verschuiving van bevoegdheid en verantwoordelijkheid plaatsvindt, wordt algemeen aanvaard dat voor mandaat aan
ondergeschikten geen wettelijke grondsJag is vereist. In het arrest van 1
april 1966 (NJ 1966, 455) heeft de Hoge Raad ten aanzien van de toelaatbaarheid van mandaat overwogen "dat zulk een machtiging, indien
gelijk in casu geen wetsbepaling haar uitsluit en ook de aard van de
bevoegdheid zich daartegen niet verzet, toelaatbaar is, ook als zij inhoudt, dat het ter uitoefening van de bevoegdheid te nemen wilsbesluit
door de gemachtigde genomen wordt".
De uitspraak van de Afdeling rechtspraak van 5 januari 1987 (AB 1987,
278, m.n. PvB; Gst. 6836, 8, m.n. JMK) biedt op het eerste gezicht een
voorbeeld van ongeoorloofd mandaat aan een ondergeschikte arnbtenaar.
Het betrof hier een beschikking inhoudende een toestemming tot samenvoeging van woningen op basis van artikel 56, eerste lid, van de Woningwet, afkomstig van de direkteur van de gemeentelijke dienst volkshuisvesting, namens b. en w. van Amsterdam. De Afdeling overwoog
hierover het volgende:
43 Deze vergelijking tussen een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke figuur
vinden we o.a. terug bij W. Duk, a.w., biz. 18 en P. de Haan c.s., a.w. 1986, dee! 2,
blz.39.
44 De verantwoordelijkheid gaat immers niet mee over. Om die verantwoordelijkheid tot
gelding te laten komen, moeten ook in incidentele gevallen aanwijzingen kunnen
worden gegeven. Zie M. Scheltema, a.w., biz. 237.

94

"Gelet op de bewoordingen van art. 56, eerste lid, Woningwet is de
Afd. van oordeel, dat uitsluitend b. en w. bevoegd zijn te beslissen
op verzoeken als door appellant gedaan. Deze bevoegdheid kan niet
worden overgedragen aan een ambtenaar. Daarvoor ontbreekt een
wettelijke grondslag."
Annotator Van Buuren vindt het spijtig dat de Afdeling hier niet duidelijk laat uitkomen of de overwegingen betrekking hebben op delegatie of
mandaat. Hij concludeert dat -aangenomen dat hier sprake was van een
mandaatsverhoudingde Afdeling rechtspraak een uiterst behoudend
standpunt heeft ingenomen, waarmee de praktijk in grotere gemeenten
moeilijk uit de voeten kan. Een uitspraak als deze betekent een stap
terug met betrekking tot de algemeen aanvaarde visie dat mandaat aan
ondergeschikten
zonder wettelijke grondslag mogelijk is, tenzij het
verlenen daarvan in strijd moet worden geacht met de regeling. Duidelijkheid in dit verb and wordt geschapen door AR 28 oktober 1988 (AB
1989, 153, m.n. PvB; Bouwrecht 1989, bIz. 532) waarin eveneens de toepassing van artikel 56, Woningwet in Amsterdam aan de orde was. In
deze uitspraak overwoog de Afdeling :
"Aangezien de in artikel 56, eerste lid, van de Woningwet aan
burgemeester en wethouders toegekende bevoegdheid om te beslissen op verzoeken als door appellante gedaan bij gebreke van een
wettelijke grondslag daarvoor niet aan een ambtenaar kan worden
gedelegeerd, moet worden geconcludeerd dat de beslissing waartegen appellante op grond van artikel 56, derde lid, beroep bij verweerster heeft ingesteld, onbevoegdelijk is genomen."
Annotator Van Buuren concludeert dat de Afdeling met deze uitspraak
duidelijkheid verschaft omtrent haar opvatting over delegatie. Hij signaleert echter dat de vraag blijft staan of de Afdeling een besluit tot
overdracht van een beschikkingsbevoegdheid
dat wellicht ook als een
besluit tot verlening van mandaat had kunnen worden gezien, niet onnodig als een besluit tot delegatie heeft besternpeld. Deze opvatting van de
rechter heeft voor de gemeente Amsterdam vervelende consequenties
gehad.
Een vergelijkbare redenering met betekking tot mandaat als in de eerste
hiervoor genoemde uitspraak komt voor in de uitspraak AR 5 januari
1987 (AB 1988, 25, m.n PvB; Gst. 6839, 8, m.n. JMK). De casus heeft betrekking op een door het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting namens
b. en w. ingediend beroep tegen een besluit van g.s., waarbij in beroep
toestemming is verleend voor het onttrekken van een woning aan de
woningvoorraad. In deze uitspraak overweegt de Afdeling:
"Het ins tell en van beroep op een wijze als in dit geval is geschied,
kan evenwel slechts worden aanvaard, indien blijkt van een specifiek met het oog daarop genomen besluit van het college. Deze
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eis vloeit voort uit bet ontbreken van een wettelijke basis voor
bet toekennen aan een ambtenaar van de bet college toekomende
bevoegdbeid tot bet vragen van voorziening op grond van de Wet
Arob ...".
Ook in zijn noot onder deze uitspraak plaatst Van Buuren kritische
kanttekeningen. Hij wijst erop dat het in meer algemene zin "toekennen"
van de bevoegdbeid aan ambtenaren om beroep in te stellen in de redenering van de Afdeling slechts mogelijk is indien daarvoor een wettelijke
grondslag valt aan te wijzen. Het argument om van niet rechtsgeldig
instellen van beroep namens b. en w. te spreken is het ontbreken van
een wettelijke bevoegdbeid tot mandaatverlening. Met de uitkomst van de
uitspraak is Van Buuren het weI eens, maar liever zou hij willen stellen
dat deze belangrijke bevoegdbeid zich naar zijn aard niet leent voor
mandaatverlening. Evenrnin als de bevoegdheid om op een Arob-bezwaarschrift te beslissen aan een ambtenaar kan worden gemandateerd, zo min
kan de bevoegdheid om een Arob-procedure te starten aan een ambtenaar
worden overgedragen. Illustratief voor de eis van een deugdelijke grondslag voor bet instellen van beroep is bet Kb van 4 maart 1988, nr. 35
(AB 1989, 30). De Kroon bleek niet bereid een door de chef bestuurszaken van de afdeling Onderwijs namens b. en w. van Amsterdam bij de
Kroon ingediend beroepschrift ingevolge de Interimwet op het speciaal
onderwijs en bet voortgezet onderwijs ontvankelijk te verklaren. De aan
de chef toegekende bevoegdbeid had slechts betrekking op de bevoegdheid tot het ondertekenen van correspondentie met de minister van
Onderwijs en Wetenschappen en niet op brieven gericbt aan de Kroon. In
het Kb wordt voorts overwogen dat deze bevoegdbeid ook niet zo ruim
kan worden opgevat dat hierin mede het instellen van beroep dient te
worden begrepen. Meer duidelijkbeid hierover in de jurisprudentie is
gewenst. Ook in de bestuurspraktijk kunnen zich onduidelijkheden VOOfdoen. Ter illustratie mogen de volgende uitspraken dienen.
In HR 27 juni 1978 (AB 1979,68) was de vraag aan de orde of een
last tot binnentreden, gegeven "namens de comrnissaris van gemeentepolitie te 's-Gravenhage" rechtsgeldig was. In het verweerrniddel werd aangevoerd dat deze last onwettig zou zijn omdat de
wet ter zake geen mogelijkheid tot delegatie kent. De advocaatgeneraal merkt in zijn conc1usie terecht op dat hier sprake is van
mandaat, waarbij anders dan bij delegatie van overdraging van een
bevoegdbeid geen sprake is. De last is in casu gegeven namens en
onder verantwoordelijkbeid van de commissaris.
In CRvB 11 december 1986 (TAR 1987, 50) was de vraag aan de
orde of een ontslagbesluit door het bevoegde orgaan van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid was genomen. Uit de ondertekening van het besluit bleek dat het zelfstandig en op eigen titel
door de algemeen secretaris was genomen. In een reglement van
orde was de bevoegdbeid tot benoeming, schorsing en ontslag van
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personen werkzaam onder de algemeen secretaris aan deze gedelegeerd.
De Gezondheidswet, waarop de instelling van de Nationale Raad
berust, bevat echter geen rechtsgeldige grondslag voor delegatie,
terwijl het reglement van orde evenmin als een rechtsgeldige
grondslag kan worden aangemerkt.
In het geding voerde de Raad aan dat het woord "gedelegeerd"
mogelijkerwijze ten onrechte is gebruikt en dat beoogd is de
algemeen secretaris de bevoegdheid te verschaffen om namens de
Raad te beslissen.
De CRvB overwoog "... gedaagde in dit geval het voordeel van de
twijfel te moeten gunnen en te aanvaarden dat in casu sprake is
van een aan gedaagde toe te rekenen besluit dat krachtens een
verleend mandaat de handtekening van de secretaris draagt."
In zijn noot bij de laatstgenoemde uitspraak merkt Van Male op dat hier
een onverbindende delegatie wordt geconverteerd in een gel dig mandaat.
Hij merkt op dat dit wel pragmatisch is, maar weinig fraai.45 Lubberdink
vindt het opvallend dat de Raad voor de motivering van zijn keuze dat
het hier een rechtsgeldige mandaatverlening betrof niet verwijst naar de
omstandigheid, dat het ging om een bevoegdheidsuitoefening
door een
ondergeschikte.f?
Onduidelijkheid blijkt ook uit de volgende overwegingen uit de uitspraak
van de CRvB 8 januari 1987 (AB 1987, 454, m.n. HH), waarin een souschef personeelszaken
van het ministerie van Defensie als gedaagde
optrad:
"De Raad merkt vooreerst op dat het bestreden besluit weliswaar
is ondertekend door gedaagde, maar uit de gedingstukken en uit de
mededelingen van gedaagdes gemachtigde ter terechtzitting van de
Raad is gebleken dat het bestreden besluit is genomen namens de
minister van Defensie. Derhalve had de minister van Defensie als
partij moe ten worden aangemerkt.
Nu echter de gemachtigde van gedaagde heeft verklaard tevens op
te treden als gemachtigde van de minister van Defensie en overigens niet is gebleken dat de minister van Defensie processueel in
zijn belangen is geschaad, ziet de Raad geen aanleiding de aangevall en uitspraak op die grond te vernietigen."
Ook Hennekens benadrukt in zijn noot dat het wenselijk is dat bestuursambten zorgvuldig te werk gaan en ambtenaren niet namens een ambt
optreden zonder daartoe de bevoegdheid uitdrukkelijk verkregen te
hebben. In zijn noot onder CRvB 12 oktober 1989 (AB 1989, 562) merkt
Hennekens op dat het bij mandaat wenselijk is acht te slaan op twee
elementen: a. de vorm van het mandaat en b. de inhoud van het man45 Zie TAR 1987,biz. 398-400.
46 H.G. Lubberdink, Kroniek bestuurlijke organisatie, NTB 1987/2, biz. 57.
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daat. Wat de vorm betreft, wordt een schriftelijk genomen besluit tot
mandatering wenselijk geacht. Wat de inhoud betreft, zal duidelijk dienen
te zijn aan wie welke bevoegdheid (beslissing, uitvoering, ondertekening)
jegens wie wordt gemandateerd. Een algemene wettelijke regeling omtrent de hiervoor genoemde aspecten ontbreekt.
Voor mandaat aan ondergeschikten is in het algemeen geen wettelijke
grondslag vereist omdat de mandans bevoegd blijft om zelf in concrete
gevallen in te grijpen. Van Male signaleert in zijn hiervoor genoemde
annotatie (zie noot 45) dat het bij wege van beleid feitelijk overlaten
van een bevoegdheid aan een ambtenaar ongeoorIoofd is, wanneer een
wetgever een persoonlijke uitoefening van de bevoegdheid voor ogen
heeft gestaan, zoals in de artikelen 219 en 220 gemeentewet, dan wel, zo
voegt hij daaraan toe, substantiele waarborgen heeft willen scheppen die
door mandaat niet mogen worden ondergraven. Zo'n waarborg kan bij
voorbeeld zijn de openbare behandeling in een vergadering van een
collegiaal samengesteld bestuursorgaan.
lIlustratief voor de bijzondere waarborgen die zijn gelegen in artikelen
219 van de gemeentewet is de uitspraak VzAR 31 juli 1989 (Gst. 6887, 4,
m.n. HH) betreffende het dijkverbod in Amsterdam. In casu had de
burgemeester van Amsterdam bij brief van 8 maart 1989 aan de hoofdcommissaris van politie de bevoegdheid gemandateerd om op basis van
art. 219, gemeentewet namens hem het bevel te geven tot een verblijfsverbod op de dijken van 14 dagen. Hieromtrent overwoog de voorzitter:
"Artikel 219, eerste lid, van de gemeentewet kent verweerder de
bevoegdheid toe ingrijpende bevelen te geven, waarbij hij van
andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften kan afwijken.
Het uitzonderlijk
karakter van deze bevoegdheid stelt strikte
grenzen aan hetgeen verweerder (de burgemeester -CG) ter uitvoering van zijn bevelsbevoegdheid ingevolge deze bepaling aan
de hem ondergeschikte ambtenaren van politie kan opdragen.
De noodzaak van een strikte handhaving van de ter zake gestelde
grenzen klemt te meer, nu het bier gaat om een vergaande beperking van het in intemationale
verdragen gewaarborgde recht
van bewegingsvrijheid van degenen tot wie bet bevel zich richt,
Het toekennen van een bescbikkingsmandaat, zoals besloten liggend
in de brief van 8 maart 1989, overschrijdt deze grenzen en komt
derhalve in strijd met artikel219, eerste lid, van de gemeentewet."
Sorns is voor mandaat een uitdrukkelijke
Voor mandaat aan ondergeschikten kan
van de Algemene bijstandswet.f? Buiten
ondergeschiktheid
kan worden gewezen

47
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grondslag in de wet aanwezig.
worden gewezen op artikel 29a
de sfeer van de hierarchische
op artikel 167 van het voorstel

Zie voor een beschrijving van de totstandkoming van dit artikel: rapport Abar biz.
42-43. Het artike1 is bij wet van 10 september 1970 (Stb. 1970,447) in de ABW opgenomen.

voor een nieuwe Gemeentewet, waarin de mogelijkheid tot mandate ring
van bevoegdheden aan wethouders is opgenomen.
Mandaat aan niet-ondergeschikten
Over het vereiste van een wettelijke grondslag voor mandaat aan nietondergeschikten wordt verschillend gedacht. Duk en het rapport Abar
zijn van oordeel dat hiervoor een wettelijke grondslag vereist is, zulks
omdat de mandans de verantwoordelijkheid
voor de mandataris moet
kunnen dragen.48 Scheltema daarentegen acht ook mandaat aan nietondergeschikten in beginsel zonder wettelijke grondslag mogeJijk, omdat
de mandans immers zelf uit kan maken of hij deze wijze van uitoefening
van bevoegdheden meer geschikt acht en of hij daarvoor de verantwoordelijkheid wenst te dragen. Deze vorm van mandaat is echter niet toelaatbaar als uit de wet voortvloeit dat de wetgever dit niet heeft gewild.49 Ook Van Wijk/Konijnenbelt
vindt mandaat aan niet-ondergeschikten zonder wettelijke grondslag aanvaardbaar, mits aan drie voorwaarden
is voldaan:
1. de mandataris moet het mandaat aanvaarden;
2. de gemandateerde bevoegdheid moet in de sfeer van de norma le bevoegdheden van de mandataris liggen;
3. de betrokken wettel~ke regeling mag zich niet tegen deze vorm van
mandatering verzetten.I
Uit enkele uitspraken van de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State in vreemdelingenzaken
blijkt dat de laatstgenoemde visies worden
gevolgd. Beslissingen op een verzoek ingevolge de Vreemdelingenwet om
vergunning tot vestiging, door het hoofd van de plaatselijke politie
genomen namens de staatssecretaris van Justitie vertoonden niet het
gebrek dat door een onbevoegd orgaan was beslist. Anders dan bij de
bevoegdheid tot verlening van een vergunning tot verblijf het geval is,
biedt de Vreemdelingenwet geen mogelijkheid tot delegatie van beslissingen omtrent vergunningen tot vestiging aan hoofden van de plaatselijke
politie. De machtiging om in deze gevallen namens de minister te beslissen, was bij circulaire verleend. Hoewel in casu was verzuimd te vermelden dat de beschikking door het hoofd van de plaatselijke politie "namens de minister (staatssecretaris)
van Justitie" was gegeven, werden
hieraan geen gevolgen verbonden omdat zich hier de figuur van geoorloofd mandaat van beschikkingsbevoegdheid voordeed. De Afdeling wijdde
hieraan in haar uitspraak van 19 december 1985 (AB 1986, 398, m.n. R.
Fernhout; tB/S, rubriek III, 668 m.n. Vonhogen) de volgende overweging:
"Daartoe wordt in aanmerking genomen dat ofschoon in dezen geen
wettelijke grondslag -de Vreemdelingenwet kent geen bepalingen
waarop de in het geding zijnde machtiging steunt- voor toepassing
48 W. Duk, a.w., bIz. 23, spreekt hier nog over eenstemmigheid in de literatuur. Zie
ook rapport Abar, bIz. 46-47.
49 M. Scheltema, a.w, 1975,bIz. 240.
50 H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., biz. 68.
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van de mandaatfiguur is aan te wijzen aan de Vreemdelingenwet
geen argument kan worden ontleend voor het oordeel dat deze
mandaatverlening daarmede in strijd is."
Deze overweging is door de Afdeling rechtspraak herhaald in haar uitspraken van 31 januari 1986 (Gst. 6819, 7, m.n. Kan) en van 24 februari
1986 (AB 1987, 190, m.n. R. Fernhout). Hieruit kan worden geconc1udeerd
dat een wettelijke grondslag voor mandaat aan niet-ondergeschikten
niet
vereist is. Voldoende is dat er geen wettelijke belernmeringen bestaan.
Uit de noot onder de laatstgenoemde uitspraak blijkt dat Fernhout uit
het oogpunt van zuivere bevoegdheidsverhoudingen
grote bezwaren heeft
tegen deze mandaatfiguur. Door de niet-hierarchische verhouding ontbreekt de bevoegdheid tot het geven van instructies, hetgeen toch een
wezenskenmerk van mandaat is. In casu is in de Vreemdelingenwet en de
daarop berustende gedelegeerde regelgeving een grondslag voor het geven
van aanwijzingen ter zake van deze gemandateerde bevoegdheid niet te
vinden. (Artikel 23 Voorschrift Vreemdelingen geeft uitsluitend een basis
voor aanwijzingen ten aanzien van gedelegeerde bevoegdheden op basis
van artikel 11 Vreemdelingenwet.)
Fernbout vindt deze mandaatfiguur,
anders dan de Afdeling, aIleen geoorloofd als er een wettelijke basis
voor het geven van algemene en bijzondere aanwijzing ten aanzien van
de uit te oefenen bevoegdbeid voorhanden is. In bet voorgaande is reeds
gesteld dat die wettelijke basis niet noodzakelijk is. Bij mandaat gaat de
verantwoordelijkheid
immers niet mee over. Om die verantwoordelijkheid
tot gelding te kunnen laten komen, moet de bevoegdheid tot bet geven
van instructies aanwezig worden geacht. Een verschil met mandaat aan
ondergeschikten
bestaat ten aanzien van de mogelijkheid om een opdracht te geven om van de in mandaat verleende bevoegdheid gebruik te
rnaken. Bij niet-ondergeschikten
is de mogelijkheid tot bet geven van
een opdracht niet aanwezig. Wil een mandataris verplicht worden een
kracbtens mandaat verleende bevoegdheid uit te oefenen dan zal die
verplichting een wettelijke basis nodig hebben.S
Aan het slot van deze paragraaf kan nog een korte oprnerking worden
gernaakt over mandaat aan zelfstandige bestuursorganen. Mandaat aan
zelfstandige bestuursorganen levert een gewrongen constructie op. Uit de
in hoofdstuk II gegeven definitie blijkt dar deze organen (bij de centrale
overheid) zelfstandig ten opzichte van de minister staan. Daarmee verdraagt zich niet dat de minister (als mandans) aan een zbo (als mandataris) aanwijzingen kan geven. Ook een eventuele basis biervoor in een
wettelijke regeling is niet goed denkbaar. Daarmee zou immers een
inbreuk op de zelfstandigbeid worden gemaakt.V
Voor zover relevant in het kader van deze studie kan de conc1usie
worden getrokken dat de mandataris niet een eigen rechtsbevoegdheid in
51 M. Scheltema, a.w. 1975, biz. 24l.
52 H. van der Sluijs, a.w., biz. 311.
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het bestuursrecht bezit, voor zover het de uitvoering van een gemandateerde bevoegdheid betreft.

IV.5

Bijzondere wijzen van bevoegdheidsverkrijging
bevoegdheid

IV.S.1

Bijzondere vormen van bevoegdheidsverkrijging

en verlies van

In de paragrafen IV.2 en IV.3 zijn de rechtsfiguren attributie en delegatie besproken als de meest voorkomende wijzen van bevoegdheidsverkrijging. Daarnaast kunnen nog enkele bijzondere vormen van bevoegdheidsverkrijging worden gesignaleerd, die een uitzondering op de algemene lijn betekenen. Aan deze bijzondere vormen wordt onder andere
aandacht besteed door Van Maarseveen. Hij onderscheidt vier wijzen van
bevoegdheidsverkrijging.P
Naast de reeds hiervoor besproken figuren
van toekenning (attributie) en overdracht (traditie, waaronder vallen
delegatie en mandaat) noemt hij nog toeeigening (occupatie) en overgang
(transitie). Voorbeelden van beide laatste vormen zijn schaars. Met
betrekking tot een voorbeeld van toeeigening van een bevoegdheid grijpt
hij terug op de bezetting van een land, en op de situatie van de Nederlandse regering in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als recent
voorbeeld noemt hij een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van 15
december 1977 (AB 1978, 263). Het betrof hier een bevoegdheid van de
raad van Amsterdam om te beslissen op het beroep dat door eigenaren
van een bouwwerk kan worden ingesteld tegen een aanschrijving op
grond van artikel 341 van de bouwverordening. De verordening kende
niet de bevoegdheid om in beroep te beslissen op aanschrijvingen welke
aan huurders waren gericht. Ter zake van een door huurders ingediend
beroepschrift had de raad weI beslist, hoewel formeel een bezwaarschrift
bij b. en w. had moeten worden ingediend. In beroep bij de Afdeling
leidde deze vormfout niet tot vernietiging van de beschikking. De Afdeling overwoog:
"Uit het feit dat b. en w. er mee instemmen dat verweerder (de
raad -CG) als beroepsinstantie optreedt in aangelegenheden als de
onderhavige, blijkt immers, dat zij zich niet het recht hebben
willen voorbehouden om zelf op een o.g.v. art. 7, tweede lid, Wet
Arob tegen hun aanschrijving in te dienen bezwaarschrift, te
beslissen.
De Afd. acht ten slotte geen strijd met de Woningwet of de
Gemeentewet aanwezig, daar deze wetten het in het leven roepen
van een beroepsgang als hier in het geding niet verbieden".

53

H. van Maarseveen,

a.w. 1989, biz. 73-75.
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De Afdeling rechtspraak is in het algemeen zeer terughoudend met het
accepteren van afwijkingen van de wettelijke bevoegdheidstoedeling. Deze
uitspraak vormt daarop een zeldzame uitzondering. Mijns inziens staat de
uitspraak op gespannen voet met het wetmatigheidsbeginseL In de hier
besproken casus zijn twee oplossingen mogelijk om de procedure op een
formeel juiste wijze te doen verlopen. In de eerste plaats is het mogelijk
dat een bezwaarschriftprocedure
ingevolge de Wet Arob bij b. en w. zou
worden gevolgd. In de tweede plaats is het mogelijk dat in de bouwverordening ook een beroepsmogelijkbeid voor huurders op de raad wordt
opgenomen.
De tweede bijzondere wijze van bevoegdheidsverkrijging, die door Van
Maarseveen wordt genoemd, is de transitie. Daarbij maakt hij nog onderscheid tussen overgang onder algemene titel en overgang onder bijzondere titel. Een voorbeeld van de eerste vorm biedt de overgang van bevoegdheden van het ene rechtssubject op het andere bij herindeling van
gemeenten. De Wet algemene regelen gemeentelijke indeling (Stb. 1984,
475) bevat ter zake bepalingen. Onder de tweede vorm bespreekt hij de
rechtsfiguren delegatie en mandaat.
Toeeigening en overgang zijn uitzonderlijke vormen van bevoegdheidsverkrijging. Deze beide vormen behoeven geen nadere bespreking in het
kader van het onderzoek naar de wijze waarop publiekrechtelijke rechtssubjecten hun bevoegdheid verkrijgen omdat zij niet goed passen binnen
de algenene lijn. In het rapport Abar wordt ook nog gewezen op een
bijzondere wijze van bevoegdheidsverkrijging.S
Hiermee wordt gedoeld
op de mogelijkheid dat een door de wetgever aan een orgaan toegekende
bevoegdheid kan worden overgeheveld naar een ander orgaan, niet door
eerstbedoeld orgaan maar door een derde. Als voorbeelden worden genoemd de Wet Autovervoer Goederen en de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart en de ter uitvoering daarvan vastgestelde algemene maatregelen van bestuur. De genoemde wetten maken het mogelijk dat krachtens algemene maatregel van bestuur bevoegdheden van de Commissie
vervoervergunningen
tot vergunningverlening door de minister worden
overgedragen aan andere instanties dan die welke in de wet als vergunning verlenend orgaan zijn aangewezen. In dit verband zou ook nog
kunnen worden gedacht aan de bevoegdheid van de gemeenteraad om
bevoegdheden van b. en w. (met toestemming van dat college) aan een
commissie over te dragen. De bier be doe Ide vorm van bevoegdheidsverkrijging zou als een speciale vorm van delegatie kunnen worden
aangemerkt nu er immers sprake is van overdracht, zij het door een
derde. Konijnenbelt gebruikt voor deze vorm van delegatie de term
"alieno-delegatie'Pf
Voor subdelegatie, d.w.z. de overdracht van een bevoegdbeid door een
delegataris aan derden, gelden dezelfde regels als voor delegatie. Deze
vorm behoeft daarom geen nadere bespreking.
54 Rapport Abar, bIz. 11. Ook W. Duk, a.w., biz. 19 en in diens voetspoor H.D. van
Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., biz. 65, ontlenen aan dit rapport hun voorbeelden.
55 H.D. van WijkjW. Konijnenbelt, a.w. blz.65.
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Een laatste opmerking die over de wijze van bevoegdheidsverkrijging
in
het bestuursrecht wordt gemaakt, heeft betrekking op impliciete bevoegdheden. In de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is gewezen op
de eis van wetmatigheid van bestuur voor de bevoegdheden, die een
overheidsorgaan in staat stell en vrijheidsbeperkende
maatregelen voor
burgers te nemen. In het vorige boofdstuk is gebleken dat een bestuursrechtelijke bevoegdbeid niet altijd is terug te voeren op een wettelijke
grondslag. Zoals we gezien bebben, geldt dit met name voor presterende
overbeidsfuncties, zoals bij voorbeeld subsidiering. Eveneens bleek in bet
vorige hoofdstuk dat de Afdeling rechtspraak soms bereid is de uitvoering van een publieke taak als een voldoende grondslag aan te merken. Zowel bij het ontbreken van een wettelijke bevoegdheidsgrondslag
als bij bet afleiden van een bevoegdheid uit een publieke taak zou
kunnen worden gesproken van impliciete bevoegdheid (zie voor een
uitgebreide bespreking paragraaf 111.4). Omwille van de rechtszekerbeid is
bet gewenst dat een impliciete bestuursbevoegdbeid
niet snel wordt
aangenomen. De waarborgen die het legaliteitsbeginsel biedt, dienen in
het geval van buitenwettelijke bestuursbevoegdheden
volgens Van Male
adequaat gecompenseerd te worden door rechtspraak.X
IV.5.2

Verlies van bevoegdheid

Na de normale en bijzondere wijzen van bevoegdheidsverkrijging
te
bebben besproken, past thans nog een enkele opmerking over het verlies
van publiekrecbtelijke
bevoegdheden.V In het algemeen geldt dat een
rechtssubject zijn bevoegdbeid verliest als de titel waarop die bevoegdheid berust teloor gaat, bij voorbeeld als een wet wordt ingetrokken
waarin een bevoegdheid aan een rechtssubject werd geattribueerd. Een
delegans kan zijn bevoegdbeid bovendien kwijtraken als hij van de
mogelijkheid tot delegatie gebruik heeft gemaakt. De delegataris daarentegen verliest zijn bevoegdheid doordat de delegans de delegatie intrekt.
In bijzondere gevallen is het denkbaar dat een bevoegdheid door tijdsverloop verloren gaat als de bevoegdheidsuitoefening
aan een bepaalde
termijn is gebonden of als het een eenmalige bevoegdheid betreft.
Naast deze mogelijkbeden noemt Van Maarseveen nog twee bijzondere
figuren die betrekking hebben op verlies van bevoegdbeden.58 De eerste
figuur is onbruik (disusie); daarvan is sprake als een rechtssubject
gedurende geruime tijd geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid. Deze
mogelijkheid van bevoegdheidsverlies mag tbeoretisch wellicht bestaan, in
de praktijk zijn mij geen voorbeelden uit jurisprudentie bekend, waaruit
blijkt dat op deze wijze een bevoegdheid werd verloren. Een vergelijking
met bet meer gangbare begrip rechtsverwerking wordt niet gemaakt. Dit
kan worden omschreven als: bet door eigen toedoen van het bestuursor56 R.M. van Male, a.w. 1989,bIz. 8 (zie noot 22 aldaar).
De beschouwing over het verlies van bevoegdheden is in hoofdzaak ontleend aan H.
van Maarseveen, a.w. 1989,blz. 75-77.
58 Ibidem, biz. 76.
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gaan verliezen van een recht om van een bevoegdheid gebruik te maken. 59 Ten aanzien hiervan kan worden opgemerkt dat het verlies van
de bevoegdheid uitsluitend be trekking heeft op een concreet geval. Het
verlies van een bevoegdbeid door bet bestuursorgaan kan dus niet door
een ieder worden ingeroepen. Als tweede vorm van bevoegdbeidsverlies
wordt genoemd het opgeven (derelictie) van een bevoegdheid. Als voorbeeld noemt Van Maarseveen de bardheidsc1ausule in bet belastingrecbt
kracbtens welke de inspecteur beffing van belasting acbterwege kan
laten. Ook dit beeft ecbter uitsluitend betrekking op een concreet geval.
Het opgeven van de bevoegdbeid geldt niet in zijn algemeenheid. Het
uitdrukkelijk afstand doen van een bevoegdbeid bangt nauw samen met
de beleidsvrijbeid van bestuursorganen. Bij volstrekt gebonden bevoegdbeden is het afstand doen niet mogelijk. Bij meer vrije bevoegdheden is
die mogelijkheid niet uitgesloten, maar de aanvaardbaarbeid
zal van tal
van factoren afbankelijk zijn. Van Maarseveen noemt de Landsmeerarresten (HR 4 januari 1963, NJ 1964, 202-204) als voorbeeld, waaruit
blijkt dat derelictie slecbts een voorwaardelijke rechtsgeldigbeid beeft.
Wat daarmee wordt bedoeld, legt Van Maarseveen niet uit. Wellicht wil
hij daarmee illustreren dat een bevoegdbeid waarvan afstand is gedaan,
kan worden berroepen als zicb bijzondere omstandigbeden voordoen. Deze
tweede wijze kan mijns inziens ook niet worden bescbouwd als een wijze
van bevoegdheidsverlies.
Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat door
afstand van bevoegdbeid onder omstandigbeden in individuele gevallen de
uitoefening van die bevoegdbeid niet meer mogelijk is. Van een absoluut
verlies van de bevoegdbeid is geen sprake. Het publiekrecbtelijke recbtssubject behoudt de bevoegdheid, zoals die door middel van attributie of
delegatie is verkregen.

IV.6

Samenvatting en conclusies

De pubIiekrechtelijke
rechtssubjecten die op een van de biervoor genoemde wijzen hun bevoegdbeid bebben verkregen, zijn bet toerekeningspunt voor de gevolgen van de bevoegdheidsuitoefening.
Zij zijn zelfstandig partij in een bestuursrecbtelijke
recbtsbetrekking. Die zelfstandige
positie is onder meer van be lang voor de beantwoording van de vraag
welk rechtssubject ter zake van geschi11en over de bevoegdheidsuitoefening in recbte dient te worden betrokken. Hierop zal in bet volgende
hoofdstuk nader worden ingegaan.
Vaor de recbtsgeldige tatstandkoming van bestuursrecbtelijke
recbtsbetrekkingen dient bet recbtssubject te bandelen binnen de eigen competentiesfeer. Deze wordt bepaald door de formele en de materiele kant
van de bevoegdheidsvraag. Het formele aspect beeft betrekking op de
wijze van bevoegdbeidsverkrijging.
Hiervoor geldt in bet algemeen het
59 Voor een uitgebreide beschouwing over dit onderwerp wordt verwezen naar M.
Scheltema en W. Konijnenbelt, De rechtsverwerking in het administratieve recht,
Geschriften voor de Vereniging voor Administratief Recht LXXIV (1975).
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wetmatigheidsbeginsel als uitgangspunt. Het materiele aspect ziet op de
inhoudelijke normering van de bevoegdheid. Gezien de grote diversiteit
van bevoegdheden is op dat laatste aspect in dit hoofdstuk niet ingegaan. Een algemene beschouwing over de aard en de kenmerken van de
publiekrechtelijke bevoegdheid is in het vorige hoofdstuk gegeven.
De wijze van bevoegdheidsverkrijging -het formele aspect- wordt in dit
hoofdstuk be licht, waarbij de nadruk ligt op de twee meest voorkomende
vormen: namelijk attributie en delegatie. De eerste vorm houdt een
rechtstreekse bevoegdheidstoedeling door de wet in. In paragraaf 2 is de
attributie van bevoegdheden aan organen van openbare lichamen, aan
gedeconcentreerde ambten en aan zbo's besproken. De tweede vorm is de
overdracht van de bevoegdheid krachtens een uitdrukkelijk daartoe in de
wet opgenomen mogelijkheid.
Zowel bij attributie als bij delegatie wordt algemeen aanvaard dat voor
de uitoefening van de bevoegdheid algemene aanwijzingen aan ondergeschikten kunnen worden gegeven. Met betrekking tot de beantwoording
van de vraag of ook bijzondere aanwijzingen kunnen worden gegeven,
wordt in de literatuur geen eensluidend standpunt ingenomen.v" Deze
bevoegdheid acht ik aanvaardbaar voor zover deze voortvloeit uit een
hierarchische relatie en er geen inbreuk wordt gemaakt op de eigen
verantwoordelijkheid
van het bevoegde rechtssubject. Zoals door Scheltema in zijn advies aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de "Wibo
van der Linde-affaire" wordt bepleit, verdient het de voorkeur in een
wet vast te leggen dat niet in individuele gevallen zal worden ingegrepen, tenzij dit geschiedt door een algemene aanwijzing die mede soortgelijke gevallen omvat. Ten aanzien van zelfstandige bestuursorganen
is
zo'n aanwijzingsbevoegdheid in concreto niet aanwezig omdat een hierarchische relatie ontbreekt.
Geconcludeerd kan worden dat de rechtssubjecten die krachtens attributie of delegatie over bestuursrechtelijke
bevoegdheden
beschikken
rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht hebben.
De functie van de rechtsfiguur mandaat verschilt van die van attributie
en van delegatie. In beide laatstgenoemde gevallen gaat het om een wijze
van bevoegdheidsverkrijging
waaruit een zelfstandige positie voor het
rechtssubject voortvloeit. Bij mandaat daarentegen gaat het niet om
(een zelfstandige) rechtsbevoegdheid maar uitsluitend om een bevoegdheid
om te handelen namens het rechtsbevoegde subject. Een mandataris
heeft, voor zover het de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid
betreft, geen rechtsbevoegdheid doch uitsluitend handelingsbevoegdheid.
Uit het feit dat de verantwoordelijkheid voor de bevoegdheidsuitoefening
bij de mandans blijft berusten, vloeit reeds voort dat deze algemene en
concrete aanwijzingen kan geven. In verband met de bevoegdheidsuitoefening, die in het volgende hoofdstuk aan de orde komt, is ook aandacht aan deze rechtsfiguur besteed.
Uit het voorgaande vloeit voort dat het onderscheid tussen delegatie en
mandaat onder andere van be lang is voor de toerekening van bepaalde
60 Kortheidshalve wordt verwezen naar de in paragraaf IV.3 genoemde literatuur.
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bandelingen aan een recbtssubject. Uit de besproken jurisprudentie is
gebleken dat dit onderscbeid goed in het oog dient te worden gebouden
in verband met de daaraan verbonden rechtsgevolgen.
Vit het voorgaande kan worden geconc1udeerd dat attributie en delegatie
de meest voorkomende vormen van bevoegdbeidsverkrijging zijn. Het
gevolg hiervan is dat rechtssubjecten, die op deze wijze hun bevoegdheid
hebben verkregen, in het bestuursrecht kunnen worden aangemerkt als
zelfstandige dragers van rechten en plichten. Zij worden daardoor een
recbtssubject waaraan de gevolgen van de bestuursrechtelijke rechtshandelingen kunnen worden toegerekend.
De rechtsfiguur mandaat, waaraan eveneens aandacbt is besteed, is met
name van belang voor de bandelingsbevoegdheid. Mandatarissen kunnen
krachtens bet ben verleende mandaat weI bevoegdbeden uitoefenen, maar
de gevolgen daarvan worden aan een ander rechtssubject (de mandans)
toegerekend. Van een bestuursrechtelijke zelfstandigheid van de mandataris is daarom geen sprake.
De gevolgen van een bevoegdheidsgebrek ten gevolge van onjuiste delegatie of mandaat komen in het volgende hoofdstuk aan de orde, waarin
de bevoegdheidsuitoefening centraal zal staan.
Gezien de gesignaleerde onduidelijkheden, met name ten aanzien van het
gebruik van de rechtsfiguren delegatie en mandaat, verdient het aanbeveling om bij de herziening van bestaande wetgeving en bij het ontwerpen
van nieuwe wetgeving uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de rechtsfiguren waarmee bestuursbevoegdbeden kunnen worden overgedragen of
opgedragen. Een consistent gebruik van terminologie is noodzakelijk om
meer helderheid te bieden. Twijfel over de interpretatie van jurisprudentie, zoals in paragraaf 4 verwoord, kan hiermee worden voorkomen en de
rechtszekerheid van de burger is hiermee gediend.
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HOOFDSTUK V

BEVOEGDHEIDSUITOEFENING

V.I

Inleiding

Ten behoeve van de bepaling van de inhoud van het begrip rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht zijn in de voorgaande hoofdstukken drie
deelvragen onderzocht. Achtereenvolgens is besproken welke rechtssubjecten als publiekrechtelijke recbtssubjecten kunnen worden aangemerkt,
wat onder publiekrechtelijke
bevoegdheid kan worden verstaan en op
welke wijze deze bevoegdbeden kunnen worden verkregen. De in hoofdstuk II besproken categorieen publiekrechtelijke rechtssubjecten, die op
een van de besproken wijzen een bestuursrechtelijke bevoegdheid bebben
verkregen, kunnen als zelfstandige dragers van bestuursrechtelijke
rechten en plichten worden aangemerkt. De erkenning van de zelfstandige
positie in het bestuursrecht is van belang voor de bevoegdheidsuitoefening. De bevoegdheidsuitoefening
vormt het onderwerp dat in dit hoofdstuk zal worden besproken. Daarbij zal de positie van de publiekrechteJijke recbtssubjecten vanuit twee invalshoeken centraal staan. In de
eerste plaats wordt de positie van de publiekrechtelijke rechtssubjecten
in verschillende bestuursrecbtelijke
rechtsbetrekkingen
besproken (paragraaf 2). In de tweede plaats komt de positie van publiekrechtelijke
rechtssubjecten in geschillen aan de orde (paragraaf 3).
Ten aanzien van het eerste onderwerp is het van belang de in hoofdstuk
III gegeven beschouwing van Vegting over de uitoefening van bevoegdheden door publiekrechtelijke
rechtssubjecten in herinnering te roepen.!
Hij maakte hierin een tweedeling: in de eerste plaats de bevoegdheden
tot het verrichten van handelingen, welke wijziging brengen in het voor
de recbtsgenoten, voor derden, geldende recht en in de tweede plaats
bevoegdheden tot bet verrichten van beschikkingsdaden ten aanzien van
het vermogen of bepaalde delen van het vermogen van een overheidslichaam en/of bet verricbten van rechtsbandelingen waarbij de mogelijke
vermogensrecbtelijke gevolgen aan het openbaar lichaam worden toegerekend. Beide vormen van bevoegdheidsuitoefening
zijn in het kader van
dit onderzoek in enge zin opgevat. Onder de eerste vorm valt niet de
bevoegdheid tot het vasts tell en van algemene regels. Onder de tweede
vorm valt niet de bevoegdheid om namens het overheidslichaam privaatrechtelijke rechtshandelingen
te verrichten. Deze laatste vorm van
bevoegdheidsuitoefening
zou privaatrechtelijk als handelingsbevoegdheid
kunnen worden aangeduid. Alsdan wordt door het rechtssubject gehandeld
1

Zie hoofdstuk III.2; Vegting, a.w., bIz. 170-171.
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als vertegenwoordiger
van het rechtspersoonlijkheid
bezittend openbaar
lichaam, dat het toerekeningspunt is voor de vermogensrechtelijke gevolgen van de handeling.?
Deze privaatrechtelijke
benaderingswijze dient goed onderscheiden te
worden van de publiekrechtelijke. Voor bestuursrechtelijke rechtshandelingen is het publiekrechtelijk rechtssubject rechtsbevoegd, d.w.z. toerekeningspunt. De handelingsbevoegdheid
in het bestuursrecht zal in de
meeste gevallen samenvallen met de rechtsbevoegdheid. Dat is met name
het geval bij de bevoegdheden
die krachtens attributie of delegatie
worden uitgeoefend. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de
rechtsbevoegdheid en de handelingsbevoegdheid bij mandaat niet samenvallen. De mandataris is uitsluitend handelingsbevoegd.
lllustratief voor de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden is
ook het beeld dat Ten Berge schetst.I
"Er zijn bevoegdheden waarvan de uitoefening publiekrechtelijke
rechtsgevolgen voor burgers met zich brengt en bevoegdheden die
gericht zijn op het tot stand brengen van privaatrechtelijke
rechtsgevolgen. Daarnaast zijn er bevoegdheden die geen rechtsgevolgen hebben voor burgers, maar weI voor andere overheidsorganen. Tenslotte zijn er bevoegdheden waarvan de uitoefening
niet direct gericht is op het teweegbrengen van rechtsgevolgen. AI
deze soorten bevoegdheden zijn voor een benadering vanuit het
organisatierecht relevant. Van al deze bevoegdheden kan bovendien
worden gezegd dat zij hun directe grondslag vinden in een
publiekrechtelijk voorschrift."
Hier wordt echter aIleen die vorm van bevoegdheidsuitoefening
door
publiekrechtelijke
rechtssubjecten
besproken die: a) niet omvat het
vaststellen van algemene regels; b) niet omvat het verrichten van feitelijke handelingen; en c) niet door de aan het privaatrecht ontleende
rechtsregels wordt beheerst. In paragraaf 2 van dit hoofdstuk zal daarvoor het begrip rechtsbetrekking als uitgangspunt worden genomen.
Het gebruik van het begrip rechtsbetrekking om de rechtens bestaande
relatie tussen twee of meer rechtssubjecten aan te geven is niet exclusief voor het bestuursrecht. Rechtsbetrekkingen
spelen een belangrijke
rol in aIle delen van de rechtsorde. Het begrip komt bij voorbeeld ook
voor in artikel 112 van de Grondwet en in artikel 3.2.3a van het Nieuw
Burgerlijk Wetboek. Binnen het geschetste kader van dit onderzoek zullen rechtsbetrekkingen
uitsluitend worden belicht vanuit het vraagstuk
naar de plaats van de publiekrechtelijke
rechtssubjecten
binnen de
rechtsbetrekking.
Er wordt uitsluitend gekeken naar de rechtssubjecten
die aan de kant van de overheid partij zijn in de rechtsbetrekking.
2

3

WA.M. van Schendel, Vertegenwoordiging in privaatrecht en bestuursrecht, prft.
Leiden 1982, biz. 137 e.v. onderscheidt de bevoegdheid t.a.v. het verrichten van
bestuursrechtelijke rechtshandelingen in rechtsbevoegdheid (d.w.z. het zijn van
toerekeningspunt van de -financiele- gevolgen van de bestuurshandelingen) en handelingsbevoegdheid (d.w.z. de bevoegdheid om de handeling te verrichten).
J.BJ.M. ten Berge, Decentraliseren met commissies, prft. Utrecht 1978,biz. 116.
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Daarbij komt dus niet de inhoud of de normering van de rechtsbetrekking expliciet aan de orde. De rechtsbevoegdheid van de publiekrechtelijke rechtssubjecten vloeit niet uit de rechtsbetrekkingen voort, maar
is een voorwaarde voor het ontstaan daarvan. Dus pas wanneer een
rechtssubject rechtsbevoegd is, kunnen er rechtsbetrekkingen
ontstaan.
Al naar gelang de striktheid van de wettelijke normering kunnen de
publiekrechtelijke
rechtssubjecten
aan de rechtsbetrekkingen
nader
inhoud geven.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2.1 zal een korte
theoretische
beschouwing over publiekrechtelijke
rechtsbetrekkingen
worden gegeven. Vervolgens komen verschillende soorten rechtsbetrekkingen, bezien vanuit het rechtssubject, aan de orde. De in het bestuursrecht meest besproken rechtsbetrekking is die tussen bestuursorgaan en
burger (paragraaf 2.2). Zeals uit het voorgaande is gebleken worden er
ook bestuursrechtelijke bevoegdheden uitgeoefend die uitsluitend rechtsgevolgen hebben voor andere overheidsorganen. Ook hiervoor kan het
begrip rechtsbetrekking
worden gebruikt. In paragraaf 2.3 zullen de
rechtsbetrekkingen
tussen de organen van de verschillende openbare
lichamen worden belicht. Rechtsbetrekkingen tussen organen van hetzelfde openbaar lichaam komen in paragraaf 2.4 aan de orde.
Omdat publiekrechtelijke
rechtssubjecten als toerekeningspunt
voor de
rechtshandeling worden beschouwd, is het ook van belang om de procesrechtelijke zelfstandigheid nader te onderzoeken. Imrners de uitoefening
van een bevoegdheid door een publiekrechtelijk rechtssubject heeft ook
gevolgen voor de rechtsbescherming. Een aantal algemene bestuursrechtelijke wetten kent als eerste vereiste dat de bestuurshandeling moet zijn
verricht door een administratief orgaan, bij voorbeeld artikel 1, Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, artikel 1, Wet openbaarheid van bestuur, artikel 1, Wet Nationale ombudsman. De positie van
publiekrechtelijke
rechtssubjecten
als procespartij zal in paragraaf 3
uitgebreid worden besproken. Daar zal tevens een korte interne rechtsvergelijking worden gemaakt met de positie van de overheid in het
burgerlijk procesrecht. In paragraaf 4 zal aandacht worden besteed aan
bevoegdheidsgebreken.
Tot slot volgt een paragraaf waarin de belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk worden samengevat.

V.2

Rechtsbetrekkingen

V.2.1

Een korte theoretische beschouwing

Indien publiekrechtelijke rechtssubjecten bevoegdheden uitoefenen, ontstaan daardoor juridische relaties met andere rechtssubjecten. In een
klassieke benadering van het bestuursrecht wordt het eenzijdige karakter
van deze bevoegdheidsuitoefening
benadrukt. Een verklaring voor deze
visie, alsmede een omschrijving van een mod erne visie op het bestuursrecht wordt door De Jong in zijn proefschrift gegeven. Het eenzijdig
benadrukken van de toekenning van bevoegdheden aan bestuursorganen in
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de wetgeving vindt zijn oorsprong in een uit de vorige eeuw stammende
gedachte volgens welke de eenzijdig handelende overheid slechts aan de
wet gebonden was en voor het overige binnen de door de hogere overheidsorganen en de volksvertegenwoordiging
gestelde grenzen vrij was.
Er valt echter een ontwikkeling te signaleren, die door De long met de
term subjectiveringstendens
wordt aangeduid. Dit houdt in dat tussen
bestuursorganen
en burgers het bestaan van wederzijdse rechten en
plichten wordt erkend. De traditionele
eenzijdigheid wordt hiermee
doorbroken doordat tegenover de bevoegdheden van bestuursorganen een
subjectief recht van de burgers op een behoorlijke beslissing moet
worden aangenomen." Deze wederkerigheid wordt tot uitdrukking gebracht door de relatie tussen bestuursorgaan en burger als een rechtsbetrekking aan te duiden.
Het gebruik van het begrip rechtsbetrekking ter aanduiding van juridische relaties tussen burgers en publiekrechtelijke
rechtssubjecten
en
tussen publiekrechtelijke
rechtssubjecten onderling heeft in de theorie
van het Nederlandse bestuursrecht tot voor kort weinig aandacht gekregen. Voor zover die aandacht er weI is, zal daarop in deze en de volgende subparagraaf worden ingegaan. In deze paragraaf wordt het begrip
rechtsbetrekking
gebruikt omdat het uitstekend geschikt is voor de
analyse van de juridische relaties tussen verschillende rechtssubjecten.
Voor de hier gekozen benadering wordt aansluiting gezocht bij de theorievorming door de Duitse bestuursrechtjurist Achterberg.I De rechtsbetrekking wordt door hem omschreven als "die rechtsnormgestaltete
Beziehung zwischen zwei oder mehreren Subjekten". Deze kunnen worden
onderscheiden in bipolaire en multipolaire rechtsbetrekkingen, afbankelijk
van het aantal rechtssubjecten dat zich aan een of beide zijden van de
rechtsbetrekking bevindt. Voorts kan naar inhoud worden onderscheiden
in heteronoom en in autonoom bepaalde rechtsbetrekkingen.
De inhoud
van de eerste categorie wordt rechtstreeks bepaald door van toepassing
zijnde rechtsnormen. Bij de autonome rechtsbetrekkingen
daarentegen
blijft er ruimte voor een nadere invulling door de rechtssubjecten; de
inhoud is dan dus niet voUedig door rechtsnormen bepaald.
In hoofdstuk VII zal nader op de ontwikkeling van deze theorie in het
Duitse bestuursrecht worden ingegaan. Thans keren we terug naar de
aandacht die het begrip rechtsbetrekking in het Nederlandse bestuursrecht heeft gekregen.
De rechtsbetrekking in het bestuursrecht is door Vegting in 1954 in zijn
handboek als voIgt omschreven: "Administratieve rechtsbetrekkingen zijn,
evenals de betrekkingen
geregeld in strafrecht en burgerlijk- en
strafprocesrecht, niet door het privaatrecht beheerste rechtsbetrekkingen
waarbij hetzij het tot een prestatie gerechtigde rechtssubject, hetzij het
4
S
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J.P. de Jong, a.w., bIz. 81.
N. Achterberg, Die Rechtsordnung ais Rechtsverhaltnisordnung, Berlin 1982, bIz. 31
e.v. In het hoofdstuk over Duitsland in dee I B van deze studie zal uitgebreider op
deze theorie worden ingegaan.

tot een prestatie verplichte dan wei beide rechtssubjecten een overheidsorgaan vormen.v
De eerste vraag die Vegting hieruit afleidt, en die ook in dit onderzoek
mede centraal staat, is: wanneer moet een rechtssubject als overheidsorgaan worden beschouwd? Daarvan is, in de woorden van Vegting, sprake
als een publiekrechtelijk rechtssubject over de bevoegdheid beschikt om
door zijn handelen wijziging te brengen in het objectieve recht voor
derden of beschikkingshandelingen
kan verrichten ter zake van enig
vermogen van een overheidslichaam. Het overheidsorgaan is daardoor
persoon in het publiekrecht. Vegting gebruikt hiervoor dus een publiekrechtelijke rechtspersoonsbegrip.
In de voorgaande hoofdstukken is aan
de visie van Vegting reeds aandacht besteed. In afwijking van de door
Vegting gebruikte terminologie wordt in deze studie de voorkeur gegeven
aan het gebruik van het begrip rechtsbevoegdheid ter aanduiding van de
zelfstandige dragers van bestuursrechtelijke
rechten en plichten (zie
paragraaf 11.4).
De hiervoor gegeven omschrijving van het begrip rechtsbetrekking biedt
een aanknopingspunt om een onderscheid in verschillende typen rechtsbetrekkingen te maken naar de rechtssubjecten die daarin partij kunnen
zijn. Niet alleen rechtsbetrekkingen tussen bestuur en burger, maar ook
rechtsbetrekkingen
tussen publiekrechtelijke
rechtssubjecten
onderling
zullen in de volgende subparagrafen aan de orde komen.
De rechtsbetrekkingen waarbij een publiekrechtelijk rechtssubject is betrokken, onderscheiden
zich van rechtsbetrekkingen
tussen burgers
onder ling. Donner heeft dit onderscheid in de vierde druk van het Algemeen deel van het Nederlands bestuursrecht in twee kenmerken uitgewerkt.? In de eerste plaats doen deze rechtsbetrekkingen
zich voor
binnen het raam van een georganiseerd verb and, waarbij het bestaan niet
afhankelijk is van de wil hetzij van de betrokken burger hetzij van het
betrokken bestuursambt. Haar oorzaak wordt volgens Donner gevonden in
de regel van het verband, of anders gezegd, in een objectieve rechtsorde
die het effect van de verschillende rechtshandelingen
en rechtsfeiten
beslissend bepaalt. Wat het rechtsgevolg van een publiekrechtelijke
rechtshandeling is, wordt niet aan de hand van de bedoelingen of uitspraken van de rechtssubjecten bepaald, maar door de uitlegging en
toe passing van geschreven en ongeschreven regels van objectief recht. In
de tweede plaats noemt Donner als kenmerk dat deze rechtsbetrekkingen
niet omkeerbaar zijn, zoals in het burgerlijk recht, waar dezelfde personen nu eens koper, dan weer verkoper, nu eens werkgever, dan weer
werknemer kunnen zijn. Hoewel voor publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen de wederkerigheid als een kenmerk wordt genoemd, zijn de rechten
van het bestuursambt van geheel andere aard dan die van de burger.
6
7

W.G. Vegting, a.w., bIz. 169.
A.M. Donner, a.w. 1974, hoofdstuk VIII (bIz. 221 e.v). In de vijfde druk (1987) laat
Donner in het corresponderende
hoofdstuk een theoretische beschouwing over de
rechtsbetrekking
achterwege. Hij bespreekt aileen de rechtsfiguren beschikking en
overeenkomst.
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Binnen de wettelijke grenzen kan de burger zelf beslissen op welke wijze
hij van zijn reehten gebruik zal maken. Het bestuursambt heeft, zoals we
in hoofdstuk m hebben gezien, die vrijheid met. Bestuursreehtelijke
bevoegdheden moe ten worden uitgeoefend ter behartiging van algemene
belangen.
Indien een reehtsbetrekking kan worden gekwalifieeerd als bestuursrechtelijk, dan heeft dit ook gevolgen voor de openstaande rechtsbeschermingsmogelijkheden.S Voor de toegang tot een administratieve reehter
geldt als eerste vereiste dat er sprake moet zijn van een handeling
afkomstig van een publiekreehtelijk reehtssubjeet. Vervolgens wordt pas
de aard van de handeling zelf beoordeeld, bij voorbeeld of er sprake is
van een besehikking. Deze twee "doorlaatposten" komen we tegen in de
Wet Arob, respeetievelijk in art. 1 en art. 2. Vaak wordt de eerste toets
niet seherp onderseheiden van de vraag of er weI sprake is van een
besehikking. Het oordeel of er sprake is van een besluit afkomstig van
een publiekreehtelijk reehtssubjeet valt dan samen met het oordeel over
het karakter van het besluit zelf.? Voor een goed begrip van de rechtsbevoegdheid is het eehter zinvol om beide elementen te onderseheiden.
Als een beslissing niet afkomstig is van een bestuursambt (art. 1) behoeft het karakter (art. 2) met meer te worden onderzoeht. De rechtsbevoegdheid van het publiekreehtelijk reehtssubjeet is een eerste vereiste
voor het totstandkomen van reehtsbetrekkingen. Op de gevolgen van
onbevoegdheid van het publiekreehteIijk reehtssubjeet wordt in paragraaf
4 van dit hoofdstuk ingegaan.
Alvorens nader in te gaan op de versehillende soorten bestuursreehtelijke
reehtsbetrekkingen wordt opgemerkt dat in de moderne bestuursrechtelijke literatuur de rechtsbetrekkingentheorie vaker wordt gebruikt.
Behalve in de in de volgende subparagraaf te bespreken memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursreeht
gebruiken ook Hirsch Ballin en Visser het begrip rechtsbetrekking ter
aanduiding van juridische relaties tussen burger en bestuursambt en
tussen bestuursambten onderling.lv
De benadering van het bestuursreeht vanuit de invalshoek der rechtsbetrekkingen heeft als voordelen de systematiek en de duidelijkheid. De
Haan heeft opgemerkt dat het nadeel schuilt in het feit dat bepaalde
Kortheidshalve spreek ik mer over rechtsbescberming. Ook de voorziening die de
Nationale ombudsman kan bieden is hier van belang. Bij rechtsbetrekkingen tussen
bestuursambten kunnen ook toezichtsrelaties een rol spelen.
9 Zie JA. Borman in noot onder AR 7 april 1978, AB 1978,474 en HJ. de Ru in noot
onder VzAR 19 maart 1981, AB 1982, 411. Beide uitspraken zijn in hoofdstuk m
reeds besproken.
10 E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofi.e en Rechtstheorie 1982, biz. 105-111. E.M.H.
Hirsch Ballin, Het grondrecht op behoorlijke rechtspraak in bet Nederlandse administratieve recht, Preadvies Nederlandse Juristenvereniging 1983, deel I, tweede stuk,
Zwolle 1983, biz. 58 e.v.; B.L.W. Visser, Toezicht in bestuurlijke rechtsverhoudingen,
prft. Groningen 1986,Kluwer Deventer 1986,bIz. 12 e.v.
8
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verschijnselen hierdoor buiten beschouwing moe ten blijven, omdat ze
geen of onduidelijke rechtsbetrekkingen in het leven roepen, terwijl ze
toch voor de bestuursfunctie van belang zijn en onderwerp van bestuursrechtelijke regeling kunnen zijn. AJs voorbeelden noemt hij indicatieve
planning, inspraak en bestuursovereenkomsten.U
Ook Van der Hoeven
beeft erop gewezen dat bet streven van Vegting om het bestuur te
begrijpen als rechtsverscbijnsel met als kern de rechtsbetrekking,
niet
steeds kan overtuigen. AJs voorbeeld wordt de overheidssubsidie genoemd,
die door Vegting als een zelfstandig instrument ter verzorging van
gemeenschapsbelangen wordt behandeld. Hij doet dit vanuit bet gezichtspunt van de door de subsidiering gescbapen rechtsbetrekking. Die rechtsbetrekking wordt naar de visie van Vegting, ook bij de geheel vrije
eenrnalige subsidie, naar haar inboud door de wetgever geheel of grotendeels bepaald. Wil men aan de gesubsidieerden enige vrijheid van beweging geven, dan zal de bevoegde wetgever daarvoor moeten zorgen. Hier
signaleert Van der Hoeven een, wat hij noemt, ondoorzichtige plek in
Vegtings overigens zo heldere systeem: de subsidieverhouding ontstaat in
zijn visie kracbtens vrije wil van bet bestuursorgaan, onverplicht en dus
niet krachtens een recbtsbetrekking. Er ontstaat bierdoor geen andere
aanspraak dan voor zover bet bestuursorgaan wil en zolang het dit wi!.
Volgens Van der Hoeven is er dan van een rechtsbetrekking geen sprake
en heeft deze zeker niet de beslissende betekenis die Vegting haar als
bestuursrechtelijk
verschijnsel toekent.12 Bij Van der Hoevens kritiek
op het door Vegting gebruikte begrip rechtsbetrekking kunnen enkele
kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats bestaat de mogelijkheid dat subsidie-aanspraken rechtstreeks uit een algemeen verbindend
voorschrift voortvloeien. In de tweede plaats ontstaat door een subsidieverhouding een rechtsbetrekking. Het gevolg hiervan is dat weigering van
een subsidie of intrekking daarvan slechts beperkt geoorloofd is. Het bestuursorgaan is daarbij gebonden aan de wet en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daaruit blijkt dat de subsidiegever wel
rekening dient te bouden met de belangen van de subsidie-aanvrager.
Door dit element van wederkerigheid is het begrip rechtsbetrekking wel
bruikbaar ter aanduiding van subsidieverboudingen.
Hirsch Ballin heeft opgemerkt dat het concept van de rechtsbetrekking
niet dat van de rechtshandelingen zoals beschikkingen, overeenkomsten
en sommige plannen vervangt, maar dat bet de min of meer duurzame,
door het recht gedefinieerde relaties, waarvan de inhoud afhangt van
rechtens relevante gebeurtenissen zoals bet geven van beschikkingen en
het verrichten van rechtshandelingen
(naast andere gebeurtenissen, bij
voorbeeld uitspraken die beschermenswaardige verwachtingen wekken en
feitelijke voorvallen) tbematiseert. Het concept van de zich ontwikkelende rechtsbetrekking stelt de dynamiek van het recht centraal.P De
11 P. de Haan c.s., a.w. 1986deell, biz. 7.
12 J. van der Hoeven, De drie dimensies van het bestuursrecht, Reeks van de Vereniging voor Adrninistratief Recht, nr. 100, 1989,biz. 255.
13 E.M.H. Hirsch Ballin, Wederkerig bestuursrecht, RMTh 1989,nr. 1, biz. 4.
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visie van Visser ten aanzien van de rechtsverhoudingen tussen bestuursorganen in het kader van toezicbtsuitoefening
zal in paragraaf 2.3.
worden besproken. Ondanks de mogelijke beperkingen die aan de benadering van het bestuursrecht vanuit de recbtsbetrekkingentheorie
zouden
kunnen kleven, biedt deze benaderingswijze in dit onderzoek bet grote
voordeel dat met gebruikmaking van dat begrip uitstekend kan worden
geanalyseerd welke rechtssubjecten aan de kant van de overheid drager
van bestuursrechtelijke
recbten en plicbten kunnen zijn. In de onderstaande subparagrafen
zuIlen verscbillende
typen bestuursrecbtelijke
rechtsbetrekkingen -verschillend naar partij- worden besproken.
V.2.2

De rechtsbetrekking

tussen bestuur en burger

De bestuursrechtelijke
belangstelling voor rechtsbetrekkingen
heeft in
hoofdzaak betrekking op de relatie tussen het bestuur en de burger. Hier
komen we rechtsfiguren tegen die worden aangeduid als beschikking,
(publiekrechtelijke)
overeenkomst, toezegging e.d. Een bespreking van
de rechtsbetrekkingen
die naar inhoud verschillen, zal hier achterwege
blijven omdat de recbtsbetrekkingen
tussen het bestuur en de burger
uitsluitend vanuit de invalshoek van het publiekrechtelijk rechtssubject
zullen worden belicbt.
Voor een algemene benadering van dit type rechtsbetrekking
wordt
aansluiting gezocht bij de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel
voor de Algemene wet bestuursrecht.H Hoewel niet als fundamentele of
dogmatische beschouwing bedoeld, wordt daarin aandacht be steed aan de
veranderde opvatting over de verhouding tussen het bestuur en de burger. In het begin van deze eeuw kon het bestuur zich nog als boven de
burger gestelde overheid presenter en. "Uitgangspunt was dat het bestuur
tot taak beeft de op democratische wijze tot stand gekomen wetten uit
te voeren en daarvoor verantwoording af te leggen aan een vertegenwoordigend lichaam. De bescherming die het recht aan de burger bood
tegen onjuiste bestuurshandelingen bestond daarom uit de gebondenheid
van het bestuur aan de wet en soms uit de mogelijkheid een zaak in
beroep aan een hoger bestuursorgaan voor te leggen, terwijl de politieke
verantwoordingsplicht
voor bestuurshandelingen
moest zorgen voor een
juist gebruik van de aan het bestuur toegekende beleidsvrijheid."15 Een
gevolg daarvan was dat de burger met in staat werd gesteld om zijn
belangen naar voor te brengen bij besluiten die hem rechtstreeks aangingen. Er was dus sprake van wat we met de Duitse term als Hoheitsverwaltung aanduiden.
Uit de huidige opvatting over bet bestuursrecht blijkt dat bet noodzakelijk is om uitdrukkelijk rekening te houden met de bij de besluitvorrning
14 Aigemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht), TK 1988-1989, 21
221, DrS. 1-3. Zie memorie van toelichting, bIz. 11-13.
15 Het gebruik van de term lichaam in dit citaat is mijns inziens, gelet op de beschouwingen in de voorgaande hoofdstukken, niet juist. Hier dient gesproken te worden
over een vertegenwoordigend orgaan.
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betrokken belangen van de burgers zoals de burger deze zelf ziet. "Dit
vergt een andere benadering van de burger, waarbij sprake is van een
betere communicatie dan vroeger noodzakelijk werd geoordeeld", aldus de
memorie van toelichting. De inbreng van gegevens en deskundigheid
kunnen soms niet worden gemist; samenwerking tussen bestuur en burger
is soms noodzakelijk. Deze ontwikkeling komt vooral tot uitdrukking in
de eisen die door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden
gesteld. Deze beginselen zijn in de eerste plaats immers een norm voor
het overheidshandelen.l''
Voor zover het geen onevenredige lasten voor
het bestuursorgaan met zich meebrengt, geldt de verplichting om rekening te houden met de belangen van de burgers. Het evenwicht tussen de
belasting die zij voor het bestuur kunnen betekenen en de voordelen die
emit voortvloeien, wordt in het wetsvoorstel nagestreefd door de betrekking tussen bestuur en burger te beschouwen als een rechtsbetrekking. Weliswaar is er sprake van naar hun aard verschillende partijen omdat het bestuur het algemeen belang vertegenwoordigt
en daarbij
dienstbaar is aan de uitvoering van democratisch genomen besluiten,
terwijl de wederpartij een individueel belang naar eigen inzicht mag
behartigen-, maar toch een rechtsbetrekking waarin beide partijen in een
wederkerige relatie staan, zodat zij rekening moeten houden met de
positie en de belangen van de andere partij. In de relatie tussen bestuur
en burger geldt voor het bestuur enerzijds dat bevoegdheden in het
algemeen belang dienen te worden uitgeoefend, anderzijds dat rekening
moet worden gehouden met bijzondere belangen die door belanghebbenden
kunnen worden ingebracht.
Het publiekrechtelijk rechtssubject heeft, voor zover er geen sprake is
van gebonden beschikkingen, een zekere vrijheid om de inhoud van de
rechtsbetrekking nader vorm te geven. De inhoud is in deze gevallen
maar ten dele heteronoom, dat wil zeggen door algemeen verbindende
voorschriften bepaald. Voor zover er een vrijheid bestaat, moet het
publiekrechtelijk rechtssubject deze als een plicht uitoefenen, namelijk
rekening houdend met de belangen van de burgers en de taakopdracht
welke is verleend.l? Een subjectieve beoordelingsvrijheid
is dus niet
aanwezig. Het publiekrechtelijk rechtssubject bepaalt de inhoud van de
rechtsbetrekking autonoom voor zover deze niet wordt bepaald door van
toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften. In de rechtsbetrekking tussen het bestuur en de burger dient in het oog te worden
gehouden dat de vrijheid van het bestuur dus altijd een "vrijheid in
gebondenbeid" is. Het publiekrechtelijke rechtssubject is gebonden aan de
beperking dat bij de uitoefening van publiekrechtelijke
bevoegdheden
uitsluitend in het algemeen belang mag worden gehandeld, waarbij rekening dient te worden gehouden met belangen van burgers. Reeds voorafgaand aan de te nemen beslissing legt het recht verplichtingen op aan
16 H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., biz. 75.
17 Zie voor beschouwingen hierover J. van der Hoeven, De grenzen van de rechterlijke
functie in de administratieve rechtspraak, RMTh 1974, biz. 658-678 en E.M.H. Hirsch
Ballin, a.w. 1983,biz. 58 e.v. met verdere verwijzingen.
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bet bestuursorgaan
inzake de procedure en de belangenafweging die
nodig zijn om te komen tot een beslissing. Van meet af aan rusten op
het bestuursorgaan
verplichtingen jegens de belanghebbende
burgers
betreffende procedure, vorm en inhoud van de besluitvorming; van meet
af aan staat bet in een door bevoegdbeidsbepalingen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur bepaalde rechtsbetrekking
tot betrokkenen.18
De positie van het publiekrechtelijk
recbtssubject in de bestuurlijke
rechtsbetrekkingen
wordt genormeerd door de wettelijke regeling waarop
de bevoegdheid berust alsmede door de bijzondere plicht die op bet
publiekrecbtelijk
rechtssubject rust ter behartiging van het algemeen
belang. De inhoud van de rechtsbetrekking tussen het bestuur en de
burger kan, afhankelijk van de mate waarin de wetgever die dwingend
beeft omschreven, dus deels heteronoom, deels autonoom bepaald zijn.
V.2.3

Rechtsbetrekkingen
lichamen

tussen organen van verschillende

openbare

Uit de door Vegting gegeven omschrijving van een bestuursrechtelijke
rechtsbetrekking
kan worden afgeleid dat ook de juridische relaties
tussen publiekrechtelijke rechtssubjecten onderling als rechtsbetrekkingen
kunnen worden beschouwd.l? Reeds eerder had Vegting betoogd dat
organen een eigen zelfstandigheid, een rechtspersoonlijkheid
in het
publiekrecht bezitten, hetgeen blijkt uit de verbanden die gelijktijdig
met verschillende andere organen kunnen bestaan. Die verhoudingen
bebben bet karakter van rechtsbetrekkingen.P
In de tbeorie van het Nederlandse bestuursrecht zijn beschouwingen over
recbtsbetrekkingen
tussen verschillende publiekrechtelijke rechtssubjecten
onderbelicbt. Een uitzondering hierop vormt het in 1986 verschenen
proefschrift van B.L.W. Visser, Toezicht in bestuurlijke rechtsverboudingen (aangehaald in noot 10), dat hierna nog zal worden besproken. Door
Stroink worden twee mogelijke verklaringen gegeven voor de geringe
aandacht voor de rechtsbetrekkingen tussen de verschillende ambten, en
met name voor die betrekkingen die dwars door de openbare lichamen
beenlopen. Een eerste verklaring kan zijn gelegen in het feit dat adrninistratiefrechtsbeoefenaren
zich te veel concentreren op de verhouding
ambt-burger. Ten tweede zou men van oordeel kunnen zijn dat deze
rechtsbetrekkingen
in ODS decentralisatiernodel
eigenlijk niet thuishoren
dan wel een beperkte rol behoren te spelen.21
18 E.M.H. Hirsch Ballin, a.w. 1989, biz. 2. Hij signaleert dat het ook van belang is dat
vastgesteld zal moeten worden of het bestuursorgaan
bevoegd is de beslissing te
nemen. Liever zou ik zien dat die bevoegdheid eerst wordt vastgesteid.
19 Zie verwijzing in noot 6.
20 W.G. Vegting, Aanvullende administratieve rechtspraak, Bestuurswetenschappen
1951,
b\z.14.
21 FA.M. Stroink, Bestuurlijke organisatie in ander perspectief, Bestuurswetenschappen
1978, bIz. 32.
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Voor een goed inzicht in de rechtsbevoegdheid van de publiekrechtelijke
rechtssubjecten in hun onderlinge relatie biedt een beschouwing vanuit
de theorie der rechtsbetrekkingen duidelijk voordelen. In de eerste plaats
omdat deze verboudingen, evenals de verhoudingen tussen bestuur en
burger, onderworpen zijn aan het recht. In de tweede plaats omdat op
deze wijze de rechten en plichten van de rechtssubjecten in hun wederkerigheid beschouwd kunnen worden.
Vooruitlopend op de bespreking van het Duitse recbtssteisel in deel B
van deze studie kan worden opgemerkt dat de "innerstaatliche Beziehungen" daar weI in de theoretische beschouwingen worden betrokken.22
Het zou te ver voeren om aile rechtsbetrekkingen tussen publiekrechteJijke rechtssubjecten te inventariseren, laat staan deze te bespreken. Er
zal in dit kader aIleen worden gekeken naar de "uiteinden" van de
rechtsbetrekking, die gevormd worden door de publiekrechtelijke rechtssubjecten.
Om een enigszins systematische beschouwing aan deze rechtsbetrekkingen
te kunnen wijden, is het zinvol om kort de verhouding van de verschillende vormen van bestuurlijke organisaties aan te geven.23 In die verhouding kunnen twee onderscheidingen
worden aangebracht n.l. die
tussen concentratie en deconcentratie
en die tussen centralisatie en
decentralisatie.
Concentratie houdt in dat de rechtsbevoegdheid
bij een of zo weinig
mogelijk ambten wordt gelegd. Deconcentratie wi! zeggen dat de rechtsbevoegdheid wordt verdeeld over meer ambten. Daarbij kan weer een
onderscheid worden gemaakt tussen verticale en horizontale deconcentratie. In het eerste geval is er sprake van een bevoegdheidsverdeling
over
een aantal ambten, die in een hierarchisch verband zijn georganiseerd
(bij voorbeeld de h.i.d.'s volkshuisvesting en ruimtelijke ordening). Bij
horizontale deconcentratie worden bevoegdheden gespreid over verschillende ambten. Van decentralisatie is sprake als de uitvoering van bevoegdheden van regelgeving en bestuur wordt overgelaten aan van het
centrale bestuur onafhankelijke ambten. Zoals in hoofdstuk II (par. 11.3.2)
reeds is gebleken, kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen
territoriale en functionele decentralisatie. Op dit onderscheid zal bier
niet verder worden ingegaan.24
Na deze korte opmerking over de verschillende vormen van bestuurlijke
organisatie moeten we thans de gevolgen hiervan bescbouwen voor de
rechtsbetrekkingen
tussen de ambten van verschillende openbare lichamen. In de volgende paragraaf zal de verhouding tussen ambten van
hetzelfde openbaar lichaam aan de orde komen.
22 N. Achterberg, Allgemeines Verwaltungsrecht, Heidelberg 1986,bIz. 387 e.v.
23 In hoofdstuk II is reeds een beschouwing gegeven over de verschillende organisatievormen. Deze hier weergegeven beknopte beschouwing is ontleend aan A.M. Donner,
a.w. 1974,hoofdstuk IV, de inrichting van het bestuur.
24 Ook het onderwerp binnengemeentelijke decentralisatie komt niet verder aan de orde.

117

Ruiter maakt binnen bet begrip "decentralisatie in ruime zin" een onderscheid tussen "decentralisatie in enge zin" en "deconcentratie". Het
onderscbeidend criterium tussen beide wordt daarbij gezocbt in de mate
van vrijheid van de lagere overheidselementen bij de uitoefening van de
toegekende bevoegdbeden.P Verschillen komen tot uitdrukking in de
mate waarin hoger gerangschikte elementen de bevoegdheid hebben
invloed uit te oefenen op de besluiten van lager gerangscbikte elementen
die onder bun gezag staan. Vit bet door Ruiter gemaakte onderscbeid
kunnen drie typen relaties tussen bestuursambten worden afgeleid. In de
eerste plaats de relatie tussen gedeconcentreerde ambten onderling (a),
vervolgens de relatie tussen gedeconcentreerde en gedecentraliseerde
ambten (b) en tenslotte de relatie tussen gedecentraliseerde ambten
onderling (c).
Ad a) Van een gedeconcentreerde bevoegdheidsuitoefening is sprake als
er tussen de verschillende recbtssubjecten een hierarchische relatie
bestaat. Dit is met name het geval bij de centrale overheid waar de
hierarchic gevonden wordt in de relatie tussen de Kroon (ministers) en
gedeconcentreerde ambten (bij voorbeeld regionale inspecteursj.w In bet
vorige hoofdstuk over de bevoegdbeidsverkrijging is reeds aandacht
geschonken aan de bevoegdheid van de hogere ambten om in algemene of
bijzondere gevallen aan de ondergeschikten aanwijzingen te geven. Door
de hierarchic in de relatie tussen de gedeconcentreerde ambten is er
geen sprake van volledige wederkerigheid. De lagere ambten hebben
immers geen aanwijzingsbevoegdheid voor de hogere ambten. Wei bebben
de lagere ambten een recht op vrijwaring tegen inbreuken op hun bevoegdheden door hogere ambten. De zelfstandigheid van de lagere gedeconcentreerde ambten blijkt wel duidelijk in rechtsbetrekkingen met
burgers, maar ten opzichte van het hierarchisch bogere ambt is die
zelfstandigbeid niet volledig aanwezig.
Ad b) In de relatie tussen een gedeconcentreerd ambt en een gedecentraliseerd ambt ontbreekt die hierarchic. Voor het uitoefenen van invloed
door het eerste ambt op het tweede gebruikt Stroink de term indirecte
bestuursbevoegdbeid. Daaronder verstaat hij de op een forrnele wet
berustende bevoegdbeden die niet zijn bevoegdbeden tot publiekrechtelijk
rechtshandelen, maar bevoegdbeden waarvan de uitoefening is gericht op
de bemvloeding van publiekrechtelijke rechtshandelingen die worden
verricht door een ander ambtP Hoewel deze indirecte bestuursbevoegdheden geen zelfstandige rechtsgevolgen hebben, zijn ze niet juridisch
irrelevant. De indirecte bestuursbevoegdheden, zoals bij voorbeeld advisering, hebben tot doel een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de totstandkorning van de bestuursrechtelijke rechtsbeslissing die door het
gedecentraliseerde arnbt moet worden genomen. Dit arnbt dient hiermee
25 D.W.P. Ruiter, a.w., biz. 167 e.v.
26 De term "hierarchisch" wordt door Stroink, a.w., biz. 21 uitsluitend gebruikt voor
verhoudingen op (wat hij noemt) departementsambtenaarlijke basis.
27 FA.M. Stroink, a.w., biz. 67, onderscheidt politiebevoegdheden, indirecte bestuursbevoegdheden en bestuursbevoegdheden.

118

bij de besluitvorming rekening te houden, ondanks het feit dat een
hierarchische relatie tussen de ambten ontbreekt. Vandaar dat een indirecte bestuursbevoegdheid
op een formeel wettelijke basis dient te
berusten. Uit de relatie tussen het gedeconcentreerd en het gedecentraliseerd ambt blijkt dus een wederkerigheid. De (indirecte) bevoegdheidsuitoefening door het geconcentreerde
ambt, verschaft het ambt een
zekere publiekrechtelijke zelfstandigheid. Dit blijkt bij voorbeeld uit de
formele wetten, waarin aan de gedeconcentreerde
ambten het recht is
toegekend om ambtshalve beroep in te stellen (art. 29 Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 44 Wet algemene bepalingen milieuhygiene).
Ad c) In het kader van de decentralisatie mag niet worden gedacht in
termen van hierarchic. Het kenrnerk van de relaties tussen gedecentraliseerde ambten is het ontbreken van die hierarchie. Voor zover termen
als hoger en lager worden gebruikt zijn deze uitsluitend bedoeld ter
aanduiding van hun positie binnen de bestuursorganisatie
en niet ter
aanduiding van hun positie ten opzichte van elkaar. Zulks dient in het
oog te worden gehouden als over toezichtsrelaties wordt gesproken. Door
Visser wordt toezicht opgevat als een juridische handelingskader waarin
de betrokken overheden over en weer rechten en plichten hebben en er
een zekere ruimte is voor onderling verkeer.28 Daarom gebruikt hij
hiervoor de term rechtsbetrekking. Voor een goed inzicht wordt daarom
de door Visser gegeven definitie van het rechtsbegrip toezicbt geciteerd.
"Het geheel van processen op de grondslag en binnen het kader
van die rechtsbetrekkingen, welke voor organen van hogere overheden:
a. bevoegdheden inhouden om -zonder tussenkomst van de burger- de rechtswerking van vastgestelde of voorgenomen besluiten van lagere overheden of aan te tasten, of om die
organen individuele verplichtingen omtrent het vaststellen van
besluiten op te leggen;
b. aanspraken of vrijheden inhouden ter verzekering van de
mogelijkheid tot daadwerkelijke uitoefening van deze bevoegdheden;
c. aanspraken inhouden op enigerlei betrokkenheid bij de voorbereiding van besluiten van de lagere organen."
Toezichtsbetrekkingen houden voor de betrokken bestuursorganen over en
weer rechten en plichten in. De toezicbthouder kan bij voorbeeld het
recht hebben om een besluit toegezonden te krijgen, ter zake waarvan
het een bevoegdheid tot beoordeling heeft. Het onder toezicht gestelde
ambt heeft dan de plicht om het besluit in te zenden. Ter zake van de
beoordeling van het besluit beeft het onder toezicht gestelde ambt het
recht dat het besluit overeenkomstig de gestelde normen wordt beoordeeld, hetgeen omgekeerd voor de toezichthouder de plicht meebrengt om
zich aan de gestelde normen te houden. Uit de wederkerigheid blijkt dat
er sprake is van zelfstandige rechten en plicbten van het gedecentraliseerde ambt. Het gedecentraliseerde
ambt is dus een zelfstandig rechts28

B.L.W. Visser, a.w., bIz. 65 e.v.
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subject. Die zelfstandige posine zou nog kunnen worden versterkt als
uitvoering zou worden gegeven aan het door Visser gedane voorstel om
rechtsbescherming
door een onafhankelijke rechter tegen toezicbtsuitoefening mogelijk te maken.
Ter zake van de door Visser gebruikte aanduiding rechtsbetrekking voor
de verhouding tussen bestuursorganen heeft Van der Vlies in een boekbespreking opgemerkt dat op dogmatiscbe gronden erop kan worden
gewezen dat de verhoudingen tussen bestuursorganen wegens gebrek aan
recbtspersoonlijkheid
niet als recbtsbetrekkingen
kunnen worden beschouwd.j? Gelet op voorgaande beschouwingen is dit punt van kritiek
mijns inziens ongegrond. Het bezit van rechtspersoonlijkheid
is niet
vereist om in het bestuursrecht als zelfstandige drager van rechten en
plichten te worden aangemerkt.
Ter onderscheiding van de rechtsbetrekkingen
tussen bestuur en burger
zouden de rechtsbetrekkingen tussen organen van verschillende openbare
lichamen met de term interbestuurlijke rechtsbetrekkingen kunnen worden aangeduid.
V.2.4

Rechtsbetrekkingen
lichaam

tussen

organen

van hetzelfde

openbaar

In de tweede paragraaf van boofdstuk II worden de recbtssubjecten
besproken die deel uitmaken van de openbare lichamen. Ter plaatse is
beschreven dat bestuursrechtelijke
rechten en plicbten niet aan bet
openbaar lichaam, maar aan de organen daarvan worden toegekend. In de
aldaar gebezigde terminologie van Logemann werd gesproken over de
verscbillende ambten binnen een ambtenorganisatie.
In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de juridische relatie
tussen die ambten (= organen). Relaties tussen ambten van eenzelfde
ambtenorganisatie
komen voor binnen onze gedecentraliseerde
bestuursstructuur, met name bij provincies, gemeenten en waterschappen. Het
systematiscb analyseren van deze juridische relaties zou nopen tot een
diepgaande bebandeling van bet recht betreffende de lagere rechtsgemeenschappen. In het kader van deze studie zou dat te ver voeren.
Vandaar dat in deze paragraaf kort een aantal kernbegrippen wordt
besproken, met behulp waarvan een indruk kan worden gegeven van de
zelfstandigheid van de verschillende organ en binnen hetzelfde openbaar
Iichaam.
De bevoegdbeidsverdeling
tussen die organen wordt in de eerste plaats
bepaald door de Grondwet en de organieke wetten. Daaruit kan een
algemeen bevoegdhedenpatroon
worden afgeleid. De bevoegdheid tot
regeling en bestuur komt toe aan het vertegenwoordigend orgaan, waarbij
de bestuursbevoegdheden
betrekking hebben op autonome aangelegenheden. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de door het
vertegenwoordigend
orgaan opgedragen taken, alsmede met de uitvoering
29
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I.e.

van der Vlies, boekbespreking:
1988/20, biz. 740-741.

Toezicht

in bestuurlijke

rechtsverhoudingen,

NJB

in het kader van medebewind (voor zover de medewerking niet bepaaldelijk aan een ander orgaan wordt opgedragen). De betreffende organieke
wetten bevatten tevens bepalingen ter regulering van de onderlinge
verhoudingen tussen de organen. Belangrijke bepalingen in dit verband
zijn die waarin de verantwoordingsplicht van (de leden van) het dagelijks
bestuur ten opzichte van het vertegenwoordigend orgaan is geregeld. Ook
de bepalingen in de recente voorstellen voor nieuwe organieke wetten
waarin aan het vertegenwoordigend orgaan de bevoegdheid wordt toegekend om algemene regels vast te stellen waarmee het dagelijks bestuur
bij de uitoefening van hun medebewindsbevoegdheden rekening dient te
houden, zijn van belang voor het inzicht in de juridische relatie tussen
de organen.F'
In de tweede plaats bevatten bijzondere wetten bepalingen waarin bevoegdheden aan ambten van gedecentraliseerde openbare lichamen worden
toegekend. Bij die bevoegdheidstoekenning wordt in hoofdzaak het bevoegdhedenpatroon gevolgd zoals dat in de organieke wetten is neergeJegd. In dit verband is het van belang te wijzen op het preadvies van
Konijnenbelt voor de Raad voor het binnenlands bestuur over de plaats
van organieke wetten in ons recht.31 Overeenkomstig dit advies adviseert
de Raad aan de Tweede Kamer, in de organieke wetten een bepaling op
te nemen inhoudende dat bijzondere wetten niet mogen afwijken van de
bestuurlijke structuur van de organieke wetten, behoudens bijzondere
omstandigheden. In de memorie van antwoord bij het voorstel voor een
nieuwe gemeentewet wordt de constate ring van Konijnenbelt onderschreyen dat de memorie van toelichting "niet aileen een wensdroom verwoordt maar dat ze ook geldend recht weergeeft: op de bijzonderewetgever rust de rechtsplicht, voortvloeiende uit de (materieel) bijzondere positie van de gemeentewet het in die wet neergelegde stelsel in
beginsel te respecteren". Daarom wordt het in juridisch opzicht overbodig
geoordeeJd een bijzondere statusbepaling in de wet op te nemen. Als
tweede argument tegen het voorstel wordt aangevoerd dat afwijking door
de bijzondere wetgever slechts zelden geschiedt. Vervolgens wordt gewezen op het gevaar van een a conrario-redenering: als een algemene
wet een dergelijke bepaling niet bevat, is afwijking wei toegestaan. Dit
zou nopen tot een aanpassing van aIle algemene wetten. Als laatste
bezwaar wordt aangevoerd dat de bepaling zich als "rijksinterne" instruetie welbeschouwd richt tot de ambtenaren en bewindspersonen die zich
bezighouden met de voorbereiding van de wetgeving. Daarom zou de
voorgestelde bepaling beter in de aanwijzingen irrzake regelgeving passen,
aldus de memorie van antwoord.V Uit het eindverslag blijkt dat de
verschillende fracties niet kunnen instemmen met deze zienswijze. Zij
30

Zie art. 145 voorstel herziening Provinciewet (TK 1986-1987, 19 836) en art. 149
voorstel herziening Gemeentewet (TK 1985-1986, 19 403).
31 W. Konijnenbelt, De gemeentewet als "bijzondere wet". Onderzoek naar de plaats
van de Gemeentewet
en andere organieke wetten in ons recht. Dit preadvies is
integraal opgenomen in het advies over organieke wetgeving van de Rbb, december 1987.
32 TK 1988-1989, 19403, nr. 10, biz. 16-17.
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hebben verzocht alsnog het voorstel van Konijnenbelt in overweging te
nemen. De voorgestelde bepaling zou als een instructienorm voor de
bijzondere wetgever kunnen gelden.33 Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten beeft opneming van de voorgestelde bepaling bepleit. Ten
aanzien van de door de regering aangevoerde bezwaren wordt een aantal
tegenargumenten aangevoerd. Een bijzondere statusbepaling is rechtens
weI degelijk relevant, omdat de wetgever daarmee aan zelfbinding doet
en omdat zulks daarmee voor aile betrokkenen in het wetgevingsproces
een uitgangspunt vormt. Bovendien levert de regering geen overtuigend
bewijs voor de bewering dat bet in de praktijk zelden voorkomt dat door
de bijzondere wetgever van de structuur van de gemeentewet wordt
afgeweken. Het gevaar van de a contrario-redenering kan volgens de
VNG worden ondervangen door alle organieke wetten van een dergelijke
bepaling te voorzien. De invoering van een bijzondere statusbepaling in
algemene wetten kan per saldo een deregulerend effect hebben omdat de
bijzondere wetgever niet snel meer geneigd zal zijn een eigen stelsel te
intrcduceren.H
Uit de biervoor weergegeven argumenten, die pro en contra de opname
van een bijzondere statusbepaling pleiten, dient een keuze te worden
gemaakt. De formele positie van de gemeentewet wint aan kracht als bet
voorstel van Konijnenbelt wordt gevolgd. De argumenten van de regering,
die tegen opname pleiten, kunnen in voldoende mate worden weerlegd
met de door de VNG aangevoerde tegenargumenten. Nu de wetgever zelf
erkent dat de gemeentewet richtinggevend is voor de bijzondere wetgever en een bijzondere statusbepaling ook geldend recht weergeeft, verzet
niets zich tegen de opname daarvan. Ben formele regeling in de wet
biedt extra waarborgen. Zonder uitdrukkeIijke regeling is de bijzondere
positie van de gemeentewet een vrijblijvende zaak, omdat de gemeentewet hierarchisch betzelfde niveau heeft als alle andere wetten in formele
zin. Een verplichting voor de medebewindswetgever (14 wetsfamiIies!) om
de structuur van de gemeentewet te voIgen is er immers niet. 35 In de
nota naar aanleiding van het eindverslag blijft de regering van oordeel
dat in de wetgevingspraktijk geen aanieiding kan worden gevonden voor
een bijzondere statusbepaling als voorgesteld. VoIgens de regering wordt
sIechts in een zeer klein aantal gevallen door de bijzondere wetgever
afgeweken van de regelingen in de gemeentewet en in de meeste daarvan
is die afwijking wel degelijk gemotiveerdv
Een vaak gehanteerde manier om de verhouding tussen de organen binnen hetzelfde openbaar lichaam te analyseren, is die waarbij het begrip33 Eindverslag bij voorstel herziening Gemeentewet, TK 1988-1989, 19 403, nr. 15, biz.
13 e.v.
34 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, De nieuwe Gemeentewet: woorden en waarden, Blauwe Reeks, nr. 75, bIz. 13-14.
35 Zie over dit onderwerp ook C.P J. Goorden, De wetgever uitgedaagd door het lokaal
bestuur, in: Recht doen door wetgeving, opstellen aangeboden aan E.M.H. Hirsch
Ballin, Tjeenk Willink Zwolle 1990, bIz. 153-167.
36 Nota naar aanleiding van het eindverslag, TK 1989-1990,19403, nr, 16, bIz. 10.
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penpaar dualisme en monisme wordt gebruikt. Dualisme duidt dan op een
nevenschikking tussen de organen en monisme op een ondergeschiktheid.
Illustratief in dit verband is de theorie over het begrippenpaar monisme
en dualisme zoals Konijnenbelt die met betrekking tot de gemeentelijke
bestuursorganen heeft uitgewerkt.37 Toegespitst op de verhouding raadcollege van burgemeester en wethouders onderscheidt hij drie "soorten"
begrippenparen monisme en dualisme, betrekking hebbend op:
a.
de wijze van samenstelling van het college van b. en w. De benoeming van de wethouders door en uit de raad en de ontslagbevoegdheid van de raad is een monistische trek. De burgemeester
daarentegen wordt door de Kroon benoemd en ontslagen, zodat dit
een meer dualistische trek vertoont.
b.
oorsprong van de bevoegdheden van het college van b. en w. Er is
sprake van monisme als het college zijn bevoegdheden ontleent aan
de raad. Als het college bevoegdheden he eft die uit andere bron
voortspruiten, bij voorbeeld uit een wet of provinciale verordening
is er sprake van dualisme.
c.
zelfstandigheid in functioneren van b. en w. ten opzichte van de
raad. Hiervoor is reeds gewezen op de verantwoordingsplicht
aan
de raad en de bevoegdheid van de raad om algemene regels te
stellen. Hierin is een monistische trek herkenbaar.
Konijnenbelt conc1udeert dat de wetgever nooit gekozen heeft voor een
volstrekt monisme of dualisme. Voor zover de wet niets heeft bepaald,
zijn de bestuursorganen in beginsel vrij. Uit het vorenstaande blijkt dat
de relaties tussen de organen door rechtsnormen wordt beheerst. Voor
zover die rechtsnormen niet uitdrukkelijk anders bepalen, bezitten de
bestuursorganen
ook ten opzichte van elkaar een zelfstandigheid. Dit
blijkt o.a. uit de dualistische tendensen zoals die zijn gesignaleerd. In
paragraaf V.3 zal blijken dat die zelfstandigheid soms ook procesrechtelijk wordt erkend.
Aan het feit dat organen deel uitmaken van dezelfde ambtenorganisatie
verbindt Donner twee consequentles.P
In de eerste plaats zijn de tot
een ambtenorganisatie behorende ambten elkaar wederzijds aIle bijstand
verschuldigd, welke met de vervulling van het eigen ambt in overeenstemming is te brengen. Positief betekent dit dat men elkaar wederzijds
bijstand verleent en inlichtingen verstrekt. Negatief houdt dit in dat men
elkaar over en weer niet hindert. Bij de uitoefening van bevoegdheden
door het ene ambt moet rekening worden gehouden met bevoegdheden
van het andere ambt. In de tweede plaats hebben ambten, die tot eenzelfde ambtenorganisatie behoren, tegenover elkaar geen rechten die zij
te handbaven hebben. Conflicten dienen te worden voorgelegd aan het
ambt dat binnen de organisatie uitdrukkelijk of krachtens zijn positie
met de oplossing en beslissing daarvan is belast. Oat er echter tussen
37 W. Konijnenbelt, De rollen verdeeld, in Bestuurswetenschappen 1981, bIz. 231 e.v.
38 A.M. Donner, Nederlands Bestuursrecht, algemeen deel, derde druk 1953, bIz. 114115; vierde druk 1974, biz. 116-117. In de vijfde druk 1987 wordt hiervan geen
melding meer gemaakt.
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ambten ook gesehillen kunnen bestaan over de wijze van bevoegdheidsuitoefening ten aanzien van derden en waarover niet een ambt binnen de
organisatie, maar de administratieve reehter beslist, zal in paragraaf V.3
blijken.
Tot slot van deze paragraaf nog een enkele opmerking over het gebruik
van het begrip reehtsbetrekking ter aanduiding van de juridisehe relatie
tussen organen van hetzelfde openbaar lichaam. Uit het voorgaande is
gebleken dat die betrekkingen door rechtsnormen worden genormeerd.
Het recht van het orgaan om verantwoording te vragen, brengt voor het
andere orgaan een plicht mee om die verantwoording af te leggen. Het
niet of onvoldoende aan die plicht voldoen, kan als rechtsgevolg hebben
dat bestuurders worden ontslagen.
In het vorige hoofdstuk over de wijze van bevoegdheidsverkrijging
is
aandacht besteed aan de rechtsfiguur delegatie. Het gevolg van delegatie
is dat in rechtsbetrekkingen
met burgers een ander orgaan in de plaats
treedt van het oorspronkelijk bevoegde. Delegatie als rechtshandeling
speelt zich in eerste instantie echter uitsluitend af tussen twee organen.
Zoals we hebben gezien vindt hierdoor een verschuiving van rechten en
plichten plaats. Ook hiervoor zou het begrip rechtsbetrekking bruikbaar
zijn. Irnrners de bevoegdheid tot delegeren is van wettelijke normen
afbankelijk.
Aan het slot van de vorige subparagraaf is ter aanduiding van de rechtsbetrekkingen tussen organen van verschillende openbare lichamen de
term interbestuurlijke rechtsbetrekkingen gebruikt. Ter aanduiding van de
rechtsbetrekkingen tussen organen van hetzelfde openbaar lichaam zou de
term intrabestuurlijke rechtsbetrekking kunnen worden gebruikt.

V.2.S

Samenvatting

en conclusies

In het voorgaande is met behulp van het begrip rechtsbetrekking een
analyse gemaakt van de juridische verhoudingen waarbij publiekrechtelijke rechtssubjecten "partij" zijn. In het kader van deze studie wordt niet
gekeken naar de inhoud van de rechtsbetrekkingen, maar uitsluitend naar
de "eindpunten" van de rechtsbetrekkingen, met andere woorden: naar de
publiekrechtelijke
"partij(en)". In deze paragraaf zijn drie typen rechtsbetrekkingen onderseheiden.
In paragraaf 2.2 wordt de meest voorkomende vorm besproken: de
rechtsbetrekking
tussen publiekreehtelijk rechtssubject en burger. Deze
vorm is aangeduid met het algemene begrip bestuursreehtelijke rechtsbetrekking. De positie van het publiekrechtelijk
rechtssubjeet in deze
rechtsbetrekkingen wordt genormeerd door de wettelijke regeling waarop
die bevoegdheid berust, alsmede door de bijzondere plicht die op het
publiekrechtelijk
rechtssubject rust ter behartiging van het algemeen
belang.
Paragraaf 2.3 handelt over de rechtsbetrekkingen tussen de ambten van
de verschillende openbare lichamen. Deze kunnen worden aangeduid met
de term interbestuurlijke
rechtsbetrekkingen.
Daarin kunnen drie typen
relaties worden onderscheiden.
Het eerste type is de relatie tussen
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gedeconcentreerde
ambten onderling. In deze relatie is er geen sprake
van juridische zelfstandigheid voor zover het hierarchisch hogere ambt
een aanwijzingsbevoegdheid heeft ten aanzien van het Iagere ambt. Het
Iagere gedeconcentreerde
ambt is weI zelfstandig rechtssubject ter zake
van bevoegdheden die buiten de relatie met het hogere ambt staan. Dat
blijkt bij het tweede type: de relatie tussen gedeconcentreerd
en gedecentraliseerd ambt. Gedeconcentreerde
ambten oefenen in dit geval hun
bevoegdheden buiten het hierarchisch verband uit. Deze bevoegdheden in
relatie met gedecentraliseerde ambten blijken voornamelijk indirecte bestuursbevoegdheden
te zijn. Het derde type bestaat uit relaties tussen
gedecentraliseerde ambten onderling. Met name uit de moderne theorie,
zoals die door Visser met betrekking tot het toezicht in bestuurlijke
rechtsverhoudingen is ontwikkeld, blijkt dat ook deze relatie als rechtsbe trekking kan worden aangemerkt met wederzijdse rechten en plichten
van de rechtssubjecten.
De in paragraaf 2.4 besproken verhouding tussen ambten van hetzelfde
openbaar lichaarn, aangeduid als intrabestuurlijke
rechtsbetrekkingen,
wordt evenals andere rechtsbetrekkingen
door rechtsnormen bepaald.
Hieruit blijkt dat de rechtssubjecten ook in deze rechtsbetrekkingen een
juridisch zelfstandige positie kunnen innemen, dus rechtsbevoegd zijn.

V.3

Procesrecbtelijke

zelfstandigheid-?

V.3.1

De overbeid als procespartij

In de vorige paragraaf stond het begrip rechtsbetrekking centraal bij het
onderzoek naar de zelfstandigheid van publiekrechtelijk rechtssubjecten
bij de uitoefening van bestuursrecbtelijke
bevoegdbeden,
zowel ten
opzicbte van burgers als ten opzichte van andere ambten. De rechtsbevoegdbeid van de publiekrechtelijke
rechtssubjecten komt ook tot uitdrukking in hun procesrechtelijke positie. Immers de -niet vermogensrechtelijke- gevolgen van de bevoegdheidsuitoefening
worden aan bet
publiekrecbtelijk recbtssubject toegerekend.
In deze paragraaf zal een aspect van het formeel bestuursprocesrecht
nader aan een beschouwing worden onderworpen. Het betreft hier de
positie van de overheid als partij in geschillen van bestuursrechtelijke
aard. Daarnaast zal ook worden gekeken naar de overheid als partij in
het burgerlijk procesrecbt, zulks om op bepaalde punten een interne
rechtsvergelijking mogelijk te kunnen maken. Hiervoor is bewust de term
overheid gebruikt omdat in het navolgende zal worden ingevuld of een
overheidsorgaan of -lichaam de procespartij vormt. Bij de bespreking van
de overheid als partij in het bestuursprocesrecht
zal zowel aandacht
worden besteed aan de positie van de overheid als verweerster (V.3.2),
alsook aan die waarin de overheid als appellante optreedt (V.3.3). Bij de
39 Deze paragraaf is een bewerking van mijn artikel "De overheid als procespartij" in
Bestuurswetenschappen 1987, DI. 3, biz. 76-89.
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bespreking van de positie van
zal met name aandacht worden
mogelijkheid bestaat om naast
organen te dagvaarden (V.3.4).
melijk de staat, de provincie
beschouwing worden betrokken.
V.3.2

de overheid in bet burgerlijk procesrecht
besteed aan het vraagstuk in hoeverre de
of in plaats van openbare lichamen ook
Evenals in het voorgaande zullen voornaen de gemeente en hun organen in de

De overheid als verweerster

In bestuursrechtelijke
geschillen zal het voor de burger in de meeste
gevallen niet moeilijk zijn om uit te maken wie zijn wederpartij is.4O
Als verweerder kan het besluitvormende worden aangemerkt, hetgeen
meestal kan worden afgeleid uit de ondertekening van het besluit. Een
uitzondering bestaat in mandaatsverhoudingen,
waarin het overheidsbesluit aan de mandans toegeschreven wordt. Een onduidelijkheid met betrekking tot bet bepalen van de verwerende partij blijkt uit een uitspraak van de AR van 5 december 1988 (Gst. 6874, 5, m.n. HH), waarin
de Eerste Karner van het college van gedeputeerde staten van ZuidHolland als verweerster optrad. In zijn naschrift onder deze uitspraak
merkt Hennekens op dat het voor de Afdeling rechtspraak kennelijk niet
uitmaakt of g.s. of de kamer partij is in het Arob-geding (zie ook de in
hoofdstuk IV besproken uitspraak AR 18 november 1987, Gst. 6853, 6,
m.n. HH). Kennelijk gaat de Afdeling er dus van uit dat zo'n kamer uit
g.s. een met enig gezag binnen Nederland bekleed college is. Naar het
oordeel van Hennekens valt zo'n kamer welke belast is met de behandeling van geschillen niet aan te merken als een administratief orgaan+l
Haar taak is afgebakend tot bet nemen van beslissingen in administratief
beroep voor bet in de verordening bepaalde terrein. Andere bevoegdbeden
heeft zo'n kamer niet. De Provinciewet bepaalt dat de uitspraken "gelden" als uitspraken van gedeputeerde staten. Het feit dat g.s. niet meer
zelf kunnen beslissen, houdt niet in dat louter daarom een kamer een
met openbaar gezag bekleed college is. G.s. worden geacht ingevolge de
wet definitief te bebben beslist. Het college van g.s. is bet ambt dat als
enig administratief orgaan voor die beslissing kan instaan en verantwoordelijk is.42 Dit zou anders zijn als er beslist was door een conunissie ex
art. 64 e.v. Provinciewet. Het consequent volgen van deze laatstgenoemde
redenering verdient de voorkeur, omdat daarmee duidelijkheid wordt
gescbapen met be trekking tot het toerekeningssubject voor bet bestuursrechtelijk handelen, Ook als er geen overheidsbesluit is (vgl. art. 3, Wet
40

In enkele gevallen heeft artikel 25 van de Ambtenarenwet
1929 voor de klager
problemen opgeleverd, wat betreft het bepalen van de verwerende partij. Zie bij
voorbeeld CRvB 22 februari 1955, ARB 1955, biz. 774; CRvB 30 oktober 1963, ARB
1964, biz. 560. Tot nadelige materiele gevolgen voor klagers heeft dit echter met geleid.
41 Zie ook de vergelijkbare uitspraak AR 6 december 1988, Gst. 6878, 3, m.n. H.H.
42 Zie ook AR 4 september 1989, Gst. 6892, 13, m.n. dzz., waarin een besluit van een
kamer uit g.s. in het geding was. In dit geschil werd het college van g.s. als verweerster aangemerkt.
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Arob), dan zal de burger zijn actie richten tegen het orgaan dat geweigerd heeft een besluit te nemen. De algemene doorzendplicht voor
bezwaar- en beroepschriften, zoals neergelegd in artikel 6.2.8 van het
wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht, komt de burger tegemoet indien zijn geschrift aan een niet bevoegd orgaan is gericht. De
afzender wordt van de doorzending in kennis gesteld.
In het algemeen zal (soms nadat een bezwaarschriftprocedure
is gevolgd)
een actie moeten worden gericht tegen het besluitvormende orgaan door
het instellen van beroep bij een hoger orgaan of bij een adrninistratieve
rechter. De hoofdregel in het bestuursprocesrecht
is dan ook dat het
overheidsor.gaan als verwerende partij in een bestuursrechtelijk
geschil
optreedt. Een uitzondering op deze algemene regel komt voor in artikel
4, tweede lid, van de Wet adrninistratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
waarin wordt bepaaid dat beroep bij het College van Beroep voor het
bedrijfsieven kan worden ingesteid tegen besluiten en handelingen van
lichamenF:
In andere gevallen wordt het overheidslichaam pas in het geschil betrokken ais de administratieve rechter aan zijn uitspraak tot vernietiging van
een besluit een veroordeling tot schadevergoeding verbindt. Een voorbeeld hiervan biedt art. 58b, vierde lid, Wet op de Raad van State waarvan de inhoud als voIgt luidt: "Wij kunnen, zo daartoe termen zijn, in
onze beslissing tevens bepalen, dat een vergoeding zal worden toegekend
ten laste van het bij de beslissing aangewezen lichaam, onverminderd ..."
(cursivering-CG). Ook wanneer een verzoek om een voorziening geheel
of gedeeltelijk gegrond is verklaard, wordt ingevolge artikel 73, zesde
lid, van de Wet op de Raad van State in de uitspraak bepaald dat aan de
indiener van het geschrift het door hem gestorte recht wordt vergoed
ten laste van het bij de uitspraak aangewezen lichaam. Een onjuiste
toepassing van deze bepaling is te vinden in VzAR 11 augustus 1987
(Gst. 6851, 5, m.n. Brederveld), waarin de voorzitter ingevolge art. 107,
negende lid, van de Wet op de Raad van State de burgemeester gelast
het gestorte griffierecht te vergoeden. Brederveld wijst er terecht op
dat hier moet worden aangenomen dat de kosten ten laste van het
lichaam komen. Zuiverder was het geweest als de voorzitter dit overeenkomstig de wettelijke bepaling had geformuleerd.
Met betrekking tot de regeling van het toekennen van schadevergoeding
is de wetgever niet geheel consequent in het gebruik van de begrippen
orgaan en lichaam.44 Zo bepaalt art. 47, derde lid, Arnbtenarenwet 1929
dat het gerecht het orgaan, welks handeling wordt vernietigd, tot vergoeding kan veroordelen indien het klaagschrift een daartoe strekkende
vordering inhoudt. Het gebruik van het begrip orgaan lijkt rnij hier
daarom niet juist, omdat het openbaar lichaam de drager van het vermo43

Hierop

is reeds ingegaan

in paragraaf

11.2.2. Zie ook J.T. van Stegeren,

a.w. 1989,

bIz. 165.
44

Zie ook J.H.W de Planque, De mogelijkheid van administratieve rechters en de Kroon
om het bestuur tot schadevergoeding te veroordelen, preadvies VAR 1989, nr. 102,
bIz. 82-83.

127

gensrecht is.
Toch is het ook bij de toepassing van de Ambtenarenwet
1929 van
belang om de begrippen orgaan en lichaam goed te onderscheiden. Illustratief in dit verband is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
van 28 juni 1984 (nr. AW 1983/B 171, TAR 1984, 199). Het geschil had
betrekking op het ontslag van een collectrice van de staatsloterij, die
beschikte over een verkoopruimte in het postkantoor. De P.T.T. had de
huurovereenkomst
beeindigd omdat zij de betreffende ruimte voor eigen
doeleinden wenste te gebruiken. Het ontslag berustte op art. 2, tweede
lid onder c, van de Instructie Collecteurs Staatsloterij 1973 dat luidde:
"De collecteur kan worden ontslagen wanneer het belang van de
Staatsloterij dat vordert". Ten aanzien van de toepassing van de Ambtenarenwet 1929 overwoog de Raad:
"Het stand punt van de gemachtigden van eiseres, dat P.T.T. en
Staatsioterij als een geheeI, te weten de Staat der Nederlanden,
dienen te worden aangemerkt, dat het onrechtmatig was dat dezeIfde instantie haar het verkooppunt afpakte om daarin zelf Ioten
te gaan verkopen en dat zij daarom niet bad mogen worden ontslagen, kan de Raad niet volgen. Voor de toepassing van de Ambtenarenwet 1929 dienen de verschillende administratieve organen
aIs zelfstandige recbtssubjecten te worden aangemerkt en kunnen
de besluiten en handelingen van het ene orgaan niet zonder meer
aan een ander orgaan worden toegerekend; indien eiseres de
opzegging van de huurovereenkomst
had willen bestrijden had zij
zich tot de burgerlijke rechter kunnen wenden, betgeen zij niet
gedaan heeft."
Dat in bet administratieve recht tegen bet orgaan wordt geprocedeerd en
niet tegen het openbare licbaam beeft voIgens Punt vooral een historiscbe oorzaak. "Deze hangt samen met de taak die -althans in de visie
van de wetgever van rond 1900- aan de administratieve rechtspraak
diende te worden toegekend: deze had te controleren of het publiekrecht
juist was toegepast. Aangezien de betreffende wetten die toepassing in
handen gaven en geven van de in aanmerking komende openbare lichamen was het
onbegrijpelijk dat de wetgever als verwerende 'partij'
aanrnerkte en sindsdien veelal is blijven aanmerken degenen die gecontroleerd werden d.w.z. de organen om wier beslissingen het gaat. In dit
opzicht verschilt de administratieve rechtspraak niet van het administratieve beroep, waarin het bogere bestuursorgaan bet lagere naar aanleiding van een ingesteld beroep controleert.r=i
Volgens Punt maakt het niet zoveeI uit of tegen het orgaan of tegen het
lichaam wordt geprocedeerd
omdat het adrninistratief procesrecht in
processueel opzicht ais een klachtenprocedure
is ingericht. Door de
uitspraak die een vernietiging van het bestreden besluit inhoudt, wordt
45 B.C. Punt, Enkele aspecten van de bevoegdheid om als partij op te treden in het
burgerlijk geding, in Haardtbundel1983, biz. 100.
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alleen bet administratieve orgaan getroffen, aangezien de bevoegdbeid
van bet orgaan aan de orde is. Indien vermogensrecbtelijke gevolgen zijn
verbonden aan de uitspraak, kan ook bet openbaar licbaam in bet gescbil
betrokken worden.w
Vanuit de positie van de burger gezien, biedt dit laatste geen procedurele moeilijkbeden. Als bij zijn actie maar ricbt tegen bet orgaan waarvan
bet bestreden besluit afkomstig is, zal de administratieve rechter het
lichaam aanwijzen dat vermogensrechtelijk
aansprakelijk is als het tot
een veroordeling tot scbadevergoeding komt.
V.3.3

De overbeid als appellante

Na in de vorige subparagraaf de positie van de overbeid als verweerster
te hebben bezien, zal tbans worden ingegaan op situaties waarin de
overbeid als appellante in bet bestuursprocesrecbt optreedt. Van Buuren
maakt een onderscheid tussen de situaties waarin bestuursorganen van de
centrale overheid procederen tegen besluiten van organen beborend tot
Jagere rechtsgemeenscbappen
omdat door deze besluiten een hoger belang
kan worden geschaad en de situaties waarin organ en van de lagere
overheid bescberrning zoeken tegen aantasting van hun belangen door
besluiten van hogere organen.f? Daaraan zou ik willen toevoegen de
mogelijkheid dat twee organen van hetzelfde openbaar lichaam de partijen in het gescbil vormen. Met name op laatstgenoemde mogelijkheid zal
in het navolgende nog worden teruggekomen.
Nog meer dan in de vorige subparagraaf speelt hier de vraag wie zelfstandig drager van bestuursrechtelijke
rechten en plichten is, aan wie
het beroepsrecht toekomt: aan het orgaan of aan het licbaam?
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat organen rechtsbevoegdheid in bet bestuursrecht bezitten. Organen zijn zelfstandige dragers van
bestuursrecbtelijke
rechten en plichten. Ook in de beschouwing over de
bestuursrecbtelijke
rechtsbetrekking
kan voor deze conclusie steun
worden gevonden.
Het logische gevolg biervan is dat de organen een eigen beroepsrecbt in
het bestuursprocesrecbt
bezitten, zulks ter verzekering van hun eigen
rechten en belangen die zij behartigen. In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat de publiekrechtelijke
rechtssubjecten in het bestuursrecht
over een eigen beroepsrecht beschikken. Een uitzondering kan worden
gemaakt voor die gevallen, waarin bet overheidsbesluit is geadresseerd
aan het openbaar licbaam als recbtspersoon, zoals dat bij voorbeeld bij
een belastingaanslag en bij sommige subsidies het geval is. Hetzelfde
geldt voor geschillen waarin de eigendomspositie van bet openbaar lichaam in het geding is (zie bij voorbeeld VzAR 25 maart 1986, AB 1987,
282, waarin de gemeente Rotterdam als eigenaar van een kampeerterrein
46 Zie behalve het reeds door rnij genoemde voorbeeld betreffende schadevergoeding
ook de voorbeelden die Punt noemt, a.w. noot 40, bIz. 100-10l.
47 PJ J. van Buuren, Kringen van belanghebbenden. In het bijzonder in procedures
tegen de overheid, Kluwer Deventer 1978,bIz. 133.
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beroep bij g.s. instelt tegen de weigering van de afgifte van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). In deze gevallen is het openbaar lichaam als dr:ger
van verrnogensrechtelijke rechten en verplichtingen beroepsgerechtigd.
In dit verband is het ook van belang om de beschouwingen over de
toepasselijkheid van art. 4 jo. art. 7, Wet Arob in het betoog te betrekken. Artikel 4 houdt in dat administratieve organen ook zelf krachtens
deze wet beroep kunnen instellen. Artikel 7 spreekt echter aIleen over
natuurlijke personen en rechtspersonen die rechtstreeks in hun belang
zijn getroffen. Strikt geredeneerd zou dat moeten leiden tot de conclusie
dat organen niet beroepsgerechtigd zijn.49 Organen zijn immers geen
rechtspersoon.
In het voorgaande hebben we echter gezien dat het bezit van rechtspersoonlijkheid niet noodzakelijk is om als beroepsgerechtigde in het bestuursrechtelijke verkeer te kunnen optreden. Organen of ambten zijn
immers rechtssubjecten in het bestuursrecht.
Toekenning van een beroepsrecht, zoals in art. 4 Wet Arob geschiedt,
houdt in dat de bestuursorganen een zelfstandig beroepsrecht toekomt
dat onafhankelijk is van de rechtspersoonlijkheid van een lichaam. Dit
kan worden gei1lustreerd met behulE van een uitspraak van de Afdeling
rechtspraak van de Raad van State. 0 In een geschil tussen een Bedrijfscommissie voor de welzijnssector en de minister van Sociale Zaken werd
de eis van rechtspersoonlijkheid niet gesteld. Een redelijke uitleg van de
artikelen 4 en 7 in onderling verband bezien, brengt met zich, dat de eis
van rechtspersoonlijkheid niet ook wordt gesteld ten aanzien van colleges met enig openbaar gezag bekleed. In de uitspraak werd overwogen
dat toekenning van rechtspersoonlijkheid aan publiekrechtelijke lichamen
niet geschiedt om redenen van beroepsrecht. Voor dit laatste is uitsluitend van belang of zelfstandige deelname aan het administratiefrechtelijke verkeer tot de mogelijkbeden behoort. De wetgever is er kennelijk
van uitgegaan, dat die mogelijkheid bij person en of colleges met enig
openbaar gezag bekleed, voldoende is gewaarborgd.
Uit de jurisprudentie blijkt dat het van belang is om na te gaan of een
rechtssubject kan worden beschouwd als een persoon of college met enig
openbaar gezag bekleed. Hiervan volgen onderstaand enkele voorbeelden.
VzAR 14 juni 1977 (tBjS, rubriek IV, blz, 29). De natuurbeschermingsconsulent in de provincie Noord-Brabant diende een verzoek
in om schorsing van een verklaring van geen bezwaar en van een
bouwvergunning. In de uitspraak wijdt de voorzitter geen aandacht
48 Zie P.JJ. van Buuren a.w. biz. 135, alsmede J.B.J.M. ten Berge en FA.M. Stroink, De
Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikking, losbladige uitgave Alphen aan
den Rijn, commentaar op art. 4 door M.C. Burkens biz. 5.
49 FA.M. Stroink, a.w. 1978,bIz. 18. Zie aldaar zijn discussie met J.G. Steenbeek over
de tegenstrijdigheid tussen deze artikelen.
50 AR 26 maart 1981,tB/S IV, 65;NJB 1981,biz. 504.Zie ook rapport Abar, biz. 398.
Voor meer jurisprudentie zie Cremers Administratieve Rechtspraak.
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aan de vraag of de natuurbeschermingsconsulent een administratief
orgaan is. In de aantekening onder deze uitspraak merken Ten
Berge en Stroink op dat het aanbevelingswaardig is dat in gevallen
ais deze meer aandacht aan de ontvankelijkheid wordt besteed.
Consulenten plegen namelijk geen administratieve organen te zijn.
Rijksconsulenten zijn door de minister aangesteide ambtenaren die
op grond van hun aanstelling feitelijk (adviserende) activiteiten
verrichten.
In de uitspraak van de Wnd. VzAR 17 augustus 1979 (tB/S, rubriek
IV, bIz. 145) wordt weI aandacht aan de ontvankelijkheid van
appellant besteed. De consulent natuurbehoud bij het Staatsbosbeheer in Groningen werd niet als beroepsgerechtigd administratief
orgaan gezien. De waarnemend voorzitter besteedt aandacht aan de
vraag of de consulent krachtens delegatie dan weI mandaat van de
betrokken minister bevoegd zou zijn in de procedure op te treden.
Hiervan was in casu niet gebleken, terwiji ook geen schriftelijke
volmacht aanwezig was waaruit zou kunnen blijken dat hij de
minister vertegenwoordigt. Evenmin was sprake van aan verzoeker
als zodanig toevertrouwde belangen waarin hij rechtstreeks was
getroffen. (Idem VzAR 14 april 1981,Gst. 6687, m.n. Kan.)
In AR 6 mei 1983 (AB 1983, 439, m.n. JHvdV; Gst. 6752, 10, m.n.
Kan) is de positie als appellant van de Hoofddirecteur van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan de orde ter zake van een
ingesteld beroep tegen de gegrondverklaring van bezwaren tegen
een verleende bouwvergunning. Aan de positie van appellant wijdt
de Afdeling de volgende overwegingen: "De Afd. stelt voorop dat
de mandaatsverhouding tussen de betrokken minister en appellant,
zoais deze bij evengenoemde beschikking (een ministeriele beschikking krachtens welke de hoofddirecteur gemachtigd is om namens
de minister stukken af te doen en te ondertekenen-CG) is gegeven, geen steun biedt voor de opvatting dat appellant met enig
openbaar gezag zou zijn bekleed.
De Afd. is voorts niet gebleken dat appellant bij of krachtens enig
algemeen verbindend voorschrift enige zelfstandige bevoegdheid is
toebedeeld op grond waarvan hij kan worden geacht te zijn bekleed met enig openbaar gezag in vorengenoemde zin."
In de hiervoor reeds eerder genoemde uitspraak VzAR 25 maart
1986 (AB 1987, 282) trad naast de gemeente Rotterdam ook de
Directeur van de dienst sport en recreatie van die gemeente als
zelfstandig appellant op. Ten aanzien hiervan overwoog de voorzitter: "Noch enig wettelijk voorschrift noch de positie van verzoeker
sub 2 als ambtenaar van de gem. Rotterdam en feitelijk beheerder
van het kampeerterrrein bieden Ons voorts enig aanknopingspunt
voor de opvatting, dat verzoeker in dit geval met enig openbaar
gezag zou zijn bekleed".
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Het vereiste van een duidelijke bevoegdheidsgrondslag
werd door de
Afdeling rechtspraak nog eens duidelijk verwoord in een zaak waarin de
regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de hygiene van het
milieu appellant was in een geschil betrekking hebbend op de afgifte van
een verklaring van geen bezwaar ex art. 19 WRO voor de bouw van een
kantorencomplex in de nabijheid van een bestrijdingsmiddelenbedrijf.
In
de uitspraak AR 11 februari 1983 (AB 1983,317, m.n. llivdV; Gst. 6744,
7, m.n. Kan) overwoog de Afdeling:
"Het enkele feit dat appellant ondergeschikt is aan de minister,
neemt niet weg dat hij, gezien de taken en bevoegdheden hem
opgedragen en toegekend bij en krachtens de Gezondheidswet, in
dezen is aan te merken als overheidsorgaan met een zodanige mate
van zelfstandigheid dat hij kan worden geacht te zijn bekleed met
enig openbaar gezag als bedoeld in art. 4 Wet Arob, zodat de hem
als zodanig toevertrouwde belangen voor de toe passing van deze
wet als zijn belangen moeten worden beschouwd".
Ook in AR 10 augustus 1988 (Gst. 6869, 3, m.n. HH), waarin de
hoofdingenieur-directeur
van Rijkswaterstaat appellant was, wijdde
de Afdeling een overweging aan de ontvankelijkheid. De Afdeling
is van oordeel dat appellant, die een machtiging van de minister
van Verkeer en Waterstaat had overgelegd, gelet op het bepaalde
in artikel 4, Wet Arob, juncto de artikelen 2, 3, tweede en derde
lid, en 5, tweede lid, van het Organiek Besluit Rijkswaterstaat in
zijn beroep kan worden ontvangen. Hennekens wijst er in zijn
naschrift op dat in de genoemde artikelen niets wordt bepaald
over de bevoegdheid van een h.i.d. Van een bekleed zijn met
openbaar gezag valt niets te bespeuren bij een h.i.d, hooguit bij
de Directeur-Generaal.
Hij is, anders dan de Afdeling, van oordeel
dat de h.i.d. niet ontvankelijk kan worden geacht.
Uit beide voorgaande uitspraken blijkt dat de positie van de publiekrechtelijke rechtssubjecten als zelfstandige procespartij wordt erkend als het
"met enig openbaar gezag bekleed zijn" uit een wettelijke regeling kan
worden afgeleid.
Nog een vraag die hier kan worden opgeworpen, is die of ook twee
organen die tot hetzelfde openbaar lichaam behoren tegen elkaars beslissingen kunnen ageren.
Steenbeek beantwoordde deze vraag in eerste instantie ontkennend. Het
leek hem vreemd als dat zou kunnen omdat de Wet Arob zijns inziens
niet bedoeld is om de interne verantwoordelijkheidsverhoudingen
binnen
hetzelfde overheidslichaam te doorkruisen. Hij was van mening dat achter
de organ en verschillende
rechtspersonen
moesten staan. Anderzijds
signaleerde hij wel dat art. 4 de organen als zodanig processueel bevoegd
maakt. Hij concludeert thans dat het artikel ook toepassing kan vinden
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bij geschillen tussen organen van hetzelfde openbaar Iichaam.P! Van
Buuren vindt het niet aantrekkelijk als geschillen tussen organen van
hetzelfde openbaar lichaam mogelijk zouden zijn. Dergelijke geschillen
raken zozeer de politieke verhoudingen tussen de organen dat in die
sfeer de oplossing moet worden gezocht.V Burkens vindt de rnogelijkheid van zodanig beroep weinig voor de hand liggen wanneer men de
nadruk legt op de eenheid van beleidsvoering. Ergens binnen het lichaam
moet dan worden uitgemaakt hoe het beleid moet worden gevoerd. Anderzijds signaleert hij dat een college van burgemeester en wethouders
wel zelfstandig in beroep kan gaan tegen een besluit van gedeputeerde
staten. Dat kan, onafhankelijk van een delegatiebesluit als bedoeld in
art. 212, derde lid, gemeentewet, op grondslag van art. 4 Wet Arob. Het
ligt dan in de lijn hiervan dat ook bestuursorganen, behorend tot eenzelfde publiekrechtelijk lichaam elkaars beschikkingen door middel van
een Arob-beroep kunnen aanvechten.S' Als theoretisch argument tegen
deze mogelijkheid zou ik echter nog willen noemen de complicatie die
zou kunnen ontstaan als de Afdeling rechtspraak aan een besluit tot vernietiging van een beschikking een veroordeling tot schadevergoeding ex
art. 58b, vierde lid, Wet op de Raad van State zou verbinden. Hiervoor
zou het lichaam aansprakelijk zijn ten gunste van hetzelfde lichaam. Zou
het college van burgemeester en wethouders, als ten gevolge van de
vernietiging van een beschikking van de raad schadevergoeding wordt
toegekend, dit bed rag vrijelijk kunnen bested en? Of is er een machtiging
van de raad vereist tot het doen van uitgaven? De Afdeling rechtspraak
zou in de hier geschetste situatie de problemen uit de weg kunnen gaan
door te concluderen dat er geen aanleiding tot schadevergoeding bestaat.
Voor zover mij bekend, heeft het probleem zich in de praktijk nog niet
voorgedaan.
Jurisprudentie, betrekking hebbend op procedures tussen organen van
hetzelfde lichaam, is schaars. Het trek ken van conclusies dient dan ook
met terughoudendheid te geschieden.
In AR 6 november 1978 (tB/S, rubriek IV, nr. 17) ging het om een
geschil tussen burgemeester en wethouders van Hemelumer Oldeferd en de commissie belast met de behandeling
van bezwaarschriften in die gemeente. Aan die commissie was de beslissingsbevoegdheid van b. en w. overgedragen. De Afdeling rechtspraak zag hier geen beroepsrecht voor b. en w. omdat het besluit
51 Zie voor de oude opvatting J.G. Steenbeek, supplement bij Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen, 's-Gravenhage 1977, biz. 17. De huidige opvatting wordt verwoord in J.G. Steenbeek, bewerkt door FA.M. Stroink, De Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, vierde druk, 's-Gravenhage 1988,
biz. 158.
52 PJ.J. van Buuren, a.w., biz. 140.
53 M.e. Burkens in tB/S commentaar op art. 4 Wet Arob biz. 8-9.
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van de commissie in de plaats trad van het besluit van b. en w.
Op dat punt was bet college dus niet meer met openbaar gezag als
bedoeld in art. 4 Wet Arob bekleed.
In AR 17 augustus 1979 (tBjS, rubriek IV, nr. 35) was een geschil
aan de orde tussen het dagelijks bestuur van de raad van de
deelgemeente Cbarlois en de raad der gemeente Rotterdam betreffende een vergunning voor het gebruik van een kelder voor bet
houden van een openbare vermakelijkbeid. In casu bad bet dagelijks bestuur van de raad van genoemde deelgemeente slecbts een
adviserende taak. Daarom kon hij niet worden bescbouwd als
recbtstreeks in zijn belang te zijn getroffen. In de aantekening
onder de uitspraak merkt Burkens op dat voor bet beroepsrecht
bepalend is of een orgaan met bevoegdbeden is bekleed; naar rata
van deze bevoegdbeden kan in appel worden gekomen. Een eigen
recbtspersoonlijkbeid is niet vereist.
Dat een duidelijke bevoegdbeidsafbakening van belang is blijkt uit
de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van 6 november 1983 (AB
1984, 64) waarin de Culturele Raad Dordrecht in een geschil
betrokken was, gericbt tegen een besluit van de comrnissie voor de
beroepschriften van die gemeente tot het verlenen van een bouwvergunning. Uit de overwegingen blijkt dat aan de Culturele Raad
niet het belang was toevertrouwd dat hier in het geding was. Dit
bleek uit de Verordening op de Culturele Raad, zoals die door de
gemeenteraad was vastgesteld.
In dezelfde lijn als voorgaande uitspraak ligt de uitspraak VzAR 26
oktober 1987 (Gst. 6858, 4, m.n. Kan), waarin de Wijkraad Eeneind
te Nuenen verzocbt om toepassing van art. 107 Wet RvSt ter zake
van een door b. en w. van Nuenen verleende bouwvergunning. De
voorzitter stelt vast dat de wijkraad op grond van de "Verordening
op de Wijkraad Eeneind en Dorpsraad Gerwen" slechts over adviserende bevoegdheden beschikt. Er is derhalve geen sprake van
een met openbaar gezag bekleed zijn als bedoeld in art. 4, Wet
Arob.
In de uitspraak VzAR 1 december 1981 (BR 1982, bIz. 439) oordeelde de voorzitter dat burgemeester en wethouders beroep kunnen instellen bij de Afdeling rechtspraak als zij menen goede
grond te hebben om de juistheid van een besluit van de raad (in
casu betreffende de gegrondverklaring van een ingesteld beroep
tegen een aanschrijving tot sloop) te bestrijden.
In de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van 25 oktober 1983
(tBjS, rubriek IV, nr. 102) was weI sprake van een aan een orgaan

toevertrouwd belang. Het betrof hier een door b. en w. van Maarheeze ingesteld Arob-beroep tegen het besluit van de raad van
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die gemeente tot het in beroep alsnog verlenen van een bouwvergunning. Het door b. en w. gestelde belang -het voeren van een
consistent beleid m.b.t. de toetsing van aanvragen voor een bouwvergunning voor een agrarische bedrijfswoning- kon worden aangemerkt als een hun als zodanig toevertrouwd belang dat ingevolge
artikel 4 van de Wet Arob voor de toepassing van de wet als hun
belang kon worden beschouwd.
Uit de twee laatstgenoemde uitspraken kan de conclusie worden getrokken dat het voor de ontvankelijkheid niet strikt noodzakelijk is dat de
twee in het geschil betrokken partijen deel zouden uitmaken van verschillende rechtspersonen of dat ze zelf rechtspersoon dienen te zijn.
WeI is het van be lang om na te gaan of belangen in het geding zijn die
aan het betrokken rechtssubject als zodanig zijn toevertrouwd. Ook het
zelfstandige beroepsrecht van organ en kan worden gezien als een bevestiging van de stelling dat organen (ambten) in het bestuursrechtelijk
verkeer zelfstandige rechtssubjecten zijn. De banden met de privaatrechtelijke rechtspersonen doen daarbij niet ter zake.
Indien er sprake is van een geschil tussen organ en van verschillende
openbare lichamen dient ook de vraag te worden bezien wanneer een
orgaan als belanghebbende kan worden aangemerkt.z' Het eenvoudigst is
deze vraag te beantwoorden in het geval het besluit aan een met name
genoemd orgaan is geadresseerd. De geadresseerde is dan de beroepsgerechtigde.
Ook kan de situatie zich voordoen dat een orgaan, dat verweerder is in
administratief beroep, de uitspraak in administratief beroep gedaan, vervolgens bij de adrninistratieve rechter wil aanvechten. In die gevallen zal
de verweerder in adrninistratief beroep de belanghebbende
zijn, die
gerechtigd is de administratieve rechter te adieren.
Als het gaat om de positie als derde-belanghebbende
is de vraag rninder
eenvoudig te beantwoorden. In sommige bestuursrechtelijke wetten is het
beroepsrecht met name aan een bepaaJd orgaan toegekend, bij voorbeeld
aan de burgemeester in art. 49, tweede lid, Drank- en Horecawet (zie
AR 31 januari 1985, tB/S, rubriek IV, blz. 308) of aan gedeconcentreerde
ambten bij de uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de
Wet algemene bepalingen milieuhygiene. Voor de beantwoording van de
gestelde vraag is het noodzakelijk om het begrip belanghebbende in te
vullen. Van Buuren merkt een orgaan (ambt) als belanghebbende aan als
er belangen in het geding zijn die betrekking hebben op de taken en
bevoegdheden die aan het orgaan zijn toevertrouwd.
Op gemeentelijk niveau wordt in beginsel de raad als belanghebbende
aangemerkt als het gaat om een belang dat tot de huishouding van de
gemeente behoort. In veel gevallen heeft echter delegatie van de bevoegdheid om beroep in te stellen ex. art. 212, derde lid, gemeentewet
54
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aan b. en w. plaatsgevonden. Van Buuren merkt op dat aan dit college,
behalve in geval van delegatie, slechts zelden rechtstreeks een recht van
beroep als derde-belanghebbende toekomt. Die zeldzame gevallen vinden
hun oorsprong in de taakomschrijving van het college, zoals die in art.
209 van de gemeentewet voorkomt. Moeilijkheden kunnen zijns inziens
worden voorkomen door gebruik te maken van de eerder genoemde
delegatiemogelijkheid. Het college van b. en w. is dan steeds het aangewezen orgaan. Voor een uitgebreide behandeling en een overzicht van de
overige beroepsgerechtigden op gedecentraliseerd niveau zij verwezen
naar het reeds meermalen geciteerde werk van Van Buuren en naar het
recente boek "Gemeentelijke vertegenwoordiging in en buiten rechte" van
de hand van J.T. van Stegeren.
Als een beroepsrecht aan een openbaar lichaam dan weI zonder nadere
aanduiding aan het bestuur van een openbaar lichaam is opgedragen, zal
het antwoord op de vraag welk orgaan bevoegd is, in het algemeen in
het wettelijk statuut moe ten worden gevonden dat voor het betreffende
openbare lichaam feldt, dan weI in bijzondere bepalingen op het betreffende deelgebied.J
Zo wordt in art. 177, gemeentewet de bevoegdheid tot het aangaan van
rechtsgedingen aan de raad toegekend. Geldt deze bevoegdheid nu zowel
voor civielrechtelijke als voor administratiefrechtelijke gedingen? De
CRvB heeft in een oude uitspraak art. 177, gemeentewet niet van toepassing geacht op geschillen bij de administratieve rechter, maar art. 212,
derde lid werd later weI van toepassing geacht.56
Interessant voor de beantwoording van deze vraag is een uitspraak van
de Afdeling rechtspraak van 23 april 1979 (AB 1979,492, m.n. JHvdV).57
Het betrof een door b. en w. van Capelle aan den IJssel ingesteld beroep
tegen een beschikking van de minister van Economische Zaken tot
afwijzing van een verzoek om subsidie voor het treffen van energiebesparende voorzieningen aan een zwembad.
"De Md. stelt vooreerst vast dat de onderhavige aanvraag om
subsidie, welke immers betrekking heeft op voorzieningen ten
behoeve van het gemeentelijk zwembad, door appellanten namens
de gem. Capelle aan den IJssel is ingediend.
Art. 177, eerste lid, gem. wet -voor zover hier van belang- bepaalt
dat de gemeenteraad beoordeelt en beslist of vanwege de gemeente
een rechtsgeding zal worden gevoerd.
Blijkens art. 212, eerste lid, van die wet oefenen b. en w., indien
55 Rapport Abar, a.w. bIz. 398. Zie ook J.T. van Stegeren, Formeel gemeenterecht, prft.
1966, Vuga 's-Gravenhage.
56 CRvB 14 maart 1935,AB 1935,bIz. 505 en CRvB 25 november 1947,AB 1948,bIz. 69.
57 Ook in AR 31 januari 1985, AB 1986, 495, m.n. JHvdV komt een soortgelijke redenering voor. Zie voor dezelfde overwegingen m.b.t. het recht om beroep in te steUen
bij de Kroon ook Kb 13 maart 1974, nr. 98, AB 1974, 152, m.n. JRSt. en Kb 21 juli
1986, nr. 95, AB 1987, 19, m.n. BJvdN.
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de raad daartoe besluit en naar de door dezen te stellen regelen,
o.m. de in art. 177, eerste lid, bedoelde macht van de raad uit.
De Afd. is van oordeel dat onder het voeren van rechtsgedingen in
voornoemde bepaling, gezien de inhoud en strekking daarvan, mede
het voeren van administratieve rechtsgedingen dient te worden
verstaan.
Ter zitting is evenwel gebleken dat een besluit als bedoeld in art.
177, eerste lid, gem. wet, tot het instellen van het onderhavige
beroep van de gemeenteraad van Capelle aan den Ilssel ontbreekt.
Evenmin is kunnen blijken van een besluit van de gemeenteraad,
waarbij deze, op de voet van art. 212, eerste lid, gem. wet, in het
algemeen de hem ingevolge art. 177, eerste lid, van die wet toekomende macht aan appellanten heeft overgedragen."
Hierbij dient opgemerkt te worden dat onderscheid moet worden gemaakt
tussen situaties waarin de gemeente als rechtspersoon optreedt en situaties waarin organen van de gemeente partij zijn. Artikel 177 van de
gemeentewet heeft slechts be trekking op de eerstgenoemde situaties. Als
de gemeente als rechtspersoon appellant is, dient dus een raadsbesluit
ten grondslag te liggen aan het ingestelde beroep. Het is echter niet
altijd zonder meer duidelijk of het openbaar lichaam, dan weI een bestuursorgaan beroep moet instellen.58 In wetsvoorstel 19 403 houdende
de nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Gemeentewet)
is
een bepaling analoog aan artikel 177 (oud) niet opgenomen. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten tot het voeren van rechtsgedingen
behoort tot de competentie van de raad (art. 148). WeI belangrijk in dit
verband is het bepaa\de in het derde en vierde lid van art. 162 waarin is
geregeld dat b. en w. bevoegd zijn spoedshalve beroep in te stellen of
bezwaar in te brengen voor de gemeentejhet gemeentebestuur. Indien de
raad dit in zijn eerstvolgende vergadering niet bekrachtigt, dan wordt
het beroep of bezwaar ingetrokken. Deze regeling is opgenomen om te
voorkomen dat bezwaar- en beroepstermijnen ongebruikt verstrijken.
De conclusie uit het vorenstaande kan zijn dat de raad ook in bestuursrechtelijke gedingen het bevoegde orgaan is om te besluiten beroep in te
stell en, behoudens in de gevallen waarin delegatie heeft plaatsgevonden.
Ook in bet komende gemeenterecht blijft die bevoegdheid bij de raad,
zij het dat b. en w. dan de bevoegdheid krijgen om in bestuursrecbtelijke geschillen spoedeisende maatregelen te nemen.
In het licht van de genoemde jurisprudentie en de daaruit getrokken
conclusie is een uitspraak van de Afdeling van 15 juli 1985 (AB 1986,
289, m.n. JHvdV) waarin een gemeente appellant is, niet goed te begrijpen. Het betrof hier een beroep van de gemeente Dwingeloo tegen een
besluit van g.s. van Drenthe inhoudende een weigering om een weg als
quartaire weg aan te wijzen. Het verzoek daartoe was uitgegaan van b.
58 W.G.M. van Ham, Het optreden van de gemeente in administratiefrechtelijke procedures, Gst. 6852. Zie ook J.T. van Stegeren, a.w. 1989,biz. 147.
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en w. Het was ook dat college dat namens appellant het bezwaarschrift
bij de Afdeling indiende. In de uitspraak wordt de gemeente als appellant
aangeduid. Een verklaring waarom de gem. Dwingeloo, bet Iicbaam, als
appellant zou zijn aan te merken, is misscbien de volgende. Bij toewijzing van bet verzoek zou een uitkering kracbtens de Wet Uitkeringen
Wegen plaatsvinden. Dit is een vermogensrecbtelijk aspect, dus bet
lichaam als rechtspersoon is daarbij betrokken.
De verklaring bevredigt mij niet geheel als ik de uitspraak plaats naast
twee uitspraken die eveneens betrekking hebben op besluiten met financiele gevolgen en de reeds eerder vermelde uitspraak betreffende subsidie
voor energiebesparende voorzieningen in Capelle aan den IJsseI. In de
eerste uitspraak (AR 27 maart 1979, AB 1979, 379, m.n. JRSt) is de raad
van de gemeente Cuijk en St. Agatha (mede-)appellant in een geschil
tegen een beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat,
waarbij afwijzend is beslist op een verzoek om een bijdrage kracbtens de
Uitkeringsregeling verontreiniging rijkswateren. In de tweede uitspraak
(AR 12 december 1985, AB 1986, 336, m.n. JHvdV) is het college van b.
en w. van Terneuzen appellante in een geschil met provinciale staten van
Zeeland betreffende weigering van een provinciale bijdrage voor bet
organiseren van podiumkunsten. In beide gevallen was dus een gemeentelijk orgaan partij in het geschil, boewel er een vermogensrechtelijk
belang in het geding was.
Van Stegeren acht het een juiste zaak dat de gemeente zeIf als partij in
bet beroep wordt aangemerkt aIs zij als vermogenssubject in het geding
is en ook in overeenstemming met artikeI 7 Wet Arob, dat ook aan
rechtspersonen bet beroepsrecht toe kent. In het licht van artikel 4 van
de Wet Arob vindt hij het ook verdedigbaar dat het gemeenteorgaan, dat
als wettige belangenbehartiger van de gemeente in beroep gaat, als de
appellant wordt aangemerkt. WeI verdient het zijns inziens aanbeveling
dat de Afdeling zoveel mogeIijk een lijn trekt. Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar bet aanmerken, waar mogelijk, van de gemeente als de
appellerende partij.59
Ten behoeve van procedurele duidelijkheid wil ik op deze plaats eveneens
benadrukken dat de Afdeling rechtspraak een lijn dient te volgen. Anders
dan Van Stegeren kies ik ervoor om consequent het gemeenteorgaan als
appellant aan te merken. De uitspraak waarbij de gemeente Dwingeloo
partij was, dient rnijns inziens als een uitzondering te worden beschouwd. De redenering zoals de Afdeling die in de uitspraak Capelle aan
den IJssel volgde, is duidelijk en ondubbelzinnig. Het verdient aanbeveling om consequent de daarin gevolgde redenering te handhaven.
Y.3.4

De overheid als partij in het civieI proces

Nadat in de beide voorgaande subparagrafen aan de hand van het bestuursprocesrecht de positie van de overbeid als partij in bestuursrechteIijke geschillen is besproken, zal thans ter vergelijking kort aandacht
59
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worden besteed aan de positie van de overheid in het burgerlijk procesrecht. Met name zal worden ingegaan op het vraagstuk of het mogelijk
is naast of in plaats van een openbaar liehaam een orgaan te dagvaarden. Daartoe dienen eerst enkele hoofdlijnen te worden uitgezet.
In het burgerlijk procesrecbt dient krachtens art. 5, eerste lid sub 1° en
2°, Wetboek van Burgerlijke Reehtsvordering in de dagvaarding de natuurlijke of recbtspersoon te worden vermeld. Als de overheid partij is
in een civiel geding is de boofdregel dat het openbaar lichaam -dat als
rechtspersoon wordt erkend- dient te worden gedagvaard/v
De regel,
inboudende dat het openbaar licbaam proeespartij is, gaat zowel op in de
situatie waarin de overheid gedaagde is, als in die waarin zij eiseres is.
Op het vraagstuk van de vertegenwoordiging van het openbaar lichaam
zal niet worden ingegaan.f!
De meningen over de ontvankelijkheid van vorderingen die worden
ingesteld tegen organen van pubIiekrechtelijke liehamen in plaats van
tegen dat liehaam zeIf, zijn verdeeld. Punt betoogt dat het burgerlijk
proeesreeht bet behoudens andersluidende wettelijke voorzieningen niet
toelaat om een orgaan van een publiekreehtelijke reehtspersoon als partij
in reebte te betrekken.v- In HR 3 mei 1934 (NJ 1934, bIz. 1549, m.n.
EMM) aanvaardde de Hoge Raad de situatie waarin een gemeente in de
persoon van baar burgemeester in diens boedanigheid werd gedagvaard.
Meijers merkt hierover in zijn noot onder dit arrest op dat de gemeente
zelf partij is ook al wordt de burgemeester als de gemeente vertegenwoordigende gedagvaard. Van Stegeren betoogt dat de dagvaarding in dit
arrest niet is gericht aan "de burgemeester der gemeente Haarlem" maar
aan "de burgemeester der gemeente Haarlem, als zodanig deze gemeente
in reehte vertegenwoordigende".
De gemeente Haarlem is gedagvaard
omdat deze in de tweede zinsnede als vertegenwoordigde partij is aangewezen.63 De werkelijke bedoeling was dus de gemeente als procespartij
in rechte te betrekken.
Het dagvaarden van de burgemeester niet als natuurlijk persoon, maar als
orgaan van de overheid wordt in de jurisprudentie niet snel aanvaard.v"
Het is vaste reehtspraak van de burgerlijke reehter, dat in het algemeen
alleen natuurlijke of rechtspersonen als proeespartij kunnen optreden.
Redenen om hiervan af te wijken zijn zeIdzaam. Met name in vreemdelingenzaken is de wens geuit een forum dicbt bij buis te hebben. Dit zou
60 Voor de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van openbare lichamen zie art. 1,
Boek 2 BW, alsmede bepalingen in bijzondere wetten zoals bij voorbeeld art. 8, Wet
gemeenschappelijke regelingen. Zie ook hoofdstuk II.
61 Zie hiervoor uitgebreid WA.M. van Schendel, Vertegenwoordiging in privaatrecht en
bestuursrecht, prft. Leiden 1982,alsmede J. T. van Stegeren, a.w. 1989.
62 Zie B.C. Punt, a.w., bIz. 103.
63 J.T. van Stegeren, a.w. 1989,bIz. 84-85.
64 Zie bij voorbeeld Pres. rb. 's-Gravenhage 16 april 1987 (KG 1987, 213). Voor uitzonderingen zie HR 9 mei 1958 (NJ 1960, 475) en HR 21 januari 1983 (AB 1983, 159).
Op beide arresten wordt in het navolgende nog ingegaan. Ook Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 13 september 1989 (KG 1989,348) vormt een uitzondering.
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kunnen door het hoofd van de plaatselijke politie te dagvaarden naast of
in plaats van de rechtspersoon. In het verleden hebben presidenten in
kort geding deze vorderingen vrijweI steeds ontvankelijk geacht.65 De
Wijkerslooth wees er reeds op dat vorderingen die op deze wijze zijn
ingekleed niet ontvankelijk zijn, omdat het juridisch-technisch onjuist is
dat op deze manier wijziging wordt gebracht in de competentie van de
"locale" president.w Deze laatste visie mag thans als de heersende leer
worden aanvaard. Sinds 1 maart 1990 is alleen de Haagse rechtbank
bevoegd kort gedingen in vreemdelingenzaken te behandelen, 67 In deze
gedingen treedt de staat als procespartij op.
Ter illustratie van bovengenoemde boofdregel kan de volgende jurisprudentie worden vermeld.
HR 25 november 1983(NJ 1984,297, m.n. WHH; AB 1984,254, m.n.
FHvdB). Het betrof in casu een vordering tegen de minister van
Onderwijs en Wetenschappen in zijn hoedanigheid. HR: "Voor de
beantwoording van de vraag -of de minister als zodanig te dezen
in rechten kan worden betrokken- dient ervan te worden uitgegaan
dat de bevoegdheid om als partij in een burgerlijk geding op te
treden in beginsel alleen toekomt aan natuurIijke personen en aan
rechtspersonen. Dit uitgangspunt waarvoor een aankopingspunt is
te vinden in art. 5, eerste lid 1° en 2° Rv vindt zijn recbtvaardiging daarin dat bij een ander uitgangspunt -in het bijzonder als
zou worden aangenomen dat een ambtelijk orgaan als zodanig in
een burgerlijk geding kan optreden- problemen kunnen rijzen van
procesrechtelijke aard. Zo zou onzeker kunnen zijn wie op grond
van bet aan een uitspraak toekomend gezag van gewijsde door die
uitspraak zijn gebonden en jegens wie een uitspraak, bij voorbeeld
op bet punt van kostenveroordeling, zou kunnen worden geexeeuteerd."
HR 27 juni 1986 (AB 1987,241, m.n. FHvdB). Een uitzondering op
het beginsel, zoals in het hiervoor genoemde arrest verwoord, kan
niet worden aanvaard bij bet betrekken in reehte van een Inspeeteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid omdat
deze "beleidsvrijheid" toekomt. Die enkele omstandigheid is £I<l'~T1"('\"
niet voldoende.
Als voorbeeld van een uitspraak van een lagere reehter kan worden genoemd Rb. Dordreebt 21 juli 1988 (KG 1988,319), waarin de
publiekrechtelijke reehtspersoon, de gemeente Dordreeht, was
gedagvaard als het bevoegde gezag over een school. Overwogen
65

Zie H. Drion c.s., Onrechtmatige
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J.L. de Wijkerslooth,
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daad, VII, nrs. 299 en 300.

Het dagvaarden van het hoofd van de plaatselijke politie in
kort-gedingprocedures
over de uitzetting van vreemdelingen,
Advocatenblad
1984,
biz. 324-325. Zie ook B.C. Punt, a.w. in noot 45, biz. 98.
Zie Nederlands Juristenblad 1990, afl17, biz. 648-649.
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werd dat ook al is het college
gezag aangewezen, dit college
bezit- deze bevoegdheid slechts
van de rechtspersoon de gemeente
dan ook te worden gedagvaard.

van b. en w. als het bevoegde
-dat geen rechtspersoonlijkheid
uitoefent als vertegenwoordiger
Dordrecht. Laatstgenoemde dient

Een uitzondering op de hoofdregel werd weI aanvaard in het volgende
arrest.
HR 11 mei 1951 (NJ 1952, 437, m.n. DJV). Een college van burgemeester en wethouders had op basis van de Woningwet 1901 een
waarschuwing tot toepassing van bestuursdwang doen uitgaan
waarbij verhaal van de kosten in het vooruitzicht werd gesteid.
Toen na de uitvoering van de werkzaarnheden door de gemeente de
kosten niet werden voIdaan, vaardigde de gemeente-ontvanger een
dwangbevel uit. Betrokkene kwam hiertegen in verzet bij de rechtbank waarbij hij de dagvaarding tot de ontvanger riehtte. De
president van de rechtbank verklaarde eiser in zijn vordering niet
ontvankelijk omdat hij de gemeente als uitvoerder van de Woningwet 1901 had moeten dagvaarden. In cassatie overwoog de HR:
"dat de Woningwet, in art. 71 den schuidenaar het reeht
gevende van verzet tegen het dwangbeveI, niet aanwijst tegen
wien bepaaldelijk dit verzet moet worden gerieht; dat bij
gebreke van zodanige aanwijzing een verzet gerieht tegen den
beambte, die door het derde lid van genoemd art. 71 met de
dagvaardiging van het dwangbevel is belast, met gezegd kan
worden met op de wet te berusten;
dat het rniddel mitsdien gegrond is, al zou ook verzet op de
wijze als door de Reehtbank uitsluitend toelaatbaar geaeht
evenzeer ontvankelijk zijn te oordelen".
Annotator Veegens merkt hierbij op dat een uitdrukkelijke aanwijzing van de gemeente-ontvanger als proeespartij niet door de
wet behoeft plaats te vinden. Door zijn algemene taak is hij als
zodanig voldoende gekwalifieeerd. "De dagvaarding staat tot het
materiele reeht als de spelling tot de taal: het komt met zozeer
aan op de gebezigde tekens als op hun verstaanbaarheid voor den
lezer."
In dit verband kan ook worden gewezen op een arrest van het Hof
's-Hertogenbosch van 26 september 1988 (NJ 1989, 482), waarin
zowel de ontvanger der direete belastingen als de Staat als eiser
optraden. Het Hof overweegt: "De ontvanger is gereehtigd en
bevoegd om in de onderhavige zaak de belangen van de Staat te
behartigen. Er is geen grond voor de Staat naast het hem vertegenwoordigend orgaan ook op eigen naam in reehte op te treden".
Deze overweging kan worden aangevuld met de opmerking dat de
ontvanger aan de Invorderingswet expliciet de bevoegdheid ontleent om als procespartij op te treden.
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Vermeldenswaard zijn nog twee vonnissen van kort-gedingrechters en een
vonnis van een reehtbank waarbij vorderingen waren ingesteld tegen de
(hoofd-)officier van justitie.
Pres. rb. Arnhem 8 december 1986 (KG 1987, 5). De vordering was
gerieht tegen de Staat en tegen de Hoofdofficier van Justitie in
het Arrondissement Arnhem. Met betrekking tot laatstgenoemde
overweegt de President:
"De bevoegdheid om als partij in een burgerlijk geding op te
treden komt in beginsel aIleen toe aan een natuurlijk persoon en
aan een reehtspersoon, behoudens uitzonderingen. Als orgaan van
de Staat bezit de Hoofdofficier in deze hoedanigheid geen rechtspersoonlijkheid, zodat hij in het algemeen niet in reehte kan
worden betrokken. Weliswaar zijn uitzonderingen op dit beginsel
mogelijk, maar een zodanige uitzondering doet zich hier niet
voor."
Pres. rb. Roermond 24 februari 1987 (KG 1987, 138). De Officier
van Justitie in het Arrondissement Roermond had geweigerd het
verhoor van een getuige uit te stellen omdat binnen redelijke
terrnijn een beslissing in k.g. kan worden verkregen. Daartegen
richtte zieh de vordering. De President overwoog:
"Op die grond hebben eisers voldoende belang aannemelijk gemaakt
dat, te meer omdat i.e. sprake is van een beleidsbeslissing van de
OvJ waartegen geen beroep op een onafhankelijke reehter kan
worden gedaan, zij een zodanig spoedeisend belang hebben, dat het
dagvaarden van de Staat der Nederlanden niet meer kon worden
afgewaeht".
In Rb. Maastricht 31 augustus 1989 (NJ 1989, 813) was de Offieier
van Justitie mr. X tesamen met de Staat gedagvaard. In dit vonnis
overweegt de reehtbank dat de Officier van Justitie, die in ernstige mate onzorgvuldig jegens verdaehte heeft gehandeld door in
strijd met de uitsluitende bevoegdheid van de rechter-commissaris
te dier zake in bet kader van een gerechtelijk vooronderzoek de
advoeaat de toegang tot de voorlopig geheehte verdaehte te (blijyen) verbieden, naast de Staat persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk
is. Hierbij dient te worden opgemerkt dar mr. X hier niet in zijn
hoedanigheid als Officier van Justitie, maar als prive persoon in
reehte was betrokken.

Tevens kan hier een arrest worden vermeld waaruit blijkt dat nietreehtspersoonlijkheid bezittende liehamen niet in reehte kunnen worden
betrokken.
HR 10 februari 1984 (NJ 1985, 102, m.n. MS). Het betreft hier een
vordering tegen een Watersehap en een Plaatselijke Comrnissie
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voor de Ruilverkaveling. Ten aanzien van de vordering jegens de
Plaatselijke Commissie overweegt de HR:
"aangezien de Plaatselijk Commissie geen reehtspersoonlijkheid
bezit en de Ruilverkavelingswet 1954 geen bepaling bevat, ook niet
in art. 51, lid 5, op grond waarvan een plaatselijke eommissie op
eigen naam -als orgaan van een ander weI reehtspersoonlijkheid
bezittend overheidsliehaam- zou kunnen worden aangesproken ter
zake van aansprakelijkheid uit onreehtmatige daad, zou de reehter
na verwijzing niet anders kunnen do en dan v.H. niet ontvankelijk
te verklaren in haar vordering tegen de Plaatselijke Commissie".68
Tot slot van dit jurisprudentie-overzicht
dient nog een vonnis te worden
vermeld waarin een uitzondering wordt aanvaard op de hoofdregel dat de
bevoegdheid om als partij in een burgerlijk geding op te treden in
beginsel aIleen toekomt aan natuurlijke en aan reehtspersonen.
Rb 's-Gravenhage 26 januari 1989 (AB 1989, 184, m.n. HH). Een
van de eisers in dit gesehil was de Dienstseommissie I in de
diensteenheid stafafdelingen gesehillen van bestuur en reehtspraak
van de Raad van State. Ten aanzien van het hiervoor geformuleerde beginsel met betrekking tot de proeessuele bevoegdheid werd
het volgende overwogen:
"Heeft de Diensteommissie reehtspersoonlijkheid en zo neen, is dan
in dit geval een uitzondering op het beginsel gereehtvaardigd? Het
antwoord moet zijn: Heeft de Diensteommissie geen reehtspersoonlijkheid, dan vindt zo'n uitzondering een reehtvaardiging hierin dat
een dienstcommissie bij de gewone reehter moet kunnen opkomen
tegen inbreuken op haar bevoegdheden. Het risico voor de betaling
van proeeskosten speelt geen rol, want aan te nemen valt dat (in
overeenstemming met het bepaalde in art. 36, vierde lid, Wet op de
ondernemingsraden) een veroordeling van de dienstcommisie in de
proceskosten niet mogelijk is. De Diensteomrnissie is dus bevoegd
als procespartij op te treden."
Hennekens merkt in zij noot onder dit vonnis op dat de president
een uitzondering op het ontbreken van rechtspersoonlijkheid
gerechtvaardigd acht, waar inbreuken op bevoegdheden van de
desbetreffende instelling, in casu de dienstcommissie, in het geding
zijn. Hieruit blijkt zijns inziens dat ons burgerlijk procesreebt niet
meer voldoende bij de tijd is voor nieuwe figuren die noch als
natuurlijk persoon noch als rechtspersoon gekwalificeerd kunnen
worden. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat in artikel 36
van de Wet op de ondernemingsraden
aan de ondernemingsraad
uitdrukkelijk een proeesbevoegdbeid
wordt toegekend. In casu
68 Hetzelfde geldt voor vorderingen gericht tegen de Landinrichtingscommissie. De
positie van deze commissie berust op de Landinrichtingswet, die op 15 oktober 1985
de Ruilverkavelingswet 1954 heeft vervangen. Zie Pres. rb. Leeuwarden 31 oktober
1985,NJ 1986,819.
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wordt een analoge interpretatie
Diensteommissie.

gevolgd ten aanzien van de

In de noot onder het eerder genoemde arrest HR 25 november 1983
formuleert W.H. Heemskerk een aantal vuistregels met betrekking tot bet
vraagstuk naar de proeessuele bevoegdbeid van de overheid in bet burgerlijk proeesreeht:
"a. het dagvaarden van een ambtelijk orgaan "als zodanig", in feitelijke
hoedanigheid, maar niet als vertegenwoordiger van een met name genoemde openbare reehtspersoon zal vrijwel steeds Ieiden tot een nietontvankelijkverklaring;
b.
een eiser is nooit verplieht om in plaats van de openbare reehtspersoon, wie de vordering aangaat, een ambtelijk orgaan al of niet ais
vertegenwoordiger van die reehtspersoon te dagvaarden op straffe van
niet-ontvankelijkheid;
e.
bet is altijd mogelijk de openbare reehtspersoon wie de vordering
aangaat, zelf te dagvaarden, ook als de vordering strekt tot bet uitspreken van een verbod of bevel gericht tegen een ambtelijk orgaan of
ambtsdrager;
d.
de regels a, b en e gelden in principe evenzeer voor het kort
geding als voor het gewone civiele geding."
Deze regeis zouden nog kunnen worden aangevuld met een regel betreffende het dagvaarden van een ambtsdrager "als zodanig". Daaronder
wordt verstaan de natuurlijke persoon, die het ambt bekleedt. Indien de
ambtsdrager "als zodanig" wordt gedagvaard met de bedoeling het orgaan
in reehte te betrekken, zal dat, gelet op het vorenstaande, leiden tot
een niet-ontvankelijkverklaring.v?
Uitzonderingen op deze boofdregel
komen voor in uitspraken van lagere reehters waarin de Offlcier van
Justitie was gedagvaard.
Punt signaleert een drietal bezwaren tegen het dagvaarden van organen
in een eiviel geding. In de eerste plaats zouden er problemen kunnen
ontstaan in de sfeer van bet gezag van gewijsde e.q. van de exeeutie.
Vervolgens kan door het open systeem van aeties de aard van het gesebil zodanig zijn dat deze de bevoegdbeid van de organen te buiten
gaan en ten slotte kan de bevoegdbeid om te beslissen in reebte verweer
te voeren wettelijk bij een ander orgaan berusten.F' Toch zijn er ook
voordelen te noemen welke verbonden zouden kunnen zijn aan de mogelijkheid van het dagvaarden van organen.
Reeds genoemd is het voordeel dat een forum dicht bij huis zou kunnen
worden gevonden. Dit resultaat zou overigens oak kunnen worden bereikt
door aanpassing van de regels inzake relatieve competentie.
Hieraan wil ik het volgende toevoegen. Bij de beschrijving van het
bestuursprocesreeht bleek dat de reehter zelf bet lichaam aanwijst dat
aansprakelijk is als een besluit wordt vernietigd. Denkbaar is dat deze
regel wordt getransformeerd naar het civiel proeesrecht. De aehterlig69 Zie het eerder genoemde arrest HR 27juni 1986,AB 1987,241, m.n. FHvdB.
70 B.C. Punt, a.w., bIz. 101·102.
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gende gedaehte is de volgende. Het kan voorkomen dat er meer dan een
overheidsliehaam aansprakelijk is voor het handelen van een bestuursorgaan. Een orgaan dat banden heeft met versehillende overheidsliehamen
is bij voorbeeld een eommissie uit gedeputeerde staten van twee of meer
provincies, als bedoeld in artikel 163 van de gemeentewet of het dageJijks bestuur van een niet reehtspersoonlijkheid bezittend liehaam opgeriebt op grond van de oude Wet gemeenschappelijke regelingen.I! Het
voordeel dat hieraan verbonden is, is dat de burger niet de kwade kans
loopt het verkeerde liebaam te dagvaarden. Het zou evenals in het
bestuursproeesreeht
aan de reehter kunnen worden overgelaten het
bijpassende vermogen te zoeken. De eerlijkheid gebiedt te erkennen dat
bet vorenstaande, voor zover mij bekend, in de jurisprudentie nog niet
tot proeedurele moeilijkbeden beeft geleid.
In zijn eonclusie onder bet arrest HR 16 juni 1950 (NJ 1951, 653, m.n.
DJV) aeht de advocaat-generaal
Langemeijer tot op zekere hoogte de
mogelijkbeid aanwezig om zonder wetswijziging administratieve organen
in civilibus te betrekken. Als dit gepaard gaat met een eis tot kostenveroordeling zal eebter mede het openbaar liehaam moeten worden gedagvaard. Cleveringa aebt dit eebter pas mogelijk na wetswijziging omdat
bestaande wetgeving dagvaarding van organen niet toestaat.I?
Hiervoor is reeds een arrest genoemd (HR 3 mei 1934, NJ 1934, blz,
1549), waarin de Hoge Raad aanvaardde dat een burgemeester in diens
hoedanigheid werd gedagvaard. Overigens is jurisprudentie, waarin de HR
aeeepteerde dat organ en werden gedagvaard, schaars.T' Twee arresten
mogen hier eehter niet onvermeld blijven. In het rijbewijsarrest (HR 9
mei 1958, NJ 1960, 475, m.n. DJV; ARB 1958, bIz. 428, m.n. JRSt) heeft
de Hoge Raad geaeeepteerd dat een eommissaris van de Koningin werd
gedagvaard. In kort geding werd geeist dat de president van de rechtbank de eommissaris der Koningin zou bevelen aan eiser een nieuw rijbewijs af te geven, althans hem die afgifte niet langer te weigeren. De
verklaring, die hiervoor kan worden gegeven, is dat de eommissaris van
de Koningin tevens als vertegenwoordiger in reehte van de provincie kan
worden beschouwd (art. 115, Provinciewetj.U
Ook het Lueky Luyk-arrest (HR 21 januari 1983, AB 1983, 159, m.n.
FHvdB; NJ 1983, 352, m.n. Borman), betreffende een vordering om de
burgemeester te bevelen medewerking te verlenen bij de ontruiming van
een pand, kan op deze wijze worden verklaard. Ingevolge artikel 77,
gemeentewet vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente in reehte. In
beide arresten kan ook de aard van de vordering een rol bebben gespeeld. Zowel in het eerste arrest (de afgifte van een rijbewijs), als in
71 Artikel 8 van de (huidige) Wgr (Wet van 20 december 1984, Stb. 667) bepaalt dat
een bij een regeling ingesteld openbaar lichaam rechtspersoon is.
72 R.P. Cleveringa, Dagvaarding van ambtelijke organen, Nederlands Juristenblad 1949,
blz, 269 e.v.
73 Voor een voorbeeld van een vonnis van een lagere reehter kan verwezen worden
naar Pres. rb. 's-Hertogenbosch 13 september 1989,KG 1989,348.
74 Zie van H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., biz. 475.
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het tweede arrest (medewerking bij de ontruiming van een pand) gaat
het om een voorziening die uitsluitend door bet betreffende orgaan en
niet door het openbaar lichaam kan worden geboden. Ten aanzien van
deze problematiek betoogt Van Stegeren het volgende. "Wanneer men
geen enkele schadevergoeding vordert, doch aIleen een ambtshandeling
wil stuiten, is er geen enkele wettelijke regeling die dwingt om tocb de
gemeente en niet het ambt, i.e. de burgemeester, te dagvaarden. Dat de
bepalingen van de gemeentewet op zo'n dagvaarding niet direct zijn
ingesteld, mag aan de ontvankelijkheid van de overigens correct geadresseerde eis niet worden tegengeworpen.Cl De verklaring dat een orgaan
gedagvaard moet worden als het gaat om een voorziening die uitsluitend
door dat orgaan kan worden geboden, past niet bij het vonnis van de
Rb. Haarlem van 21 november 1986 (Gst. 6838, 4, m.n. I.M. Kan). Hierin
was de publieke recbtspersoon de gemeente Haarlem gedagvaard. In het
vonnis beval de president de gemeente Haarlem te bewerkstelligen dat b.
en w. een bevel tot sluiting van een hinderwetplichtige inrichting buiten
effect stelden. De vraag boe de gemeente dat zou moeten doen, wordt
niet beantwoord. Historisch zou dit wellicht kunnen worden verklaard
met gebruikmaking van de conclusie van A-G Langemeijer in HR 16 juni
1950 (Nl 1950, 653). Diens woorden vertaald naar de huidige casus houden in dat indien burgemeester en wethouders ter zake van de uitvoering
van de Hinderwet geen verantwoording verscbuldigd zijn aan de gemeenteraad, de gemeente zich tegen de eis zou kunnen verweren met het
betoog dat zij er niet voor kan zorgen, dat burgemeester en wetbouders
het bevel tot sluiting van de hinderwetplicbtige inrichting buiten effect
stelden. Langemeijer yond bet beter dat de eis in zo'n geval tegen bet
college van burgemeester en wethouders zou zijn ingesteld. Deze motivering kan onder het huidige recht geen stand houden omdat de algehele
verantwoordingsplicbt voor het college van burgemeester en wethouders
sinds 1969 in artikel 129van de gemeentewet is opgenomen.
Het kan echter wel van belang zijn om bet lichaam mede in rechte te
betrekken, omdat een eventueel op te leggen dwangsom door de rechtspersoon zou worden verbeurd en niet door het bestuursorgaan. Hier gaat
dan ook de regel op dat het altijd mogelijk is de openbare rechtspersoon, wie de vordering aangaat, te dagvaarden, ook als de vordering
strekt tot het uitspreken van een verbod of een bevel gericht tegen een
ambtelijk orgaan of een ambtsdrager.
Na vorenstaande beschouwing met betrekking tot het geformuleerde
vraagstuk zou ik mij willen aansluiten bij een conclusie van W.H. Heernskerk dat het op de weg van de wetgever li~t om meer rechtszekerheid
en rechtseenheid op dit terrein te brengen. 6 Ten aanzien van de wijze
waarop hieraan vorm zou kunnen worden gegeven, biedt de herziening
van de rechterlijke organisatie wellicht mogelijkheden. In dit verband is
het van belang om kort het kabinetsstandpunt met be trekking tot het
Eindrapport van de Staatscommisie Herziening Rechterlijke organisatie
75 J.T. van Stegeren, a.w 1989,biz. 108.
76 Zie ooot W.H. Heemskerk bij Rb. 's-Gravenhage 22 april 1983,NJ 1984,67.
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weer te geven."? Er bestaan plannen tot inrichting van gerechten in
eerste aanleg, waaraan de rechtspraak in aIle zaken die thans door de
kantongerechten, de rechtbanken, de raden van beroep, de ambtenarengerechten, de belastingkamers van de gerechtshoven, de Tariefcommissie en
het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden behandeld, moet
worden gegeven en bovendien de rechtspraak in eerste aanleg in Arobzaken. Een integratie waarin de drie aspecten, te weten het organisatorische, het personele en het processuele aspect, volledig samengaan,
wordt onmogelijk geacht vanwege de moeilijkheden die het laatstgenoemde aspect in de relatie civiele en administratieve rechtspraak oplevert.
Binnen de gemtegreerde structuur zal een herkenbare administratiefrechterlijke kolom blijven bestaan.
Om procesrechtelijk meer eenheid te be rei ken in civiele geschillen waarbij de overheid partij is en in bestuursrechtelijke
geschillen, lijkt het
voorstel van Van Male aantrekkelijker.ff
De kern van het bestuursrecht wordt zijns inziens gevormd door het element eenzijdige rechtsvorrning, waarvoor compensatie nodig is. Daar waar geschillen tussen
burgers en het bestuur terug zijn te voeren tot deze kern van het
bestuursrecht verschilt de taak van de adrninistratieve rechter wezenlijk
van die van zijn burgerrechtelijke collega. De administratieve rechter
dient de primaire belangenafweging van het bestuur te respecteren. De
kern van de taak en functie van de burgerlijke recbter is bet zelf maken
van een belangenafweging. Het bestuursprocesrecht
mag daarom niet
zomaar worden ingeruild tegen het burgerlijk procesrecht.
In het bestuursprocesrecht
dienen twee beginselen met name te worden
gewaarborgd. In de eerste plaats het toegankelijkheidsbeginsel.
Dit
beginsel houdt in dat het procesrecht zo moet zijn ingericht dat burgers
een effectief rechterlijk oordeel kunnen verkrijgen over de rechtrnatigheid van de eenzijdige bestuurlijke bevoegdheidsuitoefening.
De administratieve kamer van het gerecht van eerste aanleg zou bevoegd moeten
zijn van de vordering kennis te nemen als het geschil van publiekrechtelijke aard is. Daarvan is sprake als het rijst in de verhouding tussen een
bestuursorgaan en een of meer burgers, dan wel tussen bestuursorganen
onder ling. Hetzelfde zou moeten gelden voor geschillen die rijzen tussen
een publiekrecbtelijke
recbtspersoon en een of meer burgers en tussen
dergelijke rechtspersonen onderling. Voor wat de rechtspersonen betreft,
moet wel een onderscheid worden gemaakt naar de aard van bet handelen dat voorwerp van gescbil vormt. Als het geschil bet sluiten of het
nakomen van een overeenkomst betreft, of bet uitoefenen van de uit
eigendom of beperkt zakelijk recht voortvloeiende gebruiksrecbten, dan
is de burgerlijke reehter bevoegd te achten. In aIle andere gevallen (dus
bij geschillen over besluiten en feitelijke bandelingen of weigeringen) is

77 Herziening Rechterlijke Organisatie, TK 1988-1989,21206, nrs. 1-2.
78 R.M. van Male, a.w. 1989.
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de administratieve reehter bevoegd.j? De aard van de verwerende partij
-orgaan of publiekrechtelijke rechtspersoon- is dus beslissend voor de
reehtsmacht. Kortmann introduceerde in dit verband bij de discussie
tijdens de staatsrechteonferentie de term "subjeetum litis-leer". Niet
meer de aard van het geschil, maar de aard van de verwerende partij
zou in deze visie dus bepalend zijn voor de reehtsmaeht van de administratieve rechter.
Het tweede door Van Male genoemde beginsel is het effectiviteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat de administratieve reehter bevoegd moet
zijn een adequate uitspraak te doen. Behalve over de bevoegdheid tot
vernietigen van een bescbikking zou bij ook over bevoegdheden tot het
opleggen van een gebod of een verbod en het toekennen van schadevergoeding dienen te kunnen beschikken, evenals over de bevoegdbeid om
zelf in de zaak te voorzien.
Hoewel bet voorstel van Van Male tot een aanzienlijke wijziging van het
bestuursprocesrecht zou leiden, doet het weI recht aan het eigen karakter van de geschillen waarbij de overheid partij is. De administratieve
sector van de rechtbanken zou een ruimere rechtsmacht krijgen dan de
administratieve rechters tot nog toe hadden. Door die mime rechtsmacht
-bepaald door de aard van de verwerende partij- zou meer eenheid
kunnen worden gebraeht in bet procesreeht dat betrekking heeft op
geschillen waarbij de overheid partij is.
Vooralsnog geldt echter de hoofdregel dat in het civiele proces tegen
een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dient te worden geprocedeerd. Voor kort-geding-procedures ligt dit niet anders. De vuistregels,
zoals die door Heemskerk zijn geformuleerd met de aanvullende regel betreffende de ambtsdrager "als zodanig", bieden een goed bandvat. Ook
Van Stegeren vindt dat de dagvaarding van een gemeente (de rechtspersoon) nimmer tot misverstanden zal kunnen leiden. Het dagvaarden van
een liebaam verdient zowel theoretiseh als in het Iicbt van de (nog)
onzekere jurisprudentie de voorkeur.S'
V 3.5

Conclusies

In deze paragraaf is de formele positie van de overheid als procespartij
belicht. Naar aanleiding van deze beschouwingen kunnen de volgende
conclusies worden geformuleerd.
1.
De situatie waarin de overheid als verweerster in een bestuursrech79 Vergelijk de ambtenarenrechter die krachtens art. 3, van de Ambtenarenwet 1929
bevoegd is te oordelen over besluiten en handelingen. Idem het College van Beroep
voor het bedrijfsleven op basis van art. 4, Wet Arbo.
80 J.T. van Stegeren, a.w. 1989, biz. 111. Zoals hiervoor reeds aangehaald, erkent Van
Stegeren (biz. 108) ook de mogelijkheid het orgaan te dagvaarden als het niet gaat
om een vordering tot schadevergoeding, maar om het stuiten van een ambtshandeling.
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telijk gesehil optreedt, levert in bet algemeen weinig problemen op. De
aetie dient te worden gerieht tegen het orgaan dat het bestreden besluit
heeft genomen. Als de uitspraak, inhoudende de vernietiging van het
besluit, gepaard gaat met een veroordeling tot sehadevergoeding, wijst de
reehter zelf het liehaam aan dat vermogensreehtelijk
aansprakelijk is.
Ter zake van terugbetaling van het griffiereeht wijst de administratieve
reehter eveneens het liehaam aan te wiens laste de terugbetaling dient
te gesehieden.
2.
Klemmender dan in de situatie waarin de overheid verweerster is,
speelt in de situatie waarin de overheid appellante is, de vraag of organen of liehamen ter zake bevoegd zijn.
Gebleken is dat organen (ambten) zelfstandige dragers van bestuursreehtelijke reehten en pliehten zijn. In het bestuursproeesreeht
zijn zij zelf
partij en handelen zij niet als vertegenwoordiger
van een openbaar
liehaam. Reehtspersoonlijkheid naar privaatreeht is niet vereist om in het
bestuursreehtelijk verkeer beroepsgereehtigd te zijn. Mede als uitvloeisel
daarvan blijkt uit jurisprudentie
dat ook in reehte een gesehil kan
bestaan tussen organen van een zelfde openbaar liehaam. Voor de beantwoording van de vraag welk orgaan bevoegd is, dient, als het beroepsreeht niet met name aan een bepaald orgaan is toegekend, uitgegaan te
worden van het wettelijk statuut voor het betreffende lichaam, Een
uitspraak van de Afdeling reehtspraak waarin een liehaam partij was,
blijft hopelijk een uitzondering omdat een theoretisehe reehtvaardiging
daarvoor niet goed te vinden is. Een uitzondering geldt voor de situaties
waarin een vermogensreeht van het openbaar Iiehaam in het geding is.
3.
In het burgerlijk proeesreeht is het regel dat het openbaar liehaam
proeespartij is. Van versehillende zijden is bepleit om het ook mogelijk
te maken naast of in de plaats van open bare liehamen organen te dagvaarden. Behoudens in enkele vonnissen waarin de Officier van Justitie
als een zelfstandige proeespartij werd erkend, blijkt de jurisprudentie
eonstant. Met uitzondering van het rijbewijsarrest en het Lueky Luykarrest geldt vooralsnog dat niet wordt aanvaard dat organen kunnen
worden gedagvaard.
In de besehouwing zijn zowel bezwaren als voordelen genoemd met
betrekking tot de mogelijkheid om organen te dagvaarden. Uitgaande van
de bestuursrechtelijke
zelfstandigheid van organen en de taak van de
administratieve reehter om zelf in het bestuursproeesreeht
het bijbehorend aansprakelijk vermogen aan te wijzen, valt de invoering van een
overeenkomstige regeling in het civiele proeesreeht te bepleiten. Langemeijer aehtte het reeds mogelijk dat een orgaan gedagvaard werd als een
verbods- of een gebodsaetie zou zijn ingesteld. Bij een kostenveroordeling moet het openbaar liebaam eehter in reehte worden betrokken
(HR 16 juni 1950, NJ 1951, 653). Ook Hennekens heeft gesignaleerd dat
het burgerlijk proeesreeht wat dat betreft niet bij de tijd is (Rb. 'sGravenhage 26 januari 1989, AB 1989, 184, m.n. HH). Ook in het burgerlijk proeesreeht bestaat een wederkerige relatie tussen het openbaar
liehaam en het bestuursorgaan. Enerzijds kan het ambt als vertegenwoordiger van het openbaar Iiehaam optreden, anderzijds is het openbaar
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liehaam vermogensreehtelijk aansprakelijk voor het handelen van het
ambt.
4.
Inzake de positie van de overheid als formele procespartij blijven
vooralsnog de gesignaleerde versehillen tussen het bestuursproeesreeht en
het burgerlijk proeesrecht bestaan. In de jurisprudentie worden slechts
incidenteel uitzonderingen op de hoofdregels gevonden. Indien meer
eenheid in procesrecht zou worden nagestreefd, is hier een taak voor de
wetgever weggelegd. In het kader van de discussies rond de herziening
van de reehterlijke organisatie kan aan de harmonisering van het proeesrecht uitdrukkelijk aandaeht worden besteed. In het hiervoor besproken voorstel van Van Male wordt al meer uniformiteit bereikt omdat
daarin niet de aard van het geschil, maar de aard van de partij bepalend
is voor de reehtsmaeht van de administratieve reehter.
V.4

Bevoegdheidsgebreken

In paragraaf 2 van dit hoofdstuk is met gebruikmaking van het begrip
reebtsbetrekking de uitoefening van bestuursreehtelijke bevoegdheden
door publiekreehtelijke reehtssubjeeten besproken. De bevoegdbeid tot
het aangaan van een bestuursreehtelijke reebtsbetrekking berust sleehts
bij een publiekrechtelijk reehtssubjeet. Ook wanneer meerdere overheidsorganen een zelfde soort materiele bevoegdbeid hebben vindt onderling
een competentiebegrenzing plaats.81 Ten gevolge van de oversehrijding
van die eompetentiebegrenzing kunnen gebreken aan de reehtsbetrekking
kleven. Omdat in de voorgaande bespreking van de bevoegdheidsuitoefening is voorbij gegaan aan het algemene vraagstuk betreffende bevoegdheidsgebreken, zal daaraan thans aandacht worden besteed.
Steenbeek heeft opgemerkt dat die gebreken pas aan het licht komen bij
toetsing aan de objeetieve reehtsorde. Daarbij worden in de eerste plaats
vragen van materieel recbt onderzocht.V De gebreken kunnen zich
voordoen in de bevoegdbeid van het handelende reehtssubjeet, in de
totstandkoming van de recbtsbetrekkingen en in de inhoud daarvan. Bij
de toetsing zullen daarom zowel vragen van formeel als van materieel
recht kunnen rijzen.
In bet kader van deze studie zullen uitsluitend de gebreken in de bevoegdheid van het handelende rechtssubjeet worden beschouwd, De vraag
die hier centraal staat is of het publiekrechtelijk rechtssubjeet binnen
zijn competetentiesfeer handelt. Dit is dus een vraag naar de rechtsgeldigheid van de recbtsbetrekking en geen vraag naar de recbtmatigheid.
In de literatuur worden deze bevoegdheidsgebreken in drie categorieen
ingedeeld: onbevoegdheid naar de zaak, onbevoegdheid naar de plaats en

81 W.G. Vegting, a.w., bIz. 228-234.
82 J.G. Steenbeek, Rechtshandelingen en rechtsgevolg in het staats- en administratief
recht, prft. Utrecht 1958, uitg, Van Gorcum en comp, N.V. te Assen, bIz. 76-77.
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onbevoegdheid naar de tijd.83 In het navolgende zal deze indeling worden gevolgd en met gebruikmaking van jurisprudentie
worden gefllustreerd.

Onbevoegdheid naar de zaak
De onbevoegdheid naar zaak ("ratione materiae") houdt in dat het
rechtssubject niet over de materiele bevoegdheid beschikt. In hoofdstuk
IV hebben we gezien dat een rechtssubject rechtsbevoegd is als de
materiele bevoegdheid op een van de aldaar beschreven wijzen is verkregen. Ook De Haan merkt op dat dit type onbevoegdheid de kwestie van
attributie, delegatie of mandaat betreft. Hij noemt dit een absolute
incompetentief+ Bij de overdracht van een bevoegdheid is het zaak om
dit duidelijk kenbaar te maken. De Afdeling rechtspraak (AR 14 november 1977, tB/S, rubriek IV, blz, 185) betwijfelde of enige waarde kan
worden toegekend aan een gestelde overdracht van een wettelijke beschikkingsbevoegdheid waaromtrent niet uit enig schriftelijk stuk bleek.
Uit de overvloedige jurisprudentie die betrekking heeft op de zakelijke
onbevoegdheid, wordt van verschillende administratieve
rechters een
voorbeeld gegeven.85
AR 17 mei 1978 (AB 1978, 429, m.n. In 't Veld). Een hoofdingenieur-directeur van de volkshuisvesting weigerde om een bijdrage
te verstrekken ingevolge de "Beschikking geldelijke steun warmteisolatie eigen woningen". Er viel in deze regeling geen bepaling
aan te wijzen waaruit zou kunnen blijken dat de minister de
bevoegdheid om op zulke aanvragen te beslissen aan de h.i.d. zou
hebben overgedragen, doch in tegendeel dat de minister zich de
bevoegdheid heeft voorbehouden. De Afdeling rechtspraak vernietigde de beschikking op grond van het in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur, dat een be-

83 Zie voor deze indeling o.a. W.G. Vegting, a.w., bIz. 230; J.G. Steenbeek, a.w. biz. 77;
P. de Haan c.s., a.w. deel 2, bIz. 67. Ook A.M. Donner, a.w. vierde druk 1974, bIz.
269, volgde deze indeling. In de vijfde druk (bIz. 241) laat hij onbevoegdheid naar
tijd onbesproken omdat zij betrekkelijk zelden voorkomt.
84 P. de Haan c.s., a.w. 1986 deel 2, biz. 67. F.W. ter Spill en A.Q.C. Tak leggen het
verschil tussen absolute en relatieve incompetentie anders uit. Van absolute onbevoegdheid is sprake als het beslissende orgaan noch bij wettelijk voorschrift, noch
bij rechtsgeldige delegatie of mandaat de bevoegdheid is toegekend en ook ondenkbaar is dat het betreffende orgaan zou kunnen beslissen. Als het verkeerde orgaan
van eenzelfde openbaar lichaam beslist, wordt de onbevoegdheid relatief genoemd.
Zie hun preadvies voor de Vereniging voor administratief recht, Onwetmatig bestuur,
VAR-geschrift LXXXVI, bIz. 18 e.v.
85 Een uitgebreide opsomming van jurisprudentie is te vinden in het rapport Abar, biz.
50-53.
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schikking dient uit te gaan van een daartoe bevoegd orgaan.86
CBb 5 augustus 1977 (AB 1977, 351, m.n. In 't Veld). Een secretaris van het Bedrijfschap voor de Export van Boomkwekerijprodukten weigerde vrijstelling en terugbetaling ingevolge een
Verordening Heffing 1975. Noch bij de wet, noch bij het Instellingsbesluit Bedrijfscbap Export Boomkwekerijprodukten, noch
bij enige andere verordening van het Bedrijfscbap was aan de
secretaris een bevoegdheid als hier in bet geding verleend, terwijI
ook Dimmer mandaat was verleend. Het besluit werd vernietigd
omdat er strijd was met de bevoegdheidstoekenning, neergelegd in
art. 95 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie.
CRvB 1 juni 1989 (TAR 1989, 150). De minister van Binnenlandse
Zaken die een ambtenaar van gemeentepolitie bad aangesteld,
verleende deze eervol ontslag. De bevoegdbeid tot het benoemen,
bevorderen, schorsen en ontslaan van ambtenaren van gemeentepolitie komt ingevolge artikel 4, eerste lid onder b, van de
Politiewet ecbter slechts toe aan de burgemeester van de betreffende gemeente. Ingevolge vaste jurisprudentie pleegt de Raad een
besluit inzake een buiten de bevoegdheid van het betrokken administratieve orgaan gelegen onderwerp nietig te verklaren. De Raad
ziet in de omstandigheid dat dit de minister (en mogelijk ook
gedaagde) voor grote problemen plaatst omdat in bet onderhavige
geval bet wel bevoegde orgaan niet valt aan te wijzen, onvoldoende aanleiding om van zijn jurisprudentie af te wijken.
In de drie hierboven besproken uitspraken yond vernietiging van het
bestreden besluit plaats omdat door een onbevoegd orgaan was beslist.
De vraag kan zich echter voordoen of een besluit dat afkomstig is van
een onbevoegd orgaan wei op rechtsgevolg is gericbt. Als die vraag
ontkennend moet worden beantwoord, zal het dictum van de uitspraak
luiden: niet ontvankelijkheid. Een voorbeeld biervan biedt de volgende
uitspraak.
AR 24 november 1987 (AB 1989,224, m.n, HJ. Simon). De casus
heeft betrekking op een mededeling van de staatssecretaris van
Justitie aan een vreemdeling, inhoudende dat bezwaar bestaat
tegen de kornst naar en verblijf in ODS land. Krachtens het Souverein besluit van 12 december 1813 (Stcrt. 1814, 4) berust de bevoegdheid tot afgifte van visa bij de minister van Buitenlandse
86 Dit beginsel, verwoordt als "strijd met het tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur behorende beginsel der rechtszekerheid, hetwelk gebiedt dat een beschikking dient uit te gaan van een daartoe bevoegd orgaan", vinden we ook terug
in AR 2 oktober 1979, tHIS, rubriek III, nr. 142. In AR 28 januari 1980, AB 1980,
600 is dezelfde regeling in het geding als in AR 17 mei 1978, doch nu werd vernietigd wegens strijd met een algemeen verbindend voorschrift.
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Zaken. Appellant wordt niet ontvankelijk verklaard in zijn beroep
omdat de mededeling (van het onbevoegde orgaan) niet kan worden
geacht te zijn gericbt op enig rechtsgevolg. Simon merkt in zijn
noot onder deze uitspraak op dat het uit het oogpunt van rechtsbescherming juist zou zijn hier een beschikking aan te nemen. WeI
verdient het aanbeveling, dit om tijdsverlies (en onnodige procedures) te voorkomen, dit besluit dan te kwalificeren als afkomstig
van het wel bevoegde orgaan. Dit is praktisch wellicht een goede
oplossing, doch rnijns inziens formeel onjuist.
Laatstgenoemde uitspraak, waarin de nadruk op het rechtsgevoig van het
besluit wordt geIegd, is echter een uitzondering. Als een besluit dat
afkomstig is van een onbevoegd orgaan aan een adrninistratieve rechter
wordt voorgeIegd, verdient het de voorkeur te vernietigen op grond van
strijd met een algemeen verbindend voorschrift, tenzij de bevoegdheid
niet op een wettelijke grondslag berust. Als eerste dient de administratieve rechter de vraag te onderzoeken of het bestuursorgaan weI bevoegd
is. Als die vraag ontkennend wordt beantwoord, behoeft de aard of de
inhoud van het besluit niet nader onderzocht te worden. Ondanks het
ontbreken van een expliciete bevoegdheid wordt door de Afdeling rechtspraak soms toch aangenomen dat een besluit gericht is op een rechtsgevolg.
AR 10 juni 1986 (tB/S 1986, Dr. 106) In casu was aan de orde een
beroep tegen een besluit van de staatssecretaris van Landbouw en
Visserij, inhoudende de weigering van een bijzondere vergunning
voor het houden van legkippen. Als verweer heeft de staatssecretaris aangevoerd dat er geen sprake is van een besluit gericht op
enig rechtsgevolg omdat de wet hem geen mogelijkbeid biedt een
besluit ais waarom gevraagd te nemen. De Afdeling deelt dit
stand punt niet en overweegt daartoe: "Blijkens bet gesteide in de
considerans, alsmede het bepaalde in de wet behoort de bevordering van het welzijn van legkippen tot de bestuurstaak van verweerder. In bet kader van deze taak heeft verweerder de bevoegdbeid tot het nemen van op rechtsgevolg gerichte besluiten. Het
bestreden besluit strekt onmiskenbaar ter uitoefening van voormelde taak en geeft uitdrukking aan de wijze waarop verweerder
deze behartigt. Onder deze omstandigheid brengt het enkele feit
dat in de wet niet expliciet de mogelijkheid is geopend om een
besluit als waarom gevraagd te nemen niet met zich dat het
genomen besluit recbtsgevolg ontbeert".
Een zelfde redenering wordt gevolgd in AR 12 november 1986
(tB/S 1986, Dr. 183), waarin een besluit van de minister van Sodale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de afwijzing van een
verzoek om verrnindering van de duur van vervangende dienstplicht
aan de orde is. In zijn aantekening onder deze uitspraak merkt
Ten Berge op dat het bij onbevoegdheid in het algemeen om twee
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aspeeten gaat: aan de ene kant de onbevoegdheid omdat een ander
orgaan bevoegd is, aan de andere kant de onbevoegdheid omdat de
wet aan het betreffende orgaan die bevoegdheid niet toekent.
Voldoende voor een reehtsgeldige besehikking is dat een orgaan
een besluit neemt op een terrein waarop het bevoegd is gezag uit
te oefenen. Uit het oogpunt van reehtsbeseherming kan dit worden
toegejuicht. Voor wat de zuiverheid van de bevoegdheidsgrondslag
betreft, vind ik deze en de voorgaande uitspraak minder fraai.
Onbevoegdheid naar plaats
De onbevoegdheid naar plaats ("ratione loci") houdt in dat het reehtssubjeet bij zijn bevoegdheidsuitoefening
het territoir oversehrijdt dat het
ressort of ambtsgebied vormt. Deze vorm van onbevoegdheid kan zieh
zowel voordoen in de sfeer van de territoriale decentralisatie als in die
van de deeoncentratie. In de reeds hiervoor gebruikte terminologie van
De Haan kan hier gesproken worden van een relatieve incompetentie.
Voorbeelden in de jurisprudentie waarin deze vorm van onbevoegdheid
aan de orde is, zijn schaars.
VzAR 18 februari 1983 (AB 1983,327, m.n. JHvdV). De bevoegdheid
om namens de minister een bepaalde subsidie toe te kennen,
berustte bij de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau binnen
welks gebied een werkloze zijn arbeid zou gaan verrichten. In casu
was het bestreden besluit genomen door de directeur van het GAB
te Hoofddorp, terwijl de bevoegdheid toekwam aan de directeur
van het GAB te Haarlem. De voorzitter deed op grond van art. 78
(oud), Wet op de Raad van State onmiddellijk uitspraak en vernietigde het besluit op de grond dat een beschikking dient uit te
gaan van een daartoe bevoegd verklaard orgaan.
Kb 20 juni 1963 (ARB 1963, blz. 907). B. en w. hadden een vergunning ingevolge de Hinderwet verleend voor een inrichting welke
gedeeltelijk in een andere gemeente (binnen dezelfde provincie)
was gelegen. Krachtens art. 4, tweede lid, onder a, van de Hinderwet was niet het gemeentebestuur maar het provinciaal bestuur
bevoegd op bet verzoek om een vergunning te beslissen.
Onbevoegdheid naar tijd
Onbevoegdheid naar tijd ("ratione temporis") houdt in dat een reehtssubject rechtshandelingen
verricht voordat het daartoe bevoegd is, danwel
nadat het de bevoegdheid heeft verloren. Over de wijze waarop een
bevoegdheid kan worden verloren zijn in paragraaf IV.5 reeds enkele opmerkingen gemaakt. Ook daar is gesproken over verlies van bevoegdheid
door tijdsverloop. Met name dient gedacht te worden aan fatale termijnen waarbinnen beslist moet worden. Ook hier is weer sprake van een
relatieve incompetentie. Deze soort onbevoegdheid zou ook ondergebracht
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kunnen worden bij de hier niet besproken eategorie gebreken in de
totstandkoming, waaronder vorm- en proeedurevoorsehriften
vallen, Ter
illustratie volgen enkele voorbeelden uit de jurisprudentie.
CBb 28 juni 1974 (AB 1975,38). Het Produktsehap voor Siergewassen besliste op een aanvraag om ontheffing voor het hoveniersdrijf
op grond van de Vestigingswet Bedrijven 1954. Het Produktsehap
was eehter nog niet bevoegd, omdat de bevoegdheid om zodanige
ontheffingen te verlenen pas met ingang van een tijdstip na dat
waarop de aanvraag was ingediend op het Produktsehap was overgegaan. Deze overdraeht gold niet voor de reeds bij de minister
van Eeonomisehe Zaken aanhangige aanvragen. Het bestreden
besluit werd vernietigd wegens strijd met een algemeen verbindend
voorsehrift.
VzAR 21 november 1979 (AB 1980, 354, m.n. Crinee le Roy). Op 21
augustus 1979 hadden g.s. van Zuid-Holland een verklaring van
geen bezwaar als bedoeld in art. 19 WRO en art. 50, aehtste lid,
van de Woningwet afgegeven. Dit besluit werd pas op 8 oktober
1979 verzonden. Ten gevolge van een wijziging van de (toenmalige)
Wet openbaar liehaam Rijnmond zou de bevoegdheid op laatstgenoemde datum bij het dagelijks bestuur van Rijnmond berusten in
plaats van bij g.s. In het geval waarin de besehikkingsbevoegdheid
van een orgaan afhankelijk is van het tijdstip waarop is besehikt,
behoort dat tijdstip te worden bepaald op het moment waarop het
orgaan zijn besluitvorming ter zake van het al dan niet doen
intreden van reehtsgevolg heeft voltooid. Dit tijdstip is gelegen,
hetzij op de dag waarop de desbetreffende besehikking is verzonden of uitgereikt aan belanghebbende(n)
dan weI openbaar is
gemaakt, hetzij op de dag waarop het orgaan anderszins aan
belanghebbende(n) mededeling beeft gedaan van zijn besluit.
Conclusie
Uit bet voorgaande kan worden geeoncludeerd dat de bevoegdheid van
het publiekreehtelijk reebtssubjeet op een deugdelijke grondslag dient te
berusten. Blijkens de jurisprudentie dient de bevoegdbeid bij het betrokken reehtssubjeet te berusten op het moment dat een aanvraag wordt
ingediend, dan weI op het moment waarop een besluit beoogt reehtgevolgen teweeg te brengen. Het is in het belang van de reehtszekerheid om
bij de overgang of de overdraeht van bevoegdheden hier uitdrukkelijk
aandaebt aan te besteden. Zo zal de overdraeht van een bevoegdheid
door rniddel van delegatie op een genoegzame wijze bekend moeten
. worden gemaakt. Bovendien kan een expliciet geregeld overgangsreeht
onduidelijkheden
voorkomen. Gebreken in de bevoegdheidsuitoefening
zullen blijken bij toetsing door de reehter of in administratief beroep.
Uit de literatuur blijkt dat het aanvankelijk moeilijk was om ter zake
van de onbevoegdheid uit de jurisprudentie een duidelijke lijn te eonstruerenf? Omdat de gewone reebter niet de bevoegdheid beeft om te
87 Zie o.a. P. de Haan c.s., a.w. deel2, biz. 68; rapport Abar, biz. 206-209.
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vernietigen nam deze nietigbeid van reebtswege aan.88 De administratieve
reehter heeft uitdrukkelijk de voorkeur gegeven aan vernietigbaarheid.
Ter zake overwoog de CRvB in de uitspraak van 27 januari 1978 (AB
1978, 144, m.n. In 't Veld):
"De Raad geeft echter thans -gelijk hij althans in meer recente
jaren ... regelmatig liet blijken- voor een geval als het onderhavige de voorkeur aan nietigverklaring van het onbevoegdelijk
genomen besluit. Deze voorkeur berust voomamelijk
op het
herhaaldelijk uitgesproken oordeel van de Raad, dat voor het van
reehtswege nietig aehten van een besluit sleehts in zeer uitzonderlijke gevallen plaats is; een oordeel dat op zijn beurt in
belangrijke mate is ingegeven door de overweging, dat aan het
bestaan van een zo groot mogelijk rechtszekerheid grote waarde
moet worden toegekend".
Het komt soms voor, ook ter zrtting, dat het bevoegde orgaan een
onbevoegd genomen besluit voor gedekt verklaart.s'' Dit kan bij voorbeeld het geval zijn als een burgemeester het besluit van het college van
b. en w. als het zijne aanmerkt (of omgekeerd). Hoewel dit een honorering van bij de burger gewekte vertrouwen kan betekenen, maakt het
inbreuk op de strikte bevoegdheidsverdeling. De reehter is dan ook niet
be reid om dit gebrek altijd te sauveren.i" Hiervan kan weI sprake zijn,
wanneer een nieuw te nemen besehikking inhoudelijk niet zal afwijken
van een wegens het formele gebrek van onbevoegdheid vernietigde
beschikking. De wet kent voor sommige reehters uitdrukkelijk de mogelijkheid om de nietigheid voor gedekt te verklaren om redenen van algemeen belang (art. 48 Ambtenarenwet
1929, art. 59 Wet Arbo). De
Afdeling reehtspraak
kan in soortgelijke gevallen beslissen dat de
gevolgen van de vemietigde besehikking in stand blijven (art. 58, derde
lid, Wet op de Raad van State).
Voor zover er een keuze bestaat tussen het aannemen van nietigheid van
reehtswege en vernietiging, verdient laatstgenoemde mogelijkheid uit het
oogpunt van rechtszekerheid de voorkeur. In de hiervoor aangehaalde
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wordt deze keuze duidelijk
gemaakt.

V5

Slotconclusies

Het bezit van reehtsbevoegdheid
in het bestuursreeht is voor publiekrechtelijke reehtssubjeeten van belang voor de rechtsgeldigheid van de
bevoegdheidsuitoefening.
Na in de voorgaande hoofdstukken verschillende
88 HR 14 december 1954,ARB 1955, 2U.
89 CRvB 9 januari 1962,ARB 1962,523; Kb 29 april 1947,ARB 1947,337.
90 AR 2 februari 1982, AB 1982,351, m.D. Van der Veen; CRvB 11 februari 1969, RSV,
1969,70.

156

elementen uit de omschrijving van het begrip rechtsbevoegdheid
te
hebben besproken, is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de bevoegdheidsuitoefening. Dit onderwerp is aan de hand van twee belangrijke
aspecten aan de orde gesteld. In paragraaf 2 is de positie van de publiekrechtelijke rechtssubjecten in rechtsbetrekkingen
besproken. Paragraaf 3 is gewijd aan de positie van publiekrechtelijke rechtssubjecten
als procespartij. In paragraaf 4 zijn verschillende vormen van bevoegdheidsgebreken aan de orde geweest. Deze paragrafen zijn reeds besloten
met een samenvatting en conclusies. De belangrijkste hiervan zullen
onderstaand worden geresumeerd.

De positie van publiekrechtelijke rechtssubjecten in rechtsbetrekkingen
1. De zelfstandige positie van publiekrechtelijke
rechtssubjecten blijkt
zowel in rechtsbetrekkingen tussen ambten en burgers als tussen organen
(ambten) onderling.
2. Rechtsbetrekkingen tussen ambten onderling do en zich zowel inter-bestuurlijk als intra-bestuurlijk voor (d.w.z. tussen organen van verschillende openbare lichamen en tussen organen van een zelfde openbaar
lichaam).
3. De omvang van de rechtsbevoegdheid wordt bepaald door de wettelijke
regeling waarop die bevoegdheid berust of vloeit voort uit de algemene
taakomschrijving van het rechtssubject.

De positie van publiekrechtelijke rechtssubjecten als procespartij
1. In bestuursrechtelijke
gesehillen kan een publiekrechtelijk rechtssubject zowel de positie van verweerder als van appellant innemen.
2. Rechtsbetrekkingen
tussen ambten onderling doen zich zowel inter-bestuurlijk als intra-bestuurlijk voor (d.w.z. tussen organ en van verschillende openbare lichamen en tussen organen van een zelfde openbaar
Jiehaam).
3. De omvang van de reehtsbevoegdheid wordt bepaaJd door de wettelijke
regeling waarop die bevoegdheid berust of vloeit voort uit de algemene
taakomschrijving van het rechtssubject.

De positie van publiekrechtelijke rechtssubjecten als procespartij
1. In bestuursrechtelijke
geschillen kan een pubJiekrechtelijk rechtssubject zowel de positie van verweerder als van appellant innemen.
2. Met betrekking tot de positie als appellant treedt niet het bestuursorgaan (ambt) maar het openbaar lichaam als procespartij op als een
vermogensrechtelijk beJang in het geding is.
3. Om partij te kunnen zijn in een bestuursrechtelijk geschil wordt in
het bestuursprocesrecht
niet de eis gesteld dat het publiekrechteJijk
rechtssubjeet reehtspersoonlijkheid
bezit. Reehtspersoonlijkheid
is van
belang indien een veroordeling tot sehadevergoeding of tot terugbetaling
van griffiereeht aan de orde is. De reehter wijst zelf het lichaam aan te
wiens laste deze uitgaven komen.
4. In het burgerlijk proeesreeht is het de hoofdregel dat de reehtspersoon (het openbaar liehaam) proeespartij is.
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5. In uitzonderingsgevallen beeft de burgerlijke reebter aanvaard dat een
vordering tegen een bestuursorgaan
(ambt) werd ingesteld. Als dit
aanvaard wordt, zou ook hier een taak VOOT de burgerlijke reehter zijn
weggelegd om eventueel de reehtspersoon aan te wijzen die vermogensreehtelijk aansprakelijk is.
6. Uniformiteit in het bestuursproeesreeht
en het burgerlijk proeesreebt
zou aan eventuele twijfelgevallen een eind maken. Hier is een taak voor
de wetgever weggelegd.

Bevoegdheidsgebreken
1. De administratieve reehter dient ter zake van een aan hem voorgelegd
besluit in de eerste plaats een onderzoek in te stellen naar de bevoegdheid van bet publiekrechtelijk
reehtssubjeet. Pas in de tweede plaats
komen de aard en de inhoud van het besluit aan de orde.
2. Gelet op het belang van een strikte bevoegdheidsverdeling
en ten
behoeve van de rechtszekerheid zullen gebreken in de bevoegdheid van
het publiekreehtelijk
reehtssubjeet in het algemeen moeten leiden tot
vernietiging van bet bestreden besluit, tenzij de wet expliciet de mogelijkheid bevat om de nietigheid voor gedekt te verklaren of bet besluit
na vernietiging inhoudelijk ongewijzigd zou dienen te blijven.
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HOOFDSTUK VI

HET BEGRIP ADMINISTRATIEF
VERSCHILLENDE WETTEN

VI. I

ORGAAN IN

Inleiding

Vanuit de invalshoek van het bestuurlijk organisatierecht is in de voorgaande hoofdstukken reeds een analyse gemaakt van de verschillende
elementen die de inhoud van het begrip rechtsbevoegdheid in het Nederlandse bestuursrecht bepalen. Daaruit vloeit een aantal kenmerken en
eigenschappen voort van de rechtssubjecten die als zelfstandige dragers
van bestuursrechtelijke
rechten en plichten kunnen worden aangemerkt.
Met gebruikmaking daarvan kan een omschrijving worden gegeven van
het begrip rechtsbevoegdheid. Van rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht
is sprake als een persoon of college op directe of indirecte wijze (via
delegatie) aan een wettelijk voorschrift de bevoegdheid ontleent om in
het kader van de uitoefening van een bestuurstaak voor derden bindende
besluiten te nemen. Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht komt toe aan
administratieve organen. In hoofdstuk I is reeds omschreven dat natuurlijke personen, die ook dragers van bestuursrechtelijke rechten en plichten kunnen zijn (bij voorbeeld in het kader van de uitoefening van het
kiesrecht of de dienstplicht), in dit onderzoek niet als rechtssubjecten
met rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht zullen worden beschouwd.
Het begrip adrninistratief orgaan -overheidsorgaan of bestuursorgaankomt in verschillende bestuursrechtelijke wetten voor. Voor de toepassing van de betreffende bestuursrechtelijke
wetten geldt als eerste
vereiste dat er sprake dient te zijn van handelingen of gedragingen van
rechtssubjecten die vallen onder de omschrijving van het begrip administratief orgaan in artikel 1 van de betreffende wet (Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen,
Wet openbaarheid van bestuur, Wet
Nationale ombudsman, wetsvoorstel Algemene wet bestuursrecht).
In
deze wetten is een omschrijving van het begrip administratief orgaan
opgenomen met de bedoeling om de reikwijdte van de toepassing van
deze wetten aan te geven.
De artikelen 1 van de genoemde wetten bevatten daarom alle een omschrijving van het begrip administratief orgaan. Deze omschrijvingen zijn
echter onvoldoende om de inhoud van het begrip te kunnen vaststellen.
Duk heeft terecht opgemerkt dat formules als "met enig openbaar gezag
bekleed" geen afbakening van het begrip vormen maar aIleen een synoniern.! Hierin is voor deze studie de aanleiding gelegen om te onderzoe1

Zie het in paragraaf 1.1.1 opgenomen citaat van Duk, ontleend aan zijn prachtige
artikel "De zachte kern van het bestuursrecht" in RMTh 1978,biz. 567.
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ken op welke wijze kan worden bepaald of er sprake is van een publiekrechtelijk rechtssubject.
Ter zake van de omschrijving van het begrip administratief orgaan in
artikel 1 van de Wet Arob heeft Michiels opgemerkt dat het belang
hiervan voornamelijk schuilt in de opsomming van de uitgezonderde
organen, inclusief de in lid 2 bedoelde personen.s Mijns inziens dient
aan artikel 1 meer dan deze negatieve betekenis te worden toegekend.
Uit de aanhef van het eerste lid blijkt immers dat als eerste vereiste
geldt dat de bestuurshandeling
dient te zijn verricht door een persoon
of college, die of dat met enig openbaar gezag in Nederland is bekleed.
Dit vereiste komt terug in artikel 2, waar in de omschrijving van het
beschikkingsbegrip het element "van een administratief orgaan" is opgenomen. Als een besluit niet afkomstig is van een administratief orgaan in
de zin van de betreffende wet, dan geldt niet de daarin geregelde vorm
van rechtsbescherming. Voor de rechtsbescherming is het dus van belang
te weten welke rechtssubjecten onder het begrip administratief orgaan
vallen. Anders geformuleerd: voor de toepassing van verschillende bestuursrechtelijke wetten is het van belang te weten wie aan de kant van
het bestuur partij is in de rechtsbetrekking.
De categorie rechtssubjecten die onder de omschrijving van het begrip
administratief orgaan valt, behoeft niet voor eike bestuursrechtelijke wet
gelijk te zijn. In dit hoofdstuk zal daarom aan de hand van de wettelijke
omschrijving, de memorie van toelichting bij die wetten en de jurispruden tie een nauwkeurige analyse worden gemaakt van het begrip administratief orgaan zoals dat is opgenomen in de artikelen 1 van de Wet
beroep administratieve beschikkingen, de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen,
de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet Nationale ombudsman en het wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht.
Hoewel het begrip administratief orgaan oak voor komt in de artikelen 3
en 58 van de Ambtenarenwet
1929, zal deze wet niet expliciet worden
besproken. Het begrip wordt in de wet niet nader omschreven en in de
jurisprudentie is het nauwelijks uitgewerkt.l In de Ambtenarenwet
1929
wordt een meer centrale rol vervuld door het begrip openbare dienst, dat
dient ter beantwoording van de vraag of er sprake is van een ambtenaar
in de zin van de Arnbtenarenwet 1929.4 De invulling van het laatstgenoemde begrip en de verhouding tot het begrip administratief orgaan zal
in paragraaf 7 van dit hoofdstuk kort worden besproken.
Zoals in de analyse van het begrip rechtsbevoegdheid in de voorgaande
hoofdstukken reeds is gebleken, vallen onder het begrip administratief
orgaan soms ook andere publiekrechtelijke
rechtssubjecten dan aIleen
administratieve organen in enge zin (d.w.z. organen die onderdeel uitrnaken van openbare lichamen). Voorbeelden van deze rechtssubjecten zijn
2
3

4

F.C.MA. Michiels, a.w. 1987,biz. 65.
Zie voor een korte beschouwing MA. Pach in Administratieve rechtsgangen, rubriek
(Ambt. r.) 2.1.1.1.
Zie ook M. Sche!tema in Administratieve rechtsgangen, rubriek (alg. dee!) 2.1.1.1.
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in hoofdstuk II besproken. Het is vooral deze categorie rechtssubjecten
die rnoeilijkheden kan opleveren bij de beantwoording van de vraag of er
sprake is van een adrninistratief orgaan in de zin van een bepaalde wet.
In dit hoofdstuk zal het begrip administratief orgaan aan de hand van de
wettelijke omschrijving en de parlementaire geschiedenis van verschillende wetten nader worden onderzocht. Tevens zal de aandacht voor dit
begrip in de jurisprudentie aan de orde komen. Uit dit onderzoek zullen
knelpunten worden afgeleid die zich in de praktijk kunnen voordoen bij
de uitleg van het begrip. Dit hoofdstuk zal worden besloten met een
paragraaf waarin een aantal oorzaken wordt aangegeven, die ter verklaring kunnen dienen van de onduidelijkheden die er met betrekking tot
het beg rip administratief orgaan bestaan.

VI.2

De Wet beroep administratieve

bescbikkingen

Hoewel de Wet beroep administratieve beschikkingen (Stb. 1963, 268) in
1976 door de Wet Arob is vervangen, is de aandacht voor deze wet (Wet
Bab) weI te rechtvaardigen, omdat het de eerste bestuursrechtelijke wet
was waarin een omschrijving van het begrip "administratief orgaan" was
opgenomen. Zoals in de volgende paragraaf zal blijken, borduurt de Wet
Arob op het uitgezette patroon voort. Reeds daarorn is het van belang
om terug te grijpen naar artikel 1, Wet Bab.
Art. 1-1. Onder adrninistratief orgaan verstaat deze wet iedere
persoon en ieder college, met enig openbaar gezag binnen Nederland bekleed, uitgezonderd:
a. de wetgevende macht;
b. de Kamers der Staten-Generaal;
c. de Algemene Rekenkamer;
d. de stembureau's, hoofdstembureau's en centrale stembureau's;
e. de rechterlijke macht;
f. overige personen of colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast en te dien aanzien van het openbaar bestuur
onafhankelijk voor zoveel het deze rechtspraak betreft;
g. de Octrooiraad en de Raad voor het Kwekersrecht;
h. organen, op wier handelingen de rechterlijke macht toeziet en
weI voor zover het deze handelingen betreft.
-2. Onder de organen in het vorige lid onder b tot en met h bedoeId, zijn begrepen de voorzitters, de Ieden, de comrnissies uit
hun midden, de griffiers en de secretarissen.
De memorie van toelichting (TK 1958-1959, nr. 5363) bij dit artikel is
uiterst summier. "De strekking van het ontwerp is een aigemene voorziening te openen tegen beschikkingen van enig administratief orgaan. Van
laatstgenoemde
term wordt in de aanhef van dit artikel een nadere
ornschrijving gegeven. Niettemin zijn er organen welker beschikkingen
van de voorgesteide voorziening behoren te worden uitgesloten." Vervol161

gens wordt een toelichting gegeven op de uitgezonderde categorieen
onder de letters a tot en met h.
Voor wat het toepassingsbereik van de Wet Bab op administratieve
organen betreft, dient nog te worden gewezen op de beperking die in
artikel 2 bij de omschrijving van het beschikkingsbegrip wordt aangebracht. Uitsluitend beschikkingen die afk:omstig zijn van administratieve
organen van de centrale overheid vallen onder de werkingssfeer van de
wet.
Uit een onderzoek naar de jurisprudentie betrekking hebbend op het
begrip administratief orgaan in artikel 1 van de Wet Bab blijkt dat
uitspraken die een duidelijke invulling geven aan de omschrijving "met
enig openbaar gezag bekleed" in de aanhef van het eerste lid niet talrijk
zijn. Als voorbeeld kan worden vermeld:
Kb 8 april 1971, nr. 42 (AB 1971,227):
Blijkens artikel 39, eerste lid, Omroepwet is de Nederlandse Omroep
Stichting het samenwerkingsorgaan van de ornroeporganisaties en aspirant-omroeporganisaties, die zendtijd hebben gekregen. Dit zijn zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersonen die gehouden zijn de bij en krachtens de Omroepwet uit hoofde van het publieke karakter van de omroep
gestelde regelen in aeht te nemen. Dit brengt nog niet mee dat zij op
die grond worden aangemerkt als met enig openbaar gezag te zijn bekleed.
Relatief veel jurisprudentie heeft betrekking op de vraag of administratieve organen onder de uitgezonderde categorieen onder de letters a tot
en met h vallen. Ter illustratie kunnen enkele uitspraken worden vermeld. Tot de uitgezonderde categorie onder de letter f behoren o.a. de
Afdeling Rechtspraak van de raad voor het rechtsherstel (Kb 18 januari
1965, ARB 1965, biz. 289) en het Centraal Medisch Tuchtcollege (Kb 12
april 1966, ARB 1966, biz. 370). Onder de letter h valt de Officier van
Justitie indien hij ingevolge artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering niet vervolgt (Kb 15 augustus 1970, AB 1971, 170) of weigert een
onderzoek in te stellen (Kb 14 februari 1972, fif. 51, BAB 1970).
In het voorgaande is reeds gewezen op een beperking die ligt besloten in
de omschrijving van het beschikkingsbegrip in artikel 2 van de wet. In
het kader van de beoordeling van de vraag of er sprake is van een
beschikking in de zin van de Wet Bab wordt soms uitdrukkelijk aandacht
besteed aan het element "administratief orgaan van de centrale overheid".
Relatief veel voorkomend is de jurisprudentie waarin besluiten van
organen van decentrale overheden aan de orde waren: gedeputeerde
staten (VzAg 10 juni 1966, ARB 1966, biz. 573); de commissaris der Koningin (Kb 5 augustus 1972, AB 1973, 208); de gemeenteraad (Kb 27
oktober 1966, nr. 38, BAB 1966); het college van burgemeester en wethouders (Kb 19 februari 1968, nr. 29, ARB 1968, biz. 481); de burgemeester (Kb 10 januari 1965,ARB 1965, biz. 223). Ingevolge artikel 2 van
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de Wet Bab is geen beroep mogelijk tegen de beschikkingen die afkornstig zijn van deze organen.
Ook andere organen, niet behorend tot de decentrale overheden, kunnen
niet altijd worden beschouwd als deeluitmakend van de centrale overheid.
In dit verband kunnen de volgende uitspraken worden vermeld.
Kb 18 oktober 1966, nr. 27 (ARB 1967, bIz. 196):
In een geschil betreffende een beroep tegen een besluit van de Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling werd door de minister van Landbouw en Visserij de twijfel uitgesproken of hier sprake was van een
administratief orgaan van de centrale overheid in de zin van de Wet Bab.
Te dien aanzien overwoog de Kroon: "dat evenwel de plaatselijke commissie gezien haar taak en bevoegdheden met openbaar gezag binnen
Nederland bekleed is en derhalve een administratief orgaan in de zin van
artikel 1, eerste lid, van de Wet beroep administratieve beschikkingen
is."
Het is geen provinciaal-, gerneente-, of waterschapsorgaan
en behoort
evenmin tot de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie.
Gezien de geschiedenis en de totstandkoming van de Wet beroep administratieve
beschikkingen moet het als een administratief orgaan in de zin van
artikel 1, eerste lid, van de wet worden aangemerkt.
Kb 12 maart 1969, nr. 193 (ARB 1969, bIz. 487):
Een als scheidsman aangewezen lid van de Raad van Arbitrage voor de
bouwbedrijven in Nederland is niet een administratief orgaan van de
centrale overheid.
Kb 21 juni 1973, nr. 58 (AB 1974,303):
De Stichting Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven is niet een administratief orgaan van de centrale overheid. Daartoe overwoog de Kroon:
"dat het centraal orgaan, zoals dit de wetgevers voor ogen stond,
een geheeJ eigen verantwoordelijkheid toekomt, wel onderscheiden
van die van de centrale overheid, welke uitsluitend door middel
van het repressief
toezicht ten dienste van het algemeen belang
kan ingrijpen, voor zover niet door de aanmelding van het tarief
ingevolge artikel 3, eerste lid, aanhef en onder bonze Minister
zelf tot een beslissing wordt geroepen."
In de volgende paragraaf zal blijken dat het oordeel van de Arob-rechter
weI tot de conclusie leidt dat er sprake is van een administratief orgaan.
Het vorenstaande jurisprudentie-overzicht
is bedoeld om een inzicht te
geven in de wijze waarop de Kroon invulling heeft gegeven aan het
begrip "administratief orgaan" in de Wet Bab. Hieruit kan ter afsluiting
van deze paragraaf een aantal conclusies worden getrokken.
1) Artikel 1 van de Wet Bab bevat een omschrijving van het begrip
"administratief orgaan" waarin het element "met enig openbaar gezag
binnen Nederland bekleed" voorkomt. Dit in positieve zin omschreven
kenmerk wordt door de jurisprudentie niet op een duidelijke wijze inge163

vuld, Een criterium ter bepaling van de inhoud van dit element wordt in
de jurisprudentie niet gegeven. Een verldaring hiervoor kan zijn dat dit
element bij de uitvoering van de Wet Bab niet tot moeilijkheden aanleiding heeft gegeven.
2) Ter zake van de uitgezonderde categorieen onder de letters a tot en
met h in het eerste lid van artikel 1 van de wet is weI jurisprudentie
beschikbaar. Uit de gegeven voorbeelden is gebleken dat de Kroon op
een vrij eenvoudige wijze het oordeel geeft dat een orgaan tot de uitgezonderde categorieen behoort. Echte twijfelgevallen hebben zich niet
voorgedaan.
3) Voor de bepaling op welke publiekrechtelijke rechtssubjecten de Wet
Bab van toepassing is, dient artikel 1 in samenbang met artikel 2 te
worden bezien. Uiteraard is het niet nodig om die samenbang te bezien
als reeds op grond van artikel 1 tot de conclusie wordt gekomen dat er
geen sprake is van een administratief orgaan. In artikel 2 is in de
definitie van het beschikkingsbegrip de eis opgenomen dat deze afkomstig
dient te zijn van een administratief orgaan van de centrale overheid.
Door dit laatste element wordt een belangrijke beperking in de werkingssfeer van de Wet Bab aangebracht. In de eerste plaats werden
bierdoor de organen van de decentrale overheden uitgezonderd. Voorts
was de wet niet van toepassing op administratieve organen met een eigen
verantwoordelijkheid, niet behorend tot de centrale overheid.
Aan de hand van de periodieke overzichten van Stellinga over de Babjurisprudentie is het mogelijk om cijfermatig een overzicht te geven van
uitspraken waarin invulling van het begrip "administratief orgaan" een
rol speelde.f Het totaal aantal uitspraken van de Kroon ter uitvoering
van de Wet Bab over de periode 1964 tot en met 1975 bedroeg 1350.
Daarvan hadden 12 uitspraken betrekking op de uitgezonderde organen in
artikel 1. Het aantal uitspraken waarin de Kroon tot het oordeel kwam
dat er geen sprake was van een administratief orgaan van de centrale
overheid bedroeg 41. In totaal leidde dus ongeveer 4% van het aantal
ingestelde beroepen tot een niet-ontvankelijkbeidsverldaring
omdat er
geen sprake was van een administratief orgaan c.q. het bestreden besluit
niet afkornstig was van een administratief orgaan dat tot de centrale
overheid behoorde.
Hoewel het aantal uitspraken betrekking hebbend op het begrip "administratief orgaan" niet opzienbarend groot is, is het geenszins mogelijk dit
te verwaarlozen. Een fundamentele bescbouwing over de inhoud van het
begrip "administratief orgaan" bij de totstandkoming van de wet had
wellicht tot een nog geringer aantal beroepszaken geleid en had zeker
bijgedragen tot een grotere duidelijkheid.

5
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J.R. Stellinga, Overzichten van Bab-jurisprudentie, in TvO 1971, blz. 180-184; TvO
1974, biz. 327-329;TvO 1976,biz. 280-281.

Vl3

De Wet administtatieve

rechtspraak overheidsbeschikkingen

De Wet administratieve rechtspraak overheidbeschikkingen
(Stb. 1975,
284) heeft in 1976 de Wet Bab vervangen. Deze wet bood een belangrijke
uitbreiding van de rechtsbescherming
nu in de omschrijving van het
beschikkingsbegrip in artikel 2 van de wet het element "van de centrale
overheid" is vervallen. Ook beschikkingen die afkornstig zijn van niet tot
de centrale overheid behorende administratieve organen vallen onder de
werkingssfeer van de Wet Arob. Tot wijziging van de omschrijving van
het begrip "administratief orgaan" in artikel 1 van de wet heeft deze
uitbreiding niet geleid.
Art. 1.-1. Onder administratief orgaan verstaat deze wet iedere
persoon en ieder college, met enig openbaar gezag binnen Nederland bekleed, uitgezonderd:
a. de wetgevende macht;
b. de Kamers der Staten Generaal;
c. de Algemene Rekenkamer;
d. de rechterlijke macht;
e. Overige personen of colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast en te dien aanzien van het openbaar bestuur onafhankeJijk voor zoveel het deze rechtspraak betreft;
f. de Octrooiraad en de Raad voor het Kwekersrecht;
g. organen van openbare lichamen voor beroep en bedrijf, als
bedoeld in Hoofdstuk V van de Grondwet;
h. Organen, op wier handelingen de wettelijke macht toeziet en
wel voor zover het deze handelingen betreft;
j. de Nationale ombudsman;
j. de Onderwijsraad.
-2. Onder de organen in het vorige lid onder b tot en met h en
onder j bedoeld, zijn begrepen de voorzitters, de commissies uit
hun midden, de griffiers en de secretarissen.
De memorie van toelichting (TK 1970-1971, nr. 11 279) biedt geen fund amentele beschouwing over de inhoud van het begrip administratief orgaan. De toelichting luidt: "Het artikel komt overeen met artikel 1 van
de Wet Bab, met dien verstande dat is ingevoegd 'organen van openbare
lichamen voor beroep en bedrijf (sub h)" (thans sub g-CG). Het motief
voor de opname van deze uitzondering wordt gevonden in paragraaf 2
van het rapport van de commissie Wiard a, waarin wordt nagegaan op de
organen van welke overheidslichamen haar opdracht betrekking heeft.f
Deze commissie wijst erop, dat in de Wet adrninistratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie voor het merendeel van de beschikkingen die uitgaan
van organen van openbare lichamen voor beroep en bedrijf reeds een aan
6
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aile eisen voldoende verhoogde rechsbeschermingsregeling is opgenomen.
De indieners van het wetsvoorstel hebben dit overgenomen omdat zij er
in zien "een eenvoudige en duidelijke wijze van atbakening van de
werkingssfeer van de speciale regeling voor administratieve recbtspraak
op het gebied van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en die van de
algemene regeling, vervat in het wetsontwerp", aldus de memorie van
toelicbting.
Tijdens de parlernentaire behandeling is de inboud van bet begrip aan de
orde geweest.? Door de beer Abma werd gevraagd of de term "overheidsorgaan" niet de voorkeur verdiende, omdat in de citeertitel van de wet
sprake is van "overheidsbeschikkingen". Tevens stelde hij de vraag of
privaatrechtelijke licbamen waaraan een bepaalde overheidsbevoegdheid is
toegekend, zoals de Nederlandscbe Bank, buiten de omschrijving in de
wet vallen. Ook de zinsnede "met enig openbaar gezag binnen Nederland
bekleed" leidt tot de vraag of beschikkingen van ambassadeurs, consuls
en andere Nederlandse organen buiten het bereik van de wet zijn gesteld.
Minister Van Agt antwoordde op de eerste vraag dat het niet de bedoeling was om door bet gebruik van de term "adrninistratief orgaan" enigerlei ongewenste beperking aan te brengen. Aan de keuze van de term
werd niet gehecht. In de huidige tekst zag hij geen probleem. De privaatrechtelijke lichamen met enig openbaar gezag binnen Nederland
bekleed valIen onder het bereik van de wet. Voor de Nederlandsche Bank
is dat het geval als beschikkingen worden genomen uit hoofde van
artikel 14, vierde lid, van de Bankwet 1948. De beschikkingen van ambassadeurs en consuls in het buitenland genomen, vallen onder de Wet
Arob voor zover kan worden gesteld dat deze beschikkingen zijn genomen per mandaat van de minister van Buitenlandse Zaken.
Voorts is de vraag aan de orde geweest of de Grondkamers, de Centrale
Grondkamer en de Centrale Filmkeuringscommissie te beschouwen zijn als
administratieve organen in de zin van de bepalingen van dit wetsontwerp.
In de memorie van antwoord wordt opgemerkt dat ten aanzien van de
Centrale Filmkeuringscommissie geen twijfel bestaat dat dit een administratief orgaan is. Dit blijkt reeds uit het voorstel om de artikelen 1,
tweede lid, sub 2c, 15 en 16 van de Bioscoopwet in de negatieve lijst te
plaatsen. Ten aanzien van de Grondkamers is er eveneens sprake van
administratieve organen in de zin van het wetsontwerp. Beroep op de
Afdeling rechtspraak van de Raad van State zal op grond van artikel 5,
sub d, van het wetsontwerp zijn uitgesloten omdat ingevolge artikel 106
van de Pachtwet beroep openstaat op de Centrale Grondkamer. De samenstelling hiervan komt overeen met die van de Pachtkamer van het
gerechtshof te Arnhem (art. 82 Pachtwet). De taak van de Centrale
Grondkamer wordt als een rechterlijke aangemerkt en valt derhalve
onder de uitzondering van artikel 1, eerste lid, sub f (thans sub g-CG)
van het wetsontwerp.
7
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Artikel 1 van de Wet Arob is gewijzigd bij wet van 27 januari 1982, Stb.
19, in werking getreden op 8 februari 1982. De oude uitgezonderde
categorie sub d: stembureau's, hoofdstembureau's
en centrale sternbureau's, zoals die ook in de Wet Bab voorkwam, is geschrapt. De onderdelen c tot en met i zijn vernummerd (eigenlijk "verletterd") in d tot en
met h. Door deze wijziging is de toetsing van de beslissingen van de
genoemde adrninistratieve organen onder de werkingssfeer van de Wet
Arob gebracht. Tot dan toe was de regeling van de rechtsbescherrning
tegen die beslissingen nogal verbrokkeld. De tweede wijziging betreft de
toevoeging van een nieuwe categorie onder de letter i: de Nationale
ombudsman (wet van 4 februari 1981, Stb. 35). Een derde wijziging van
artikel 1 betreft de toevoeging van de Onderwijsraad als uitgezonderde
categorie onder j (wet van 29 september 1988, Stb. 473).
Na de bespreking van de pariementaire geschiedenis van artikel 1 van de
Wet Arob zal onderstaand een selectie uit de jurisprudentie van de Arobrechter worden gepresenteerd, die betrekking heeft op het begrip "adrninistratief orgaan". Daarbij is vooral gekozen voor uitspraken waarin de
(voorzitter van de) Afdeling rechtspraak van de Raad van State expliciet
overwegingen wijdt aan de kwalificatie van een rechtssubject als administratief orgaan. De (voorzitter van de) Afdeling rechtspraak expliciteert
echter deze overwegingen niet altijd. Soms wordt zonder enige motivering tot het oordeel gekomen dat er sprake is van een administratief
orgaan, terwijl de Afdeling rechtspraak in andere gevallen het oordeel of
er sprake is van een administratief orgaan in de zin van artikel 1 van
de wet meeneemt bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van
een beschikking in de zin van artikel 2 van de wet. Ook hiervan zullen
voorbeelden worden opgenomen.
Bij de presentatie van de jurisprudentie is gekozen voor een indeling in
drie categorieen. De eerste categorie betreft uitspraken waarin de (voorzitter van de) Afdeling rechtspraak van oordeel is dat er weI sprake is
van een administratief orgaan (A). De tweede groep bevat uitspraken
waarin de rechtssubjecten niet als administratief orgaan kunnen worden
aangemerkt (B). De derde categorie heeft betrekking op de uitzonderingen onder de letters a tot en met j van art ike I 1, eerste lid (C). Een
aantal van de hier te bespreken uitspraken is overigens ook in de voorgaande hoofdstukken reeds aan de orde geweest.
A Jurisprudentie:

weI administratief orgaan

AR 19 september 1977 (tB/S I, 3); AR 13 juni 1978 (tB/S 1,8):
In beide uitspraken wordt het bestuur van de Stichting Ontwikkelingsen Saneringsfonds voor de Landbouw als administratief orgaan aangemerkt. In de laatstgenoemde uitspraak wordt expliciet de vraag aan de
orde gesteld of het bestreden besluit wei kan worden aangemerkt als een
besluit, dat is genomen door een adrninistratief orgaan in de zin van de
Wet Arob. Te dien aanzien overweegt de Afdeling:
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"Aangezien bet hier, naar ook van de zijde van verweerder is
erkend, de uitvoering betreft van een taak, welke de overheid zich
beeft aangetrokken, en de uitvoering van die taak door verweerder
met overheidsgelden wordt bekostigd, dient deze vraag naar bet
oordeel van de Afdeling bevestigend te worden beantwoord."
In hun aantekening onder deze uitspraak merken Ten Berge en Stroink
op dat deze redenering van de Afdeling niet overtuigend is. Er worden
imrners vele taken uitgevoerd, welke de overheid aan zich heeft getrokken en die met overbeidsgelden worden bekostigd, zonder dat er sprake
is van een administratief orgaan. Als voorbeelden worden genoemd de
rijksmusea, bet KNMI, bet CBS en TNO, die door de overbeid zijn
ingesteld en door de overbeid worden gefinancierd. Deze instellingen
verrichten feitelijke handelingen of nemen op gelijke voet als de burger
aan bet privaatrecbtelijk rechtsverkeer deel. Het kenmerk van bet zijn
van orgaan is bet bekleed zijn met openbaar gezag, oftewel er moet een
bevoegdbeid bestaan tot publiekrecbtelijk recbtsbandelen.
AR 11januari 1979 (AB 1979,307; tB/S I, 12):
Een Bureau voor Consultatie wordt door de Afdeling, gezien het bepaalde
in de Wet van 4 juli 1957, Stb. 233, tot regeling van recbtsbijstand aan
on- en minvermogenden, aangemerkt als een college met enig openbaar
gezag binnen Nederland bekleed. Een dergelijk bureau valt niet onder
een van de in artikel 1 opgenomen uitzonderingen. Gelet op de tussen
bureaus van consultatie en de minister van Justitie bestaande verhoudingen, zoals neergelegd in genoemde wet, kan een zodanig bureau worden
aangemerkt als een adrninistratief orgaan van de centrale overheid.
AR 3 april 1979 (AB 1979,368, m.n, FHvdB; tB/S 1,14):
De Stichting Centraal Orgaan Ziekenbuistarieven is een administratief
orgaan omdat aan haar bij ministeriele beschikking op basis van de Wet
ziekenbuistarieven de uitoefening van een overheidstaak, als neergelegd
in die wet, is opgedragen. De Afdeling acht hier bet publieke taakcriterium doorslaggevend. Bovendien moet de stichting worden bescbouwd
als een orgaan van de centrale overheid omdat zij niet kan worden
aangemerkt als orgaan van provincie, gemeente, waterschap of publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. In casu kon dus geen bezwaarschriftenprocedure bij verweerster worden gevolgd.
In het in paragraaf VIII.2 behandelde Kb 21 juni 1973 (AB 1974,303) was
de Kroon van oordeel dat hier geen sprake was van een administratief
orgaan in de zin van de Wet Bab. Overigens wordt het COZ in de Wet
tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646) door een ander orgaan vervangen.
AR 21 september 1979 (AB 1980, 17, m.n. Stellinga):
Het dageJijks bestuur van het Centraal Instituut Vorming en Opleiding
Bestuursdienst wijst een verzoek om vrijstelling voor bepaalde vakken bij
het examen gerneente-administratie II af. De Afdeling verklaart appellant
niet-ontvankelijk in zijn beroep omdat het bestreden besluit kan worden
168

aangemerkt als een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Stellinga merkt
op dat uit deze uitspraak valt af te leiden dat de Afdeling het CIVOB
aanvaardt als een administratief orgaan in de zin van artikel 1, van de
Wet Arob. Ware het anders, dan zou de ontvankelijkheid reeds hierop
moeten zijn afgestuit. Impliciet kan hier worden aangenomen dat er weI
sprake is van een administratief orgaan.
VzAR 19 maart 1981 (AB 1982,411, m.n. H.J. de Ru; tB/S I, 19):
De Stichting Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking wordt door de voorzitter van de Afdeling rechtspraak als een administratief orgaan aangemerkt. Daartoe overweegt hij:
"Vaststaat dat verweerster op basis van door de minister vastgestelde subsidievoorwaarden, zelfstandig beslist over de keuze, de
beoordeling en goedkeuring van bovenbedoelde projecten en over
de subsidiebedragen die op basis daarvan aan de verschillende
organisaties worden verstrekt. Op grond van het bovenstaande kan
naar wij menen worden geoordeeld dat verweerster uitvoering
geeft aan een taak, welke de overheid zich heeft aangetrokken en
dat deze uitvoering met overheidsgelden wordt bekostigd."
Deze motivering stemt overeen met die in de eerste uitspraak die onder
deze rubriek is besproken.
VzAR 24 maart 1981 (AB 1981,286; tB/S 1,20):
Gelet op de taken en bevoegdheden, die aan de secretaris van de Raad
van State in de Wet op de Raad van State zijn toebedeeld, dient hij te
worden aangemerkt als een administratief orgaan in de zin van artikel 1,
van de Wet Arob. Bij de uitvoering van de bevoegdheid, voortvloeiende
uit art. 36 van de Wet op de Raad van State, om afschriften te verstrekken van stukken die betrekking hebben op een door de Kroon te
beslissen geschil, valt hij niet onder art. 1, sub e, juncto tweede lid,
Wet Arob. Op deze uitspraak zal in de volgende paragraaf bij de bespreking van de Wet openbaarheid van bestuur worden teruggekomen. De
secretaris blijkt niet onder het orgaanbegrip van deze wet te vallen.
AR 28 december 1981 (tB/S I, nr. 23):
In deze casus treedt de staatssecretaris van Economische Zaken als
verweerder op. Het besluit dat het onderwerp van geschil uitmaakt,
betreft echter de intrekking door de Nederlandse Middenstandsbank N.V.
van onder staatsgarantie verleende kredieten ingevolge de Kredietbeschikking midden- en kleinbedrijf. De Afdeling overweegt "dat verweerder zich, bij afweging van de betrokken belangen op het standpunt kon
stellen dat de Nederlandse Middenstandsbank N.V. van de haar toekomende bevoegdheid een juist gebruik heeft gemaakt". Uit de uitspraak kan
worden afgeleid dat de Afdeling de bank in het kader van de uitvoering
van de Kredietbeschikking impliciet als een administratief orgaan beschouwt.
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AR 29 september 1983 (AB 1984,349, m.n. l.C, van der Vlies):
In deze uitspraak merkt de Afdeling het bestuur van de Sticbting van de
Nederlandse Organisatie voor zuiver wetenscbappelijk onderzoek impliciet
aan als administratief orgaan. In de uitspraak wordt daaraan geen enkele
overweging gewijd. Het bestaan en de taken van bet bestuur van de
stichting worden in de Wet op bet Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
van 1950, Stb. K5 geregeld. De aanwezigheid van een wettelijke grondslag voor de uitoefening van een bestuursbevoegdheid
was in casu dus
voldoende om het rechtssubject als administratief orgaan aan te merken.
B. Jurisprudentie:

geen administratief orgaan

VzAR 5 mei 1977 (AB 1977,374, m.n. Van der Veen; tB/S I, 2):
Het bestuur van een woningbouwvereniging dat een aanschrijving tot
toepassing van politiedwang deed uitgaan, kan niet worden aangemerkt
als een administratief orgaan. De voorzitter doet deze constatering af
zonder enige nadere motive ring.
AR 7 april 1978 (AB 1978, 474, m.n. Borman; tB/S I, 6):
Het bestuur van de Stichting Fonds voor de Letteren kan niet worden
aangemerkt als een administratief orgaan in de zin van artikel I, van de
Wet Arob. Interessant is de hiervoor gegeven motive ring:
"Naar het oordeel van de Afdeling kan verweerder niet worden
aangemerkt als een administratief orgaan in de evenbedoelde zin,
aangezien geen algemeen verbindend voorscbrift is aan te wijzen,
waaraan hij hetzij rechtstreeks hetzij indirect enig openbaar gezag
kan ontlenen.
Weliswaar ontvangt voornoemde stichting voor de verwezenlijking
van haar doelstelling: het bevorderen van de Nederlandse letteren,
subsidie van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatscbappelijk
Werk en verstrekt zij met het oog daarop onder andere stipendia
en additionele honoraria, doch de toekenning van deze en andere
bedragen door verweerder kan niet als de uitoefening van enig
openbaar gezag worden bescbouwd."
Deze uitspraak is, samen met de onder rubriek A genoemde uitspraak
betreffende
de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de
Landbouw reeds in paragraaf InA besproken. Daar wordt ook een verklaring gegeven voor het verschil in uitkomst.
VzAR 21 december 1978 (tB/S I, 11):
Een ingesteld beroep tegen de inhouding van een paspoort door de derde
Secretaris aan Harer Majesteits Ambassade te Paramaribo wordt door de
voorzitter niet ontvankelijk verklaard, omdat verweerder niet kan worden
beschouwd als een persoon met enig openbaar gezag binnen Nederland
bekleed. In de aantekening onder de uitspraak merken Ten Berge en
Stroink op dat verweerder ook buiten Nederland niet met enig openbaar
gezag bekleed is. Diplomatieke ambtenaren zijn geen administratieve
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organen. Zij verrichten primair feitelijke handelingen en kunnen overigens hoogstens op basis van een mandaatsverhouding werkzaam zijn.
VzAR 31 augustus 1979 (tB/S I, 15):
Ten aanzien van de Centrale Overleggroep Gehandicapten overweegt de
waarnemend voorzitter het volgende:
"Uit de toelichting, die de staatssecretaris van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening heeft gegeven bij de publicatie in de Nederlandse Staats courant van 17 april 1978 van zijn Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten blijkt, dat verweerster geen
beroepsinstantie
is, doch dat zij informeel alle klachten, die een
belanghebbende in de loop van een procedure naar voren brengt,
behandelt.
Het bestreden schrijven is dan ook niet een op een rechtsgevolg
gericht besluit van een adrninistratief orgaan, zodat daartegen geen
voorziening op grond van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen openstaat."
Deze uitspraak biedt een voorbeeld waarin de voorzitter in het oordeel
over artikel 2 het oordeel over artikel 1 impliciet meeneemt.
VzAR 14 maart 1981 (tB/S I, 21; Gst. 6687, m.n. 1.M. Kan):
De Consulent Natuurbehoud bij het Staatsbosbeheer is geen persoon of
college met enig openbaar gezag bekleed. Noch uit de taakomschrijving,
noch uit andere gegevens blijkt dat er een aanknopingspunt is te vinden
voor de opvatting dat verzoeker -de consulent- met enig openbaar gezag
zou zijn bekleed waaraan hij een meer dan adviserende bevoegdheid zou
kunnen ontlenen. Voor een bespreking van adrninistratieve organen in de
positie van appellant, zoals in deze casus het geval was, wordt verwezen
naar paragraaf V.3.3.
AR 12 november 1985 (tB/S I, 29):
De Commissie van Scheidslieden van de Stichting de Bloembollenkeuringsdienst kan niet worden aangemerkt als een adrninistratief orgaan in de
zin van art ike 1 1, eerste lid, van de Wet Arob. De aansluiting bij deze
stichting door telers e.d. draagt een vrijwillig karakter. De bevoegdheid
van de commissie om te beslissen in geschillen kan direct noch indirect
worden ontleend aan enig algemeen verbindend voorschrift. Deze berust
uitsluitend op de ornstandigheid dat appellanten zich vrijwillig hebben
aangesloten bij de stichting waardoor zij zich hebben onderworpen aan
de mogelijkheid van scheidsrechterlijke beslissingen. De bestreden besluiten van de commissie zijn dan ook niet genomen ter uitvoering van een
publiekrechtelijke taak.
VzAR 27 januari 1986 (tB/S 1986, nr. 18):
Het Centraal Bureau voor de Statistiek, noch de Directeur-Generaal
van
de Statistiek is een adrninistratief orgaan in de zin van artikel 1, eerste
lid, van de Wet Arob. Uit de taakornschrijvingen in het Organisatiebesluit
van het Centraal Bureau en de Centrale Commissie voor de Statistiek
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blijkt dat aan verweerder generlei bevoegdheid van publiekrechtelijke
aard toekomt.
VzAR 20 juli 1987 (AB 1988,554; tB!S 1987,nr. 118):
De Stichting Tijdelijke Applicatie-opleiding tot Accountant-Administratieconsulent is geen administratief orgaan. Dit oordeel wordt door de
voorzitter duidelijk gemotiveerd:
"Wij stellen vooreerst vast dat er geen aigemeen verbindend voorschrift valt aan te wijzen waaraan de STOAA enig openbaar gezag
kan ontlenen. Voorts is ons niet kunnen blijken dat de taakuitoefening van de STOAA van dien aard is dat van het uitoefenen
van een overheidstaak moet worden gesproken, zodat ook uit dien
hoofde er geen sprake is van het met openbaar gezag bekleed zijn.
Daarbij hebben wij in aanmerking genomen dat de STOAA niet
door de overheid is opgericht en dat de overheid .... volgens de
statuten van de STOAA geen directe invioed heeft op de besluitvorming. Voor zover de overheid weI invioed uitoefent op de
activiteit van de STOAA is dat slechts als een van de drie initiatiefnemers dan weI om te waarborgen dat de aanwijzing van het
diploma van de STOAA ais ander bewijsstuk in de zin van art. 10
onder de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten is
gerechtvaardigd. Deze Iaatste -immers toezichthoudende- taak op
de kwaliteit van het door de STOAA gegeven onderwijs biedt geen
aanknopingspunt om de STOAA ais een administratief orgaan te
kunnen aanmerken".
VzAR 18 augustus 1987 (TAR 1987,227, m.n. Ten Berge, bIz. 359):
De Stuurgroep Recht Door, waarvan verweerder voorzitter is, is door de
Ieiding van het ministerie van Justitie ingesteld om onderzoek te verrichten en haar voorstellen te doen omtrent een afsianking en een
eventuele verbetering van de organisatie. De taak en bevoegdheden van
deze stuurgroep zijn voorts beperkt tot en gelden alleen binnen het
ministerie van Justitie. Gelet hierop is verweerder niet een met enig
openbaar gezag bekleed persoon, zodat tegen het bestreden besluit geen
voorziening op grond van de Wet Arob openstaat. Ten Berge merkt in
zijn annotatie bij deze uitspraak op dat de keuze van de voorzitter voor
de grond "geen orgaan" ongetwijfeld is ingegeven door de wens duidelijk
te maken dat hier sprake is van een college dat in het gebeel niet
bescbikt over "enige" mogelijkbeid gezag uit te oefenen. Er is dus niet
sprake van een college dat in het aigemeen wel over enige publiekrechtelijke bevoegdheid beschikt, maar ten aanzien van onderhavige materie
nu toevallig niet.
VzAR 12 oktober 1987 (AB 1988,446, m.n. H.I. Simon; Gst. 6858, 7, m.n.
H. Hennekens):
Ten aanzien van het verzoek om aan bet Centraal Bureau voor Taxi's de
opdracht te geven tot keuring van een mobilofooninstallatie over te gaan
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zonder dat de kosten daarvan voor rekening van de aanvrager komen
overwoog de voorzitter het volgende.
Gelet op de aard, inhoud en omvang van de aan deze vereniging als
uitvloeisel van de Taxiverordening toegevallen taken is het niet uitgesloten dat de vereniging in het kader van de uitvoering van die taken de
hoedanigheid van administratief orgaan in de zin van artikel 1, eerste
lid, Wet Arob toekomt. In casu heeft het geschil betrekking op de hoogte van de vergoeding. Als een daarop gericht besluit al rechtsgevolgen
heeft, zijn deze te herleiden tot een rechtshandeling naar burgerlijk
recht. Een ander oordeel zou mogelijk zijn als de vereniging een besluit
zou nemen ter uitvoering van een op haar rustende en tot een administratiefrechtelijk voorschrift te herleiden taak of bevoegdheid.
AR 21 juni 1988 (AB 1989,348):
Naar het oordeel van de Afdeling blijkt uit de statuten van de Stichting
Examens Gawalo niet, dat de stichting een op enig wettelijk voorschrift
gebaseerde publiekrechtelijke bevoegdheid toekomt om bindende besluiten
te nemen. Derhalve kan de stichting niet worden aangemerkt als een
college, dat met enig openbaar gezag is bekleed. Niet consequent in deze
uitspraak is dat de Afdeling het bestuur van de stichting als verweerder
aanduidt, terwijl in de uitspraak wordt gesproken over de bevoegdheden
van de stichting zelf.
C. Jurisprudentie: uitgezonderde organen

VzAR 4 november 1976(AB 1977, 153; tB/S I, 1):
Door de eenvoudige verwijzing naar de wettelijke regeling waarbij het
Centraal Medisch Tuchtcollege is ingesteld, komt de voorzitter tot het
oordeel dat hier sprake is van een college vallend onder de uitgezonderde categorie in artikel 1, eerste lid, aanhef en sub e. Tot een gelijkluidend oordeel kwam de Kroon in Kb 12 april 1966, nr. 12 (ARB 1966,
bIz. 370).
AR 4 september 1977 (tB/S I, 4):
Ook de commissie van beroep accountants-administratieconsulenten valt
onder de uitgezonderde categorie sub e. In de Wet op de accountantsadministratieconsulenten is de werkwijze van de commissie met de nodige
processuele waarborgen ornringd. Uit de wet blijkt Diet dat de commissie gebonden is aan ministeriele aanwijzingen of dat door de minister op
haar beslissingen enigerlei invloed zou kunnen worden uitgeoefend. Het
college is dus onafhankelijk van de minister.
VzAR 22 november 1977 (AB 1978, 123; tB/S 1,5):
Ingevolge artikel 1, eerste lid, onder d en het tweede lid van de Wet
Arob staat geen beroep open tegen beschikkingen van de rechterlijke
macht, waaronder begrepen de griffiers. De bewoordingen van de wet
laten niet toe dat een griffier kan optreden als zelfstandig administratief
orgaan, waarbij hij geen deel uitmaakt van de rechterlijke macht.
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AR 18 augustus 1978 (AB 1978,431, m.n. Stellinga; tB/S L 10):
De bevoegdheid tot het verlenen van naturalisatie, zoals in casu aan de
orde, behoort bij de wetgevende macht in de betekenis van artikel 119
.van de Grondwet. Bij het geven van de bestreden weigering om appellant
voor naturalisatie voor te dragen heeft de staatssecretaris van Justitie
naar het oordeel van de Afdeling gehandeld als orgaan van de wetgevende macht. Stellinga merkt in zijn noot onder deze uitspraak op dat de
wetgevende macht wordt gevormd door de Koning en de Staten-Generaal
gezamenlijk. De wetgevende macht wordt niet gevormd dor de staatssecretaris.
AR 9 mei 1983 (tB/S I, 24):
De Afdeling onderzoekt of de Raad voor de Scheepvaart bij het opleggen
van tuchtrechtelijke maatregelen werkzaam is als een college geheel of
ten dele met rechtspraak belast. Benoeming van de voorzitter, de gewone
leden en de buitengewone leden geschiedt door de Kroon voor een
periode van ten hoogste vier jaar. De Raad is bij zijn beslissingen niet
gebonden aan ministeriele aanwijzingen, terwijl evenmin door de minister
op die beslissingen enigerlei invloed zou kunnen worden uitgeoefend. Op
grond van het vorenstaande is de Afdeling van oordeel dat de Raad voor
de Scheepvaart bij beslissingen als de onderhavige is aan te merken als
een college met rechtspraak belast en te dien aanzien van het openbaar
bestuur onafhankelijk.
AR 4 maart 1985 (tB/S I, 26):
In een geschil heeft de Reclameraad zich op het standpunt gesteld dat
appellanten niet in hun beroepen kunnen worden ontvangen, omdat hij is
aan te mer ken als een college met rechtspraak belast en te dien aanzien
van het openbaar bestuur onafhankelijk.
De Afdeling deelt deze opvatting niet. Ingevolge artikel 59 van de Omroepwet is aan de Raad naast een regelgevende taak een toezichthoudende taak opgedragen. Naar het oordeel van de Afdeling is het houden van
toezicht niet aan te merken als een geschillenbeslechting in de zin als
bedoeld in artikel 112, tweede lid, van de Grondwet.
VzAR 29 oktober 1985 (tB/S I, 28):
Ingevolge artikel 46, eerste lid, van de Advocatenwet (oud) wordt de
tuchtrechtspraak in eerste aanleg uitgeoefend door de raden van toezicht
van de orde van advocaten. Noch door de minister, noch door enig ander
onderdeel van het openbaar bestuur kan op de behandeling van tuchtzaken enige invloed worden uitgeoefend. Voorts is in de Advocatenwet
(oud) de werkwijze van de raad van toezicht ten aanzien van deze
behandeling van tuchtzaken met mime processuele waarborgen omringd.
Derhalve is sprake van een college met rechtspraak belast en te dien
aanzien van het openbaar bestuur onafhankelijk.
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VzAR 24 juni 1986 (AB 1988,2):
Ten aanzien van de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen geldt hetzelfde als in de hiervoor weergegeven voorzittersbeschikking. In de Wet op het Notarisambt zijn voldoende uitgangspunten te vinden om te concluderen dat de Kamer bij zijn taakvervulling
onafhankelijk is van het openbaar bestuur. In de wet is de werkwijze
ten aanzien van de behandeling van klachtem met ruime processuele
waarborgen omringd.
Aan het slot van dit jurisprudentie-overzicht kan nog een uitspraak
worden vermeld die een fraaie illustratie vormt van de moeilijkheid om
te bepalen of er sprake is van een administratief orgaan in de zin van
artikel 1, van de Wet Arob. In VzAR 30 november 1989 (KG 1990, 104)
uitte de voorzitter zijn twijfel of de Stichting Fonds voor beeldende
kunsten, vormgeving en bouwkunst kan worden aangemerkt als administratief orgaan. De voorzitter wijdde hieraan de volgende overweging:
"Bij Ons bestaat er enige twijfel of verweerster, een door de
minister van WVC bij notariele akte van 21 dec. 1987 opgerichte
privaatrechtelijke rechtspersoon, kan worden aangemerkt als een
administratief orgaan in vorenbedoelde zin. Weliswaar is bet enerzijds zo dat de oprichting van verweerster door de minister voornoemd, haar grondslag vindt in art. 2 van het Besluit Fonds voor
beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (hierna te noemen
het Besluit) juncto art. 2 van de Fondsenwet scheppende kunsten;
zijn de statuten van verweerster overeenkomstig art. 4 van het
besluit door de minister vastgesteld; behoeven de reglementen,
houdende procedureregels en criteria die bij het beslissen omtrent
aanvragen van subsidies en beroepskostenvergoedingen worden
gehanteerd, op grond van deze statuten de goedkeuring van de
minister en wordt het bestuur van verweerster op grond van art. 5
van het Besluit door de minister benoemd, waarvan overigens de
meerderheid op voordracbt van de Raad voor de Kunst, doch
anderzijds is gebleken dat verweerster geheel vrij is in de wijze
waarop zij de haar ter beschikking staande financiele middelen
verdeelt en kan de minister geen invloed uitoefenen op de besluitvorming van verweerster in individuele gevallen.
Daartoe is in art. 7 van bet Besluit bepaald dat het bestuur beslist
over de toe kenning van financiele middelen aan kunstenaars,
waarbij het bierover aIleen positief beslist na een positief advies
van een adviesorgaan, waarvan de leden door het bestuur zijn
benoemd, terwijl ingevolge art.5, tiende lid, van de statu ten van
verweerster de bestuursleden stemmen zonder last en ruggespraak.
In dit verband is voorts nog van belang dat de geldmiddelen van
verweerster naast subsidies van de minister 66k bestaan uit bijdragen van instellingen en particulieren en andere langs wettige weg
verkregen baten, aldus is in art. 3 van de statuten tot uitdrukking
gebracht.
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De vraag of de beslissing door verweerster omtrent bet aanvragen
van subsidies en beroepskostenvergoedingen
als bier in bet geding
is aan te merken als de uitoefening van enig openbaar gezag als
vorenbedoeld, is van principiele aard en leent zich niet voor de
beantwoording in de onderhavige procedure, waarin om toepassing
van art. 107 van de Wet op de RvS is gevraagd."
Uit deze uitspraak blijkt hoe moeilijk het kan zijn om te bepalen of er
sprake is van een administratief orgaan in de zin van art. 1 van de Wet
Arob. Voor de ontvankelijkheid van verzoeker is de beantwoording van
die vraag wei van belang. Hoewel de voorzitter in casu die vraag niet
beantwoordde, ging hij weI inhoudelijk op de zaak in en zag geen aanIeiding om het verzoek in te willigen. Een inhoudelijke beoordeling zou
echter pas mogelijk behoren te zijn ais aan het ontvankelijkheidscriterium van art. 1 is voldaan.
De jurisprudentie op basis van de Wet Arob die be trekking heeft op het
begrip "administratief orgaan" is omvangrijker dan op basis van de Wet
Bab. Hoewel de hiervoor weergegeven jurisprudentie niet volledig is, kan
op basis daarvan weI een aantal conc1usies worden getrokken betreffende de invulling die door de Arob-rechter aan het begrip "administratief orgaan" wordt gegeven. Voor de goede orde wordt hier nog opgemerkt dat in paragraaf VI.7 aan de hand van jurisprudentie een aantal
knelpunten zal worden besproken, zoals die zich met betrekking tot de
invulling van het begrip "administratief orgaan" in de Wet Arob en in
andere bestuursrechtelijke wetten voordoen.
Het gebruik van het begrip "administratief orgaan", zoals dat in het
voorgaande in het kader van de toepassing van de Wet Arob is besproken, leidt tot de volgende conc1usies:
1) Voor wat de omschrijving en het gebruik van het begrip "adrninistratief orgaan" betreft, wordt voortgebouwd op de Wet Bab. Ook bij de
totstandkoming van de Wet Arob is geen fundamentele beschouwing aan
dit begrip gewijd. Een belangrijke uitzondering in vergelijking met de
Wet Bab is ontstaan door bet vervallen van het beperkende element "van
de centrale overheid". Het toepassingsbereik van de Wet Arob omvat
daarom een veel ruimere categorie administratieve organen.
2) In artikel 1 is het element "met enig openbaar gezag bekleed" gehandhaafd. Daarvan is sprake als een persoon of college direct (via
attributie) of indirect (via delegatie) aan een wettelijk voorschrift de
bevoegdheid ontleent om in het kader van de uitoefening van een bestuurstaak wijziging te brengen in de rechtspositie van derden. Toch is
waakzaamheid geboden als deze beide omschrijvingen als synoniem worden opgevat. Steenbeek verwoordt dit als volgt: "WeI kan men stellen dat
bet bebben van een bevoegdbeid tot beschikken een bekleed-zijn met
openbaar gezag impliceert (want vooronderstelt),
maar niet kan men
stelJen dat ieder bekleed-zijn met enig openbaar gezag beschikkingsbevoegdbeid impliceert; dit laatste bangt af van de bevoegdheden die in
concreto aan het administratief orgaan zijn toegekend.f
8

J. G. Steenbeek, bewerkt door FA.M. Stroink, a.w. 1988, biz. 55.

176

Uit de jurisprudentie blijkt dat in de eerste plaats wordt onderzocht of
er een algemeen verbindend voorschrift is aan te wijzen, waaraan hetzij
rechtstreeks, hetzij indirect enig openbaar gezag kan worden ontleend
(vgl. AR 7 april 1978 en VzAR 20 juli 1987). Is dit niet het geval dan
komt aan de orde de vraag of er sprake is van de uitoefening van een
wettelijke taak, of een taak welke de overheid zich heeft aangetrokken
en die met overheidsgelden wordt bekostigd (vgl. de uitspraken met een
tegengestelde uitkomst AR 7 april 1978 en AR 13 juni 1978). Het gebruik
van het taak-criterium door de Afdeling rechtspraak wordt door Ten
Berge en Stroink in hun aantekening onder de laatstgenoemde uitspraak
mijns inziens terecht gekritiseerd. Bepalend moet zijn of er een bevoegdheid bestaat tot publiekrechtelijk rechtshandelen.? Steenbeek merkt op
dat in de jurisprudentiele benadering in gevallen van subsidieverlening en
dergelijke soepeler over de bevoegdheid van een rechtssubject wordt
geoordeeld dan in gevallen waarin de overheid eenzijdig plichten oplegt.l" Dit kan worden verklaard met behuip van het wetmatigheidsbeginsel. Kortheidshalve wordt hier thans volstaan met een verwijzing
naar de bespreking van de betekenis van het wetmatigheidsbeginsel en
van de relatie tussen bevoegdbeid en taak in hoofdstuk ill.
3) De benadering van de Afdeling rechtspraak is voor wat de uitgezonderde categorieen onder de letters a tot en met i betreft, casuistisch
van aard. Het zou in dit kader te ver voeren om aIle uitgezonderde
organen afzonderlijk te belicbten. Uitsluitend voor de categorie sub e
(personen of colleges met rechtspraak belast) volgt een enkele opmerking. In deze uitzonderingsbepaling is het element "van het openbaar
bestuur onafhankelijk" opgenomen. Daarvan is sprake als er geen gebondenheid aan ministeriele aanwijzingen bestaat en de minister geen invioed op de beslissingen kan uitoefenen (zie bij voorbeeid AR 4 september 1977 en AR 9 mei 1983).
4) Voor de toepassing van de Wet Arob blijken zelfstandige bestuursorganen te worden aangemerkt als organen van de centrale overheid. Dat
betekent dat tegen beschikkingen van zbo's rechtstreeks beroep bij de
Afdeling kan worden ingesteld. Ingevolge artikel 11 dient een bij de
Afdeling ingediend beroepschrift aan de minister te worden voorgelegd.
De vraag is dan wie op het bezwaarschrift kan beslissen: de minister,
het zbo of beide. In principe bestaat de mogelijkheid dat hij zelf besluit
een nieuwe beschikking te nemen. Daarmee zou de zelfstandige positie
van een zbo worden gefrustreerd. Gelet op de positie van de zbo's ligt
het meer voor de hand dat zij zelf beslissen of een beroepschrift als
bezwaarscbrift moet worden aangemerkt. Konijnenbelt geeft voor deze
ongewenste situatie twee mogelijke oplossingen. In de eerste plaats is
het mogelijk dat de Afdeling haar opvatting wijzigt en het begrip "orgaan van de centrale overheid" uitsluitend beperkt tot de rijksdienst in
engere zin (de Kroon, ministers en de rechtstreeks onder hen ressorterende ambtelijke diensten). Daarmee wordt de bezwaarschriftprocedure
9
tBjS I, nr. 8, biz. 29.
10 J.G. Steenbeek, a.w. 1988, bIz. 58.
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van art. 13 e.v. van toepassing, zodat het zbo zelf op het bezwaarschrift
moet beslissen. Ben tweede mogelijkheid is dat de verschillende zelfstandige bestuursorganen bij a.m.v.b. ex artikel 11, tweede lid, worden aangewezen als organen die zelf bevoegd zijn om een Arob-beroepschrift als
bezwaarschrift aan te rnerken.U Hieraan kan een derde mogelijkbeid
worden toegevoegd. Deze wordt geboden door artikel 6.3.1a, van het
wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht. In dit artikel is een
verplichte bezwaarschriftprocedure opgenomen. Voor acties gericht tegen
besluiten van organen van de centrale overheid geldt deze procedure
eveneens. Het zbo kan ingevolge deze regeling dus zelf op een ingediend
bezwaarschrift beslissen.
5) In de uitspraken waarin als verweerder een privaatrechtelijke rechtspersoon optreedt, is de Afdeling rechtspraak niet consequent. Soms wordt
het bestuur van een stichting als verweerder genoemd (AR 19 september
1977; AR 13 juni 1978; AR 7 april 1978), terwijl in andere gevallen de
stichting zelf verweerder is (AR 3 april 1979; VzAR 19 maart 1981; VzAR
20 juli 1987). Uit deze uitspraken blijkt Diet dat het verschil zou kunnen
worden gerechtvaardigd op grond van een algemeen verbindend voorschrift waaraan de bevoegdheid wordt ontleend. In zijn noot onder CRvB
26 februari 1987 (AB 1987, 298) merkt Hennekens op dat de benadering
waarbij het bestuur van een stichting als verweerder wordt aangernerkt
moeilijk in overeenstemming vaIt te brengen met de heersende leer, dat
bij civielrechtelijke rechtspersonen deze zelf drager van rechten en
plichten zijn en niet het bestuur.
6) Sorns wijdt de Afdeling rechtspraak geen afzonderlijke overwegingen
aan de vraag of een rechtssubject kan worden aangemerkt als een adrninistratief orgaan in de zin van artikel 1 van de Wet Arob. Deze beoordeling wordt dan impliciet meegenomen bij de beoordeling van de vraag
of er wel sprake is van een beschikking (AR 21 september 1979; AR 28
december 1981; AR 29 september 1983). Aan de beoordeling van de vraag
of er sprake is van een beschikking behoeft de (voorzitter van de)
Afdeling rechtspraak niet toe te komen als de ontvankelijkbeid reeds
gestuit wordt door de eis die artikel 1 stelt. Het impliciet aanvaarden
dat er sprake is van een administratief orgaan dient mijns inziens in
verband met de rechtszekerheid te worden vermeden. Beter is het dat
expliciet een overweging wordt gewijd aan de (publiekrechtelijke) bevoegdheidsgrondslag van het betrokken rechtssubject.
VIA De Wet openbaarheid van bestuur
De Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1978, 581) bevat een plicht van
overheidsorganen tot het verstrekken van inforrnatie op verzoek. Deze
plicht, die geformuleerd is in artikel 1, vormt de kern van de wet. In
11 H.D. van WijkjW. Konijnenbelt, a.w., biz. 381-382. Zie ook J.BJ.M. ten Berge en
FA.M. Stroink in hun noot onder AR 3 april 1979 tB/S I, 14 (stichting COZ), besproken onder rubriek A.
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het kader van deze studie behoeft op de aard en de inhoud van die
plicht niet te worden ingegaan. WeI zal worden bezien voor welke publiekrechtelijke
rechtssubjecten
deze plicht geldt. Daartoe dient de
reikwijdte van artikel 1, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur
en artikel 1, tweede lid, van het Besluit openbaarheid van bestuur nader
te worden onderzocht.
Art. 1-1 (Wob) Een verzoek om informatie, gericht tot een overheidsorgaan wordt ingewilligd tenzij daartegen bezwaar bestaat op
een van de in artikel 4 genoemde gronden. Onder overheidsorganen verstaat deze wet: Onze Ministers, bestuursorganen
van
provincies en gemeenten en andere organen, aan te wijzen bij
algemene maatregel van bestuur.
Art. 1-2 (Bob) Onder documenten wordt verstaan: schriftelijke
stukken en ander materiaal dat gegevens bevat, die berusten bij
overheidsorganen
en bij instellingen, diensten en bedrijven, die
onder verantwoordelijkheid van deze organ en werkzaam zijn.
De memorie van toelichting (TK 1974-1975, nr. 13 418) gaat met betrekking tot artikel 1 uitsluitend in op de inhoud van de plicht tot inforrnatieverstrekking. Aan het begrip overheidsorgaan wordt geen aandacht
besteed. Met betrekking tot dit begrip geeft artikel 1 een duidelijke omschrijving. Behalve op de met name genoemde organ en is de wet van
toepassing op organen die bij algemene maatregel van bestuur worden
aangewezen. Als zodanig zijn aangewezen de bestuursorganen van het
Openbaar lichaam Rijnmond (Kb 16 maart 1981, Stb. 119 -inmiddels opgeheven) en de bestuursorganen van waterschappen (Kb 10 maart 1982, Stb.
172). Krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen is de Wob ook van
toe passing op bestuursorganen
die krachtens deze wet tot stand zijn
gekomen.V
Minder duidelijk is de reikwijdte van artikel 1, tweede lid, van het
Besluit openbaarheid van bestuur. Blijkens de nota van toelichting (Stb.
1979, 590) zijn instellingen, diensten en bedrijven onder verantwoordelijkheid van overheidsorganen werkzaam als zij zich bij hun werkzaamheden hebben te richten naar de opdrachten van deze overheidsorganen.
Dit geldt bij voorbeeld voor het Openbaar Ministerie, de Rijks Geneeskundige Dienst en (tot 1 januari 1989) de PIT. Als de onafhankelijkheid
van overheidsorganen
wettelijk is geregeld, zoals voor de Raad van
State, de Algemene Rekenkamer, de rechterlijke macht en de rijksuniversiteiten, is de Wob niet van toepassing. De nota van toelichting vermeldt
voorts dat ook instellingen, diensten en bedrijven op privaatrechtelijke
grondslag onder verantwoordelijkheid
van overheidsorganen
werkzaam
kunnen zijn. Hiervan is sprake als in het statuut, hetzij bij nadere
regeling is bepaald dat zij zich moeten richten naar de opdrachten van
12 Vgl. art. 33, eerste lid, art. 46, eerste lid, art. 57, eerste
art. 79, eerste lid en art. 89, eerste lid, van de Wgr.

lid, art. 66, eerste

lid.
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overheidsorganen of dat zij onder verantwoordelijkheid
van overheidsorganen werkzaam zijn. De informatieplicht rust niet op de instellingen,
diensten of bedrijven zelf, maar op de overheidsorganen
onder wier
verantwoordelijkheid
zij werkzaam zijn, Artikel 4, eerste lid, van het
besluit bepaalt immers dat beslissingen op een verzoek om informatie
dienen te worden genomen door of vanwege bet overheidsorgaan. De
instellingen diensten of bedrijven zijn in de wet en het besluit zelf niet
als informatieplichtig
orgaan aangewezen.P Het zijn dus geen administrati eve organen in de zin van artikel 1 van de wet, maar kracbtens
artikel 1, tweede lid, van het Besluit openbaarheid van bestuur vallen ze
weI onder het toepassingsbereik van de wet.
De jurisprudentie waarin aandacht wordt besteed aan het begrip "overheidsorgaan" in de zin van de Wob, is niet erg omvangrijk. Onderstaand
wordt hiervan een overzicht gegeven.H
VzAR 24 maart 1981 (AB 1981,286; Gst. 6676, m.n. Kan; tB/S I, 20):
De Secretaris van de Raad van State kan, gelet op de taak en bevoegdheden die hem in de Wet op de Raad van State zijn toebedeeld, worden
aangemerkt als een administratief orgaan in de zin van de Wet Arob. In
casu is aan de orde de uit artikel 36 van de Wet op de Raad van State
voortvloeiende bevoegdheid van de secretaris om aan belanghebbenden
desgevraagd afschriften te verstrekken van stukken welke betrekking
hebben op een door de Kroon te beslechten geschil. Handelend op grand
van deze bepaling valt de secretaris niet onder de uitzonderingsbepaling
van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder e, juncto tweede lid der wet,
aangezien de Afdeling voor de geschillen van bestuur weliswaar van het
openbaar bestuur onafbankelijk is, doch niet met rechtspraak is belast.
De secretaris is echter geen overheidsorgaan in de zin van artikel 1, van
de Wet openbaarheid van bestuur. Omdat beide wetten een verschillend
orgaanbegrip hanteren, blijkt bier nadat de hindernis van artikel 1, Wet
Arob is genomen de formele belemmering te zitten in artikel1, Wob.
VzAR 20 oktober 1981 (AB 1982, 77):
Een huurcommissie valt niet onder het in artikel 1, eerste lid, voorkomende begrip "overbeidsorgaan". De voorzitter overweegt dat dit een bij
de wet (de Wet op de huurcommissies) ingesteld orgaan is, dat baar
ingevolge artikel 3 van die wet opgedragen taken vervult. Onder die
omstandigbeden kan een huurcommissie slechts als overheidsorgaan in de
zin van de Wob worden aangemerkt, indien de commissie bij de in artikel
13 Zie A.L.L. Beers, Commentaar op het voorstel voor een nieuwe Wet openbaarheid
van bestuur, Tjeenk Willink Zwolle 1988,bIz. 4-5.
14 Het jurisprudentieoverzicht is in hoofdzaak gebaseerd op: C.R. Niessen, Tableau van
de Arob-jurisprudentie over de Wob (1980-1983) en A.L.L. Beers, Jurisprudentieoverzichten inzake de Wet openbaarheid van bestuur 1984, 1985, 1986 en 1987, uitgebracht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
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1, eerste lid, Wob bedoelde algemene maatregel van bestuur als zodanig
zou zijn aangewezen, hetgeen niet het geval is.
VzAR 5 maart 1984 (nr. R01.84.0252/524):
De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kan informatie
waarover de Uitkeringsraad vervolgingsslachtoffers beschikt uitsluitend
verstrekken indien moet worden aangenomen dat laatstgenoemde instantie
onder verantwoordelijkheid van de minister werkzaam is. Dienaangaande
overweegt de voorzitter dat in artikel 23, tweede lid, van de Wet uitkering vervolgingsslachtoffers 1940-1945, is bepaaid dat de toe passing van
deze wet bij de Uitkeringsraad berust, De minister kan weI inzage in
bescheiden vorderen en kan overleg voeren over de genomen beslissingen.
De beslissingsbevoegdheid ligt echter bij de Uitkeringsraad. Gelet op het
vorenstaande is de voorzitter van oordeel dat het college niet geacht
kan worden onder de verantwoordelijkheid van de minister werkzaam te
zijn.
AR 16 april 1984 (nr. A-1.1453 (1982»:
Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie is een bedrijf
dat onder de verantwoordelijkheid
van de minister van Verkeer en
Waterstaat
werkzaam is. (Met ingang van 1 januari 1989 is de PTT
verzelfstandigd. )
AR 13 juli 1984 (nr. R02.83.1819):
Ingevolge artikel 4, eerste lid, van het Organisatiebesluit raden voor de
kinderbescherming van 9 december 1969, Stb. 543 (gewijzigd bij besluit
van 21 januari 1982, Stb. 16) neemt de raad bij de uitvoering van haar
taak de door de minister van Justitie gegeven algemene aanwijzingen in
acht.
VzAR 31 oktober 1984 (KG 1984,351):
De Adviescomissie voor vreemdelingenzaken
is niet werkzaam onder de
verantwoordelijkheid
van de staatssecretaris van Justitie en kan derhalve
niet worden aangemerkt als een instelling, dienst of bedrijf in de zin
van artikel 1, van het Besluit openbaarheid van bestuur.
VzAR 11 juni 1985 (KG 1985, 205):
De procureur-generaal
bij het Gerechtshof te Amsterdam wijst een
verzoek om toezending van rapporten van politieambtenaren en de daarop
gebaseerde stukken van het Openbaar Ministerie af. De stukken houden
verband met een klachtschrift ex artikel 12, van het Wetboek van Strafvordering. Volgens de voorzitter is deze functionaris geen overheidsorgaan in de zin van artikel 1, eerste lid, Wet openbaarheid van bestuur.
AR 12 augustus 1985 (nr. R01.84.1580):
De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wijst een verzoek
om afschriften van notulen van vergaderingen van het bestuur van de
Stichting Fonds voor de Letteren af. Ingevolge artikel 5, zevende lid,
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van de statu ten van het Fonds voor de Letteren worden vergaderingen
van het bestuur namens de minister bijgewoond door een ambtenaar van
het departement. Omdat deze uit dien hoofde de notulen verkrijgt,
moeten deze stukken naar het oordeel van de Afdeling geacht worden te
berusten bij verweerder. De omstandigheid dat de bedoelde ambtenaar bij
de vergaderingen van het Fonds slechts een adviserende stem heeft, doet
hieraan volgens de Afdeling niet af. Een en ander spreekt te meer
gezien de bevoegdheden van toezichthoudende aard die ook overigens aan
verweerder in de statu ten zijn toebedeeld. Hier is sprake van een instelling, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van verweerder.
AR 1 oktober 1986 (nr. R01.85.2466):
De plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling Oud-GasteljOudenbosch
is niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een der reeds in de
Wet openbaarheid van bestuur zelf genoemde overheidsorganen.
VzAR 25 mei 1987 (nr. R01.86.1998/VE 2034/S58):
Het hoofd van de afdeling Pleegzorg en Plaatsingsbeleid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is niet overeenkomstig
artikel 1, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur aangewezen
als overheidsorgaan in de zin van deze wet. Voorts is komen vast te
staan dat verweerder ten tijde van het nemen van het bestreden besluit
niet door de minister van WVC, onder wiens verantwoordelijkheid hij
werkzaam is, was gemachtigd tot het nemen van beslissingen op verzoeken om informatie als hier in het geding. Beers heeft bierop commentaar,
inhoudende dat bet desalniettemin mogelijk is dat de ambtenaar over het
vereiste mandaat bescbikt. Dit is namelijk bet geval als die ambtenaar is
te beschouwen als een ambtenaar in de zin van aanwijzing 5.2 van de
Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur. Hieraan onleent de ambtenaar een algemeen mandaat om namens de minister te beslissen op
verzoeken omtrent informatie omtrent aangelegenheden die bij functionele contacten met particuIiere personen en instanties aan de orde zijn. Of
in casu het afdelingshoofd over zo'n mandaat beschikte, is door de
voorzitter niet onderzocbt (zie bet in noot 14 genoemde Jurisprudentieoverzicht Biza 1987).
Uit de hiervoor vermelde korte bespreking van het begrip "overheidsorgaan" in de Wet openbaarheid van bestuur en de daarop betrekking
bebbende jurisprudentie kunnen enkele conclusies worden getrokken.
1) De omschrijving van het begrip "overheidsorgaan" in artikel 1 van de
Wob geeft geen aanleiding tot onduidelijkheden. Er is sprake van een
overheidsorgaan in de zin van de Wob als deze met name in artikel 1
wordt genoemd of bij algemene maatregel van bestuur wordt aangewezen.
De werkingssfeer van de Wob strekt zich krachtens artikel 1, tweede lid,
Bob ook uit over instellingen, diensten en bedrijven, die onder de verantwoordelijkheid van de in artikel 1 van de Wob genoemde overbeidsorganen werkzaam zijn. Daarvan is sprake als een overheidsorgaan blijkens
de daartoe getroffen regeling bevoegd is tot het geven van opdracbten
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waarnaar de betreffende instelling, dienst of bedrijf zich bij haar werkzaamheden heeft te richten. De instellingen, diensten of bedrijven hoeyen zelf geen overheidsorgaan te zijn.
De Afdeling rechtspraak acht de bevoegdheid van een overheidsorgaan
om algemene aanwijzingen te geven een voidoende basis om aan te
nemen dat een ins telling, dienst of bedrijf onder verantwoordelijkheid
van een overheidsorgaan werkzaam is (zie hiervoor AR 13 juli 1984).
Behaive bet bestaan van de bevoegdheid om algemene regels te geven,
zou ook bet gebruik van de bevoegdheid tot het stellen van nadere
regels een voldoende maatstaf kunnen zijn om te bepalen of een instelling, dienst of bedrijf onder verantwoordelijkheid
van een overheidsorgaan werkzaam is.15 De ministers dienen ingevolge Aanwijzing 13 inzake
openbaarheid van bestuur een register aan te leggen van instellingen,
diensten en bedrijven die onder bun verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
Dergelijke registers blijken niet altijd aanwezig te zijn.16 Op basis van
de uitvoering van de Aanwijzing inzake openbaarheid kunnen dus geen
conclusies worden getrokken met betrekking tot de vraag of instellingen,
diensten of bedrijven onder de minister ressorteren.
De toepassing van artikel 1, tweede lid, Bob heeft in de literatuur veel
kritiek gekregen.l? Het criterium van de aanwijzingsbevoegdbeid
heeft
namelijk tot gevolg dat organen die niet als zodanig bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen op deze wijze toch onder de werking
van de Wob vallen. Daarbij komt nog het bezwaar dat niet steeds exact
is aan te geven of aanwijzingen mogen worden gegeven. Als uitgangspunt
zou moeten gelden dat beslissingen betreffende de openbaarheid van een
bepaalde bevoegdheidsuitoefening
dienen te worden genomen door de
organen die ter zake zelf de bevoegdheid uitoefenen en daarvoor de
verantwoordelijkheid
dragen. Voor zelfstandige bestuursorganen zou het
daarom de voorkeur verdienen dat zij zelf op verzoeken omtrent openbaarheid beslissen en niet de overheidsorganen
die bevoegd zijn hen
aanwijzingen te geven. Het zou een taak voor de wetgever zijn om aan
deze onbevredigende situatie een eind te maken. Aan het slot van deze
paragraaf bij de bespreking van het voorstel voor een een nieuwe Wet
openbaarheid van bestuur zal daarop worden teruggekomen.
2) Blijkens de besproken jurisprudentie volstaat de Afdeling rechtspraak
vaak met de overweging dat er geen sprake is van een overheidsorgaan
in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Wob omdat het orgaan niet als
zodanig bij algemene rnaatregel van bestuur is aangewezen (VzAR 20
oktober 1981; VzAR 11 juni 1985). Voor de bepaling van het toepassingsbereik van de Wob is deze overweging onvoldoende. Als een tweede
overweging zou moe ten worden toegevoegd het oordeel of de instantie
15 Zie A.L.L. Beers, a.w. 1987,biz. 5 en ter illustratie VzAR 21 mei 1984,AB 1984,
503, m.n, HJ. de Ru ..

16 L.J A. Dam eo, a.w., biz. 151, vermeldt dat de minister van Economische Zaken een
dergelijk register niet heeft.

17 Voor een weergave van deze kritiek kan worden verwezen naar A.L.L. Beers, a.w.
1987,biz. 5 en 6. Ter plaatse wordt de kritiek in de literatuur weergegeven,
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wellicht onder de verantwoordelijkheid
van een overheidsorgaan werkzaam is. Deze twee overwegingen samen bepalen het toepassingsbereik
van de wet. Voor ministeriele ambtenaren dient bovendien te worden
onderzocht of een algemeen mandaat kan worden ontleend aan aanwijzing
5.2 van de Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur (zie de weergegeven kritiek van Beers op VzAR 25 mei 1987).
3) Het begrip "overheidsorgaan" in de Wob is inhoudelijk niet gelijk aan
het begrip "administratief orgaan" in de Wet Arob. Als de beslissing op
een verzoek om openbaarmaking van een document in beroep ter toetsing bij de Afdeling rechtspraak komt (of in geval van een verzoek om
schorsing en/of voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling)
dan zal voor de ontvankelijkbeid op basis van beide wetten moe ten
worden onderzocht of het rechtssubject valt onder het orgaanbegrip. Vit
VzAR 24 maart 1981 bleek dat de secretaris van de Raad van State wel
een administratief orgaan is in de zin van de Wet Arob, maar geen
overheidsorgaan in de zin van de Wob. De divergentie in toepassingsbereik van beide wetten blijkt ook uit een tweetal uitspraken betrekking
hebbend op het Fonds voor de Letteren (AR 12 augustus 1985 betreffende toepassing van de Web, vermeld in deze paragraaf,
en AR 13 juni
1978 betreffende toepassing van de Wet Arob, besproken in de voorgaande paragraaf).
Op 27 januari 1987 is een voorstel voor een nieuwe Wet openbaarheid
van bestuur bij de Tweede Kamer ingediend (TK 1986-1987, 19 859, nr.
2). Dit wetsvoorstel maakt een Besluit openbaarheid van bestuur als het
huidige overbodig. In artikel 1 is de ornschrijving van het begrip "overheidsorgaan" uit de huidige wet overgenomen, zij het dat bestuursorganen van waterschappen, die thans bij algemene maatregel van bestuur
zijn aangewezen, nu in artikel 1 zijn opgenomen. In de memorie van
toelichting wordt met betrekking tot het begrip "overheidsorgaan" in
artikel 1 het volgende opgemerkt: "In de Wob staan de bestuurlijk verantwoordelijke person en en colleges centraal. Zij dragen in beginsel de
verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de wet. Door mandatering
kunnen zij bevoegdheden opdragen aan onder hun verantwoordelijkheid
werkzame ambtenaren of dienstonderdelen". Op de inhoud van het begrip
zelf wordt niet ingegaan. Artikel 3, eerste lid van het voorstel komt
overeen met het huidige artikel 2, eerste lid, van het Besluit openbaarheid van bestuur. Daarin wordt bepaald dat een verzoek om informatie
over een bestuurlijke aangelegenheid kan worden gericht tot een overheidsorgaan of een onder verantwoordelijkheid
van een overheidsorgaan
werkzame instelling, dienst of bedrijf. Blijkens de memorie van toelichting betekent "onder verantwoordelijkheid van" dat de bedoelde instellingen, diensten en bedrijven zich bij hun werkzaarnheden moe ten richten
naar de opdracht van het overheidsorgaan.lf
Ook publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke
instellingen, diensten en bedrijven, ten aanzien waarvan hetzij in het statuut, hetzij bij nadere regeling is bepaald dat zij
18 TK 1986-1987, 19859, nr. 3, biz. 23-24.
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zich moe ten richten naar opdrachten van overheidsorganen
of dat zij
onder verantwoordelijkheid
van overheidsorganen werkzaam zijn, vallen
onder het toepassingsbereik van de wet. Op basis van artikel 110 van de
Grondwet is het mogelijk dat aile zelfstandige bestuursorganen, ook die
met een privaatrechtelijke organisatievorm, onder de werking van de Wet
openbaarheid van bestuur worden gebracht.
Aan deze opvatting is een kritische beschouwing gewijd door Beers.l?
Hij bepleit een algemeen orgaanbegrip in de nieuwe Wet openbaarheid
van bestuur op te nemen dat zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke, zowel zelfstandige als niet-zelfstandige,
en zowel centrale als
de centrale bestuursorganen omvat. Daarbij zoekt hij volledige aansluiting
bij het begrip adrninistratief orgaan in de Wet Arob. Er vindt aIleen een
uitbreiding plaats naar de organen van lichamen voor beroep en bedrijf,
die in de Wet Arob uitgezonderd zijn.
Voor het toepassingsbereik van de wet is ook artikel 3, eerste lid, van
het wetsvoorstel van belang. De daarin gebruikte omschrijving "een onder
verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan werkzame instelling, dienst
of bedrijf' vat Beers beperkter op dan de regering in de memorie van
toelichting doet. Van zo'n instelling, dienst of bedrijf kan in zijn visie
slechts worden gesproken indien de organisatie is onderworpen aan een
overwegende invloed van een overheidsorgaan. Voor de beantwoording
van de vraag of daarvan sprake is, zoekt hij aansluiting bij de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep inzake het begrip "openbare
dienst" als bedoeld in artikel 1, van de Ambtenarenwet 1929. Het door de
Centrale Raad van Beroep gehanteerde criterium van de overwegende
overheidsinvloed enerzijds en de in de Wet Arob neergelegde maatstaf
van het met openbaar gezag bekleed zijn anderzijds, verschillen duidelijk
van elkaar. De Raad houdt niet alleen rekening met juridische banden die
rechtstreeks uit de statuten voortvloeien, maar ook met feitelijke banden
tussen overheid en de betrokken instantie. Wat de statutaire invloed
betreft, speelt een complex van factoren een rol, zoals: oprichting,
samenstelling van bestuur, benoeming bestuur, zelfstandigheid bestuur,
inkomsten, vasts telling begroting en jaarstukken, bevoegdheid tot wijziging statu ten en ontbinding.j'' De enkele aanwezigheid van de bevoegdheid van een overheidsorgaan om algemene aanwijzingen te geven, vindt
Beers een onvoldoende grond om van een overwegende overheidsinvloed
te kunnen spreken.
De criteria die de Afdeling rechtspraak heeft gebruikt om te bepalen of
een rechtssubject met openbaar gezag bekleed is, kunnen als voigt
worden geresumeerd: een bevoegdheid dient direct of indirect tot een
algemeen verbindend voorschrift zijn te herleiden; het moet de uitvoering
van een overheidstaak betreffen die aan een wettelijk voorschrift kan
worden ontIeend; het moet de uitvoering van een taak betreffen die de
overheid zich heeft aangetrokken en die met overheidsgelden wordt
19 A.L.L. Beers, a.w. 1987. Dit commentaar is ter kennis gebracht aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
20 Ibidem, bIz. 13. Zie ook L.lA Damen, a.w., bIz. 152.
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bekostigd. Darnen merkt op dat ook het toezicht en de bemvloedingsmogelijkheden van belang zijn voor de toe passing van het criterium "administratief orgaan". Hij signaleert dat de Afdeling rechtspraak hiermee in
de richting lijkt te gaan van de uitleg van het begrip "openbare dienst"
door de Centrale Raad van Beroep.U Helemaal zuiver is dit niet, omdat
er rnijns inziens een belangrijk versehil in uitgangspunt bestaat. De
Centrale Raad van Beroep richt zich met de criteria voor "openbare
dienst" op organisatie-kenmerken,
terwijl de Afdeling rechtspraak zich
bij de invulling van het begrip "adrninistratief orgaan" meer richt op
functie-kenrnerken,
Door dit verschil in uitgangspunt zal geen volledige
congruentie in interpretatie kunnen worden bereikt.
Het pleidooi van Beers om voor de Wob aansluiting te zoeken bij de
interpretatie van het begrip "adrninistratief orgaan" in de Wet Arob kan
worden ondersteund. Daardoor ontstaat er meer uniforrniteit voor wat het
toepassingsbereik van de beide wetten betreft. Aile moeilijkheden zijn
daarmee echter niet verdwenen. In de vorige paragraaf is immers aangetoond dat het orgaanbegrip in de Wet Arob ook tot moeilijkheden aanleiding kan geven. Een duidelijk standpunt van de wetgever met betrekking tot de invulling van de elementen "met openbaar gezag bekleed" en
"onder verantwoordelijkheid van" in de Wob ontbreekt echter. Het is de
reehter die tot nu toe handvatten heeft aangereikt om deze elementen in
te vuIlen.

VI.5

De Wet Nationale ombudsman.

In de Wet Nationale ombudsman (Stb. 1981, 35) is de onderzoeksbevoegdheid van de ombudsman ter zake van gedragingen van administratieve
organen geregeld. Ook in deze wet wordt een begrenzing van de competentie aangebracht door het vereiste dat klachten betrekking dienen te
hebben op gedragingen van adrninistratieve organen. Welke rechtssubjecten onder het begrip "administratief orgaan" in de zin van de Wet N.o.
vallen zal thans worden bezien aan de hand van de wetstekst en de
parlementaire geschiedenis betreffende de Wet Nationale ombudsman (in
eerste instantie Wet Commissaris van onderzoek genoemd).
Art. 1-1. Deze wet verstaat onder
a .....
b. administratief orgaan: Onze ministers en, voor zover betreft de
uitoefening van hun bij wettelijk voorschrift opgedragen taken met
betrekking tot de politie, Onze Comrnissarissen in de provincie en
de burgemeesters, alsmede andere organen, voor zover met enig
openbaar gezag binnen Nederland bekleed, aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur;
c.....
-3. Onder administratief orgaan worden niet verstaan:
21 Zie LJA. Damen, a.w., biz. 154.
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a. de persoon die het Koninklijk gezag uitoefent;
b. de Kamers der Staten Generaal;
c. de Raad van State;
d. de Algemene Rekenkamer;
e. de rechterlijke macht;
f. overige rechterlijke instanties;
g. organen op wier gedragingen de rechterlijke macht toeziet en
wei voor zover het deze gedragingen betreft.
-4. Onder de in het derde lid, onder b tot en met g, genoemde organen worden mede verstaan de voorzitters, vice-voorzitters, leden
en commissies uit hun midden.
Blijkens de memorie van toelichting op het ontwerp Wet Commissaris van
onderzoek (TK 1976-1977, nr. 14 178) is voor de begripsbepaling van
"administratief orgaan" aansluiting gezocht bij de definitie welke in
artikel 1 van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
is gegeven. WeI is de werkingssfeer van de wet voorlopig in beginsel
beperkt tot de organen van de centrale overheid.22
Hoewel de redactie van artikel 1 Wet N.o. enigszins afwijkt van artikel 1
van het ontwerp Wet Commissaris van onderzoek geldt ook hier dat
beoogd is aansluiting te zoeken bij de definitie van administratief orgaan
in artikel 1 van de Wet Arob. De wet bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur andere dan de met name genoemde administratieve
organen onder de werkingssfeer van de wet kunnen worden gebracht. Als
belangrijkste categorieen waarvoor deze mogelijkheid zou kunnen gelden,
moet worden gedacht aan organen van lagere overheden en aan zelfstandige bestuursorganen.
In het on twerp Wet Commissaris van onderzoek werd reeds gesproken
over "iedere persoon en ieder college, met enig openbaar gezag binnen
Nederland bekleed, en behorende tot de centrale overheid". In de memorie van antwoord (blz, 14) gaf de regering te kennen dat zij inmiddels
tot het inzicht was gekomen dat een andere redactie de voorkeur verdiende. Zij voorzag namelijk dat de Nationale ombudsman weleens problemen zou kunnen ondervinden bij de invulling van de omschrijving
"behorende tot de centrale overheid". Vergelijk in dit verband de in
paragraaf VI.2 besproken Bab-jurisprudentie waarin eveneens een oordeel
diende te worden gegeven over de vraag of een orgaan tot de centrale
overheid behoort. Om deze moeilijkbeden te voorkomen werd aan de
ombudsman de bevoegdheid toegekend te oordelen over gedragingen van
ministers en andere organen, voor zover met enig openbaar gezag binnen
Nederland bekleed, "aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur".
Evenals bij de Wet openbaarheid van bestuur moet hier worden onderzocht of een orgaan werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van een
minister, dan weI of een orgaan in een algemene maatregel van bestuur
dient te worden opgenomen.

22

TK 1976-1977, 14 178, nr. 3, biz. 21.
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In het jaarverslag over 1984 he eft de Nationale ombudsman een aantal
opmerkingen gemaakt met betrekking tot zijn eompetentie ten aanzien
van gedragingen van zelfstandige bestuursorganen.P
Volgens de NationaIe ombudsman ligt bet antwoord op de vraag of een bepaalde dienst,
instelling of bedrijf onder de verantwoordelijkheid
van een minister
werkzaam is, veelal besloten in de ter zake getroffen regeling, in het
bijzonder de regeling waarbij de dienst, de instelling of het bedrijf is
ingesteld. Concluderend stelt hij: "Derbalve is bepalend voor bet vaststellen van mijn eompetentie of de minister wezenlijke beinvloedingsmogelijkbeden beeft op het bandelen van de instelling, de dienst of het
bedrijf. Het aanwezig zijn van die mogelijkbeid is daarbij voldoende ongeaeht bet feit of de minister ook daadwerkelijk daarvan gebruik beeft
gemaakt".
Naar bet oordeel van Stolk geeft de Nationale ombudsman hiermee een
uitbreiding aan zijn eompetentie, die niet wordt gedragen door de wetsgesehiedenis van de Wet N.o.24 De door de ombudsman verwoorde interpretatie wordt namelijk niet gevolgd bij de uitleg van bet begrip "overheidsorgaan" in de Wet openbaarbeid van bestuur, bij welke wet ten
aanzien van artikel 1, eerste lid, onder b, Wet N.o. aansluiting is gezoeht. De Wob vereist dat van de bemvloedingsmogelijkheid
door de
minister daadwerkelijk gebruik moet zijn gemaakt. Het gevolg biervan
kan zijn dat de minister alsnog gebruik moet maken van zijn beinvloedingsmogelijkheden
en daartoe strekkende regels in het leven moet
roepen, bij voorbeeld door een algemene maatregel van bestuur vast te
stellen. Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat beinvloeding kan worden
ondersebeiden in de bevoegdheid tot het geven van algemene aanwijzingen en in de bevoegdheid tot het vaststellen van nadere regels. In bet
kader van de Wob is bet bestaan van de eerstgenoemde bevoegdheid
voldoende, zonder dat daar gebruik van gemaakt behoeft te zijn. Van de
bevoegdheid tot het stellen van nadere regels moet weI gebruikgemaakt
zijn om tot bet oordeel te kunnen komen dat een ins telling, dienst of
bedrijf onder een minister ressorteert. Van belang is om te onderzoeken
hoe de mogelijkheid tot beinvloeding zicb verboudt tot de gedraging die
in het verzoeksebrift aan de orde wordt gesteld. Ter vaststellling van
het binnen- of buitenwettelijk karakter van een verzoeksehrift waarin
wordt geklaagd over het optreden van de instellingen, diensten of bedrijven is niet alleen van be lang de aard van de relatie die met de
minister bestaat, maar ook de specifiek in het verzoekscbrift aan de
orde gestelde gedraging.P
Volgens het jaarverslag 1984 is bet aanbrengen van een scheiding tussen
het eigenlijke klaehtonderzoek en de daaraan voorafgaande toetsing van
de bevoegdheids- en ontvankelijkheidsbepalingen,
waaronder artikel 1,
een maatregel die bijdraagt tot een meer efficiente klaehtenbehandeling.
23 Zie de bespreking van bel Jaarverslag Nationale ombudsman 1984 door PJ. Stolk in:
Ombudsman, tijdschrift voor klacht- en tuchtrecht 1985,afl. 3, biz. ISO-1St.
24 Ibidem als in vorige noot,
25 Aldus bet jaarverslag 1987,TK 1987-1988,20 424, nrs. 1-2,biz. 50.
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Elk verzoekschrift dient te worden getoetst aan die bepalingen van de
wet die de bevoegdheid van de NationaIe ombudsman begrenzen naar de
instantie waarover wordt gekIaagd (art. 1).
Aan de hand van de bespreking van een aantal rapporten van de ombudsman zaI worden bezien in hoeverre hij afzonderlijk aandacht besteedt aan het begrip "administratief orgaan" in de Wet N.o.
NationaIe ombudsman 26 november 1984 (Ombudsman 1985, bIz. 50, m.n.
P.l. Stolk):
De ombudsman acht zich bevoegd om een oordeeI te geven over een
kIacht over de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ter
zake van het handel en van de Uitkeringsraad Vervolgingsslachtoffers
1940-1945. De competentie dient hier geconstrueerd te worden door
middel van beantwoording van de vraag in hoeverre de Uitkeringsraad
functioneert onder de verantwoordeIijkheid van de minister.
Nationale ombudsman 30 november 1984 (Ombudsman 1985, blz. 64):
De directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders zegde toe een
voorstel voor de herziening van een erfpachtscanon te zullen doen. In
zijn rapport naar aanleiding van een klacht die op die toezegging betrekking had, overweegt de ombudsman dat de Rijksdienst werkzaam is
onder de verantwoordelijkheid
van de minister van Verkeer en Waterstaat. AIle activiteiten van de dienst geschieden met autorisatie van of
vanwege de minister van Financien.
Nationale ombudsman 26 april 1985 (Ombudsman 1985, bIz. 176, m.n. R.
Fernhout):
Aan de vreemdelingenpolitie
wordt verweten dat zij onzorgvuldig en
incorrect heeft gehandeld bij een uitzetting. In het kader van zijn
onderzoek heeft de ombudsman zich gewend tot de minister van lustitie
en de burgemeester van Rotterdam.
Annotator Fernhout merkt op dat de burgemeester wel het logistieke
hoofd van de vreemdelingendienst
is, maar dat het de vraag is of het
wel juist is hem in casu als administratief orgaan aan te duiden. Hoofd
van de plaatseIijke politie in de zin van artikel 1 van de Vreerndelingenwet is de korpschef in gemeenten met een (hoofd)commissaris van politie
en in andere gemeenten de burgemeester. Ook in Rotterdam is de korpschef hoofd van de plaatseIijke politie en vervult de burgemeester geen
hem als zodanig bij de wet opgedragen taak. Aan de burgemeester komt
geen bevoegdheid toe om aan de (hoofd)commissaris van politie aanwijzingen te geven, die met de toepassing van de Vreemdelingenwet
in
algemene zin of in bijzondere gevallen verband kunnen houden. Slechts
de minister van lustitie is verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid
en de (hoofd)commissaris
van politie dient aileen zijn algemene en
bijzondere aanwijzingen in acht te nemen. Fernhout merkt op dat het
beter zou zijn in vreemdelingenzaken
niet de burgemeester in zijn hoedanigheid van hoofd van de gemeentepolitie, maar uitsluitend de minister
van lustitie als administratief orgaan aan te merken.
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Nationale ombudsman 16juli 1986(Ombudsman 1986,biz. 311, m.n. C.J.M.
Verkleij):
De consulaire post van de Nederlandse ambassade te Italic heeft bij bet
beoordelen van de gevraagde consulaire bijstand gehandeid conform de
door het ministerie van Buitenlandse Zaken opgesteide richtlijnen. Daardoor valt het optreden van diplomatieke en consulaire ambtenaren onder
de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken. Het
onder de minister werkzaam zijn, wordt geinterpreteerd als "bet zich bij
zijn werkzaamheden moe ten ricbten naar opdracbten van de minister" of
anders gezegd " dat de betrokken minister wezenlijke beinvloedingsmogelijkheden heeft op het handelen van de diensten ...." (Versiag Nationale
ombudsman 1984, TK 1985-1986, 18 965, nrs. 1-2, bIz. 25-26) Op grond
van artikel 1, eerste lid, onder b en tweede lid Wet N.o. is de Nationale
ombudsman bevoegd de klacht te onderzoeken. Anders dan in artikel 1,
Wet Arob geldt hier niet de eis dat het administratief orgaan met enig
openbaar gezag binnen Nederland moet zijn bekleed.
Nationale ombudsman 24 juli 1986 (Ombudsman 1987,biz. 31):
In dit rapport wordt een duidelijk oordeel gegeven over de competentie
van de Nationale ombudsman ter zake van een klacht over de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot bet bandelen
van de Sociale Verzekeringsraad.
In de eerste plaats wordt overwogen dat de SVR niet bij algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van
de Wet Nationale ombudsman ais administratief orgaan is aangewezen.
Een dergelijke aanwijzing heeft tot op heden ten aanzien van geen
enkele dienst, instelling of bedijf plaatsgevonden. Dat wordt verklaard op
basis van de parlementaire wetsgescbiedenis, waaruit blijkt dat deze
mogelijkheid in de eerste plaats in de wet is opgenomen om op die wijze
de competentie van de Nationale ombudsman uit te breiden tot organen
van de Jagere publiekrechtelijke lichamen. De uitgebreide overweging met
betrekking tot het element "onder verantwoordelijkheid van ..." wordt
geciteerd:
"Waar bet, zoals hier bet geval is, gaat om een dienst, instelling
of bedrijf rondom de centrale overheid, is bepalend voor mijn
bevoegdheid de vraag of de dienst, de instelling of het bedrijf in
kwestie werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van een van de
in art. 1, eerste lid, onder b, genoemde "Ooze Ministers". Dat
blijkt uit de parlementaire geschiedenis van de Wet Nationale
ombudsman (memorie van antwoord Tweede Kamer, 1979-1980, 14
178, nr. 5, bIz. 14 en memorie van antwoord Eerste Kamer 19801981, 14 178, nr. llb, blz. 2). Het kan daarbij gaan om instellingen, diensten of bedrijven van publiekrechtelijke, of van privaatrecbtelijke aard. Onder de verantwoordelijkheid van de minister
werkzaam zijn betekent (overeenkomstig hetgeen naar voren is
gekomen bij de parlementaire bebandeling van de Wet openbaarheid
van bestuur, bij welke wet nauwe aansluiting is gezocbt ten aan190

zien van de term "administratief orgaan" zoals bedoeld in art. 1,
eerste lid, onder b, Wet Nationale ombudsman) dat de bedoelde
diensten, instellingen en bedrijven zich bij hun werkzaarnheden
moeten richten naar de opdrachten van deze ministers.
Het antwoord op de vraag of dat bij een bepaalde ins telling,
dienst of bedrijf het geval is, ligt vee1al besloten in de ter zake
getroffen regeling, in het bijzonder de regeling waarbij de dienst,
de instelling of het bedrijf is ingesteld. Ik verwijs in dit verband
naar de toelichting op art. 1 van het Besluit openbaarheid van
bestuur, Staatsblad 1979, 590, ter uitvoering van art. 1, 7 en 10
van de Wet openbaarheid van bestuur.
Mede op grond van die toelichting concludeer ik dat publiekrechtelijke instellingen, diensten en bedijven die zich moeten richten
naar de opdrachten van de ministers onder de werkingssfeer van
art. 1, eerste lid, onder b, Wet Nationale ombudsman vallen, tenzij
anders is bepaald. Privaatrechtelijke
diensten, instellingen en
bedrijven (stichtingen, verenigingen, NV's) werkzaam in de sfeer
van de centrale overheid vallen niet onder art. 1, eertste lid,
onder b, Wet Nationale ombudsman, tenzij uit een nadere regeling
het tegendeel blijkt.
Derhalve is bepalend voor het vasts tell en van mijn competentie of
de betrokken minister wezenlijke beinvloedingsmogelijkheden
heeft
op het handelen van de dienst, de instelling of het bedrijf.
Art. 41 van de OSV luidt: "De Sociale Verzekeringsraad is verantwoordelijk aan onze minister. Onze minister kan de Sociale Verzekeringsraad aanwijzingen geven met be trekking tot de uitvoering
van diens taak".
Naar mijn oordeel wordt de minister hiermede de hierboven bedoelde wezenlijke beinvloedingsmogelijkheden
gegeven. Ik baseer
mij hierbij mede op de inhoud van het advies op 6 februari 1969
uitgebracht door prof. rnr. W.F. Prins en prof. mr. J.M. Polak
(bijlage 5 bij Tweede Karner, zitting 1978-1979, 15 594, nrs. 1-2,
biz. 141/142). Voor mij is daarbij niet van doorslaggevend be\ang
of de minister ook daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van zijn
beinvloedingsmogelijkheden:
het aanwezig zijn van die mogelijkheden acht ik voldoende.
Mede gelet op de aard van de in dit concrete geval aan rnij voorgelegde klacht acht ik mij dan ook bevoegd tot onderzoek."
Nationale ombudsman 24 april 1989 (AB 1989,274, m.n. P.l. Stolk):
De klacht heeft betrekking op de uitvoering van de Wet Buitengewoon
Pensioen Indisch Verzet. Een van de uitvoerende instanties is de Stichting Pelita. Uit de statu ten van de stichting blijkt niet van enige bevoegdheid van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur dan
wel van enige andere overheidsinstantie om de stichting aanwijzingen te
geven ter verwezenlijking van het door haar gestelde doel of om op de
werkwijze enige invloed uit te oefenen. Evenmin is gebleken dat de
stichting voor de wijze waarop zij het gestelde doel tracht te realiseren
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-naast de voor recbtspersonen geldende verplichtingen- nog een (verdergaande) verantwoordingsplicbt beeft aan de minister dan weI aan enige
andere overbeidsinstantie. De sticbting is derbalve niet een administratief
orgaan als bedoeld in art. 1, eerste lid, onder b, Wet Nationale ombudsman. Evenmin kan een gedraging van de stichting als een gedraging van
de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur of van de minister
van Binnenlandse Zaken worden aangemerkt.
Met betrekking tot bet begrip "administratief orgaan" in de Wet NationaIe ombudsman kunnen op basis van de parlementaire gescbiedenis en de
besproken jurisprudentie de volgende conclusies worden getrokken.
1) Ter bepaling van de invulling van bet begrip "administratief orgaan"
in de Wet N.o. dienen, evenals bij de toepassing van de Wob, twee
vragen te worden onderzocht. In de eerste plaats of een orgaan onder de
minister ressorteert en in de tweede plaats of het een orgaan betreft dat
in een algemene maatregel van bestuur wordt aangewezen.
2) Hoewel aansluiting is gezocbt bij de Wob, wordt de vraag of een
instelling, dienst of bedrijf onder de verantwoordelijkheid van de minister werkzaam is, in bet kader van de toepassing van de Wet N.o. anders
uitgelegd. Bij de toepassing van de Wob is vereist dat van de beinvloedingsmogelijkheid door de minister tot het stellen van nadere regels
daadwerkelijk gebruik moet zijn gemaakt, terwijl voor de toepassing van
de Wet N.o. voldoende is dat die beinvloedingsmogelijkheid bestaat.
3) Blijkens de parlementaire geschiedenis (zie ook N.o. 24 juli 1986) is
het element "aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur" opgenomen om organen van de lagere publiekrecbtelijke lichamen onder de
competentie van de Nationale ombudsman te brengen.
4) Uit de parlementaire gesehiedenis blijkt eveneens dat voor de inhoud
van het begrip "administratief orgaan" aansluiting is gezocht bij de Wet
Arob. Toch blijkt dat aan het begrip op versehillende wijze inhoud wordt
gegeven. De Nationale ombudsman (N.o. 26 november 1984, Ombudsman
1985, bIz. 50, m.n. P.J. Stolk) heeft de Uitkeringsraad aangemerkt als
werkzaam zijnde onder de verantwoordelijkheid van de minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De voorzitter van de Afdeling
rechtspraak van de Raad van State (VzAR 21 mei 1984, AB 1984, 503,
m.n. H.J. de Ru) was van oordeel dat de Uitkeringsraad niet geacht kon
worden onder de verantwoordelijkheid van de minister werkzaam te zijn,
gezien diens zelfstandige beslissingsbevoegdheid welke berust op de Wet
uitkering vervolgingsslaehtoffers 1940-1945. De voorzitter overwoog dat
de minister weliswaar algemene regeis kan stellen maar dat hij van die
bevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt. Uit deze voorbeeiden blijkt dat
de aansluiting van bet begrip in beide wetten niet volledig is.
5) Evenals voor de administratieve reehter is ook voor de Nationale
ombudsman van belang dat voor bet eigenlijke klaehtonderzoek eerst de
eompetentie en ontvankelijkbeid op basis van artikel 1 wordt onderzoeht.
Zoals de ombudsman in zijn jaarverslag over 1984 zelf heeft gesteld kan
dit bijdragen tot een efficientere klachtenbehandeling.
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Wat betreft de competentie van de Nationale ombudsman dient in dit
kader nog te worden gewezen op de beschouwingen in de parlementaire
stukken met betrekking tot het voorstel tot wijziging van procedurele
voorschriften en verduidelijking van enkele bepalingen in de Wet Nationale ombudsman (TK 1985-1986, 19426; Wet van 21 juni 1989, Stb. 233)
Dit voorstel van wet stond in relatie tot de uitbreiding van de bevoegdheid tot onderzoek van de Nationale ombudsman ter zake van gedragingen van organen van de lagere openbare lichamen. De mogelijkheid
hiertoe was voorzien in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet
N.o. Bij algemene maatregel van bestuur zou uitbreiding kunnen worden
gegeven aan de kring van administratieve organen waarvan de gedragingen door de Nationale ombudsman onderzocht kunnen worden. Het hiervoor genoemde voorstel tot wetswijziging had deels betrekking op de met
de competentie-uitbreiding samenhangende veranderingen. De competentie-uitbreiding zelf zou bij a.m.v.b. dienen plaats te vinden. In de algemene maatregel van bestuur werden gedragingen van de bestuursorganen
van provincies, gemeenten en waterschappen onder de competentie van
de Nationale ombudsman gebracht. Op grond van de artikelen 33,46, 57,
79 en 89, juncto 95 en 98 van de Wet gemeenscbappelijke regelingen zou
dit tevens gelden voor openbare lichamen en gemeenschappelijke organen
ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. Op grond van de genoemde
artikelen gold dat de regels, welke bij of krachtens de wet zijn gesteld
voor de uitoefening van bevoegdbeden door provinciebesturen, gemeentebesturen of waterschapsbesturen, van overeenkomstige toepassing zijn op
de uitoefening van bevoegdheden door de besturen van een openbaar
lichaam, of door een gemeenschappelijk orgaan als hiervoor bedoeld.P'
In de memorie van antwoord (TK 19 426, nr. 8, bIz. 3) wordt door de
regering echter de conclusie getrokken dat op grond van organisatorische
problemen en de te verwachten financiele gevolgen voorshands van
competentie-uitbreiding moet worden afgezien. Het toepassingsbereik van
de Wet Nationale ombudsman blijft dus beperkt tot de in het eerste lid,
sub b genoemde organen.
VI.6

Het wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht

Op 17 juli 1989 is het wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangebodenP Een belangrijke doelstelling van deze wet is het bevorderen van eenheid binnen de
administratieve wetgeving. Het eerste artikel van bet wetsvoorstel bevat
reeds een definitie van het begrip "bestuursorgaan", dat blijkens de
memorie van toelichting in de gebele wet een belangrijke rol speelt.28
26 Zie voor een verdere toelichting de memorie van toelichting bij het genoemde wetsvoorstel TK 1985-1986,19426, nr. 3.
27 Algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht), TK 1988-1989, 21
221, nrs. 1-2.
28 TK 1988-1989,21221, nr. 3, bIz. 27.
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Artikel 1.1.
1. In deze wet wordt verstaan onder bestuursorgaan: een persoon
of college, met enig openbaar gezag beldeed, behalve:
a. de wetgevende macht;
b. de kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal;
c. onafbankeJijk, bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast;
d. de Raad van State en zijn afdelingen;
e. de Algemene Rekenkamer;
f. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsman;
g. de voorzitters, leden, griffiers en secretarissen van de onder b
tot en met f bedoelde organen, alsmede de uit hun midden gevormde commissies.
2. In deze wet wordt onder bestuursorgaan mede verstaan een
ingevolge het eerste lid uitgezonderd orgaan, voor zover dit besluiten neemt of handelingen verricht waarop Titel 2 van de
Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530) van toepassing is.
In vergelijking met de hiervoor besproken wetten wordt in de memorie
van toelichting ruimere aandacht aan deze begripsbepaling besteed. In
het navolgende zal daarom eerst deze toelichting worden gevolgd. Vervolgens zullen de reeds geuite punten van kritiek op deze bepaling
worden weergegeven.
De memorie van toelichting geeft aan dat in deze bepaling aansluiting is
gezocht bij de definitie van "administratief orgaan" in artikel 1 van de
Wet Arob. "Het voordeel van deze aansluiting is dat op hoofdpunten niet
wordt afgeweken van een begrip dat al ingang heeft gevonden en dat
blijkens de jurisprudentie niet tot veel vragen aanleiding heeft gegeven",
aldus de memorie van toelicbting.29 De organen met een publiekrechtelijke bevoegdheid zijn in de eerste plaats de organen die hun grondslag
en regeling vinden in het publiekrecht, die dus zijn ingesteld bij of
krachtens wettelijk voorschrift. Daarnaast wordt vermeld dat er een
aanzienlijk aantal privaatrechtelijke
rechtspersonen is dat tot de overheid moet worden gerekend, omdat organ en van publiekrechtelijke corporaties een overwegende invloed uitoefenen op het beheer van deze
rechtspersonen. Als derde categorie worden de privaatrechtelijke rechtspersonen genoemd die niet tot de overheid behoren -wegens het ontbreken van een overwegende overheidsinvloed
op het beheer van deze
rechtspersonen-, maar die wei met openbaar gezag zijn bekleed, dat wil
zeggen dat aan hen een of meer overheidstaken zijn opgedragen en de
daarvoor benodigde publiekrechtelijke
bevoegdheden
zijn toegekend.
Organen van deze rechtspersonen zijn slecbts aan te merken als bestuursorgaan in de zin van artikel 1.1 Awb in de gevallen waarin zij publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefenen. Zij zijn dus slechts voor een
deeI van hun werkzaarnheden aan de Awb onderworpen.
29

Ibidem, bIz. 27.
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De omschrijving in dit artikel is ruimer dan in de Wet Arob omdat ten
aanzien van een aantal daarin uitgezonderde organen reeds een rechtsgang bestond. De uitzonderingen f, g en h uit artikel 1, Wet Arob zijn
daarom niet overgenomen. De uitzonderingen omder de letters a tot en
met f in artikel 1.1 Awb betreffen instanties die niet tot de uitvoerende
macht behoren (wetgevende macht, rechtsprekende colleges en personen
en enkele Hoge Colleges van Staat). De Awb beoogt algemene regels te
geven die geld en voor het handelen van alle organen die bestuurlijke
taken vervullen. Gelet op de bewoordingen van artikel 107, tweede lid,
van de Grondwet wordt hier gesproken van "bestuursorgaan" in plaats
van "administratief orgaan", zoals in de Wet Arob. Het element "met enig
openbaar gezag bekleed" houdt in dat het moet gaan om een orgaan met
een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het bepalen van de rechtspositie
van andere rechtssubjecten. Ook hier wordt aansluiting gezocht bij de
Arob-jurisprudentie. De eis dat een persoon of college met enig openbaar
gezag "binnen Nederland" moet zijn bekleed, is niet opgenomen. De
regels van de Awb gelden voor aIle personen of colleges die ingevolge
Nederlandse wetgeving met enig openbaar gezag zijn bekleed, ongeacht
of zij weI of niet in Nederland werkzaam zijn.
Behalve bovenstaande algemene opmerkingen bevat de memorie van
toelichting een nadere verklaring voor de uitgezonderde
categorieen
onder de letters a tot en met g. Hierop zal thans niet verder worden
ingegaan.
Het gebruik van het begrip "bestuursorgaan" in de hiervoor ornschreven
betekenis heeft inrniddels tot verschillende punten van kritiek aanleiding
gegeven. Hennekens heeft opgemerkt dat het begrip "bestuursorgaan" in
de Awb minder passend is omdat de wet ook van toepassing is op privaatrechtelijke rechtshandelingen. Aan de kant van de overheid is dan
niet het ambt (bestuursorgaan) partij, maar het openbaar lichaam. Bovendien kan het voorkomen dat privaatrechtelijke
rechtspersonen
over
publiekrechtelijke bevoegdheden beschikken (voor voorbeelden zie paragraaf VI.3). Volgens Hennekens zou daarom zijn te overwegen voor
"overheid" ook de civielrechtelijke persoon in de wet te introduceren.F'
In de erkenning van een openbaar lichaam als publiekrechtelijke entiteit
ziet hij ook voordelen voor de contacten tussen overheid en burger.
Hieraan kunnen gedragingen van ambtenaren en bestuurders worden
toegerekend. Ook de civiele rechter zou daarmee gediend kunnen zijn
omdat hij dan bij voorbeeld aan een publiekrechtelijke organisatie een
bevel kan geven. In hoofdstuk V bij de bespreking van de positie van de
overheid als procespartij zijn de consequenties hiervan al impliciet
besproken.
Tegen de definiering van een bestuursorgaan als: "een persoon of colle-

30 H. Hennekens, Op weg naar een Aigemene wet bestuursrecht, Bestuurswetenschappen
1987, nr. 4, biz. 234.

195

ge .... is door Van der Burg bezwaar gemaakt.U Ondanks het wisselen
van personen blijft het orgaan (ambt) immers bestaan. Hij vindt bet
onjuist om twee ongelijksoortige grootbeden, persoon en college, naast
elkaar te zetten, De in het wetsvoorstel gebruikte omschrijving is echter
niet nieuw. Deze is afkomstig uit de ontwerpen Loeff. Overigens doet
Van der Burg geen concrete voorstellen tot aanpassing van de definitie.
Ook de Onderwijsraad heeft bemerkingen gemaakt ten aanzien van het
begrip "bestuursorgaant.P
Blijkens artikel 1.3 van het wetsvoorstel Awb
valt lagere wetgeving ook onder de omschrijving van het begrip besluit.
De omschrijvingen van de begrippen bestuursorgaan en besluit bebben als
consequentie dat een orgaan dat lagere wetgeving vaststelt als bestuursorgaan wordt aangemerkt. Tegen het licht van het grondwettelijk onderscheid tussen "wetgeving en bestuur" (zie het opschrift van hoofdstuk 5
van de Grondwet) en tussen "regeling en bestuur" (artikel 124, Grondwet)
komt de omschrijving van bestuursorgaan de Onderwijsraad minder juist
voor. Er wordt een voorkeur uitgesproken voor het begrip "overheidsorgaan".
Mijns inziens behoeft er geen bezwaar te bestaan tegen de handhaving
van het begrip "bestuursorgaan", zoals dat thans in het wetsvoorstel is
opgenomen. WeI is het dan nodig dat het begrip een eenduidige invulling
krijgt. Gezien het ruime toepassingsbereik
van de wet verdient het
voorstel van Hennekens ten behoeve van de zuiverheid van begripsvorming nadere overweging. De hiervoor reeds aangehaalde zinsnede uit de
memorie van toelichting dat het begrip "administratief orgaan" in de Wet
Arob niet tot veel vragen aanleiding heeft gegeven wordt door mij niet
onderschreven.P
Voor een toelichting op de onduidelijkheden wordt verwezen naar het
jurisprudentie-overzicht
in paragraaf VI.3. Bovendien blijkt dat aan het
begrip door de verschillende bestuursrechtelijke
wetten niet op een
gelijke wijze inhoud wordt gegeven.
In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de knelpunten die bet
gebruik van het begrip "administratief orgaan" in de verschillende wetten
oplevert.

VI7
Uit de
stratief
sing in
geven.

Knelpunten bij praktische toepassing
bespreking in
orgaan" blijkt
het kader van
De opmerking

de voorgaande paragrafen van het begrip "adminidat de invulling hiervan bij de praktische toepasde rechtsbescherming tot problemen aanleiding kan
van Michiels dat bet belang van de omschrijving

31 F.H. van der Burg, Het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht getoetst, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 1987,nr. 1, biz 3-8.
32 Advies Onderwijsraad over Rapport van de commissie wetgeving Algemene regels van
bestuursrecht (O.R.j660 alg. d.d. 28 augustus 1987), opgenomen in Tweede Voortgangsrapport, 's-Gravenhage 1988.
33 Zie ook de noot van HJ. Simon onder VzAR 12 oktober 1987,AB 1988,448.

196

van het begrip "administratief orgaan" in de Wet Arob voornamelijk
schuilt in de opsomming van de uitgezonderde organen, inclusief de in
lid 2 bedoelde personen, en de opmerking in de memorie van toelichting
bij het wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht dat het begrip
niet tot veel moeilijkheden aanleiding heeft gegeven, kunnen gelet op
voorgaande paragrafen worden bestreden.H
In deze paragraaf zullen de belangrijkste aspecten worden belicht die
blijkens de jurisprudentie tot moeilijkheden bij de praktische toepassing
aanleiding kunnen geven. Na een bespreking van die knelpunten zal in de
volgende paragraaf getracht worden hiervoor een verklaring te geven.
Om de zelfstandige functie van het begrip "administratief orgaan" aan te
geven, zal aan het slot een aanbeveling worden gedaan.
De omschrijving van het begrip "administratief orgaan" in de besproken
wetten is niet gelijk1uidend. Een eerste omschrijving wordt gegeven in
de Wet Bab, die model heeft gestaan voor de ornschrijving in de Wet
Arob. Blijkens de memorie van toelichting bij de Wob, de Wet N.o. en
het wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht wordt daarin
aansluiting gezocht bij de omschrijving in de Wet Arob. Ter bespreking
van het eerste knelpunt wordt de omschrijving in artikel 1 van de Wet
Arob als uitgangspunt genomen.
1) Een eerste knelpunt bij de invulling van het begrip "administratief
orgaan" wordt gevormd door het element "met enig openbaar gezag
bekleed", zoals dat in de omschrijving voorkomt. Wat daaronder moet
worden verstaan, is niet geheel duidelijk. Treffend in dit verband is het
in paragraaf 1.1.1 opgenomen citaat van Duk. Wat onder een administratief orgaan wordt verstaan, wordt omschreven met behulp van het element "met enig openbaar gezag bekleed". Dit biedt volgens Duk geen
verduidelijking van de inhoud maar slechts een synoniem.P
Steenbeek wijst er ook op dat de praktijk tot moeilijkheden aanleiding
kan geven, omdat in de wetstekst het woord "enig" wordt gebruikt.S'
Dit dient niet te worden uitgelegd in de zin van uniek of vermakelijk,
maar in de zin van: al is het maar weinig. Als voorbeelden noemt hij de
hoofdingenieur-directeur
van de Rijkswaterstaat, die enig openbaar gezag
ontleent aan artikel 84 van de Waterstaatswet 1900 en de secretaris van
de Raad van State.I? Hoezeer ook de jurisprudentie onduidelijk kan
zijn, blijkt uit een in paragraaf 3 van dit hoofdstuk besproken uitspraak
van de VzAR 12 oktober 1987 (AB 1988, 448, m.n. H.J. Simon; Gst. 6858,
7, m.n. H. Hennekens) betreffende de keuring van mobilofooninstallaties
door de Vereniging Centraal Bureau voor Taxi's. Het in rekening brengen
van kosten verbonden aan de keuring wordt als een rechtshandeling naar
burgerlijk recht gekwalificeerd. Hennekens wijst er in zijn naschrift bij
34 F.e.MA. Michiels, a.w., bIz. 65; memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor
de Algemene wet bestuursrecht, bIz. 27.
35 W. Duk, a.w. 1978,bIz. 567.
36 J.G. Steenbeek, a.w. 1988,bIz. 55.
37 Zie VzAR 24 maart 1981 (AB 1981,286), besproken in paragraaf 4 van dit hoofdstuk.
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deze uitspraak in de Gemeentestem op dat betaling ook als een voorschrift bij de beschikking (weigering om gratis te keuren) kan worden
aangemerkt. Er zou volgens de voorzitter wel sprake kunnen zijn van
een beschikking wanneer bet besluit wordt genomen ter uitvoering van
een op verweerder rustende en tot een administratiefrechtelijk voorschrift te herleiden taak of bevoegdbeid. Zoals Simon in zijn noot in de
AB doet, kan bieruit worden geconcludeerd dat het "taakcriterium" sec
onvoldoende is ais grondslag voor beschikkingsbevoegdheid. Een taak
moet op enigerlei wijze zijn terug te voeren op een wettelijk voorschrift. In AR 8 oktober 1982 (tB/S V, bIz. 1250) was een beroep op het
taakcriterium vergeefs: "Uit niets blijkt immers dat verweerders hun
toestemming op (een) hun toegekende bestuursbevoegdbeid hebben doen
steunen". In oudere jurisprudentie (zie hoofdstuk III) heeft de Afdeling
rechtspraak een publiekrechtelijke taak wei als een voldoende grondslag
aanvaard.P
Een duidelijk onderzoek naar de bestuursrechtelijke rechtsbevoegdheid
wordt door de VzAR in zijn uitspraak van 20 juli 1987 (AB 1988, 554; zie
de bespreking hiervan in paragraaf 3) ingesteld. Ten aanzien van de
Stichting Tijdelijke Applicatie-opleiding tot Accountant-Administratieconsulent wordt eerst onderzocht of enig openbaar gezag aan een algemeen verbindend voorschrift kan worden ontleend. Nadat deze vraag
ontkennend is beantwoord, blijkt vervolgens dat de taak niet als overheidstaak kan worden aangemerkt. Bij dit laatste oordeel wordt in aanmerking genomen dat er geen directe invloed van de overheid is op de
besluitvorming.
De invloed van de overheid hangt nauw samen met de uitleg van de
vraag of een instelling, dienst of bedrijf onder verantwoordelijkheid van
een overheidsorgaan werkzaam is. Deze vraag is in het kader van de
uitvoering van de Wob en de Wet N.o. aan de orde geweest. Van het
werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan is
sprake als de organisatie zich bij haar werkzaamheden naar de opdrachten van deze overheidsorganen heeft te richten. Op de kritiek ten aanzien van deze interpretatie is in paragraf 4 van dit hoofdstuk reeds
gewezen.
Op deze kritiek wil ik op deze plaats nog een keer terugkomen. In zijn
commentaar op het voorstel voor een nieuwe Wet openbaarheid van
bestuur bepleit Beers het element "een onder verantwoordelijkheid van
een overheidsorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf" beperkter op
te vatten dan de regering in de memorie van toelichting doet.39 Voor
de beantwoording van de vraag wanneer een organisatie aan de overwegende invloed van een overheidsorgaan is onderworpen, zoekt hij aansluiting bij de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep inzake
het begrip "~enbare dienst" als bedoeld in artikel 1, van de Ambtenarenwet 1929. De Raad houdt niet aIleen rekening met juridische banden
38 Zie ook F.C.MA. Michiels, a.w., bIz. 177 e.v.
39 A.L.L. Beers, a.w. 1987, biz. 38 en biz. 13.
40 CRvB 15 maart 1984, AB 1985,51; TAR 1984, 103.
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die rechtstreeks uit de statu ten voortvloeien. De statutaire invloed kan
worden beoordeeld aan de hand van een complex van factoren zoals:
oprichting van de stichting, samenstelling van het bestuur; wijze van
benoeming; zelfstandigheid in beleidsbepaling en -uitvoering; verkrijging
inkomsten; vasts telling begroting en jaarstukken; bevoegdheid om statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden.U Het louter aanwezig
zijn van een statutaire invloed is niet voldoende. Vereist is dat de
overheid van haar bevoegdheden ook feitelijk gebruik maakt.42 De jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep vertoont wat de invulling
van het begrip "openbare dienst" betreft een constante lijn. lllustratief
hiervoor is de uitspraak van de CRvB 8 maart 1988 (TAR 1988, 103, m.n
A.H. van Zutphen, blz, 363):
"Naar vaste jurisprudentie van de Raad kan het voorkomen dat een
stichting, hoewel een privaatrechtelijk lichaam, moet worden aangemerkt als te behoren tot de openbare dienst in vorenbedoelde
zin. Voor het antwoord op de vraag of een dergelijk geval zich
voordoet is met name bepalend of, en zo ja, in welke mate enig
(orgaan van een) publiekrechtelijk licbaam krachtens de statu ten
van de betrokken stichting invloed op baar bebeer heeft. Is er een
zodanige statutaire invloed en is die invloed als overwegend te
beschouwen, dan moet dat tot de vaststelling leiden dat er van
een geval als zojuist bedoeld sprake is."
In het in noot 41 genoemde artikel wijdt Van Zutphen een korte passage
aan de vergelijking tussen het begrip "openbare dienst" en de termen
"bestuursorgaan en administratief orgaan". Zij wijst erop dat voor de
vraag of een dienst of bedrijf tot de openbare dienst moet worden gerekend niet van belang is of de dienst of het bedrijf met openbaar gezag
bekleed is. Deze eis geldt wei voor een bevestigende beantwoording van
de vraag of er sprake is van een bestuursorgaan. De vraag of een orgaan
met openbaar gezag bekleed is, betreft de formele vraag of het orgaan
beschikt over "een publiekrechtelijke bevoegdbeid tot bet bepalen van de
recbtspositie (de rechten en/of verplicbtingen) van andere rechtssubjecten". Het begrip openbare dienst als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet 1929 betreft meer de materiele vraag of de dienst of het
bedrijf tot de overheidsorganisatie moet worden gerekend. Daarbij is met
name de feitelijke invloed die de overheid op basis van de statu ten kan
uitoefenen van belang. Uiteraard is bet wei mogelijk dat een rechtssubject dat tot de openbare dienst beboort een bestuursorgaan
is, doch
noodzakelijk is dat met. Het antwoord op de vraag of een organisatie
tot de openbare dienst behoort, is ook van belang om te bepalen of een
werknemer van een dergelijke organisatie ambtenaar is in de zin van de
41 Voor een nadere analyse van deze criteria kan worden verwezen naar A.H. van Zutphen, Het begrip openbare dienst in de Arnbtenarenwet 1929,NTB 1988/4.
42 CRvB 6 april 1966,ARB 1966,bIz. 722.
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Ambtenarenwet 1929 of van de Algemene burgerlijke pensioenwet.S'
Hiervoor (zie paragraaf VI.4) is er reeds op gewezen dat bij de invulling
van bet begrip openbare dienst wordt uitgegaan van organisatie-kenmerken, terwijl de Afdeling recbtspraak bij de uitleg van bet element "openbaar gezag" van functie-kenmerken uitgaat.
Uit bet voorgaande kan worden geconcludeerd dat de Centrale Raad van
Beroep bij de invulling van bet begrip "openbare dienst" een aantal
duideIijke criteria heeft ontwikkeld. Deze kunnen analoog worden toegepast bij de invulling van het element "een onder verantwoordelijkbeid
van een overheidsorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf",
Ten aanzien van de interpretatie van het element "met enig openbaar
gezag bekleed" dienen achtereenvolgens de volgende vragen te worden
gesteld:
1. is er een algemeen verbindend voorschrift waaraan een publiekrechtelijke bevoegdbeid kan worden ontleend?
2. wordt er een taak uitgevoerd die als overheidstaak kan worden aangemerkt?
Van een overheidstaak is sprake als deze op enigerlei wijze is te berleiden tot een publiekrecbtelijke regel, hetgeen kan blijken uit de invloed
die een overheidsorgaan op de besluitvorming kan uitoefenen. Die invloed
kan worden bepaald met behulp van de criteria, zoals de Centrale Raad
van Beroep die heeft ontwikkeld bij de interpretatie van het begrip
"openbare dienst" in de Ambtenarenwet 1929.
2) De omschrijving van het begrip "administratief orgaan" in de Wet Bab
en in navolging daarvan ook in de Wet Arob, bevat de eis dat de persoon of het college met enig openbaar gezag "binnen Nederland" moet
zijn bekleed. Ook met betrekking tot dit element kunnen zich, blijkens
de jurisprudentie, in de praktijk moeilijkheden voordoen.
Een persoon of college kan ook openbaar gezag ontlenen aan een regeling die niet van de Nederlandse wetgever afkomstig is. Te denken valt
daarbij aan regelingen die zijn neergeJegd in verdragen (zie art. 94,
Grondwet) en in rijkswetten in de zin van artikel 14 van het Statuut. In
dit verband wijst Steenbeek op een aantal Bab-uitspraken van de
Kroon.44 Beslissingen van supranationale organisaties vallen zijn inziens
43 Zie voor de betekenis hiervan ook Hof 's-Gravenhage 25 mei 1988, KG 1988, 274,
waarin de Stichting Afrika Studiecentrum werd aangemerkt als een privaatrechtelijke
rechtspersoon die door een publiekrechtelijke rechtspersoon werd in stand gehouden
en gesubsidieerd. Het personeel bleek de status van ambtenaar te hebben, hetgeen
van betekenis was voor de verplichring tot het instellen van een ondernemingsraad.
Zie ook CRvB 28 september 1989 (TAR 1989, 219; AB 1989, 555, m.n. HH), waarin de
Raad oordeelde dat de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken geacht moet worden
te behoren tot de openbare dienst. De indiensttreding bij de SAOZ geschiedt echter
op een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.
44 J.G. Steenbeek, a.w., bIz. 59. Zie Kb 8 september 1966, nr. 28, ARB 1966, biz. 669;
Kb 1 september 1967, nr. 27, ARB 1968,biz. 47.
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niet onder de werkingssfeer van de Wet Arob omdat er een hierarchische
verhouding bestaat tussen de supranationale en de nationale rechtskring.
Ten aanzien van Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren in
het buitenland kan worden opgemerkt dat deze niet met enig openbaar
gezag binnen Nederland bekleed zijn. Zoals reeds in paragraaf 3 bleek,
kon de Derde Secretaris aan Harer Majesteits Arnbassade te Paramaribo
niet als een adrninistratief orgaan worden aangemerkt (VzAR 21 december
1978, tB/S I, 11). Aan de geografische beperking van de uitoefening van
openbaar gezag "binnen Nederland" werd in casu niet voldaan. Reeds
daarom werd appellant in zijn verzoek niet ontvankelijk verklaard. In
hun aantekening onder deze uitspraak voegen Ten Berge en Stroink daar
nog aan toe dat verweerder ook buiten Nederland niet met enig openbaar
gezag is bekleed. Diplomatieke ambtenaren zijn geen adrninistratieve
organen. Zij verrichten primair feitelijke handelingen en kunnen overigens hoogstens op basis van mandaatsverhouding werkzaam zijn. Door
een mandaatsverhouding worden de bestaande beroepsgangen niet gewijzigd.
Een tweede groep uitspraken waaraan in dit kader aandacht wordt besteed, betreft de afgifte van een reisvisum, dat verleend wordt door of
namens de minister van Buitenlandse Zaken van een der Beneluxlanden,
hetwelk krachtens de Overeenkomst van de Beneluxlanden van 11 april
1960 (Trb. 1960, 40) inzake de verlegging van de personencontrole naar
de buitengrenzen van deze landen kan worden afgegeven voor maximaal
drie maanden. Allereerst dient een tweetal voorzittersbeschikkingen te
worden vermeld (VzAR 3 januari 1985, tB/S V, 360 en VzAR 3 februari
1986, tB/S 1986, 21). Uit laatstgenoemde beschikking komt het volgende
citaat:
"Ingevolge artikel 1 van de Wet adrninistratieve rechtspraak overbeidsbeschikkingen wordt onder een adrninistratief orgaan in deze
wet verstaan iedere persoon en ieder college, met enig openbaar
gezag binnen Nederland bekleed.
In het geding is de wijziging van de geldigheidsduur van een zogenaamd Beneluxreisvisum.
Zoals Wij eerder hebben overwogen, roept de Beneluxovereenkomst
op basis waarvan het onderbavige visum is verleend, geen bovennationaal orgaan in het leven.
Anders dan verweerder meent, voIgt meruit naar ODS voorlopig
oordeel dat, indien door of namens de Minister van Buitenlandse
Zaken van een van de drie landen op een visumaanvraag is beslist,
die beslissing geldt als een beslissing van de Minister.
In het onderbavige geval is de aanvraag van het visum behandeld
door de Visadienst van Nederland en is daarop beslist per mandaat
van de minister.
(....)

Buiten twijfel is dat verweerder een persoon is die met enig
openbaar gezag in Nederland is bekleed."
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De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 17 juni 1983 (NJ 1984, 148)
in het kader van een kort geding-procedure tegen de Staat, strekkende
tot een gebod van toelating, dat bij verlening of weigering van een
reisvisum door of namens de minister van Buitenlandse Zaken eveneens
sprake is van een besluit van een administratief orgaan, gerieht op enig
rechtsgevolg. De omstandigheden dat het reisvisum in beginsel geldig is
voor het Beneluxgebied en dat het visum in onderlinge overeenstemming
met de door de Ministeriele Werkgroep vastgestelde instrueties wordt
afgegeven, staan er niet aan in de weg dat de Wet Arob toepasselijk is,
volgens de Hoge Raad.
Het vervolg op VzAR 3 januari 1985 is door de Afdeling reehtspraak in
hoofdzaak behandeld (AR 20 augustus 1987, AB 1988, 449, m.n. H.J.
Simon; tB/S 1987, 130, m.n. W.L.J. Vonhogen). Daarin wordt expliciet
aandaeht aan de bevoegdheidsvraag besteed. Ingevolge artikel 4 van de
Overeenkomst verlegging personeneontrole wordt bet visum in onderlinge
overeenstemrning afgegeven op grond van de door de Ministeriele Werkgroep vastgestelde instrueties. Volgens de minister geschiedt afgifte of
weigering van Beneluxvisa krachtens mandaat van de als lid van de
Werkgroep daartoe bevoegde Belgische, Nederlandse en Luxemburgse
ministers van Buitenlandse Zaken gezamenlijk in overeenstemming met de
leden van de werkgroep. Naar het oordeel van de minister van Buitenlandse Zaken is bet onjuist om aan te nemen dat het besluit om at dan
niet een Beneluxvisum te verlenen een besluit is van een -met openbaar
gezag binnen Nederland bekleed- administratief orgaan in de zin van
artikel 1, eerste lid, van de Wet Arob. Dit doet de vraag rijzen of
artikel 4, voornoemd, zich leent voor toepassing door de nationale rechter.
De Afdeling reehtspraak heeft (in de tussenuitspraak van 20 augustus
1987) deze vraag ter prejudiciele beslissing aan het Benelux-gerechtshof
voorgelegd. In casu speelt daarbij als belangrijkste vraag of de beschikking wordt afgegeven door of namens de minister van Buitenlandse
Zaken, dan wel of de minister moet worden aangemerkt als mandataris
van de drie Beneluxlidstaten gezamenlijk.
Het Benelux-gerechtshof
heeft ter zake op 20 december 1988 arrest
gewezen (nr. A8? /6/9, niet gepubJiceerd). Bij de beantwoording van de
vraag wordt vooropgesteld dat bij de totstandkoming van de Benelux
Economisehe Unie niet is gekozen voor een supranationale structuur met
een zelfstandige, los van de nationale organen staande organisatie. Uit
de gemeenschappelijke
toelichting op artikel 15 van bet Verdrag tot
instelling van de Benelux Economische Unie blijkt dat de uitvoering van
het verdrag en van de besluiten van de instellingen der Unie "normaliter" door nationale organen geschiedt. De Overeenkomst
verlegging
personencontrole
wijkt van deze opzet niet af. Daarom wordt voor recht
verklaard dat het visum als bedoeld in artikel 4 van deze Overeenkomst
door of namens een nationale autoriteit van een der Beneluxlanden wordt
afgegeven.
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Naar aanleiding hiervan he eft de Afdeling rechtspraak op 1 juni 1989
uitspraak in de hoofdzaak gedaan (niet gepubliceerd). Met het arrest van
het Benelux-gerechtshof
is het antwoord gegeven dat het bestreden
besluit is genomen door of namens verweerder (de minister van Buitenlandse Zaken), een persoon of college met enig openbaar gezag binnen
Nederland bekleed in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Wet Arob.
Appellanten waren dus ontvankelijk in hun beroep.
Ook buiten de Wet Arob, waarin het vereiste openbaar gezag "binnen
Nederland" met name wordt genoemd, kan deze eis ter sprake komen. De
Nationale ombudsman is bevoegd om een oordeel te geven met betrekking
tot klachten over gedragingen van diplomatieke en consulaire ambtenaren
(zie N.o. 16 juli 1986, Ombudsman 1986, blz. 311, m.n. C.J.M. Verkleij).
De bevoegdheid wordt hier echter anders geconstrueerd. Het optreden
van diplomatieke en consulaire ambtenaren valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken omdat zij zich bij het
uitoefenen van hun werkzaamheden moe ten rich ten naar de opdrachten
van de minister. Op grand van artikel 1, eerste lid, onder b, en tweede
lid, Wet N.o. is de ombudsman bevoegd. Hij behoeft niet te onderzoeken
of deze ambtenaren met enig openbaar gezag binnen Nederland zijn
bekleed. Hieruit blijkt het verschil met de Wet Arob. Een zelfde interpretatie als met betrekking tot de Wet N.o. geldt ook bij de toepassing
van de Wob. Een beroep tegen de weigering van de minister van Buitenlandse Zaken om een rapport te verstrekken dat de Nederlandse ambassadeur te Mexico had opgesteld over de dood van de IKON-verslaggevers
te El Salvador is ontvankelijk (VzAR 1 juli 1982, Gst. 6730, 6, m.n. K.).
Tot slot dient aandacht te worden besteed aan het wetsvoorstel voor de
Algemene wet bestuursrecht. In afwijking van artikel 1 van de Wet Arob
is in artikel 1.1 van de Awb niet opgenomen het element dat een persoon of college "binnen Nederland" met enig openbaar gezag moet zijn
bekleed. Blijkens de memorie van toelichting is van opneming van dit
element afgezien, omdat de regels van de Algemene wet bestuursrecht
moeten gelden voor alle personen en colleges die ingevolge Nederlandse
wetgeving met openbaar geza zijn bekleed, ongeacht of zij wel of niet
in Nederland werkzaam zijn.4 De wet geldt dus ook voor personendie
in het buitenland consulaire handelingen verrichten. Het toepassingsbereik van de wet strekt zich echter niet uit tot colleges die bij of krachtens verdrag zijn ingesteld en zijn bekleed met openbaar gezag dat zij
(mede) binnen Nederland uitoefenen. De verklaring hiervoor is dat de
hierarchische verhouding tussen supranationaal en nationaal recht eraan
in de weg staat dat de Nederlandse wetgever voorschriften vaststelt voor
de uitoefening van bevoegdheden door organen die zijn ingesteld in
internationale regelingen.
Concluderend kan worden gesteld dat het orgaanbegrip in verschillende
bestuursrechtelijke
wetten anders wordt uitgelegd, mede door de aanwezigheid of het ontbreken van het element "binnen Nederland". In de
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memorie van toelichting biz. 29.
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Wet Arob is het element wel aanwezig. Supranationale organisaties en
diplomatieke en consulaire ambtenaren vallen daarom niet onder het
orgaanbegrip in de zin van artikel 1 van deze wet. Voor de toepassing
van de Wet Arob dient de Afdeling rechtspraak daarom te onderzoeken
of het administratief orgaan binnen Nederland met openbaar gezag is
bekleed. De Algemene wet bestuursrecht bevat dit element niet. Daardoor
heeft deze wet een ruimer toepassingsbereik. Deze geldt voor alle personen of colleges die ingevolge Nederlandse wetgeving met openbaar gezag
zijn bekleed, ongeacht of zij weI of niet in Nederland werkzaam zijn. De
uitoefening van openbaar gezag krachtens Nederlandse wetgeving staat
dus centraal bij de invulling van bet begrip bestuursorgaan in de Awb.
In het kader van de Wob en de Wet N.o. behoeft de interpretatie van
bet element "binnen Nederland" niet zelfstandig plaats te vinden. Bepalend is hier of derden zich bij de uitoefening van hun bevoegdheden
dienen te richten naar de opdrachten van de minister.
3) Het onderscheid tussen administratieve organen en de uitgezonderde
categorieen sub d (rechterlijke macht) en sub e (overige personen of
colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast en te dien aanzien
van het openbaar bestuur onafhankelijk) in de Wet Arob, zoais die ook
in andere wetten voorkomen, kan eveneens moeilijkheden opleveren bij
de beantwoording van de vraag of er sprake is van een administratief
orgaan. Voor de toepassing van de Wet Arob dient onder rechterlijke
macht te worden verstaan: rechterlijke macht in de zin van de Grondwet
(artt. 112 e.v.).46 Dit betreft de rechterlijke macht in de zin van artikel
1 van de Wet op de rechterlijke organisatie. De burgerlijke en de strafrechter behoren hier in ieder geval toe; de administratieve rechter vaIt
er tot nog toe buiten. Ter illustratie kan in dit verband worden gewezen
op een tweetal voorzittersbeschikkingen
(VzAR 22 november 1977, AB
1978, 123, m.n. J.G. Steenbeek en VzAR 2 februari 1978, AB 1978, 407,
m.n. J.A. Borman). De griffier van een arrondissementsrechtbank
is een
onderdeel van de rechterlijke macht. De voorzitter achtte, gezien de
bewoordingen van de wet, niet bet onderscheid toelaatbaar tussen gevallen waarin de griffier optreedt als deel van de rechterlijke macht en
gevallen waarin hij als een zelfstandig administratief orgaan werkzaam
is.
Onder de categorie sub e vallen personen of colleges uitsluitend voor
zover het hun daden van rechtspraak betreft. Het begrip rechtspraak laat
zich sorns moeilijk onderscheiden van besturen. Materieel kan er onder
worden verstaan: de beslissing van geschillen en twistgedingen omtrent
rechtsvragen. Op basis van de wetsgeschiedenis is het moeilijk de inhoud
te bepalen. Aan de hand van de jurisprudentie, zoals reeds vermeld in
paragraaf 2 en 3, rubriek evan dit hoofdstuk is het mogelijk om een
Iijn aan te geven.

46
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Zie onder andere Administratieve rechtsgangen
februari 1984, Weekoverzicht RvS nr. 1.77.
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De Kroon (Kb 12 april 1966, nr. 12, ARB 1966, blz. 370) en de voorzitter
van de Afdeling rechtspraak (VzAR 4 november 1976, tB/S I, 1) merken
het Centraal Medisch Tuchtcollege aan als een college vallende onder de
uitgezonderde categorie sub e. Een eenvoudige verwijzing naar de wettelijke regeling waarbij dat college is ingesteld was voldoende.
In het Kb van 18 januari 1965, nr. 65 (ARB 1965, bIz. 289) wijdde de
Kroon uitgebreidere overwegingen aan de beantwoording van de vraag of
de Afdeling Rechtspraak van de raad voor het rechtsherstel tot de
uitgezonderde categorie behoort. De Afdeling rechtspraak van de Raad
van State voIgt deze overwegingen in de uitspraken met betrekking tot
de Commissie van beroep accountants-administratieconsulenten (AR 4
september 1977, tB/S I, 4) en de Raad voor de Scheepvaart (AR 9 mei
1983, tB/S I, 24). De Kroon en de Afdeling rechtspraak hanteren in hun
overwegingen twee criteria:
- niet-gebondenheid aan ministeriele aanwijzingen, terwijI evenrnin door
de minister op de beslissing enigerlei invloed kan worden uitgeoefend;
- de werkwijze moet met mime processuele waarborgen zijn omringd.
De hantering van deze criteria Ieidt tot een casuistische benadering. Van
geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of de uitgezonderde categorie sub evan toepassing is. Als voorvraag daarbij onderzoekt de
Afdeling of er sprake is van een geschillenbeslechting in de zin van
artikel 112, tweede lid, van de Grondwet. Als die vraag reeds ontkennend
wordt beantwoord, behoeven de twee criteria geen nadere bespreking.
Een voorbeeld hiervan biedt AR 4 maart 1985 (tB/S I, 26), waarin de
Reclameraad niet kon worden aangemerkt als een college met rechtspraak
belast en te dien aanzien van het openbaar bestuur onafhankelijk. Tot
dat oordeel kon worden gekomen omdat de Reclameraad eveneens een
toezichthoudende taak heeft, hetgeen niet kan worden aangemerkt als
geschillenbeslechting.
Artikel 112, tweede lid, van de Grondwet bevat een drietal eisen:
1. het geschil mag niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan;
2. de berechting van de geschillen moet zijn opgedragen aan hetzij de
rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke
macht behoren;
3. de wet moet de wijze van behandelen en de gevolgen van de beslissingen regelen.
Uit de hiervoor besproken jurisprudentie en de uitspraken van de Afdeling rechtspraak en haar voorzitter inzake de Rijksberoepscommissie
Woonruimtewet 1947 (AR 27 september 1985, tB/S 1,27) en de Raad van
Toezicht van de orde van advocaten (VzAR 29 oktober 1985, tB/S I, 28)
heeft Widdershoven een hoofdlijn geformuleerd voor de uitleg van artikel
1, eerste lid, sub e, van de Wet Arob.47 Deze kan als volgt worden
weergegeven. Onderzocht worden de volgende aspecten:
47 Behalve in de aantekeningen onder de genoemde uitspraken, kan deze hoofdlijn ook
worden teruggevonden in RJ.G.M. Widdershoven, GespeciaJiseerde rechtsgangen in
het administratieve recht, Zwolle 1989,bIz. 159·160.
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a. de aard van het geschi1: het moet gaan om een geschil als bedoeld in
artikel 112, tweede lid, van de Grondwet. Ook tuchtrechtelijke geschillen
vallen hieronder (zie bij voorbeeld de uitspraken betreffende de Raad
voor de Scheepvaart en de Raad van toezicht);
b. de beslissende instantie: deze dient onafhankelijk te zijn van het
openbaar bestuur, hetgeen blijkt uit het feit dat er geen verplichting
bestaat om ministeriele aanwijzingen op te volgen, terwijI evenmin niet
op enige andere wijze invloed kan worden uitgeoefend. De onafhankelijkheid kan onder andere blijken uit benoemingstermijn
(Commissie van
beroep aac: onbepaaJde tijd; Raad voor de Scheepvaart en Raad van
toezicht: bepaalde termijn), onafzetbaarheid
(Raad voor het rechtsherstel);
c. de procedure: vereist wordt dat de procedure met ruime processuele
waarborgen is omringd, hetgeen kan blijken uit een verwijzing naar de
wet waarbij het college is ingesteld;
d. de uitspraak: de mogelijkheid om zelf in de zaak te voorzien of het
ontbreken van de mogelijkheid om beroep in te stellen, zijn geen argumenten die onverenigbaar zijn met de aanduiding van de rechtssubjecten
als behorende tot de categorie sub e;
e. de wettelijke basis: tenslotte overweegt de Afdeling rechtspraak soms
expliciet dat de instelling van een college "berust op de Wet en daarin is
voorgeschreven.
Op grond van de voorgenoemde aspecten concludeert Widdershoven dat
de uitzonderingsgrond van artikeI 1, sub e, van de Wet Arob van toepassing is als er sprake is van administratief- of tuchtrechteIijke geschillenbeslechting door een van het besuur onafhankelijk orgaan, waarvan de
werkwijze met processuele waarborgen is omringd en van wie de instelling in de wet is voorzien.
Het consequent voIgen van de door Widdershoven genoemde criteria bij
de beantwoording van de vraag of een persoon of college tot de uitgezonderde categorie sub e behoort, kan bijdragen tot meer duidelijkheid
in de jurisprudentie.
4) Een vierde knelpunt bij het bepalen of er sprake is van een ad ministratief orgaan kan zich voordoen aIs een orgaan uitsluitend adviserende
bevoegdheden heeft of als een orgaan, dat weliswaar over bestuursbevoegdheden beschikt, in concreto een adviesfunctie uitoefent. Een kenmerk van advisering is dat daardoor niet direct een wijziging in de
rechtspositie van derden wordt aangebracht. Tegen "besluiten" die alleen
een advies inhouden, is dan ook geen rechtsbescherming mogelijk. In de
literatuur en de rechtspraak wordt het geven van een advies, waaronder
wordt verstaan: raadgeving, mening of gevoelen, niet als een beschikking
beschouwd.ff Een advies wordt gezien als een feitelijke voorwaarde
48
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waaraan soms voldaan moet zijn, voordat een op rechtsgevolg gericht
besluit kan worden genomen. Het vragen van een advies is een feitelijke
handeling. Dat de adviseur soms de plicht heeft om een advies uit te
brengen, geeft aan de aanvraag niet het karakter van beschikking.i?
Het uitoefenen van een bevoegdheid tot advisering en het rechtskarakter
van een advies worden vaak samen beoordeeld in bet kader van de vraag
of er sprake is van een beschikking in de zin van artikel 2, Wet Arob.
De vraag of een adviserende instantie zelfstandig rechten en plichten
geldend kan maken en dus als administratief orgaan kan worden aangemerkt, wordt dus zelden zelfstandig beoordeeld. Ter illustratie hiervan
kan de volgende jurisprudentie worden vermeld.
AR 14 juni 1979 (tB/S I, 9):
Ingevolge de Beschikking installatievoorschriften
tachograaf (Stcrt.
1974, nr. 49) kan een door een fabrikant of importeur te verlenen
machtiging aan hoofden of bestuurders van werkplaatsen
niet
worden geweigerd dan nadat het oordeel is ingewonnen van de
Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Ter zake van
een tegen het oordeel van voornoemde directeur ingesteld beroep,
dat tot weigering van de machtiging heeft geleid, overweegt de
Afdeling: "Uit de Beschikking blijkt niet dat de als installateur
erkende importeur of fabrikant aan zodanig oordeel van verweerder is gebonden. Ook de vertegenwoordiger van verweerder heeft
ter zitting desgevraagd erkend, dat de importeur of fabrikant vrij
is om dit oordeel al of niet op te volgen. Het voorgaande brengt
naar het oordeel van de Afdeling mee, dat het bestreden schrijven
van verweerder niet geacht kan worden een besluit gericht op enig
rechtsgevolg als bedoeld in artikel 2 van de Wet administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen
te bevatten, zodat daartegen
geen beroep op grond van die wet openstaat".
De vraag of een instantie over openbaar gezag dan weI uitsluitend over
adviserende bevoegdheden beschikt, speelt ook een rol bij de beoordeling
of die instantie over een zelfstandig beroepsrecht beschikt (art. 4, juncto
art. 7, Wet Arob).
In VzAR 14 juni 1977 (tB/S V, bIz. 29) wordt een verzoek van een
natuurbescberrningsconsulent
om toepassing van artikel 107 van de Wet
op de Raad van State (80 oud) ontvankelijk verklaard, In deze uitspraak
wijdt de voorzitter niet expliciet aandacht aan de vraag of de consulent
een administratief orgaan is. In hun aantekening onder deze uitspraak
merken Ten Berge en Stroink op dat een bevestigend antwoord op deze
vraag helemaal niet zo voor de hand liggend is. Rijksconsulenten zijn
door de minister aangestelde ambtenaren die feitelijke (adviserende)
activiteiten verrichten. Zij wijzen voorts op de niet waarschijnlijke
mogelijkheden dat het ook zou kunnen gaan om een consulent die persoonlijk in zijn belang is getroffen of om een consulent die namens de
49
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minister beroep instelt. Van deze mogelijk:heden blijkt niets uit de
uitspraak. In een vergelijkbare uitspraak (VzAR 17 augustus 1979 , tB/S
V, 36) merkt de voorzitter op dat in verband met de ontvankelijkheid
dient te worden onderzocht of er sprake is van aan de eonsulent als
zodanig toevertrouwde belangen, waarin hij rechtstreeks is getroffen. Uit
de omschrijving van de functie blijkt dat de consulent onder andere
zorg draagt voor het veilig stellen van gebieden door -indien gewenstbezwaren in te dienen tegen (ontwerp-)bestemmingsplannen. De Wet op
de Ruimtelijke Ordening geeft aan een ieder het recht om bezwaren in
te dienen tegen (ontwerp- )bestemmingsplannen. Daaraan kan de consulent
echter geen bevoegdheid ontlenen om, zoals in casu tegen de afgifte van
een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (oud), op grond van de Wet Arob beroep in te
stellen.
Nog duidelijker komt de positie van de natuurbeschermingsconsulent aan
de orde in VzAR 14 april 1981 (tB/S I, 21). Nadat is onderzocht of de
consulent namens de minister of een ander tot het instellen van beroep
gerechtigd persoon of college gemachtigd was onderhavige procedure te
voeren, wordt in verband met de beoordeling van de ontvankelijkheid
bezien of er sprake is van aan verzoeker als met enig openbaar gezag
bekleed persoon toevertrouwde belangen waarin hij rechtstreeks is getroffen. Noch de taakomschrijving, noch andere de voorzitter ten dienste
staande gegevens bieden enig aanknopingspunt voor de opvatting dat
verzoeker met enig openbaar gezag zou zijn bekleed waaraan hij een
meer dan adviserende bevoegdheid zou kunnen ontlenen. Ter zake van
het beroepsrecht van adviseurs kan duidelijkheid bestaan als de wet een
dergeJijk beroepsrecht uitdrukkelijk toekent, zoals bij voorbeeid in
artikel 49 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene. Is dat niet het
geval, dan dient daaraan voor de beoordeling van de ontvankelijkheid
expliciet aandacht te worden besteed. In de hiervoor besproken uitspraak
van de voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State
van 14 juni 1977 betreffende de natuurbeschermingsconsulent wordt
hieraan geen aandacht geschonken.
5) In het kader van de uitvoering van verschillende bestuursrechtelijke
wetten blijkt dat de zelfstandige positie van de zelfstandige bestuursorganen (zbo's) onvoldoende wordt erkend. Bij de uitvoering van de Wet
Arob blijkt dat tegen beschikkingen van zbo's rechtstreeks beroep bij de
Afdeling moet worden ingesteld. In principe bestaat de mogelijkheid dat
de minister op basis van artikel 11 kan bepalen of het beroepschrift ais
bezwaarschrift moet worden aangemerkt. De minister kan zelfs op het
bezwaarschrift een beslissing nemen. Het zou de voorkeur verdienen als
deze bevoegdheden bij de zbo's zelf zouden berusten. Ook in het kader
van de uitvoering van de Wob doet zich een dergelijke ongewenste
situatie voor. Beslissingen op verzoeken betreffende de openbaarheid van
documenten die betrekking hebben op de bevoegdheidsuitoefening van de
zbo's worden genomen door de overheidsorganen die bevoegd zijn ze
aanwijzingen te geven. Hier geldt eveneens dat deze bevoegdheid zou
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dienen te berusten bij de zbo's zelf. De wetgever zou aan deze ongewenste situaties een eind dienen te maken. Als de zbo's in het kader
van de uitvoering van de Wet Arob en de Wob een andere positie dienen
in te nemen dan de overige publiekrechtelijke rechtssubjecten, zou dit
uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd.
Uit de in deze paragraaf besproken knelpunten blijkt dat aan de invulling van het begrip "administratief orgaan" meer dan uitsluitend een
negatieve betekenis toekomt. Voor de beantwoording van de vraag of een
ingesteld beroep ontvankelijk is, dient de administratieve
rechter in
eerste instantie te onderzoeken of het bestreden besluit van een administratief orgaan afkomstig is.50 Is dat niet het geval dan zal het beroep
reeds op die grond niet ontvankelijk worden verklaard. Uit de genoemde
jurisprudentie blijkt dat een dergelijk onderzoek niet altijd plaatsvindt.
De duidelijkheid en rechtszekerheid
zijn daarmee niet gediend. Ter
verbetering van deze klachten zijn in deze paragraaf bij ieder van de
vijf besproken knelpunten criteria genoemd of suggesties gedaan die
hiertoe kunnen bijdragen.

VI.8

Oorzaken van de knelpunten

In de voorgaande paragrafen is gebleken dat aan het begrip "administratief orgaan" in de verschillende besproken wetten een zelfstandige betekenis toekomt. Ter bepaling van de competentie van de administratieve
rechter of de Nationale ombudsman dient te worden onderzocht of het
bestreden besluit of de gedraging afkomstig is van een administratief
orgaan, zoals omschreven in de betreffende wet. Uit de besproken jurisprudentie en de gesignaleerde knelpunten is gebleken dat de invulling
van het begrip "administratief orgaan" niet steeds op dezelfde wijze
plaatsvindt. Daarom kan niet worden gesproken over "het" begrip "administratief orgaan". Men zou het een "omnibus-begrip" kunnen noemen;
dat wil zeggen een instrumentele definitie die kan worden gebruikt al
naar gelang de wettelijke context. Dat betekent niet dat het begrip ook
telkens dezelfde invulling heeft gekregen. De verschillende bestuursrechtelijke wetten bevatten niet voor niets in de omschrijving van administratief orgaan de zinsnede: "onder administratief orgaan verstaat deze
wet ...".
Een bepaling van de inhoud van het begrip "administratief orgaan" is in
de praktische toepassing eerst mogelijk als duidelijk is in de zin van
welke wet het begrip wordt gebruikt. Door de invulling van het begrip
administratief orgaan in een bepaalde wet wordt dus geen limitatieve
opsomming van publiekrechtelijke rechtssubjecten gegeven. In het kader
van de toepassing van een andere wet kan de categorie publiekrechtelijke rechtssubjecten ruimer of beperkter zijn. De be doe ling van de afba50 Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor klachten over gedragingen van organen waarover de Nationale ombudsman bevoegd is te oordelen.
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kening van dit begrip is, de reikwijdte van de toe passing van een bepaalde wet aan te geven. Door het gebruik van dit begrip in de Wet
Arob wordt, afgezien van de stelseIafwijkingen in bij voorbeeld de
artikelen 5 en 6 van de wet, een reikwijdte van de administratieve
rechtspraak geformuleerd. Bij de bespreking van de verschillende bestuursrechtelijke wetten is gebleken dat publiekrechtelijke
rechtssubjecten die niet onder het orgaanbegrip van de Wet Arob vallen, SOlTIS weer
weI als orgaan in de zin van een andere wet kunnen worden aangemerkt.
Als uitgangspunt bij de beantwoording van de vraag of een publiekrechtelijk rechtssubject rechtsbevoegdheid
in het bestuursrecht bezit, geldt
niet het argument dat er rechtsbescherming mogelijk is, maar het kenmerk dat het rechtssubject de rechtspositie van derden kan bepalen.
Het eerstgenoemde argument is te beperkt om de rechtsbevoegdheid aan
te duiden. Een bespreking van het begrip adrninistratief orgaan in de
verschillende bestuursrechtelijke
wetten is weI van belang om aan te
tonen dat er onduidelijkbeden
met betrekking tot de invulling van het
begrip bestaan.
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de mogelijke oorzaken van de
gebleken onduidelijkheden omtrent het gebruik van het begrip "administratief orgaan" in de praktijk.
In de eerste plaats kan er op worden gewezen dat dogmatische beschouwingen in de Nederlandse bestuursrechtstheorie
over dit begrip ontbreken. Een grondslag in de rechtsliteratuur, zoals die bij voorbeeld met
be trekking tot het beschikkingsbegrip bestaat, is niet aanwezig voor het
begrip "administratief orgaan".51 In de wetenschappelijke
rechtsliteratuur en in de wetsgeschiedenis van de verschillende wetten waarin het
begrip voorkomt, is dit steeds onderbelicht gebleven. De ene wet bouwt
op de ander voort zonder dat de wetgever uitdrukkelijk aandacht heeft
besteed aan het begrip "administratief orgaan". De Wet Arob, die voor
wat het orgaanbegrip betreft voortbouwt op de Wet Bab, vormt weer het
uitgangspunt voor de Wob, de Wet N.o. en het wetsvoorstel Awb. Zoals
hiervoor reeds opgemerkt kennen die wetten niet alle hetzelfde orgaanbegrip. Het toepassingsbereik
van die bestuursrechtelijke
wetten is
verschillend en daarom wordt met een verschillend orgaanbegrip gewerkt.
Voor zover weI aandacht wordt besteed aan het orgaanbegrip blijkt dat
aan de problemen die zich bij de praktische toepassing kunnen voordoen,
wordt voorbijgegaan.S'
Zou de opmerking van Stellinga die hij eens
heeft gemaakt met betrekking tot het beschikkingsbegrip, in de kern ook
niet gelden voor het gebruik van het orgaanbegrip? Ik citeer Stellinga:
"Zolang begrippen als waarom het hier gaat in de literatuur besloten
blijven, kan men de daartegen geopperde bezwaren naast zich neerleggen.
Oit gaat echter niet meer, zodra men ze in een positieve wet gaat
51
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neerleggen. Dan moet men met deze begrippen gaan werken en kunnen er
praktische moeilijkheden rijzen".53 Hoewel in de literatuur geen bezwaren met betrekking tot de inhoud en het gebruik van het orgaanbegrip
worden gesignaleerd, blijkt uit de jurisprudentie dat zich bij de praktische toe passing weI moeilijkheden kunnen voordoen.
Uit de besproken jurisprudentie blijkt dat, ook al kan er twijfel bestaan
of er sprake is van een administratief orgaan, de administratieve rechter
en de Nationale ombudsman daaraan niet altijd zelfstandig aandacht
besteden. In het kader van de uitvoering van de Wet Arob bleek dat het
oordeel of er sprake is van een administratief orgaan in de zin van
artikel 1 van de wet vaak meegenomen wordt bij het oordeel over de
vraag of er sprake is van een beschikking in de zin van artikel 2 van de
wet. Als er wel zelfstandig aandacht aan het orgaanbegrip wordt besteed,
dan blijkt een casuistische aanpak te worden gevolgd met een ad hoc
invulling omdat eenduidige criteria ontbreken.
Toch verdient de betekenis van het orgaanbegrip te worden benadrukt.
Het begrip kan namelijk als een eerste zelfstandig ontvankelijkbeidscriterium functioneren. In dit verb and kan worden verwezen naar de belangrijke opmerking in bet jaarverslag 1984 van de Nationale ombudsman,
waaruit blijkt dat de voorafgaande toetsing van de bevoegdbeids- en
ontvankelijkheidsbepalingen,
waaronder artikel 1, kan bijdragen tot een
meer efficiente klachtenbehandeling.P" De eerste hindernis bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een beroep zou moeten worden
gevormd door het oordeel over de vraag of het bestreden besluit afkomstig is van een administratief orgaan als bedoeld in de betreffende wet.
Wordt die vraag ontkennend beantwoord, dan leidt dit formele gebrek tot
niet-ontvankelijkheid.
Bij een positieve beantwoording dient vervolgens
te worden onderzocht of het orgaan in het voorliggende geval over een
bestuursbevoegdheid beschikt. Dit laatste punt heeft dus meer betrekking
op de materiele kant van de zaak. Vaak zullen deze twee elementen zich
niet goed laten scheiden: een rechtssubject zal vaak als bestuursorgaan
worden aangemerkt, juist omdat het een bestuursbevoegdheid heeft. Dat
zich daarbij bevoegdheidsgebreken
kunnen voordoen (zie paragraaf V.4),
doet op zich niets af van de kwalificatie van het rechtssubject als
bestuursorgaan.

53 J.R. Stellinga, bespreking van het rapport van de Commissie De Monchy, in TvO
1950, bIz. 278.

54 Zie voor een bespreking hiervan paragraaf 5 van dit hoofdstuk (noot 23).
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DEELB
Recbtsbevoegdheid in bet Duitse
en bet Franse bestuursrecbt
en
in rechtsvergelijkend perspektief

INLEIDING

De ondertitel van dit onderzoek luidt: een rechtsvergelijkende
studie
naar het bevoegdhedenvraagstuk
in het bestuursrecht. Hieraan wordt in
deel B van dit boek inhoud gegeven. Deze inleiding is bedoeld om de gevolgde methodiek en het doel van de rechtsvergelijking in dit onderzoek
uiteen te zetten. In de Nederlandse literatuur ontbreken theoretische
werken waarin de methodiek van bestuursrechtelijke
rechtsvergelijking
centraal staat. Voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
zijn wei preadviezen geschreven die de methodologie van rechtsvergelijking tot onderwerp hebben.! Daarnaast kan worden gewezen op een
recent verschenen inleidend handboek tot het rechtsvergelijkende onderzoek.2 Voor wat het bestuursrecht betreft, is er wel literatuur waarin
rechtsvergelijking wordt bedreven, maar daarin wordt de gekozen methodiek niet uitgebreid geexpliciteerd.' Aan de genoemde preadviezen en de
bestuursrechtelijke
literatuur kunnen uitgangspunten worden ontleend
voor de hier gevolgde werkwijze. Ter toelichting op die werkwijze
kunnen drie vragen worden onderscheiden, die in het onderstaande nader
zullen worden toegelicht. In de eerste plaats is het van belang zich af te
vragen wat het "doel" van de rechtsvergelijking is. Vervolgens dient te
worden aangegeven "wat" moet worden vergeleken en ten slotte dient de
vraag naar het "hoe" van de rechtsvergelijking te worden beantwoord.

1

2
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J.1. Sauveplanne, De methoden
20). D. Kokkini-Iatridou, Enkele
1985, nr.36).
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staatsrechtelijke rechtsvergelijking (Geschriften van
Rechtsvergelijking, nr. 19, Kluwer-Deventer
1975).
van privaatrechtelijke
rechtsvergelijking
(idem, nr.
methodische aspecten van rechtsvergelijking (idem

e.a., Een inleiding tot het rechtsvergelijkend

Deventer 1988.
Zie o.a.:
T. Koopmans, Vergelijkend publiekrecht, Kluwer-Deventer,
A.J. Bok, Rechtsbescherming
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en bestuurskunde

van de Katholieke Universiteit Brabant.
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Het "doer' van de rechtsvergelijking.
Hoewel door de bestudering van vreemde rechtsstelsels een vergroting
van kennis plaatsvindt, zal dit niet het uiteindelijke doel van de rechtsvergelijking zijn. Rechtsvergelijking is meer dan het louter bestuderen
van vreemde rechtsstelsels, Bij de keuze voor een rechtsvergelijkende
opzet van een onderzoek kunnen verschillende doelstellingen een rol
spelen. In de eerste plaats is het mogelijk dat door de kennis van het
vreemde recbt de kennis van bet eigen rechtsstelsel wordt verscberpt.
Daardoor hoeven oplossingen waarvoor in het eigen stelsel is gekozen
niet (meer) als vanzelfsprekend te worden aanvaard. Relativering verscherpt het juridiscbe inzicht en draagt bij tot overwinning van wat zou
kunnen worden genoemd 'rechtsprovincialisme'. Rechtsvergelijking kan er
dus toe bijdragen dat niet alleen uit de vreemde rechtsstelsels, maar ook
uit bet eigen rechtsstelsel nieuwe kennis wordt verkregen. Een ander
belangrijk doel van rechtsvergelijking kan zijn uit bet vreemde recht
lering te trekken ten behoeve van de eigen rechtsontwikkeling. Op basis
van rechtsvergelijking zouden voorstellen kunnen worden geformuleerd
die bijdragen tot verbetering van het eigen recht. Daarbij zal een keuze
worden gemaakt vanuit de optiek van het eigen recht. Dat verklaart
waarom men zich in eerste instantie zal richten tot die recbtsstelsels
waarmee het eigen recht verwantschap vertoont. Dat leidt tot een bespreking van de tweede vraag.

"Wat" te vergelijken?
Bij het opzetten van een rechtsvergelijking dienen in het algemeen twee
belangrijke keuzen te worden gemaakt. In de eerste plaats dient vooraf
een keuze te worden gemaakt tussen verschillende recbtsinstituten of
objecten die vergeleken kunnen worden. In het kader van deze studie is
daarbij uiteraard gekozen voor het onderwerp rechtsbevoegdbeid in het
bestuursrecht. Een rechtsvergelijking van andere onderwerpen behoeft in
dit kader niet plaats te vinden omdat deze niet past binnen de probleemstelling. De recbtsvergelijkende bestudering van het bestuurlijk organisatierecht is geen afzonderlijke doelstelling in dit onderzoek, maar een
middel om bij te dragen tot het formuleren van een antwoord op de
probleemstelling.
De tweede keuze betreft de rechtsstelsels waarmee
wordt vergeleken. Hier wordt gekozen voor een vergelijking met bet
bestuursrecht van de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk omdat deze
beide landen in sociaal en econorniscb opzicht gelijkenis vertonen met
ons land. Beide landen kunnen, evenals Nederland, tot de continentaaleuropese stelsels worden gerekend. Bovendien hebben het Duitse en het
Franse bestuursrecht de ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht
sterk beinvloed." De vergelijkbaarheid is dus gelegen in de aanwezigheid
van gemeenschappelijke
elementen. Een vergelijking met meer landen zal
om redenen van praktische aard niet plaatsvinden.
4
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Zie bij voorbeeld J.P. de Jong, a.w.

"Hoe" te vergelijken?
Rechtsvergelijking bedrijven en onderzoek over het buitenlandse recht
verrichten, zijn niet synoniem. Rechtsvergelijking in wetenschappelijk zin
kan zich niet beperken tot het louter bijeengaren van materiaal uit
vreemde rechtsstelsels. Rechtsvergelijking in de eigenlijke zin des woords
vindt pas plaats wanneer men tussen het eigen rechtsstelsel en de
vreemde rechtsstelsels overeenkomsten en verschillen vaststelt en hiervoor oorzaken en verklaringen tracht aan te geven.> Voordat men hieraan toekomt moet het bestudeerde onderwerp eerst binnen de vreemde
rechtsstelsels afzonderlijk worden gelokaliseerd. Als uitgangspunt geldt,
in de woorden van Koopmans, het streven "om eerst zo onbevangen en
geduldig mogelijk elk van de gekozen rechtsstelsels als het ware van
binnen uit te benaderen, om pas daarna de hoofdkenmerken ervan uit de
confrontatie met andere stelsels af te leiden.f Er dient dus eerst een
beschrijving van het bestudeerde onderwerp in de vreemde rechtsstelsels
plaats te vinden. Voorwerp van vergelijking zijn de rechtsinstituten uit
verschillende rechtsstelsels, die dienen te worden bestudeerd in "onverbrekelijk verband " met hun reele maatschappelijke functie.? Er dient
daarbij rekening te worden gehouden met onderlinge verbanden tussen de
delen van het betrokken stelsel, zoals bij voorbeeld de federale staatsstructuur in de Bondsrepubliek Duitsland of de centralistische staatsstructuur in Frankrijk. Evenmin als in het eigen stelsel kan een bepaald
onderwerp volkomen geisoleerd worden beschouwd. Deze verbanden
kunnen echter per rechtsstelsel verschillen. Daarom is het van belang
zich goed rekenschap te geven van de eigen theorie- en begripsvorming
in die stelsels. Begrippen laten zich niet altijd goed vertalen. De juridische terminologie kan zich volgens Kisch onder drie "gezichten" pres enteren, namelijk:
a) het gezicht van het synoniem of gelijkwaardige terminologie,
b) dat van het homoniem, waarbij de uiterlijke gelijkwaardigheid bedriegelijke schijn is, en
c) dat van de onvertaalbaarheid, waarbij voor de term uit het ene systeem geen parallel in het andere is te vinden.f
Dit heeft het gevolg dat voor de zuiverheid van de begripsvorming de
terminologie uit het vreemde rechtsstelsel vaak onvertaald zal worden
overgenomen. Bovendien kan men zich niet beperken tot het onderzoek
of bepaalde rechtsbegrippen en rechtsinstituten, zoals die binnen het
eigen rechtsstelsel voorkomen, in de onderzochte rechtsstelsels eveneens
bestaan. Men moet, althans mede, de functie die zij in het recht van
5

Zie JJ. Sauveplanne, a.w., bIz. 2, waar deze visie wordt onderbouwd. Zie ook de
literatuurverwijzingen aldaar.
6 T. Koopmans, a.w., biz. VIII.
7 D. Kokkini-Iatridou, a.w. 1985,bIz.29.
8 I. Kisch, Droit compare terminologie juridique, Inchieste di diritto comparato II,
Milaan 1973,biz. 407 e.v., aangehaald door Sauveplanne, a.w., biz. 17.
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herkomst vervullen, beschouwen en verder zoeken naar rechtsinstituten
die equivalente functies vervullen.
Zoals reeds vermeld wordt in deze studie een vergelijking gemaakt met
de rechtsstelsels van de Bondsrepubliek
Duitsland en van Frankrijk.
Overeenkomstig de hiervoor uiteengezette methodiek zal in de hoofdstukken VII en VIII een beschrijving worden gegeven van de met het begrip
rechtsbevoegdheid
samenhangende aspecten van de beide rechtsstelsels.
Het opsporen van die aspecten vormt het vooronderzoek voor de rechtsvergelijking in eigenlijke zin. De opzet voIgt enigszins de lijn zoals die
in de analytische hoofdstukken (II tim V) in dee1 A is uitgezet, maar
een volledige congruentie is niet mogelijk aangezien het onderwerp
zoveel mogelijk binnen de eigen systematiek van het bestudeerde rechtsstelsel zal worden geplaatst, WeI zijn ten behoeve van de consistentie
van de behandeling van het onderwerp de in hoofdstuk I (paragraaf
1.2.2) geformuleerde uitgangspunten gevolgd. Als vertrekpunt is genomen
het bestuursrecht vanuit de invalshoek van het bestuurlijk organisatierecht. Onderzocht wordt welke rechtssubjecten
in het bestuursrecht
zelfstandige dragers van rechten en plichten kunnen zijn. De rechtssubjecten die tot de bestuursorganisatie behoren, kunnen rechtsbevoegdheid
bezitten. Daarvan is sprake als zij de rechtspositie van derden kunnen
bepalen. De zelfstandigheid blijkt onder andere uit de positie van de
publiekrechtelijke
rechtssubjecten in rechtsbetrekkingen
en in bestuursrechtelijke geschillen, Deze uitgangspunten vormen tevens een begrenzing
van het te onderzoeken onderwerp.
In hoofdstuk IX komt de rechtsvergelijking in eigenlijke zin aan de orde.
Uit de beschrijvende hoofdstukken van het bestuurlijk organisatierecht in
de Bondsrepubliek Duitsland en in Frankrijk zuIlen conclusies worden
getrokken die kunnen worden vergeleken met de Nederlandse stelsel.
Daarbij kan worden bezien of de Nederlandse ontwikkeling op dit punt
onder de invloed van vreemde rechtsstelsels heeft gestaan, of de problemen vergelijkbaar zijn en of de in de vreemde rechtsstelsels gekozen
oplossingen mogelijk toepasbaar zijn in het Nederlandse systeem.
Door de keuze van het onderwerp en de twee rechtsstelse1s vindt er al
een beperking van de rechtsvergelijking plaats. Een andere beperking is
gelegen in de totstandkoming van het beschrijvende vooronderzoek. Dit
is uitsluitend gebaseerd op literatuurstudie,
waarbij de bronnen -ten
behoeve van een zuivere begripsvorrning- in de taal van het vreemde
rechtsstelsel zijn geraadpleegd. In de navolgende tekst worden de belangrijkste begrippen daarom in eerste instantie onvertaald weergegeven.
Sauveplanne heeft de stelling geponeerd dat, mogelijke uitzonderingen
daargelaten, een goede rechtsvergelijker geen perfectionist is, en een
perfectionist geen goede rechtsvergelijker kan zijn. Hij merkt daarbij op
dat de rechtsvergelijking juist tot bloei is kunnen komen doordat de
rechtsvergelijkers
hebben aangedurfd genoegen te nemen met "prima
facie" materiaal; soms zijn zij daarbij te gemakkelijk en te oppervlakkig
te werk gegaan, hetgeen ongetwijfeld tot misgrepen heeft geleid. De
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rechtsvergelijking zou echter verdorren als in het andere uiterste zou
worden vervallen door een perfectie na te streven die zelden of nooit
kan worden bereikt. Waar het bij rechtsvergelijking om gaat is bet
vinden van een evenwicht tussen enerzijds een betamelijke mate van
zorgvuldigheid, anderzijds het aanvaarden van tekortkomingen als aan
rechtsvergelijkend werk inherent.? In bet navolgende is getracht dat
evenwicht niet uit het oog te verliezen, hoewel de nadruk op de eis van
zorgvuldigheid is gelegd.
Een passend slot van deze inleiding vormt een citaat van Constantinesco:
"seule la connaissance directe des questions rnethodologiques, obtenue par
l'experience personnelle dans l'application de la methode comparative,
peut mettre en lumiere les veritables problemes methodologiques.l''

9 JJ. Sauveplanne, a.w., bIz. 38.
10 Dit citaat wordt aangehaald door D. Kokkini-Iatridou, a.w. 1985, biz. 2. Het is ontleend aan Constantinesco, Traite de Droit Compare, deellI (1974), biz. 21.
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HOOFDSTUK

VII

RECHTSBEVOEGDHEID
BESTUURSRECHT

IN HET DUITSE

VII. 1

Plaats van bet bestuurlijk organisatierecbt in bet Duitse bestuursrecbt

VIl.l.l

Bestuursrecht

en bestuurlijk organisatierecht

Het Duitse bestuursrecht kan vanuit verschillende invalshoeken worden
bestudeerd. In de literatuur vinden we een materiele, een organisatorische en een formele benadering.! Vanuit de materiele benadering wordt
het bestuur vaak negatief omschreven. Otto Mayer definieerde Verwaltung als "Tatigkeit des Staates, die nicht Gesetzgebung oder Justiz ist."
In positieve zin kan daaronder worden verstaan de uitvoering en vormgeving van gemeenschapsaangelegenheden
in gebondenheid aan normen
door behartigers van het algemeen belang. Het bestuur in organisatorische zin is het geheel van overbeidsinstanties
dat belast is met de
uitvoering van het bestuur in rnateriele zin. Onder bestuur in formele zin
kan worden verstaan bet gebeel van activiteiten van het bestuur in
organisatorische zin. Daar zijn regering, wetgeving en recbtspraak bij
inbegrepen.
In het kader van deze studie is met name de organisatoriscbe benaderingswijze van het bestuursrecbt van belang. Het doel is immers, te
onderzoeken
welke overbeidsinstanties
als zelfstandige dragers van
publiekrechtelijke rechten en plichten kunnen worden aangemerkt. Daarbij geldt de beperking dat uitsluitend wordt gekeken naar bestuursbevoegdbeden; wetgeving en rechtspraak worden dus niet in de beschouwing betrokken.
Het bestuurlijk organisatierecht in ruime zin kan worden verdeeld in
twee relatief zelfstandige gebieden. In de eerste plaats bet recht dat
betrekking beeft op de bestuursorganisatie
in zakelijke zin, als het
geheel van overheidsinstanties
(Behordenorganisationsrecht), Voorts kan
daar mede onder worden begrepen het recht dat betrekking heeft op de
bij deze instanties werkzame personen (Dienstrecht).2
Deze laatste vorm wordt echter meestal als een afzonderlijke materie
behandeld en niet bij het bestuurlijk organisatierecht ondergebracht. Ook
hier zal de aandacht zich beperken tot het bestuurlijk organisatierecht
1

Deze benaderingswijze

2

recht, Athenaum Verlag 1982, bIz. 37
Ernst Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts,
neubearbeitete Auflage 1973, biz. 431.

wordt beschreven

door H.P. Bull, Allgemeines
Band

Verwaltungs-

I, Allgemeiner

Teil, 10.,
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in enge zin, dus exclusief bet Dienstrecht.
In de theorie van het Duitse bestuursrecht werd tot voor kort nog geen
vaste plaats ingeruimd voor bescbouwingen over het bestuurIijk organisatierecht. Ben verklaring hiervoor is niet moeilijk te vinden. In een
rechtsstaat richt de aandacht zieh vooral op het materiele bestuursrecht
dat de rechtsbetrekkingen
tussen bestuur en burger regelt. Het bestuurlijk organisatierecht mist een rechtstreekse werking naar de burger toe.
Otto Mayer deelde het organisatiereeht daarom in bij het staatsrecht,
dat de inrichting en samenstelling van de bestuursorganisatie regelt.I
Om de ontwikkelingen in de bestuursrechtelijke theorie te kunnen aangeven, dient het hiervoor gestelde nader te worden toegelicht. 4 In de
eerste plaats moet worden gewezen op de relativiteit van het klassieke
onderscheid tussen materieel en formeel recht. De eerste categorie zou
uitsluitend bestaan uit regels die van toepassing zijn op de betrekkingen
tussen rechtssubjecten, de tweede categorie zou dan regels bevatten die
op organisatierechtelijke
aspecten betrekking hebben. Dit strikte onderscheid gaat echter niet op. Vanuit het gezichtspunt van de burger worden procesrechtelijke
regels als formeel recht beschouwd, terwijl de
reehter deze regels tot de categorie materieel recht rekent. Afhankelijk
van degene die de regel beoordeelt, kan deze dus tot beide categorieen
behoren. Ook organisatiereehtelijke regels kunnen doorwerken in reehtsbetrekkingen
tussen bestuur en burger. Met gebruikrnaking van het
onderscheid tussen materieel en formeel recht is het daarom niet mogelijk om aan het bestuurlijk organisatierecht een zelfstandige positie toe
te kennen.>
In de tweede plaats kan de gegeven verklaring voor de geringe aandacht
voor het bestuurlijk organisatierecht nader worden geanalyseerd. De belangrijkste oorzaak hiervan is gelegen in de door lellinek en Laband
aangehangen
"Impermeabilitatstheorie",
waarin het rechtskarakter
aan
regels die betrekking hebben op de bestuurlijke organisatie werd ontzegd.
Zij verwoordden dit als volgt: "Regeln dagegen, die sich innerhalb der
Verwaltung selbst halten, die in keiner Richtung einer aul3erhalb derselben stehenden Subjekte Beschrankungen
auferlegen oder Befugnisse
einraumen, ihm nichts gewahren und nichts entziehen, ibm nichts gebieten und nichts verbieten, sind keine Rechtsvorschriften"." Deze theorie
heeft veel van zijn waarde verloren, zoals later zal blijken bij de bespreking van de rechtsbetrekkingen in het Innenrecht en het AuI3enrecht.
Verder kan worden gewezen op de ontwikkeling van de bestuursrechtelij3
4

5
6

Zie verwijzing in noot 2.
Tenzij anders vermeld, is deze toelichting in hoofdzaak gebaseerd op Friedrich E.
Schnapp, Dogmatische Uberlegungen zu einer Theorie des Organisationsrechts,
AoR
105 (1980), biz. 244-278.
Zie ook Norbert Achterberg, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2., vollig neubearbeitete
und erweiterte Auflage ,C.F. Muller Juristischer Verlag, Heidelberg 1986, biz. 227.
Het citaat van Georg Jellinek en Paul Laband is ontIeend aan de beschouwing over
Rechtsverhaltnisse
des Innenbereichs, door Hans Heinrich Rupp, Grundfragen der
heutigen Verwaltungsrechtslehre,
Mohr, Tubingen 1965, biz. 19.
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ke rechtsbescherming, waarbij de beschikking de centrale plaats inneemt.
Daarbij speelt de vraag hoe een publiekrechtelijk rechtssubject de bevoegdheid heeft verkregen om een beschikking te nemen, een ondergeschikte rol. Tot slot blijkt dat de dogmatische visie van de staat als
rechtspersoon, zoals die hierna nog zal worden toegelicht, pas Iaat
verder is uitgewerkt. Dit alles heeft tot gevolg dat de rechtsnormen die
betrekking hebben op het "Innenbereich" niet met dezelfde intensiteit
zijn uitgewerkt als de normen die betrekking hebben op het "AuBenbereich".
In het moderne bestuursrecht is hierin echter een verandering opgetreden. De toe name van de bestuurswerkzaamheden
-naar aard en omvangten gevolge van ontwikkelingen op sociaal en economisch terre in heeft
gevolgen voor de bestuurIijke organisatie. Nieuwe bestuurlijke taken
moe ten worden ondergebracht bij bestaande organisaties of er moeten
nieuwe organisaties worden gecreeerd, waarbij soms aansluiting wordt
gezocht bij privaatrechteIijke
organisatievormen.
Deze ontwikkelingen
verklaren de toegenomen belangstelling in het bestuursrecht voor het
bestuurlijk organisatierecht. Het bestuurlijk organisatierecht dient immers
ook de rechtszekerheid en de eenheid bij de toepassing van het materiele
recht. In de moderne handboeken zijn hier dan ook beschouwingen aan
gewijd,"
Van grote betekenis voor de ontwikkeling van de dogmatiek van het
bestuurlijk organisatierecht zijn de geschriften van Hans J.Wolff die in
1933 de grondsiag legde in "Organschaft und juristische Person" en die
dit in 1962 verder uitwerkte in "Verwaltungsrecht II". In deze geschriften worden rechtstheoretische en dogmatische beschouwingen gewijd aan
organisatorische samenwerkingsverbanden
en aan organisatierechtelijke
begrippen. De belangrijkste uitgangspunten, die bij kunnen dragen tot
het inzicht in het bestuurlijk organisatierecht, kunnen ais voIgt worden
samengevat.f
Het orgaanbegrip wordt duidelijk onderscheiden van de natuurlijke personen die als orgaan kunnen handelen. Daartoe wordt een orgaan aangeduid
als een vertegenwoordiger
van de rechtspersoon, waar het deel van
uitmaakt. Het orgaan oefent weI bevoegdheden uit, maar deze worden
aan de rechtspersoon, bij voorbeeld de staat, toegerekend. Het orgaan is
een gemstitutionaliseerde
entiteit, bestemd tot de uitoefening van be7

8

Behalve de reeds in de noten 1, 2 en 5 vermelde werken kunnen nag worden genoemd:
Hans-Uwe Erichsen und Wolfgang Martens, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Walter de Gruyter Berlin 1983;
Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Miinchen 1986;
Hans J.Wolff und Otto Bachof, Verwaltungsrecht II, 4. Auflage. C.H.Beck'sche
Verlagsbuchhandlung Miinchen 1976.
De sarnenvatting is gebaseerd op Ernst-Wolfgang Bockenforde, Organ, Organisation,
juristische Person, in zijn bijdrage aan Fortschritte des Verwaltungrechts, Festschrift fiir Hans J. Wolff zurn 75. Geburtstag, Munchen 1973,biz. 269 e.v.
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voegdheden op naam van de recbtspersoon. De daadwerkelijke uitoefening
vindt plaats door natuurlijke personen, de Organwaltem. De verbouding
tussen Organ en Organwaltern wordt als een recbtsbetrekking gezien.
Hiervoor wordt bet begrip "Innenrechtsverhaltnis" gebruikt, waarbij zowel
bet Organisationsrecbt als het Dienstrecbt een rol kunnen spelen. Op een
aantal van de bier genoemde punten zal in de volgende paragrafen dieper
worden ingegaan.
Hier wordt besloten met de omschrijving die Wolff van bet organisatierecht beeft gegeven. Hij vat bet samen als "das Recht der Schaffung von
Organen, ibrer innerer Struktur, ihrer Rechtsstellung, ibrer Beziehungen
untereinander
und ihres Verfahren sowie das Recht der Berufung von
Menschen zur Ausubung der Organ-Funktionen und ihrer diesbezuglichen
Stellung nebst dem der Bereitstellung der von ihnen benotigten sachlichen Mittel"9.
VIL1.2

Uitgangspunten

en ontwikkelingen

Ook de door Wolff ingezette ontwikkeling met betrekking tot de dogmatische onderbouwing van het organisatierecht staat onder invloed van de
tijd. Het centrale uitgangspunt van het door hem ontwikkelde begripssysteem is de juridische kwalificatie van de staat als rechtspersoon. De
oorsprong van deze theorie gaat terug naar 1837 toen Albrecht dit
uitgangspunt voor het eerst formuleerde.l" Binnen deze theorie wordt
een orgaan dan gezien als vertegenwoordiger
van de rechtspersoon.
Orgaan en rechtspersoon zijn op deze wijze onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
De praktische betekenis van deze juridische constructie is het duidelijkst
in het vermogensrecht. Door het handelen van een orgaan wordt het
vermogen van de rechtspersoon verbonden. Het toerekeningspunt is de
Rechtstrager en niet het orgaan als Rechtswalter.
In de erkenning van de staat als rechtspersoon in het publiekrecht
worden twee voordelen gezien. In de eerste plaats wordt hierin de
juridische aanduiding gezien van de staat als lichaam met een machtspositie. Voorts biedt het de mogeJijkheid om de betrekking tussen staat en
burger -een betrekking tussen twee personen- als rechtsbetrekking
op
te vatten en daar de systematiek en dogmatiek van het publiekrecht op
te bouwen.U
In een vanuit het burgerlijk recht ontwikkeld rechtssysteem is de
rechtspersoonlijkheid
van de staat onmisbaar voor deelname aan het
rechtsverkeer evenals voor de directe aanspraak van burgers voor schade
ten gevolge van bestuurshandelen. Voor het bestuurlijk organisatierecht
moet de waarde van deze constructie echter niet overschat worden.
9 H.J. Wolff, a.w. noot 4, biz. II.
10 De verwijzing naar Albrecht vindt o.a. plaats bij Forsthoff, a.w., bIz. 49 en BeckenIorde, a.w. bIz. 273. W.E. Albrecht tiber Maurenbrechers Grundztige der deutschen
Staatsrechts in den Gettinger gelehrten Anzeigen 1837,S. 1489.
11 E. Forsthoff, a.w., bIz. 49.
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Bockenforde bekritiseert de opvatting dat het begrip rechtspersoon geschikt is om de bestuurlijk organisatie als een eenheid aan te duiden.
Ook binnen een rechtspersoon kunnen organen rechten en plichten ten
opzichte van elkaar uitoefenen. Zij bandelen dan niet als vertegenwoordigers van die recbtspersoon maar als zelfstandig recbtssubject. Het
handelen wordt dan aan het orgaan zelf toegerekend. De constructie dat
uitsluitend een recbtspersoon toerekeningspunt voor bet handelen van
een orgaan kan zijn, is voor de Innenrechtsverhiiltnis daarom ontoereikend. Wolff zoekt hier een uitweg door het begrip "Zwischen-Trager" te
introduceren. Moeilijkheden ontstaan ook als een organisatie, die als
rechtspersoon
wordt voorgesteld,
bestaat uit eenheden
die zelf
rechtspersoon zijn, bij voorbeeld een gemeente bij de uitvoering van
medebewindstaken. In dit voorbeeld zou de gemeente zelf toerekeningssubject zijn. In de terminologie van Wolff zou hier moe ten worden
gesproken van organen van de rechtspersoon staat. Omdat niet de staat
maar de gemeente toerekeningssubject is, is de terminologie Diet bruikbaar. Wolff komt hier met het nieuwe begrip "Glieder" van de staatsorganisatie.V
Het begrip recbtspersoon in de hiervoor gebruikte betekenis is geschikt
om een vermogensrechtelijke
zelfstandigheid aan te geven. Het vormt
echter niet het onderscheidend criterium tussen (onzelfstandige) organen
en (zelfstandige) organisaties. Een aantal moeilijkheden dat de overname
van een in oorsprong privaatrechtelijk begrip kan opleveren, is reeds
gebleken. Met betrekking tot het orgaanbegrip heeft dan ook een verandering van de oude zienswijze plaatsgevonden. Bockenforde ziet een
orgaan niet meer als vertegenwoordiger van een rechtspersoon, maar als
een zelfstandige handelingseenheid binnen een organisatie. De staat moet
in deze visie worden gezien als een georganiseerd samenwerkingsverband.
Zoals reeds eerder opgemerkt, is de rechtspersoonlijkheid uitsluitend van
belang voor beantwoording van de vraag welke organisaties vermogensrecbtelijk zelfstandig rechtssubject zijn. Een recbtsbevoegdbeid
in bet
publiekrecht kan zonder en onafhankelijk van de rechtspersoonlijkbeid
bestaan. Voor de publiekrechtelijke zelfstandigheid wordt ter onderscheiding van de recbtspersoonlijkheid
de term Teilrechisfahigkeit gebruikt.
Deze is altijd relatief, afbankelijk van de aard en de omvang van de
toegekende bevoegdheden.
Op de aard en omvang van de bevoegdheden van de verschillende publiekrechtelijke rechtssubjecten en op de bevoegdbeidsuitoefening
zal in
de volgende paragrafen worden ingegaan .

12 E.W. Bockenforde,

a.w., biz. 277

C.Y.
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Vll2

Verwaltungstrager

VII.2.1

Publiekrechtelijke bevoegdheid

Als in het Duitse bestuursrecht over staat of bestuur in organisatorische
zin wordt gesproken, dan worden deze bewoordingen gebruikt als een

verzamelbegrip voor organisaties en subjecten die publiekrechtelijke
bevoegdheden bezitten. De bezitters van publiekrechtelijke bevoegdheden
worden aangeduid met de term Verwaltungsttiiger. Voordat tot een
bespreking zal worden overgegaan van de rechtssubjecten die als Verwaltungstrager kunnen worden aangemerkt, zal eerst aandacht worden
besteed aan het begrip publiekrechtelijke bevoegdheid en aan een aantal
termen die in het bestuurlijk organisatierecht veelvuldig voorkomen.
Een Verwaltungstrager is toerekeningssubject voor de uitoefening van
publiekrechtelijke bevoegdheden. Om het rechtssubject als publiekrechtelijk te kunnen kwalificeren, is het van belang om de bevoegdheidsuitoefening te onderscheiden in een privaatrechtelijke en een publiekrechtelijke vorm. Ter aanduiding van dit onderscheid komen in de literatuur
verschillende theorieen voor.13 Deze kunnen in het kort als volgt worden
gekarakteriseerd:
a.
De Interessentheorie. Hierbij is het van belang of een publiekrechtelijk rechtssubject bij de bevoegdheidsuitoefening openbare belangen (offentliche Interessen) behartigt. Dit is echter nog niet
voldoende om de bevoegdheidsuitoefening als publiekrechtelijk te
kwalificeren omdat bij de behartiging van openbare belangen ook
van het privaatrecht gebruik wordt gemaakt.
b.
De Subjektionstheorie (Subordinationstheorie). In deze theorie
wordt ervan uitgegaan dat bij publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening de ondergeschiktheid kenmerkend is, terwijl in het privaatrecht de gelijkwaardigheid kenmerkend is. Er zijn echter ook
publiekrechtelijke overeenkomsten (offentlichrechtliche Vertrage)
waarbij de gelijkwaardigheid kenmerkend is.
c.
De Zuordnungstheorie (Subjekttheorie). Daarin staat de vraag
centraal tot welke rechtssubjecten de rechtsnormen zich richten.
Van een publiekrechtelijke bevoegdheid is dan sprake als de
rechtsnormen zich richten tot dragers van openbaar gezag.
d.
De Wichtigkeitstheorie. In deze, niet vaak genoemde, theorie
worden belangrijke, het gehele maatschappelijke leven aangaande
regelingen als publiekrechtelijk en de gedetailleerde regelingen als
privaatrechtelijk aangemerkt.
e.
De Traditionstheorie. Omdat een scherp onderscheid niet altijd
mogelijk is wordt er in deze theorie van uitgegaan dat de wets13 H.P. Bull, a.w., biz. 73 e.v. noemt de vijf merna behandelde theorieen. Zie ook
E.M.H. Hirsch Ballin, De Bondsrepubliek Duitsland, in: L.Prakke en CAJ.M. Kortmann, Het bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen. Kluwer Deventer 1986.
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toepasser uit traditie een bepaalde keuze maakt, gesteund door de
rechtszekerheid in de rechtspraak.
Een onderscheid tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening is moeilijk in een theorie te verwoorden. Van de bovengenoemde theorieen wordt de Zuordnungstheorie nog als de meest bevredigende wijze van afgrenzing gezien. Ook voor deze studie ligt die keuze
voor de hand omdat een verband wordt gelegd tussen de bevoegdheidsuitoefening en het rechtssubject. Wellicht nog beter zou de door Achterberg voorgestelde Sachwaltertheorie
binnen het kader van dit onderzoek
passen.l+ Deze theorie is opgezet als een definitie van het publiekrecht:
"publiekrecht is het geheel van rechtsnormen die rechtsbetrekkingen
bepalen waarin minstens een der betrokken rechtssubjecten op grond
van een andere, hiertoe legitimerende rechtsbetrekking het algemeen
belang behartigt."
Uit deze omschrijving blijkt duidelijk het verband dat wordt gelegd
tussen de aard van de bevoegdheid en het rechtssubject dat die bevoegdheid uitoefent. Als er sprake is van uitoefening van publiekrechtelijke
bevoegdheden, moeten er rechtssubjecten zijn die als drager van de publiekrechtelijke rechten en plichten kunnen worden aangemerkt. am als
toerekeningssubject
voor het handelen te kunnen worden aangemerkt
dienen de rechtssubjecten Rechtsfahigkeit te bezitten.
Rechtsfahigkeit komt in de eerste plaats toe aan natuurlijke personen.
Daarnaast kan deze echter ook toegekend worden aan rechtspersonen.
Het belangrijkste verschil kan worden aangegeven met behulp van de
begrippen Vollrechtsfiihigkeit
en Teilrechtsfiihigkeit,
Volledige rechtsbevoegdheid wordt in par. 1 BGB aan natuurlijke personen toegekend (ltDie
Rechtsfahigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt").
De regel dat de bevoegdheid slechts zover reikt als deze door de wet
wordt toegekend, geldt in het bijzonder voor rechtspersonen. Hun bevoegdheid wordt beperkt door de taakopdracht. Hoewel er ook rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen zijn, verschilt deze toch
op een aantal punten van de rechtsbevoegdheid van natuurlijke personen.
Rechtspersonen
kunnen geen drager van farnilierechtelijke rechten en
plichten zijn en volgens Art. 19 Abs. 3 GG gelden de grondrechten voor
hen slechts voor zover zij uit hun aard toepasselijk zijn (ltDie Grundrechte gelten auch fur inlandische juristische Personen, soweit sie ihrem
Wesen nach auf diese anwendbar sind"), Voor privaatrechtelijke rechtspersonen, die voornamelijk op economisch gebied werkzaam zijn, gelden
de economisch getinte grondrechten.P Naar de bewoordingen van Art. 19
Abs. 3 GG is deze bepaling ook van toepassing op publiekrechtelijke
14 N. Achterberg, a.w., Par. 1 Rd.nr. 27; Par. 20, Rdnr.54 (vertaling definitie, zie
Hirsch Ballin, a.w. 1986,biz. 85).
15 Niet van toepassing op privaatrechtelijke rechtspersonen zijn bij voorbeeld de
grondrechten genoemd in Art. 2 Abs. 2, Art. 3 Abs. 2, Art. 4, Art. 5, Abs. 3, Art. 6,
Art. 8, Art. 16 GG. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar: Model/MulIer, Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland, 10. Auflage, Heymans Taschenkommentare, biz. 240.
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rechtspersonen.
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de
situatie waarin de staat zich ten opzichte van de burger op grondrechten
wil beroepen en de situatie waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon
zich ten opzichte van de staat op grondrechten beroept. In het eerste
geval wordt het beroep niet mogelijk geacht omdat de grondrechten juist
bedoeld zijn als bescherming tegen ingrepen door de staat (BVerfGE 21,
362). In het tweede geval kan weI een beroep op grondrechten worden
gedaan voor zover de publiekrechtelijke rechtspersonen een zelfstandige
positie ten opzichte van de staat innemen (BVerfG 9.4.1975, 2 BvR
879/77). Of door publiekrechtelijke rechtspersonen een beroep op grondrechten kan worden gedaan, is mede afbankelijk van de aard van de
bevoegdheid. AIs een bevoegdheid in opdracht van de staat moet worden
uitgeoefend is er geen sprake van zelfstandigheid.l''
Uit de bespreking van het toepassingsbereik van Art.19 Abs. 3 GG op
rechtspersonen
blijkt dat een onderscheid kan worden gemaakt tussen
privaatrechtelijke
en publiekrechtelijke
rechtspersonen. AI naar gelang
voor de rechtsbevoegdheid een basis wordt gevonden in het privaatrecht
of in het publiekrecht wordt gesproken over rechtspersonen
naar privaatrecht en rechtspersonen naar publiekrecht.l? Rechtsbevoegdheid
in
het publiekrecht stemt Diet met rechtsbevoegdheid
in het privaatrecht
overeen. In het publiekrecht kan de rechtsbevoegdheid uitsluitend aan
rechtspersonen toekomen en Diet aan natuurlijke personen. Die rechtsbevoegdheid is materieel en ruimtelijk beperkt (Teilrechtsfahigkeit).
Het
begrip rechtspersoonlijkheid,
dat ook gebruikt wordt ter aanduiding van
zelfstandige entiteiten in het publiekrecht, is ontleend aan het privaatrechtelijk begrippenstelseI. Zo is in de voorgaande paragraaf bescbreven
dat ook de staat als rechtspersoon kan worden aangeduid. De privaatrechtelijke herkomst van het begrip verklaart ook waarom de publiekrechtelijke Korperschaften, Anstalten en Stiftungen in het privaatrecht
parallelle verschijningsvormen
kennen. De rechtsbevoegdbeid
in het
privaatrecht en in het publiekrecht vall en niet samen. De rechtsbevoegdbeid in het publiekrecht sluit volgens Forsthoff weI de rechtsbevoegdheid
in het privaatrecht in, maar het omgekeerde gaat niet op.18 In de vorige
paragraaf is echter gebleken dat ook binnen een publiekrechtelijke
rechtspersoon rechtsbetrekkingen
kunnen bestaan. Daaruit rijst de vraag
aan wie dan de rechtsbevoegdheid toekomt, aan de rechtspersoon of aan
de organen van die rechtspersoon. De toekenning van eigen bevoegdheden aan organen geschiedt in het organisatierecht of Innenrecht. Het
onderscheidt zich van het Aufsenrecht, dat de rechtsbetrekkingen
tussen
natuurlijke of rechtspersonen regelt, door een regeling van rechtsbetrekkingen binnen publiekrechtelijke
rechtspersonen.
In het Innenrecht
worden organen als zelfstandige rechtssubjecten
aangeduid. AIs een
16 Zie a.w. noot 15, biz. 24()-241; N. Achterberg, a.w., par. 6, Rndr. 26.
17 H. Maurer, a.w., biz. 4()5.
18 E. Forsthoff, a.w., biz. 484 noemt als voorbeelden de Deutsche Bundesbahn en Deutsche Bundespost, die in het privaatrechtelijk rechtsverkeer wei bevoegd zijn, maar
publiekrechtelijk Anstalten van de Bond zijn.
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orgaan bestuursbevoegdheden
uitoefent, handelt het "naar buiten" als
vertegenwoordiger van de Verwaltungstrager en "naar binnen", dat wil
zeggen in de verhouding tot andere organen, krachtens eigen bevoegdheid. De vraag of organen, de rechtssubjecten in het Innenrecht, ook ten
opzichte van andere organ en rechten geldend kunnen maken zal in paragraaf VII.3.3 worden behandeld.
Als de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden op deze wijze
wordt geanalyseerd, kan daaruit ook een onderscheid worden gemaakt
tussen Auj3enrechtsfiihigkeit en Innenrechtsfiihigkeit.v'
Innenrecht
en
Aul3enrecht zijn echter geen twee volledig van elkaar gescheiden rechtsgebieden met eigen recbtsnormen. Beide vinden irnmers vaak hun grondslag in dezelfde wetten en verordeningen. Het Innenrecht kent daarnaast
echter ook nog eigen rechtsbronnen (Verwaltungsvorschriften
en Geschaftsordnungen). De regels met betrekking tot de bevoegdheidstoedeling
kunnen zowel naar binnen (ten opzichte van andere organen) als naar
buiten (ten opzichte van burgers) werken. Regels kunnen pas in het
Aul3enrecht geeffectueerd worden als er een organisatierechtelijk
"systeem" met de uitvoering wordt belast. Een onderscheid tussen rechtsnormadressaten is ook niet kenmerkend voor het verschil tussen AuBenrecht en Innenrecht. Rechtsregels kunnen zich rich ten tot organen in het
Innenrecht, doch tevens van toepassing zijn op beslissingen die de
burgers rechtstreeks treffen. De gemaakte tweedeling tussen AuBenrecht
en Innenrecht is systematisch-didactisch weI bruikbaar maar juridisch
heeft deze maar een betrekkelijke waarde.20
Binnen de bestuursorganisatie
is een groot aantal rechtssubjecten met
publiekrechtelijke
taken en bevoegdheden belast. Tussen die rechtssubjecten is een duidelijke bevoegdheidsafbakening van belang om competentieconflicten te voorkomen, terwijl het ook voor de burger van belang is
om te weten wie over zijn belangen beslist. Die afbakening wordt aangebracht met behulp van het begrip "Zustandigkeit". Zustandigkeit en het
begrip "Kompetenz" worden meestal als synoniem gebruikt. Door Bull
worden beide begrippen echter onderscheiden. Hij omschrijft competentie
als het onderwerp van de bevoegdheid, dus als de te verrichten taak.21
Anders gezegd: Zustandigkeit betreft de formele kant van de bevoegdheid
en Kompetenz betreft de materiele kant. Dit onderscheid is echter niet
verhelderend. Beide aspecten zullen moeiIijk volkomen gescheiden kunnen
voorkomen. Het zijn twee kanten van dezeIfde medaille.
Het begrip Zustandigkeit komt bij Wolff in twee betekenissen voor.
Materieelrechtelijk
kan het worden opgevat als het toebehoren van een
subjectief recht of een plicht aan een Rechtstrager. Dan is er sprake
van Eigenzustandigkeit, In de organisatierechtelijke
betekenis houdt het
19 Dit onderscheid wordt ook behandeld door Maurer, a.w., biz. 406 en Erichsen J.
Martens, a.w., bIz. 141. Innenrechtsfahigkeit berust o.a. op Art. 93 Abs. 1 Nr. 1
GG, Par. 63, 64 BVerfGG.
20 Zie voor een uiteenzetting mel voorbeelden over de relativiteit van het onderscheid
tussen AuBenrecht en Innenrecht: F. Schnapp, a.w., biz. 250-256.
21 Zie H.P. Bull, a.w., bIz. 91.
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in de toe kenning van bevoegdbeden van een organisatie aan subjecten
die deze bevoegdheden namens de organisatie uitoefenen. Dan is er
sprake van Wahmehmungszustiindigkeit.2"2 In de literatuur worden verschillende invalshoeken onderscheiden.23
a.
De zakelijke Zustandigkeit, die betrekking heeft op de aard van de
toegewezen taken (bij voorbeeld bouwzaken, economische zaken,
onderwijsaangelegenbeden).
b.
De plaatselijke Zustandigkeit, die een ruimtelijke, territoriale
begrenzing van een bevoegdheid inboudt.
c.
De instantiele Zustandigkeit heeft betrekking op de vraag welk
orgaan bevoegd is, als de organisatiestructuur uit meer geledingen
bestaat.
d.
De functionele Zustandigkeit heeft be trekking op de werkverdeling
binnen de bestuursorganisatie.
Als een bepaalde taak valt binnen de Zustandigkeit van een rechtssubject, houdt dit niet in dat het rechtssubject bevoegd is alle middelen aan
te wenden ter vervulling van die taak. Ook hier geldt het beginsel van
wetmatigheid van bestuur. Dit houdt zowel in dat de overheidsorganen
gebonden zijn aan de wet (Vorrang des Gesetzes), als het vereiste dat
een wettelijke grondslag aanwezig moet zijn (Vorbehalt des Gesetzes).
Oorspronkelijk gold dit laatste vereiste uitsluitend voor het bestuurshandelen door middel waarvan inbreuk op vrijheid en eigendom van de
burgers werd gemaakt. Hoewel het vereiste niet uitdrukkelijk in de wet
wordt genoemd, wordt uit Art. 20 Abs. 3 GG (Die vollziehende Gewalt ist
an Gesetz und Recht gebunden) wei afgeleid dat het beginsel geldt. De
werkingsomvang van het beginsel is echter niet aangegeven. In de moderne opvatting van het bestuursrecht wordt het Vorbehalt des Gesetzes
niet aIleen van toepassing geacht op de Eingriffsverwaltung, maar ook op
de Leistungsverwaltung
ais daardoor verplichtingen voor burgers ontstaan.24 De opbouw en struktuur van de bestuursorganisatie
evenals de
toekenning van bevoegdheden van de organen dient op een wettelijke
grondslag te berusten. Hier wordt wei gesproken van "institutionelle
Gesetzesvorbehalt" .25
Bevoegdheden ter vervulling van publiekrechtelijke taken moe ten dus op
de wet (in materiele zin) berusten. Rechtssubjecten kunnen geen nieuwe
bevoegdheden aan zich trekken en overdracht van de bevoegdheid is in
beginsel niet mogelijk. Alleen indien de wet een delegatiemogelijkheid
kent, kan een bevoegdheid aan een ander rechtssubject worden overgedragen. De verantwoordelijkheid voor de bevoegdheidsuitoefening gaat op
de delegataris mee over. Door mandaat wordt de bevoegdheidsverdeling
niet veranderd omdat de verantwoordelijkheid
niet op de mandataris
overgaat. De man dans behoudt het recht tot het geven van aanwijzingen.
Mandaat is wel van belang voor de bevoegdheidsuitoefening.
Immers als
22
23
24
25

228

HJ. Wolff, a.w., biz. 14.
De hier gegeven verdeling is ontleend aan H. Maurer, a.w., biz. 422.
H.P. BuU, a.w. biz. 136-137, 143.
H. Maurer, a.w., biz. 91.

een bevoegdheid krachtens mandaat wordt uitgeoefend, dan is het voor
de toerekenbaarheid van de handeling van belang om het oorspronkelijk
bevoegde orgaan aan te spreken.P'
VII.2.2

Organisatierechtelijke

begrippen

Voor de uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheden, zoals hiervoor ornschreven, moeten er instituties zijn waaraan deze bevoegdheden
geheel of gedeeltelijk worden toebedeeld. In deze paragraaf zullen een
aantal organisatierechtelijke begrippen worden besproken, die betrekking
hebben op de subjecten en natuurlijke person en die de publiekrechtelijke
bevoegdheden uitoefenen. Ter aanduiding van een organisatorische eenheid binnen het bestuur wordt vaak het begrip Stelle gebruikt. Het
begrip vormt het basiselement in iedere organisatie en houdt een taaken werkomvang in van een abstracte entiteit. Deze blijft dus gehandhaafd bij wisseling van personen. In de volgende geleding van de organisatie worden verschillende Stellen tot een eenheid samengebracht, die
dan wordt aangeduid met het begrip Amt. Het begrip Amt kan in verschillende betekenissen worden gebruikt. In de organisatierechtelijke
betekenis moet het worden begrepen als een zekere institutionele positie
binnen de bestuursorganisatie met een eigen taken- en bevoegdhedenpakket. Het begrip wordt sorns ook gebruikt ter aanduiding van een dienst
(bij voorbeeld Finanzamt). In ambtenaarrechtelijke
zin heeft het begrip
Amt betrekking op de aard van het dienstverband, onafhankelijk van de
taken. Dit wordt geregeld in het Dienstrecht. De natuurlijke persoon die
het Amt bekleed, wordt Amtswalter genoemd. In de regel bestaat ieder
Amt maar uit een Amtswalter. Deze staat in een dienstbetrekking tot
zijn werkgever en in een organisatierechtelijke
betrekking tot de Verwal tungstrager, 27
In paragraaf
VII.2.1 is reeds gesteld dat een Verwaltungstrager
rechtsbevoegd is, maar niet handelingsbevoegd. Voor de handelingsbevoegdheid wordt gebruik gemaakt van de begrippen Organ en Organwalter. Iedere organisatie heeft een aantal taken. Een zekere geleding in die
taken vormt de grondslag voor iedere organisatie (Aufgabengliederungsplan). Die taken en bevoegdheden worden toebedeeld aan intra-organisationele subjecten: de organen. Organen zijn dus door het recht gecreeerde subjecten die bevoegdheden van de Verwaltungstrager
uitoefenen.
Organen hebben geen eigen bevoegdheid, maar uitsluitend Wahrnehmungszustandigkeit, Een uitzondering op deze regel geldt in het Innenrecht,
waarin
organen
zelf als toerekeningssubject
kunnen
worden
De theoretische grondslag voor beschouwingen over delegatie en mandaat ligt in
het werk van H. Triepel, Delegation und Mandat im offentlichen Recht, 1942.
27 De beschouwing over Stelle en Amt is ontleend aan H.P. Bull, a.w. biz. 88-89. In de
literatuur worden de begrippen niet altijd in een gelijkluidende betekenis gebruikt.
Stelle wordt wel gebruikt ter aanduiding van een bevoegdhedencomplex, terwijl Amt
dan een meer ambtenaarrechtelijke betekenis heeft. Zie H.J. Wolff, a.w., biz. 31.
26
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aangernerkt.P'
Het orgaanbegrip is niet kenmerkend voor het bestuurlijk organisatierecht. Ook privaatrechtelijke
rechtspersonen kennen immers organen.
Hetgeen hier over bestuursorganen wordt opgemerkt, zou derhalve ook
naar het privaatrecht getransformeerd kunnen worden. Het orgaanbegrip
dient om de systematische en functionele samenhang binnen de bestuursorganisatie aan te geven. De organen van een Verwaltungstrager,
die de hun toegewezen taken en bevoegdheden uitoefenen, hebben een
institutioneel en een functioneel kenmerk. Het eerste houdt in dat het
orgaan weliswaar een onderdeel is van de Verwaltungstrager, maar dat
het binnen een organisatie een zelfstandige positie inneemt ten opzichte
van andere organen. Het orgaan is geen zelfstandige rechtspersoon, maar
een deel daarvan. Organ en bestaan onafhankelijk van het wisselen van de
natuurlijke personen, de Organwalter, die een functie binnen dat orgaan
bebben. Het functionele kenmerk van het orgaan boudt in dat bet orgaan
beschikt over Wahrnehmungszustandigkeit,
Een orgaan is een gemstitutionaliseerd subject met een eigen kring van taken en bevoegdheden,
waarvan de uitoefening wordt toegerekend aan de Verwaltungstrager.
Het begrip Amt en het begrip Organ zijn niet synoniem. Beide begrippen
staan in bet organisatierecht
voor de aanduiding van een zelfstandig
gebeel van taken en bevoegdbeden. Een Organ is echter niet, zoals een
Amt, een zuiver intern zelfstandige entiteit. Een orgaan treedt ook naar
buiten toe zelfstandig op. Een Amt is meestal een functie toegespitst op
een per soon, terwijl een Organ een functie voor meer personen is (Amten die samen een Organ kunnen vormen). In de wetgeving en de bestuurspraktijk wordt het begrip Organ nauwelijks gebruikt. Het centrale
begrip in bet bestuurlijk organisatierecht is het begrip "Behorde". Het
kenmerkend verschil met bet orgaanbegrip is dat een Behorde een "orgaan" vormt van een drager van publiekrecbtelijke bevoegdheden, terwijl
een Organ ook bij privaatrechtelijke rechtspersonen kan voorkomen.
Door het Bundesverfassungsgericht
is het begrip Behorde omschreven als
"eine in den Organismus der Staatsverwaltung eingeordnete, organisatorische Einheit von Personen und sachlichen Mittel, die mit einer gewissen
Selbstandigkeit ausgestattet dazu berufen ist unter offentlicher Autoritat
fur die Erreicbung der Zwecke des Staates oder vom ibm geforderter
Zweck tatig zu sein".29
De afbakening van bet begrip is afhankelijk van de wijze waarop men de
Behorde belicht. In organisatorische zin zijn het alle binnen de bestuurlijke hierarchic bestaande organen en de organen van de daar buiten
staande Verwaltungstrager, In functionele zin zijn het alle organen die
bestuursbevoegdheden
"naar buiten" uitoefenen.
Binnen deze functionele ornscbrijving past de definitie in par. 1 Abs. 4
28

29
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Zie hiervoor Bockenforde, a.w. biz. 274 e.v.; Erichsen und Martens, a.w., biz. 557.
Het verschil tussen Eigenzustandigkeit
en Wahrnehmungszustandigkeit
is reeds besproken in paragraaf VII.2.l.
Deze omschrijving wordt aangehaald door Erichsen und Martens, a.w., biz. 558,
BVerfGE, 10,20,48.

VwVfG: "Behorde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben
der offentlichen Verwaltung wahrnimmt." Deze ruime begripsomschrijving
wordt door de wetssystematische samenhang ingeperkt. Het Verwaltungsverfahrensgesetz heeft namelijk aileen betrekking op bestuurshandelen
dat bestaat uit het geven van beschikkingen (Verwaltungsakte)
en het
aangaan van publiekrechtelijke
overeenkomsten
(offentlichrechtliche
Vertrage). Daarnaast kan er ook over Behorde worden gesproken als het
gaat om de uitoefening van andere bestuursbevoegdheden
met een werking naar buiten toe (bij voorbeeld Realakte). Als er uitsluitend sprake
is van bevoegdheden die alleen in het Innenrecht werken, dan kan een
orgaan niet als Behorde worden aangemerkt.V Een Behorde is dus een
orgaan met publiekrechtelijke bevoegdheden die in het AuBenrecht kunnen worden uitgeoefend. Evenals organen van rechtspersonen zijn Behorden in het algemeen niet rechtsbevoegd, maar alleen handelingsbevoegd.
Deze regel geldt wederom uitsluitend in de theorie waarin Behorden
worden gezien als vertegenwoordiger van de Verwaltungstrager.
In deze theorie, zoals die door Wolff wordt aangehangen, kunnen rechtspersonen in het publiekrecht geen Behorden zijn, maar uitsluitend Behorden hebben. Omdat Behorden niet rechtsbevoegd zijn, kunnen er geen
privaatrechtelijke
rechtsbetrekkingen
tussen Behorden van dezelfde
rechtspersoon bestaan. Publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen
zijn echter
wel mogelijk.l! Strikt genomen zou hiervoor niet het beg rip Behorde
mogen worden gebruikt omdat de rechtsbetrekking
niet naar buiten
werkt.
De onzelfstandige positie van een Behorde blijkt ook uit het feit dat
deze geen rechten en plichten jegens de rechtspersoon heeft. Het begrip
Organpersonlichkeit
om een zelfstandige positie van Behorde te kunnen
karakteriseren wordt dan ook in de literatuur verworpen.V
Bij de uitoefening van bestuursbevoegdheden treedt noch de Organwalter,
noch de Verwaltungstrager als rechtssubject op. Het is de Behorde die
een beschikking afgeeft of die een bestuurshandeling verricht.P Daaruit
blijkt dat de Behorde publiekrechtrechtelijk
zelfstandige bevoegdheden
heeft. Die zelfstandigheid zal ook blijken bij de bespreking van de Parteifahigkeit (in paragraaf VlI.3.3.).
VII.2.3

Unmittelbare

en mittelbare Staatsverwaltung

In het voorgaande is de theorievorming met betrekking tot de posrtie
van de staat (bond en landen) als Verwaltungstrager besproken. Daarbij
is ook aandacht besteed aan de subjecten die namens de staat aan het
rechtsverkeer deelnemen (Behorden). Op een enkele plaats kwam ook
30 H. Maurer, a.w., biz. 418.
31 H.J. Wolff, a.w., biz. 85, zet zich uitdrukkelijk af tegen de theorie waarin andere
subjecten dan organen van rechtspersonen als Behorden worden aangemerkt.
32 Zie de hieraan gewijde beschouwingen in Forsthoff, a.w., bIz. 447 e.v. Het begrip
Organpersonlichkeit
is terug te voeren op de door Gierke ontwikkelde theorie.
33

H. Maurer, a.w., biz. 420-421.
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reeds ter sprake dat er in het publiekrecht Verwaltungstrager zijn die
niet binnen de geleding van de staatsorganisatie passen (Korperschaften,
Anstalten en Stiftungen). Deze categorie zal in de volgende paragraaf
worden besproken. Tussen de be ide hiervoor genoemde categorieen Verwaltungstrager wordt in de literatuur een begripsmatig verschil aangebracht, dat thans aan de orde zal worden gesteld.P' Het belang van het
onderscheid zal ook nog blijken bij de beschouwing over de bevoegdheidsuitoefening.
Indien er sprake is van een bevoegdheidsuitoefening waarbij de staat als
Verwaltungstrager is betrokken, wordt dit aangeduid als unmittelbare
Staatsverwaltung. Vindt er daarentegen bevoegdheidsuitoefening plaats
door zelfstandige dragers van bestuursbevoegdheden, die niet passen
binnen de geleding van de staat, dan wordt gesproken over mittelbare
Staatsverwaltung.

Bij unrnittelbare Staatsverwaltung wordt het bestuurshandelen aan de
staat toegerekend, zonder dat er een andere rechtspersoon bij betrokken
is. Bij rnittelbare Staatsverwaltung worden publiekrechtelijke bevoegdheden binnen een beperkte omvang (Teilrechtsfahigkeit) door andere publiekrechtelijke rechtspersonen uitgeoefend. Deze zijn ook zelf het
toerekeningssubject.
Het onderscheid tussen unrnittelbare en rnittelbare Staatsverwaltung ter
aanduiding van de toerekeningssubjecten voor de publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening kan echter problemen opleveren.F' Indien een
gemeente handelt namens de staat (Auftragsverwaltung), is er sprake van
unmittelbare Staatsverwaltung. Daarnaast heeft een gemeente ook eigen
bevoegdheden, waarvoor zijzelf het toerekeningssubject is (Selbstverwaltung). Dan moet het handelen als rnittelbare Staatsverwaltung worden
aangeduid. Een consequentie van dit onderscheid blijkt bij de uitoefening van toezicht. In het eerste geval kan er zowel recht- als doelmatigheidstoezicht (Fachaufsicht) plaatsvinden, terwijl in het tweede geval
uitsluitend rechtmatigheidstoezicht (Rechtsaufsicht) kan worden uitgeoefend. Bij de bespreking van de verschillende vormen van publiekrechtelijke rechtspersonen in de volgende paragraaf en in paragraaf Vll.3.2.
waarin het toezicht wordt besproken, zal dit blijken. Een totaaloverzicht
van rechtsbevoegde subjecten en Verwaltungstrager wordt door Maurer in
het onderstaande schema geboden.F'

34 Het begripsmatig onderscheid, zoals mer besproken, komt voor bij Forsthoff, a.w.,
Par. 25; Wolff, a.w., Par. 75.
35 N. Achterberg, a.w., biz. 131, 146;H.P. Bull, a.w., blz, lO(l
36 Het schema is van H. Maurer, a.w., biz. 409.
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VII.2.4

(mit hoheitlichen Befugnissen)

De publiekrechtelijke

Stiftungen

Beliehener

mittelbare
Staatsverwaltung

rechtspersonen

Uit het voorgaande is gebleken dat van mittelbare Staatsverwaltung kan
worden gesproken als de staat (bond en landen) haar taak niet door
middel van eigen Behorden uitoefent. De bevoegdheden worden dan
toegekend aan rechtens zelfstandige organisaties. De kring die daarvoor
in aanmerking komt is beperkt tot Korperschaften, Anstalten en Stiftungen. Deze worden in Par. 89 BGB, waarin de aansprakelijkheid voor bet
handelen van organen is geregeld, met name genoemd. Als in de wet van
publiekrechtelijke Korperschaften wordt gesproken, worden daarmee altijd
rechtspersonen
aangeduid. Anstalten en Stiftungen .naar publiekrecht
behoeven niet altijd rechtspersoonlijkheid te bezitten.37 Om duidelijk te
maken dat deze laatsten soms weI rechtspersoonlijkheid bezitten worden
ze begripsmatig onzuiver als Korperschaften aangeduid. De drie begrippen
worden in dit kader echter gebruikt om aan te geven dat bet om publiekrecbtelijk zelfstandige organisatievormen
gaat die een onderdeel
uitmaken van de mittelbare Staatsverwaltung. Een bijzondere figuur die
belast kan zijn met de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden
vormt nog de Beliehene.38
De Verwaltungstrager
binnen de staatsorganisatie
(bond, landen en
gemeenten) zijn Gebietskorperschaften.
Deze gebiedscorporaties hebben
op hun eigen territoir zeer omvangrijke bevoegdheden, die slechts begrensd worden door de bevoegdheden van hogere en lagere corpora ties
(Allzustandigkeit), De andere Korperschaften en ook de Anstalten en
37

38

Een bespreking van "nichtrechtsfahige
offentlich-rechtlicbe
Verbande" wordt door
Werner Weber gegeven in het Festschrift fur Hermann JahrreiB zum SO. Geburtstag,
Carl Heymans Verlag 1974, biz. 323 e.v.
Beschouwingen
over deze publiekrechtelijke
rechtspersonen
komen o.a. voor bij
Maurer, a.w., biz. 451 e.v.; Forsthoff, a.w., bLz. 485 e.v.; Erichsen, a.w., biz. 477
e.v.
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Stiftungen hebben slechts die bevoegdheden, die uitdrukkelijk zijn toegekend. Deze publiekrechtelijke
rechtspersonen zullen in deze paragraaf
worden besproken.
Reeds eerder is opgemerkt dat deze vormen van rechtspersonen ook in
het privaatrecht kunnen voorkomen. Als echter gesproken wordt over
publiekrechtelijke
rechtspersonen, dan dient bedacht te worden dat het
gaat om subjecten die hun grondslag vinden in het publiekrecht. De
instelling van deze rechtspersonen geschiedt door Hoheitsakt. Daarin
wordt tevens de omvang van de bevoegdheden van de rechtssubjecten
bepaald. Omdat de omvang van de bevoegdheden beperkt is, bezitten de
rechtspersonen dus Teilrechtsfahigkeit. De bijzondere kenmerken van de
drie vormen van publiekrechtelijke recbtspersonen zullen bierna blijken.
Korperschaften kunnen worden omschreven als "durch staatlichen Hoheitsakt geschaffene, rechtsfahige, Mitgliedscbaft verfaBte Organisationen
des offentlichen Rechts, die offentliche Aufgaben mit i.d. R. bobeitlichen
Mitteln unter staatlicher Aufsicht wahrnehmen'O? Deze definitie bevat
alle kenmerken
van een publiekrechtelijke
Korperschaft
(corporatie,
openbaar lichaam). De instelling berust op een wettelijke grondslag. Bij
de ins telling wordt vaak aansluiting gezocbt bij bepaalde verbanden op
economiscb, sociaal of cultureel gebied. Als voorbeelden kunnen worden
genoemd:
- op economisch terrein: de Industrie- en Handelskammern;
- beroepsgroepen: Arztekammem, Rechtsanwaltskammern;
- op bet terrein van de sociale verzekering: Ortskrankenkassen;
- op cultureel gebied: de Hocbschulen;
- samenwerking tussen rechtspersonen: Zweckverbande .
De onderscheiden typen kunnen worden aangeduid als Gebiets-, Real-,
Personal, of Verbandskorperschaften.
Een Korperschaft is recbtsbevoegd en daardoor dus zelf toerekeningssubject van rechten en plichten. De omvang van die rechtsbevoegdheid is
beperkt tot de uitdrukkelijk toegekende bevoegdheden. Het lidmaatschap
is het meest kenmerkende element. Dit kan zowel op vrijwillige basis
geschieden als wettelijk geregeld zijn. De leden hebben invloed op de
beslissingen door de corpora tie, vaak door middel van een door hen
gekozen representatief
orgaan. Het bestaan van een Korperschaft is
onafbankelijk van de wijziging van het ledenbestand. De leden zijn
verplicht een financiele bijdrage te leveren, De omvang van de bevoegdheden is afbankelijk van de wettelijke omschrijving. Een kenmerk biervan is dat de publiekrecbtelijke
rechtspersonen
over de mogelijkheid
kunnen beschikken om dwangmiddelen aan te wenden. Het laatste element
uit de definitie betreft het toezicht. Dit wordt vaak beperkt tot rechtmatigheidstoezicht. Het doel daarvan is om de leden te beschermen tegen
de aantasting van hun belangen en om er voor te zorgen dat de bevoegdheidsuitoefening niet in strijd komt met het be lang van de staat.
Uit de begripsomschrijving blijkt niet op welke wijze een corporatie
39 Deze definitie is van H. Maurer, a.w., biz. 471. Een nagenoeg gelijkluidende omschrijving wordt gegeven door E. Forsthoff, a.w., biz. 491.
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intern georganiseerd is. Korperschaften kunnen ook Behorden hebben,
zoals de gebiedscorporaties
(bij voorbeeld gemeenten), maar dit is niet
noodzakelijk. Een voorbeeld van een openbaar lichaam zonder Behorden
vormt de Jagdgenossenscbaft.j" In de regel komt de geleding in Behorden
niet voor. Korperschaften handelen dan, evenals Anstalten, rechtstreeks
als Behorden.
In Duitsland kunnen ook kerkgenootschappen de status van Korperschaft
des offentlichen Rechtes hebben. Dit berust op een regeling in artikel
137 van de Weimarer Reichsverfassung in samenhang met artikel 140 van
het Grundgesetz. Een belangrijke consequentie die hieruit voortvloeit is
dat de kerkgenootschappen
gerechtigd zijn tot belastingheffing op basis
van burgerlijke belastingkohiers. In de wetten van de deelstaten worden
de nodige fundamentele regelingen getroffen, waarbinnen de kerkgenootschappen zelf belastingvoorschriften
kunnen uitvaardigen. Deze zijn
overigens wei aan goedkeuring onderworpen.f!
Anstalt wordt gedefinieerd als "ein Bestand von Mitteln, sachlichen wie
personlichen, welche in der Hand eines Tragers offentlicher Verwaltung
einem besonderen offentlichen Zweck dauernd zu dienen bestimmt
sind".42
Een instelling heeft drie belangrijke kenmerken. Het eerste kenmerk is
dat de instelling een publiekrechtelijke
entiteit is die gevormd wordt
door personele en zakelijke middelen. Het tweede kenmerk is de taak die
bestaat uit het verrichten van publiekrechtelijke werkzaamheden,
met
name het aanbieden van diensten of het leveren van prestaties. Het
derde en tevens belangrijkste kenmerk is dat instellingen gebruikers
hebben, hetzij voor eenmalige, hetzij voor herhaalde of duurzame prestaties.
De omvang van de juridische zelfstandigheid van instellingen kan verschillend zijn. De niet-rechtsbevoegde of onzelfstandige instelling maakt
deel uit van een andere Verwaltungstrager, bij voorbeeld ziekenhuizen,
musea. De volle dig rechtsbevoegde
instelling daarentegen
is zelf
Verwaltungstrager,
dus voUedig rechtens zelfstandig, bij voorbeeld de
omroepen en de Bundesanstalt fur Giiterfernverkehr.
De gedeeltelijk
rechtsbevoegde ins telling is op bepaalde gebieden zelfstandig en op
andere gebieden onderdeel van een andere Verwaltungstrager, bij voorbeeld de Bundespost.
Als Verwaltungstrager kan dus de (teil- )rechtsfiihige Anstalt worden aangemerkt. Belangrijk voor de oprichting van instellingen is de decentrali40
41

42

Dit kenmerk

wordt genoemd

door Forsthoff,

a.w., biz. 490; Ericbsen,

a.w., bIz. 551;

en H.P. Bull, a.w., blz.10l.
Zie voor een verdere bespreking van de positie van de kerken en voor een literatuurverwijzing: S.e. den Dekker-van Bijsterveld en P.e. Gilhuis, Vormen van steunverlening door de overbeid aan kerkgenootscbappen
en andere genootscbappen
op
geestelijke grondslag in enkele westeuropese
landen, in: Overheid, godsdienst en
levensovertuiging, 's-Gravenbage 1988, bIz. 160 e.v.
De definitie is van Otto Mayer en wordt gebruikt in de beschouwingen

van Maurer,

a.w., blz. 477 en Forsthoff, a.w., biz. 494.
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satie. Instellingen worden vaak opgericht ter ontlasting van het centrale
bestuur. In veel gevallen kent de instelling ook een eigen territoir. De
oprichting dient bij of krachtens de wet te geschieden.
In vergelijking met de Kcrperschaften vallen twee belangrijke verschilpunten op. In de eerste plaats hebben Anstalten geen leden maar gebruikers en in de tweede plaats zijn instellingen niet altijd (volledig) rechtsbevoegd. Ben volledige rechtsbevoegdheid is wei kenmerkend voor de
Korperschaften. Deze beide kenmerken zijn doorslaggevend. Zo is de
Landesversicherungsanstalt een organisatie die leden kent. Ondanks de
benaming "Anstalt" moet deze dus als Korperschaft worden aangemerkt.P
De publiekrechtelijke Stiftung is een publiekrechtelijke organisatievorm
waarin financiele en/of zakelijke middelen zijn ondergebracht ter behartiging van een publiekrechtelijke taak. De stichtingsvorm kan worden gebruikt om samenwerking tussen bond en landen of samenwerking tussen
een Verwaltungstrager en een privaatrechtelijke persoon te institutionaliseren. De stichtingsvorm komt meer in het privaatrecht voor dan in het
publiekrecht. Het bijzondere van de publiekrechtelijke stichting is het
verband tussen het vermogensrechtelijke aspect en de publiekrechtelijke
taak. Het bekendste voorbeeld is de Stiftung Preussischer Kulturbesitz.
De publiekrechtelijke stichting is een Verwaltungstrager, opgericht bij of
krachtens wet. Evenals de andere publiekrechtelijke rechtspersonen is
ook de stichting aan toezicht onderworpen. De Korperschaften, Anstalten
en Stiftungen zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, die als Verwaltungstrager kunnen worden aangemerkt. Behalve deze drie zijn er geen
andere publiekrechtelijke rechtspersonen. Ter zake van de uitoefening
van publiekrechtelijke bevoegdheden dient echter nog een korte opmerking te worden gemaakt over de Beliehene.
Beliehene zijn privaatrechtelijke rechtssubjecten (natuurlijke personen of
rechtspersonen) die in beperkte mate publiekrechtelijke bevoegdheden
kunnen uitoefenen. Omdat ze op eigen naam, dus zelfstandig, een publiekrechtelijke bevoegdheid kunnen uitoefenen, zijn ze Verwaltungstrager, bij voorbeeld jachtopzieners, vleeskeurmeesters. Een dergelijke
bevoegdheid moet een wettelijke grondslag hebben. Naar buiten handelt
de Beliehene als zelfstandig rechtssubject. Hij is Behorde, zoals omschreyen in Par. 1 Abs. 4 VwVfG. Een rechtsbetrekking tussen een Beliehene
en een derde draagt een publiekrechtelijk karakter, voor zover het de
uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid betreft. Voor het
overige blijft het rechtssubject, dat pubIiekrechtelijk als Beliehene
werkzaam is, de privaatrechtelijke status behouden. Er is dus geen
sprake van een pubJiekrechtelijke rechtspersoon.
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Erichsen, a.w., biz. 552. Hij noemt in noot 37 ook Korperschaften
hebben en dus als Anstalt aangemerkt moeten worden.

die geen leden

VII.2.5

Samenvatting

De uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden wordt aan een Verwaltungstriiger toegerekend. Dit begrip wordt gebruikt ter aanduiding van
de dragers van publiekrechtelijke rechten en plichten. Om als Verwaltungstrager te kunnen worden aangemerkt, is het be zit van Rechtsfiihigkeit vereist. De omvang van de Rechtsfahigkeit is afhankelijk van de
mate waarin deze door de wetgever aan het rechtssubject is toegekend.
Er kan derhalve een onderscheid worden gemaakt tussen Vollrechtsfahigkeit en Teilrechtsfahigkeit.
Als Verwaltungstrager kunnen worden aangeduid:
a.
de staat (bond en landen). Deze bezit originaire bestuursbevoegdheden, die niet van andere rechtssubjecten zijn afgeleid. Hier
wordt gesproken over unmittelbare Staatsverwaltung.
b.
de Korperschaften, Anstalten en Stiftungen naar publiekrecht. De
uitoefening van bestuursbevoegdheden
geschiedt dan door recbtens
zelfstandige entiteiten. Hun bevoegdheden worden door de wet
toegekend, waardoor een beperkte Rechtsfahigkeit ontstaat. Deze
rechtssubjecten blijven wel aan toezicbt onderworpen. Hier wordt
gesproken over mittelbare Staatsverwaltung.
c.
een Beliehene is een privaatrechtelijk rechtssubject dat bepaalde
publiekrechtelijke bevoegdbeden kan uitoefenen. In de uitoefening
zijn ze rechtens zelfstandig en dragen daarvoor zelf de verantwoordelijkbeid.
Bij de unrnittelbare Staatsverwaitung handelt de Verwaltungstrager niet
zeIf, maar door middel van Behorden. De uitoefening van de bevoegdheden door de Behorde wordt aan de Verwaltungstrager toegerekend. Deze
is dus het toerekeningssubject,
de drager van de publiekrechtelijke
rechten en plichten. Deze theorie gaat niet op indien het gaat om
rechtsbetrekkingen
tussen Behorden van een Verwaltungstrager.
De
Behorden zijn dan zelf toerekeningssubject
voor het handelen. In de
theorie wordt daarom weI onderscheid gemaakt tussen Auj3enrecht en
Innenrecht.
In het eerste geval handelt een Behorde "naar buiten" als
vertegenwoordiger van de Verwaltungstrager, terwijl in het tweede geval
een Behorde "intern" krachtens eigen bevoegdheid handelt.
In tegenstelling tot de Verwaltungstrager bij de unmittelbare Staatsverwaitung kennen die bij de mittelbare Staatsverwaltung (categorieen
b.
en c.) in de regel geen Behorden, Deze rechtssubjecten handelen dan
rechtstreeks als Behorden.
De bestuursorganisatie zou als volgt in een schema kunnen worden weergegeven.v'

44

H. Maurer, a.w., bIz. 409 geeft hetzelfde schema twee keer, namelijk voor de bestuursorganisatie van de bond en voor de bestuursorganisatie van de landen.
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In de volgende paragraaf zal de bevoegdheidsuitoefening
ken. De organisatierechtelijke
begrippen die daarbij
worden zijn in deze paragraaf toegelicht.
Vll.3

Bevoegdheidsuitoefening

VTI.3.1

Verwaltungsrechtsverhaltnisse

worden besprogebruikt zullen

De rechtsbetrekking, inhoudende een relatie tussen rechtssubjecten met
wederzijdse rechten en plichten, is reeds lang een onderwerp van de civielrechtelijke dogmatiek. Betrekkingen tussen leden van de maatschappij
vormen ook onderwerp van studie in niet-juridische disciplines, zoals de
sociologie, politicologie en de filosofie.f-'
In de dogmatiek van het Duitse bestuursrecht is de centrale plaats lange
tijd ingenomen door het beschikkingsbegrip. In het mod erne bestuursrecht heeft het beschikkingsbegrip in belangrijke mate aan betekenis
ingeboet. Steeds vaker wordt de vraag gesteld of die centrale plaats in
het bestuursrecht niet zou moe ten worden ingenomen door het begrip
rechtsbetrekking. Richtinggevend voor deze ontwikkeling is het werk van
Hans Heinrich Rupp, die zowel de "Rechtsverhaltnissen
des Innenbereichs" als de "Rechtsverhaltnissen
des AuBenbereichs" heeft onderzocht.46 In bijna aile moderne handboeken worden hieraan thans beschouwingen gewijd.47 Daarmee is de rechtsbetrekking een algemeen
onderwerp geworden van de gehele rechtstheorie.
45

46
47
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Een uitgebreide

bespreking

van de ontwikkeling

van het begrip "Rechtsverhaltnisse"

vindt plaats door H.H. Rupp, Grundfragen
der heutigen Verwaltungsrechtslehre,
Tiibungen 1965; N. Achterberg,
Die Rechtsordnung
als Rechtsverhaltnisordnung,
Grundlegung der Rechtsverbiiltnistheorie
1982. Ook in N. Achterberg, Allgemeines
Verwaltungsrecht (1986) wordt de rechtsbetrekkingentheorie
belicht.
Zie het in noot 45 genoemde werk van H.H. Rupp.
Zie o.a. H. Maurer, a.w., bIz. 130; N. Achterberg, a.w., biz. 367; Erichsen, a.w., bIz.
132. H. Maurer stelt overigens wei de vraag of de verwachtingen daarvan niet te
hoog gespannen zijn. Deze vraag komt in de tekst DOgaan de orde (zie noot 51).

Een rechtsbetrekking
wordt door Achterberg gedefinieerd
als: "die
rechtsnormgestaltete
Beziehung zwischen zwei oder mehreren Subjekten."48 De rechtssubjecten nemen in de rechtsbetrekking de belangrijkste plaats in. Als aan beide uiteinden van de rechtsbetrekking maar een
rechtssubject staat, is er sprake van een bipolaire rechtsbetrekking.
Staan aan een of aan beide uiteinden meer rechtssubjecten dan is er
sprake van een multipolaire rechtsbetrekking.
Indien ten minste aan een van de uiteinden van de rechtsbetrekking een
Verwaltungsstrager
staat die publiekrechtelijke rechten en plichten uitoefent, dan is er sprake van een Verwaltungsrechtsvethaltnis. In het
administratief procesrecht is dit van belang omdat de rechtsbetrekking
de grondslag voor een geschil kan vormen.s? Verwaltungsrechtsverhaltnisse kunnen niet aileen bestaan tussen bestuur en burger, maar ook
tussen dragers van publiekrechtelijke bevoegdheden onderling. Het begrip
rechtsbetrekking is daarom geschikt om zowel de relaties tussen subjecten in het AuJ3enrecht als in het Innenrecht aan te duiden.50 Als een
orgaan namens een Verwaltungstrager een rechtsbetrekking aangaat met
een burger, dan is in deze rechtsbetrekking de Verwaltungstrager
het
Zurechnungsendsubjekt
en het orgaan Zurechnungszwischensubjekt.
De
organen kunnen in rechtsbetrekkingen in het Innenrecht echter zelf als
Zurechnungsendsubjekt worden aangemerkt.
De vraag is weI gesteld of de verwachtingen niet te hoog gespannen zijn
door in het bestuursrecht de centrale positie aan het begrip rechtsbetrekking toe te kennen.P! In het bestuursrecht is geen sprake van
uniformiteit van rechtsbetrekkingen.
Zowel wat de rechtssubjecten als
wat de inhoud betreft, zijn er grote verschillen. Een concrete invulling
kan veelal pas geschieden in de bijzondere delen van het bestuursrecht.
Het gebruik van het beg rip rechtsbetrekking zal dus altijd op een bepaald abstractieniveau plaatsvinden. Het is weI mogelijk om een aantal
algemene kenmerken nader uit te werken. Er kan een typologie van
rechtsbetrekkingen worden gegeven naar wijze van totstandkorning, naar
inhoud of onderwerp en naar subjecten.
De totstandkoming
van rechtsbetrekkingen
in het bestuursrecht
kan
rechtstreeks op de wet berusten, zoals bij voorbeeld het kiesrecht, de
dienstplicht, de leerplicht en de belastingplicht. Uit de wet vloeit dan
reeds voort dat tussen de staat en een burger een rechtsbetrekking aanwezig is. Meestal ontstaan rechtsbetrekkingen
in het kader van de
totstandkoming van beschikkingen (Verwaltungsakte),
overeenkornsten
(Verwaltungsvertrage) of door feitelijke handelingen (Realakte). Het scala
van onderwerpen waarop een rechtsbetrekking betrekking heeft, is zeer
ruim. Zo kan een onderscheid worden gemaakt tussen eenmalige en
48

N. Achterberg, a.w. 1986,biz. 372.
49 Het moet dan wei gaan om rechtsbetrekkingen die voldoende geconcretiseerd zijn en
niet om een algemene verhouding tussen bij voorbeeld staat en burger. H.P. Bull,
a.w., biz. 278; H. Maurer, a.w., biz. 121.
50 H. Rupp, a.w., biz. 21.
51 H. Maurer, a.w., biz. 130.
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voortdurende handelingen. Deze kunnen dan weer betrekking bebben op
person en (ambtenaren, dienstplichtigen), op vermogensaanspraken (sociale
uitkeringen, belastingen), op gedragingen (aanscbrijving tot verbetering
bouwwerk) of op gebruiksrechten (energie).52 Naar wijze van totstandkoming en inboud kan ook een onderscbeid worden gemaakt tussen
heteronome en autonome rechtsbetrekkingen. Bij de eerste categorie
wordt de totstandkoming en! of de inhoud volledig door rechtsnormen
bepaald, terwijl bij de autonome rechtsbetrekkingen aan de publiekrechtelijke rechtssubjecten een zekere mate van vrijheid wordt gelaten.S'
Volledig beteronome of volledig autonome recbtsbetrekkingen zijn zeldzaam. Er is sprake van een glijdende schaal, waarbij heteronome of
autonome aspecten kunnen overbeersen. Zo kan een recbtsbetrekking wat
betreft de totstandkoming beteronoom volledig zijn bepaald, maar met
betrekking tot de inboud kan een grote vrijheid tot invulling bestaan.
Voor wat de algemene kenmerken met betrekking tot de wijze van
totstandkoming en de inhoud van recbtsbetrekkingen betreft, wordt met
de vorenstaande korte opmerkingen volstaan. Meer aandacht in het kader
van deze studie verdienen de rechtssubjecten die partij kunnen zijn in
een rechtsbetrekking. De bevoegdheid om partij te zijn in een recbtsbetrekking vloeit niet uit een rechtsbetrekking voort maar is een voorwaarde voor bet ontstaan daarvan. Tussen welke rechtssubjecten recbtsbetrekkingen kunnen ontstaan, wordt uitsluitend door rechtsnormen bepaald. Rechtssubjecten kunnen dus niet voor zichzelf die bevoegdheid
creeren.54
Een verfijnde indeling van rechtsbetrekkingen naar recbtssubjecten wordt
door Achterberg geboden-> Hij onderscbeidt de volgende typen recbtsbetrekkingen.
- Tussen organisatie en de leden daarvan:
Van belang hierbij zijn met name de recbtsbetrekkingen tussen de staat
en de burgers. Deze worden veelvuldig aangeduid met de termen "allgemeines" en "besonderes Gewaltverhaltnis", Ondanks het gebruik van de
term "Gewaltverhaltnis" is er hier sprake van rechtsbetrekkingen. De
algemene rechtsverhouding tussen de staat en burgers vloeit reeds voort
uit het staatsburgerscbap. Ook personen die zich op het grondgebied van
een staat bevinden, vallen onder de ter plaatse geldende normen. Uit
rechtsverhouding vloeit voort dat burgers recht hebben op het
achterwege blijven van wederrechtelijk ingrijpen in de privesfeer door de
staat, welk recht vooral in de sfeer van de grondrechten omschreven is.
Voorts kunnen hieruit voor de burgers ook bepaalde aanspraken jegens
de staat voortvloeien, zoals bij voorbeeld bij onteigening. In passieve zin
gelden voor de burgers plichten tegenover de staat, zoals belastingbetaling en dienstplicht. In actieve zin staat daar het kiesrecbt en het recht
52 Zie voor indelingen van rechtsbetrekkingen naar inhoud o.a. H.P. Bull, a.w., biz.
283-285 en H. Maurer, a.w., biz. 129.
53 N. Achterberg, a.w., biz. 377.
54 Idem, biz. 373-374.
55 Idem, biz. 382 e.v.
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om deel te nemen aan het bestuur tegenover.
Van bijzondere rechtsbetrekkingen tussen staat en burgers is sprake als
niet aIle burgers, maar slechts een of enkele (groepen) burgers in een
relatie tot de staat staan, zoals bij voorbeeld ambtenaren en leerplichtigen.
- Tussen organisaties onderling:
Bij dit type rechtsbetrekking kan worden gedacht aan de relaties tussen
deelstaten of aan relaties tussen gemeenten, die samen een overeenkomst
hebben gesloten. Omdat de rechtssubjecten een zelfde karakter dragen,
zal er meestal geen sprake zijn van een ondergeschiktheidsverhouding
maar van een coordinatiebetrekking, De rechtsvorm die hierbij het meest
wordt gebruikt, is de overeenkomst. De rechtsverhouding tussen organisaties kan echter ook in de vorm van een beschikking tot stand worden
gebracht. Dat zal met name het geval zijn indien er sprake is van ondergeschiktheid, zoals bij voorbeeld bij het toezicht van de staat op
publiekrechtelijke-rechtspersonen.
De rechtsbetrekkingen
in het kader
van de toezichtsuitoefening worden in de volgende paragraaf besproken.
- Tussen organisaties en organen:
In de rechtsbetrekkingen tussen organisaties en organen wordt aan de
organen de bevoegdheid toegekend om namens de organisaties te handelen. In deze rechtsbetrekking, soms aangeduid met het begrip Organschaft, is eigenlijk sprake van toekenning van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Voor de toekenning van bevoegdheden zijn de regelingen met
betrekking tot instelling en inrichting van organen met name van belang.
Een belangrijk voorbeeld in dit verband vormen de Beliehene: rechtssubjecten die bevoegd zijn om bepaalde publiekrechtelijke
belangen te
behartigen (privescholen, jachtopzieners).
Deze bevoegdheidsverleniog
vormt een legitimatie om in rechtsbetrekkingen
als publiekrechtelijk
rechtssubject te handelen.
- Tussen organisatie en Organwalter:
Op grond van deze rechtsbetrekkingen
worden natuurlijke personen
aangesteld in dienst van de organisatie. Dit kan zowel plaatsvinden als
ambtenaar als in de vorm van arbeidscontractant, met daaraan gekoppeld
een verschil in rechtspositie.
- Tussen orgaan en Organwalter:
Het betreft hier rechtsbetrekkingen gebaseerd op interne regels die zich
richten tot de Organwalter. Deze hebben geen rechtstreekse werking
naar buiten en kunnen geen onderwerp voor een rechtsgeschil vormen.
Een Organwalter kan als rechtssubject intern niet verder gedifferentieerd
worden. Het is de kleinste eenheid binnen de organisatie. Een Organwalter is daarom altijd een natuurlijke persoon.
- Tussen organen onderling:
Bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen tussen organen kunnen op velerlei
wijzen ontstaan, bij voorbeeld als een orgaan voor het nemen van een
besluit afhankelijk is van andere organen of bij "Amtshilfe". Te onderscheid en zijn de rechtsbetrekkingen
tussen organen van dezelfde organisatie en tussen organen van verschillende organisaties. Bij het eerste
type is er geen rechtsgeschil mogelijk omdat het hierarchisch hogere
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orgaan steeds de beslissingsmacht heeft (Weisung).
Het bestaan van verschillende typen rechtsbetrekkingen tussen de rechtssubjecten in het organisatierecht blijkt treffend uit het volgende, door
Achterberg overgenomen citaat.56 "Mit dem juristiscben Organbegriff
wird die rechtstechnische Seite organisatorischen Handelns dadurch
erfaBt, daB Handeln von Menscben (Organwaltem i.w.S.) dem Organ und
durch dieses als einer Wirkeinheit der Organisation dieser nicbt nur
derart zugeordnet wird, daB die Recbtsfolgen des Organwalterverhaltens
das Organ und die des Organverbaltens die Organisation (wie die des
Vertreters den Vertretenen) treffen, sondem daB Organwalterverhalten
Organverhalten und dieses Organisationsverbalten ist, d.h. daB das Verbalten zugerechnet und desbalb zugeordnet wird".
Omdat ook deze relaties in bet Innenrecbt door recbtsnormen worden
bepaald, worden ze evenals de verboudingen tussen rechtssubjecten in
het AuBenrecbt als recbtsbetrekkingen aangeduid-"
VII.3.2

Toeziebt

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de verschillende bestuursrechtelijke entiteiten in velerlei betrekkingen tot elkaar kunnen staan, zowel
tussen Verwaltungstragern als daarbinnen. De bestuurlijke eenheid en de
hierarchische samenbang wordt voomamelijk bereikt door de uitoefening
van toezicbt. Kenmerkend voor de recbtspersonen naar publiekrecbt is
dat zij aIle, met uitzondering van de kerken, aan enige vorm van toezieht zijn onderworpen.58
Het zou buiten het bestek van deze studie reiken om de aard en de
omvang van alIe bestaande toezichtsrelaties te beschrijven en te analyseren.59 Ten gevolge van de federale staatsstructuur van de Bondsrepubliek is de wettelijke regeling van bet toeziebt in de deelstaten verscbillend. Zo bevat de Duitse Grondwet bij voorbeeld geen bepaling over
het toeziebt op gemeenten. De regeling van deze toezicbtsrelatie is
overgelaten aan de wetgeving van de deelstaten. Voor een goed begrip
van het bestuurlijk organisatierecbt en de bevoegdheidsuitoefening door
publiekrecbtelijke rechtssubjecten kunnen de hoofdlijnen ecbter niet
worden gemist. Een belangrijke invalsboek voor de bespreking van bet
bestuurlijk toezicht wordt gevonden in bet onderscbeid tussen Selbstverwaltung en Auftragsverwaltung, In de eerstgenoemde situatie handelt het
onder toezicht gestelde bestuursorgaan zelfstandig, dat wil zeggen op
eigen verantwoordelijkheid. Toezieht bij Selbstverwaltung kan voorkomen
in relaties tussen de Bond en de Landen en de relaties tussen de Landen
Idem biz. 230. Achterberg heeft dit citaat overgenomen uit Wolff/Bachof II, § 74 I f
1, biz. 49.
57 H. Rupp, a.w., biz. 15 e.v.
58 H.P. Bull, a.w., biz. 101. Een uitzondering geldt voor het toezicht op de kerkelijke
belastingverordeningen. Zie par. VI.2.4. en noot 41.
59 Voor een uitgebreidere analyse van het bestuurlijk toezicht kan worden verwezen
naar Wolff/Bachof, a.w., Par. 77, II, biz. 101-113.
56
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en bet communaal bestuur/gemeenten.
Ter zake van de relatie tussen de
Bond en de landen bepaalt artikel 84, Abs. 3 GG: "Die Bundesregierung
ubt die Aufsicht dariiber aus, daB die Lander die Bundesgesetze dem
geltenden Rechte gemaB ausfiihren. Die Bundesregierung kann zu diesen
Zwecke Beauftragte zu den obersten Landesbehorden
entsenden, mit
deren Zustimmung und, falls diese Zustimmung versagt wird, mit Zustimmung des Bundesrates auch zu den nachgeordneten Behorden".
De verhouding tussen de Landen en het communaal bestuur wordt in
hoofdzaak geregeld in de grondwetten en de gemeentewetten
van de
Landen, alsmede in de bijzondere wetten. Dit toezicht wordt op verschillende manieren aangeduid zoals: (allgemeine) Kommunalaufsicht, (allgemeine) Gemeindeaufsicht en (allgemeine) Staatsaufsicht. De aard van de
toezichtsmiddelen kan daarbij verschillend geregeld zijn.60 Kenmerkend
voor de toezichtsuitoefening
bij Selbstverwaltung is de beperking tot
Rechtsaufsicht. Voor zover bestuursorganen
bevoegdheden
op eigen
verantwoordelijkheid
uitoefenen, geschiedt het toezicht hier "zweckmaBigkeitsweisungsfrei" .
Bij gedecentraliseerd bestuur kan de bevoegdheidsuitoefening
ook in het
kader van Auftragsverwalung plaatsvinden. Hier heeft het toezicht het
karakter van Fachaufsicht (Art. 85, Abs. 4, eerste volzin, GG: "Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf GesetzmaBigkeit und Zweckmalsigkeit der
Ausfiibrung"). Behalve van rechtmatigheidstoezicht
is hier ook sprake van
doelmatigheidstoezicht.
Dit komt o.a. tot uitdrukking in het recht tot
"Aufhebung kommunaler Verwaltungsakte en in het recht tot het geven
van aanwijzingen (Weisungen). Een voorbeeld biedt Art. 85, Abs. 3 GG,
krachtens welke de uitoefening van bestuursbevoegdheden
door de landsorganen in opdracht van de bond aan aanwijzingen kan worden gebonden.
Overigens is de bevoegdheid tot het uitoefenen van Fachaufsicht neergeJegd in de bijzondere wetten voor de betreffende beleidsterreinen.
Afhankelijk van het soort toezicht is er tegen de maatregelen van de
Aufsichtsbehorden
rechtsbescherming mogelijk. In de eerste plaats zou
hier gewezen kunnen worden op het rechtsmiddel van de "Verfassungsbeschwerde", zoals dat is geregeld in artikel 93, Abs. 1, 4 b GG.61
Daarnaast is in de Gemeindeordnungen
(wetgeving door de deelstaten)
voor gemeenten een beroepsmogelijkheid opgenomen (Verwaltungsklage)
op het Verwaltungsgericht met name betrekking hebbend op de uitoefening van het rechtmatigheidstoezicht.
Ter zake van het bestaan van beroepsmogelijkheden
tegen de uitoefening van Fachaufsicht bestaat geen
60

61

Genoemd
kunnen worden: Beanstandung
(aanschrijving inzake onrechtmatigheid,
eventueel gevolgd door Aufhebung); Anordnung (opdracht om een wettelijke plicht
na te komen) en de Beratung. Zie o.a. Forsthoff, a.w., biz. 574-575; Wolff/Bach of,
a.w., biz. 109.
Art. 93, Abs. 1, 4 b GG: (1) Das Bundesverfassungsgericht
entscheidet: (4b.) tiber
Verfassungsbeschwerden
von Gemeinden und Gemeindeverbanden
wegen verletzung
des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei Landesgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde beim Landesverfassungsgericht
erhoben
werden kann.
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eenslnidende visie. Forsthoff ontkent het bestaan van een beroepsmogelijkheid. Bij de uitoefening van Auftragsverwaltung kunnen geen aanspraken tegenover de Aufsichtsbehorde bestaan omdat indirect op naam van
een andere Verwaltungstrager wordt gehandeld, Wolff en Bachof zijn van
oordeel dat de rechtsbeschenning in Weisungssachen in deelstaten die er
wettelijk beperkt Weisungsrecht kennen, voortvloeit Art. 19, Abs. 4,
GG.62 De verhouding tussen Rechtsaufsicht en Fachaufsicht, zoals hiervoor geschetst, geldt ook voor de uitoefening van het toezicht op de
andere rechtspersonen naar publiekrecht. Omdat deze rechtssubjecten hun
bevoegdheden zelfstandig uitoefenen is het toezicht beperkt tot rechtrnatigheidstoezicht.
De aard en de omvang van het toezicht zijn in de
afzonderlijke wetten geregeld.
Bij de bespreking van het toezieht in het Duitse bestuursreeht wordt
vaak ook het Dienstaufsicht vermeld. Dit is echter geen bestuurlijk
toezicht zoals hiervoor besproken. Het Dienstaufsicht heeft betrekking op
de funetievervulling van de Amtswalter ten opzichte van de werkgever.
Deze vorm van toezicht wordt uitgeoefend door de leidinggevenden
binnen dezelfde bestuursorganisatie.S'
SOllS wordt
hiervoor ook de
aanduiding Personalaufsicht gebruikt.
VII.3.3

Parteifahigkeit

De uiteenzetting over publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen in paragraaf
3.1 is mede van belang omdat deze de grondslag voor een gesehil kunnen
vormen. Vanuit de invalshoek van deze studie is het met name van
belang om te onderzoeken welke publiekreehtelijke
rechtssubjeeten bij
een administratiefreehtelijk
gesehil betrokken kunnen zijn. De procesrechtelijke aspecten zullen worden besproken aan de hand van de in 1960
vastgestelde Verwaltungsgerichtsordnung,
die een algemene regeling voor
het administratief procesrecht bevat.64
Met betrekking tot de "offentlich-rechtliche Streitigkeiten", die aan de
adrninistratieve reehter kunnen worden voorgelegd, bevat § 40 VwGO een
Generalklausel:
n( 1) Der Verwaltungssreehtsweg
ist in allen offentlich-rechtlichen
Streitigkeiten niehtverfassungsreehtlieher
Art gegeben, soweit die
62

63
64
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E. Forsthoff, a.w., bIz. 572-574; Wolff/Bachoff, a.w., bIz. 113; zie ook B.L.W. Visser,
Toezicht in bestuurlijke rechtsverhoudingen,
prft 1986, bIz. 51, 52Art. 19, Abs. 4 GG
luidt: "Wird jemand durch die offentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht
ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zustandigkeit nicht begrundet ist, ist
der ordentliche Rechtsweg gegeben. (...)"
Wolff/ Bachof, a.w., bIz. 104; Erichsen, a.w., biz. 494.
De behandeling van de procesrechtelijke aspecten in deze paragraaf berust in hoofdzaak op een tweetal commentaren op de Verwaltungsgerichtsordnung:
E. Eyermann-L. Frohler, Verwaltungsgerichtsordnung,
8., neubearbeitete Auflage,
C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Miinchen, 1980;
F. Kopp, Verwaltungsgerichtsordnung,
7., neubearbeitete Auflage, C.H. Beck'sche
Verlagsbunchhandlung,
Miinchen 1986.

Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht
ausdriicklich zugewiesen sind. (...)
(2) Fiir vermogensrechtliche Anspriiche aus Aufopferung fur das
gemeine Wohl und aus offentlich-recbtlicher Verwahrung sowie fur
Schadenersatzanspriiche
aus der Verletzung offentlich-rechtlicher
Pflichten die nieht auf einem offentlich-rechtlichen Vertrag bernhen, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. (...)".
Deze wet bevat een algemene regeling die zowel van toepassing is op
gedingen tegen besluiten van organen van de Bond als op gedingen tegen
besluiten van de organen van de Lander. Op een tweetal categorieen
geschillen waarbij publiekrechtelijke
rechtssubjecten zijn betrokken, is
de wet niet van toepassing. De privaatrechtelijke geschillen tussen het
bestuur en de burger behoren tot de competentie van de gewone rechter.
Met be trekking tot de "biirgerliche Rechtsstreitigkeiten"
bevat § 13
Gerichtsverfassungsgesetz
eveneens een Generalklausel. Evenals in het
Nederlandse recht is het ook in het Duitse recht niet eenvoudig om de
grens tussen het privaatrechtelijk en het publiekrechtelijk overheidshandelen aan te geven. In paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk is een aantal
theorieen genoemd waarmee die grens kan worden aangegeven. Op deze
plaats wordt met een verwijzing daarnaar volstaan. Een tweede categorie
geschiUen waarbij publiekrechtelijke rechtssubjecten zijn betrokken, doch
die buiten de competentie van de administratieve rechter valt, zijn de
"Streitigkeiten verfassungsrechtlicher
Art". Deze geschillen, die betrekking hebben op constitutionele vraagstukken, vallen onder de competentie
van het Bundesverfassungsgericht en de Landesverfassungsgerichte.
Onder de offentlich-rechtliche Streitigkeiten vallen alle geschillen tussen
zelfstandige rechtssubjecten, voor zover die een grondslag hebben in het
publiekrecht.
Bij deze geschillen is er sprake van gleichgeordnete
Rechtstrager. Dat wil zeggen dat geen van de partijen het in zijn macht
heeft een bindende beslissing over het geschil te geven. Daarbij doet
niet ter zake of een van de partijen bevoegd is tot het nemen van
bindende beslissingen voor de andere partij, voor zover deze geen betrekking hebben op geschil zelf. Doorslaggevend is dat met betrekking
tot het geschil het criterium van ondergeschiktheid ontbreekt.P
Voor de beantwoording van de vraag welke publiekrechtelijke rechtssubjecten partij kunnen zijn in een procesrechtelijke rechtsbetrekking is §
61 VwGO van belang:
"Fahig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind
1. natiirliche und juristische Personen,
2. Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann,
3. Behorden, sofern das Landesrecht dies bestimmt.
Onder de hier geregelde "Parteifiihigkeit" of "Beteiligungsfiihigkeit"
wordt
de bevoegdheid verstaan om partij in een procesrechtelijke rechtsbetrekking te zijn. Dit kan zowel in de positie van klager, als in de positie
65 Eyermann-L.

Frohler, a.w., biz. 134.
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van verweerder of derde-belanghebbende zijn.
Onder de sub 1 genoemde rechtspersonen vallen zowel de privaatrecbtelijke recbtspersonen als de publiekrechtelijke (zie vn.2). Hieronder
vallen dus niet de organen van de rechtspersonen omdat deze zelf geen
rechtspersoonlijkbeid bezitten. De verenigingen onder 2 genoemd behoeyen geen recbtspersoonlijkbeid te bezitten, bij voorbeeld politieke partijen, ondememingsraden. In boeverre aan deze verenigingen een positie als
procespartij toekomt, is afhankelijk van de regeling in bet materiele
recbt.
Behorden zijn geen partij omdat ze immers niet zelfstandig dragers van
bestuursrechtelijke rechten en plichten zijn. Het handelen van de Behorden wordt aan de rechtspersoon toegerekend. Ingevolge § 61 Nr. 3 VwGO
kunnen Behorden echter wel een procesrechtelijke zelfstandigheid hebben
als het recht van de deelstaten dat uitdrukkelijk bepaalt. De Behorden
handelen dan namens de rechtspersoon waartoe zij behoren. Of het recht
van de deelstaten uitsluitend Parteifahigkeit aan de organen van de
landen of ook aan de organen van de bond kan toekennen, is een omstreden kwestie. Ben dergelijke regeling is geen organisatierechtelijke
norm, maar een procesrecbtelijke. Het recht van de deelstaten geldt voor
aIle bestuursprocessen binnen bun eigen competentiesfeer. De bevoegdheid om te bepalen welke Behorden als partij in het administratief
procesrecht kunnen worden aangemerkt komt toe aan de Lander. Omdat
dit uitsluitend procesrechtelijke gevolgen binnen de Lander beeft, wordt
het organisatierecht van de bond niet aangetastw
De ProzeBfahigkeit wordt geregeld in § 62 VwGO. Hieronder wordt
verstaan de bevoegdheid om proceshandelingen te verricbten, hetzij in
persoon, hetzij door een gemachtigde. Deze bevoegdheid dient in bet
proces door de rechter ambtshalve onderzocht te worden. Bij gebreken in
deze bevoegdheid zal niet ontvankelijkbeid volgen. Rechtspersonen bezitten zelf niet de bevoegdheid om proceshandelingen te verrichten; zij
handelen door middel van hun wettelijke vertegenwoordigers. Welk orgaan bevoegd is om namens de rechtspersoon de proceshandelingen te
verricbten dient te worden bepaald aan de hand van de bevoegdheidsverdeling op basis van het materiele recht. Ingevolge § 78 VwGO moet een
vordering in het administratief procesrecht worden ingesteld tegen de
publiekrechtelijke recbtspersoon, waartoe bet orgaan beboort dat de
bestuursbandeling beeft verricbt. Het recht van de deelstaten kan bepalen dat de vordering ook tegen de Behorden zelf ingesteld kan worden.
Uit § 61 VwGO voIgt dat een Behorde dan ook zelf partij in het proces
is. Deze regeling geldt uitsluitend voor bepaalde typen vorderingen
namelijk de Anfechtungs- en de Verpflichtungsklagen. Voor andere
vorderingen -de Leistungsklagen en Feststellungsklagen- geldt dat deze
uitsluitend tegen de rechtspersoon kunnen worden ingesteid.
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in procesrechtelijke
rechtsbetrekkingen tussen bestuur en burger aan de kant van het bestuur
66

Klaus-Peter Dolde, Die Beteiligungsfahigkeit im VerwaltungsprozeB,
Christian-Friedrich
Menger zum 70. Geburtstag, 1985, bIz. 434.
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in Festschrift
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de rechtspersoon centraal staat. Een vordering moet in beginsel tegen de
rechtspersoon worden ingesteld en de rechtspersoon wordt ook als partij
in het proces aangemerkt. Aan de Behorden komt uitsluitend een zelfstandige positie in het procesrecht toe als het recht van de deelstaten
dat uitdrukkelijk bepaalt. Een basis hiervoor ligt in § 61 Nr. 3 en § 78
Abs. 1 Nr. 2 VwGO.
In het voorgaande is uitsluitend aandacht besteed aan de procesrechtelijke positie van de overheid ten opzichte van de burger (natuurlijke- of
rechtspersonen).
De VwGO is immers op rechtsbetrekkingen
in het
Auf3enrecht toegesneden. Uit bet bi- of multipolaire karakter van rechtsbetrekkingen vloeit voort dat partijen in een rechtsbetrekking verschillen de (rechts- )personen zijn, of indien Behorden als partij kunnen optreden dat de vertegenwoordigde
rechtspersonen verschillend moe ten
zijn.
In een eerdere paragraaf is bet onderscheid tussen Auf3enrecht en Innenrecht al gesignaleerd. In het Auf3enrecbt komen rechtsbetrekkingen voor
tussen rechtssubjecten
die Diet hetzelfde belang dienen, terwijl het
Innenrecht geen belangentegenstelling kent maar uitgaat van eenheid van
bestuur. In het Innenrecht komen rechtsbetrekkingen voor tussen subjecten die hetzelfde belang behartigen.
Uit § 61 VwGO kan Diet rechtstreeks worden afgeleid of op basis hiervan ook een Insichprozej3 mogelijk is. Daaronder kan worden verstaan
een geschil tussen subjecten binnen dezelfde rechtspersoon, bij voorbeeld
tussen de organen of tussen een orgaan en de rechtspersoon zelf.67 Van
een InsichprozeB is geen sprake als een van de betrokken subjecten ten
opzichte van het andere subject beschikt over de bevoegdheid om een
bindende beslissing te nemen ter zake van het onderwerp van het geschil. In § 61 VwGO wordt uitsluitend geregeld welke subjecten bevoegd
zijn om als partij in een procesrechtelijke rechtsbetrekking te kunnen
optreden. Een vereiste dat aan de kant van de klager en aan de kant
van de verweerder twee verschillende (rechts-)personen moeten staan is
Diet uitdrukkelijk geformuleerd.
Daaruit kan de vraag worden afgeleid of de procesrechtelijke regeling
van geschillen in het Auf3enrecht ook van toepassing is op geschillen in
het Innenrecht.68 Uit § 61 VwGO vloeit de bevoegdheid van organen om
als partij in een InsichprozeB op te treden Diet rechtstreeks voort. Toch
wordt deze bevoegdheid met name in de Kommunal- en in de Hochschulverfassungsstreit reeds lang erkend.v? Het uitgangspunt van de VwGO is
dat deze dient ter bescherming van subjectieve rechten. Als dit uitgangspunt getransformeerd wordt naar het Insichprozef dan geldt ook
daar de eis dat organen subjectieve rechten moeten hebben. In zijn
67 Gunter Kisker, InsichprozeB und Einheit der Verwaltung, Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden 1968,biz. 11.
68 Deze vraagstelling staat ook centraal in het in de vorige noot aangehaalde werk van
Kisker, bIz. 23.
69 Dolde, a.w., bIz. 436 en de ter plaatse in noot 59 genoemde verwijzingen.
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algemeenheid moet aan drie vereisten worden voldaan, wil er sprake zijn
van subjectieve rechten. In de eerste plaats moet er een objectieve
grondslag zijn in een wet of een rechtsregel. Ten tweede moet deze wet
of rechtsregel erop zijn gericht het individueel be lang van een bepaalde
persoon tegenover een andere persoon te bescbermen. In de derde plaats
moet aan de recbthebbende een bevoegdheid toekomen om rich op zijn
recht te kunnen beroepen.f
Of en onder welke voorwaarde organen in een InsichprozeB subjectieve
recbten hebben, is een vraag die niet beantwoord kan worden met behulp
van § 61 VwGO. Het antwoord op deze vraag zal gezocht dienen te
worden in bet materieel (organisatie- )recht. De toekenning van een bevoegdheid aan een orgaan betekent niet dat daarmee eveneens een
subjectief recht is gegeven. Een bevoegdheid wordt niet met het oog op
het eigen belang van het orgaan toegekend, maar in bet belang van de
rechtspersonen waartoe het orgaan behoort."
Voor zover aan organen
in het materiele recht weI eigen bevoegdheden zijn toegekend zijn ze,
analoog aan de in § 61 Nr. 2 VwGO genoemde verenigingen, bevoegd als
partij in het InsicbprozeB op te treden, Ook uit de procesrecbtelijke
regels die de mogelijkbeid bevatten om Behorden ais procespartij aan te
wijzen (of die deze mogelijkbeid aan de deelstaten zelf overlaat) kan
worden afgeleid dat er ook gescbillen tussen Behorden kunnen bestaan.
Hier zou de tegenwerping kunnen worden gemaakt dat er sprake moet
zijn van verschillende belangen omdat het administratief procesrecht
contradictoir
is. Deze tegenwerping gaat echter niet op als aan de
Behorden uitdrukkelijk de bevoegdheid om als procespartij op te treden
is toegekend. In bet InsichprozeB zal er echter ook sprake moe ten zijn
van verscbillende belangen van de rechtssubjecten,
Om aan de problemen met be trekking tot de positie van subjecten in het
InsichprozeB
tegemoet
te komen beeft Kisker twee oplossingen
genoemd.P In de eerste plaats zou gebruik gemaakt kunnen worden van
de "Soweit-Klausel" in § 42 Abs. 2 VwGO, krachtens welke de wetgever
kan bepalen dat ook geschillen aan de rechter kunnen worden voorgelegd
die geen betrekking hebben op subjectieve recbtenJ3 In tweede plaats is
het mogelijk dat aan Behorden uitdrukkelijk subjectieve recbten worden
toegekend. Dat houdt niet in dat aan alle organen subjectieve recbten
moeten worden toegekend, maar uitsluitend voor zover dit voor de
taakvervulling van be lang is (vergelijk § 61 Nr. 2 VwGO). Daardoor kan
een zekere verzelfstandiging ontstaan van de belangen die door een
70

Werner Hoppe, Organstreitigkeiten
und organisationsrechtliche
subjektiv-offenliche
Rechte, Deutscher Verwaltungsblatl1970,
bIz. 846.
71 Dolde, a.w., biz. 438, verwerpt de constructie waarin het algemeen belang ter vervulling van bestuurstaken
wordt omgevormd in het eigen belang van de organen
omdat de inhoud hiervan niet door het orgaan mag worden ingevuld.
72 Kisker, a.w., biz. 29 e.v.
73 § 42 Abs 2 VwGO: Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Klage nur
zulassig, wenn der Klager geltend macht, durch den Verwaltungsakt
oder seine
Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein.
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orgaan worden behartigd. Kisker concludeert dat een InsichprozeB tussen
Kontrastorganen
(organen die een eigen belang behartigen) en tussen
fiscale organen en de staat toelaatbaar is. Reeds eerder werd gesignaleerd dat dit ook geldt voor de Kornmunal- en Hochschulverfassungsstreit. Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de vraag of een
InsichprozeB mogelijk is niet eenvoudig ontkennend of bevestigend kan
worden beantwoord. Aan de hand van het materiele (organisatie- )recht
dient te worden beoordeeld of aan organen subjectieve rechten zijn
toegekend.

VII.3A

Samenvatting

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is aangegeven dat de Sachwaltertheorie een goed uitgangspunt biedt om de publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen te bestuderen. In deze theorie wordt het publiekrecht
immers gezien als het geheel van rechtsnormen dat de rechtsbetrekkingen bepaalt waarbij tenminste een der betrokken rechtssubjecten het
algemeen belang behartigt.
Voor de bespreking van de bevoegdheidsuitoefening door publiekrechtelijke rechtssubjecten is in deze paragraaf uitgegaan van de rechtsbetrekkingentheorie. Als aan een of aan beide uiteinden van de rechtsbetrekking een Verwaltungstrager staat, is er sprake van Verwaltungsrechtsverhaltnisse, Met behulp van deze theorie kunnen zowel de relaties
tussen rechtssubjecten in het AuBenrecht als in het Innenrecht worden
aangemerkt als rechtsbetrekkingen. Tussen welke rechtssubjecten rechtsbetrekkingen kunnen bestaan, wordt door rechtsnormen bepaald.
Voor de publiekrechtelijke rechtspersonen is een belangrijk kenmerk dat
zij alle aan enige vorm van toezicht zijn onderworpen. Uit de geschetste
hoofdlijnen met betrekking tot het toezicht is gebleken dat het onderscheid tussen Selbstverwaltung en Auftragsverwaltung van invloed is op
de aard van het toezicht. In het eerste geval is uitsluitend Rechtsaufsicht mogelijk; in het tweede ook Fachaufsicht. Dit onderscheid is eveneens van belang voor de rechtsbescherming tegen toezichtsuitoefening.
Rechtsbetrekkingen
zijn mede van belang omdat ze de grondslag kunnen
vormen voor een adrninistratiefrechtelijk geschil. Aan de hand van enkele
relevante paragrafen uit de Verwaltungsgerichtsordnung
is de Parteifahigkeit van de publiekrechtelijke rechtssubjecten besproken. Als hoofdregel geldt dat vorderingen, bij afwezigheid van een afwijkende wettelijke
regeling, moeten worden ingesteld tegen de Rechtstrager en niet tegen
de Behorde, Krachtens regeling in het recht van de deelstaten kan
echter ook Parteifahigkeit aan Behorden worden toegekend.
Het antwoord op de vraag of ook een InsichprozeB tussen organen van
dezelfde rechtspersoon mogelijk is, laat zich niet zo eenvoudig uit de
VwGO afleiden. Hieraan ligt als uitgangspunt de bescherming van subjectieve rechten ten grondslag. Of ook aan Behorden subjectieve rechten
toekomen dient te worden bepaald aan de hand van het materiele (organisatie- )recht. Gebleken is dat op een aantal terreinen een InsichprozeB
mogelijk is. Uit deze paragraaf kan de conclusie worden getrokken dat
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bij de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, zowel in rechtsbetrekkingen als procesrechtelijk, geen exclusieve positie aan de Verwaltungstrager kan worden toegekend. In een aantal gevallen kan een
Behorde als zelfstandig rechtssubject worden aangemerkt.

Vll.4

Conclusies

In dit hoofdstuk is een beschouwing gegeven van een aantal organisatierechtelijke aspecten in het Duitse bestuursrecht met het doel een antwoord te kunnen geven op de vraag welke rechtssubjecten kunnen worden aangemerkt als dragers van publiekrechtelijke rechten en plichten.
In het organisatierecht
staat het uitgangspunt van de rechtspersoonlijkheid van de staat (bond en landen) centraal. Organen worden slechts als
vertegenwoordigers van die rechtspersoon gezien. Een belangrijk voordeel
van dit uitgangspunt is dat de betrekkingen tussen staat en burger -als
een betrekking tussen twee personen- als een rechtsbetrekking
kan
worden gezien. Het uitgangspunt van de rechtspersoonlijkheid kan echter
worden gekritiseerd omdat het ontoereikend is voor de Innenrechtsverhaltnisse en voor de gevallen waarin een organisatie, die als rechtspersoon wordt voorgesteld, bestaat uit eenheden die zelf rechtspersoon zijn.
Het criterium van de rechtspersoonlijkheid voldoet daarom niet om een
onderscheid aan te brengen tussen onzelfstandige organen en zelfstandige
organisaties. Zelfstandigheid in het publiekrecht is altijd relatief, hetzij
materieel, hetzij ruimtelijk beperkt (Teilrechtsfahigkeit).
De Sachwaltertheorie,
waarin het publiekrecht wordt gezien als een
geheel van rechtsnormen
dat de rechtsbetrekkingen
bepaalt waarbij
tenminste een der betrokken rechtssubjecten het algemeen belang behartigt, biedt een goed uitgangspunt om de publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen te analyseren. Met het onderscheid tussen AuBenrecht en Innenrecht kan de relatie tussen orgaan en rechtspersoon duidelijk worden
aangegeven. Naar buiten handelt het orgaan krachtens Wahrnehmungszustandigkeit als vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Het orgaan
(Behorde) is een gemstitutionaliseerd
subject met een eigen kring van
taken en bevoegdheden die aan de Verwaltungstrager worden toegerekend. In het Innenrecht hebben organen echter een Eigenzustandigkeit,
een zelfstandige positie ten opzichte van andere organen. Ook bij de
beschrijving van de bevoegdheidsuitoefening
bleek dat niet uitsluitend de
Verwaltungstrager bevoegdheden uitoefent, maar dat ook Behorden soms
als zelfstandige rechtssubjecten kunnen worden aangemerkt. Die zelfstandige positie van Behorden kan zowel bestaan in rechtsbetrekkingen als in
het procesrecht.
De aan het begin van deze paragraaf geformuleerde vraag kan gelet op
het vorenstaande niet eenvoudig worden beantwoord. Het antwoord dat
meer duidelijkheid zou moe ten scheppen over de publiekrechtelijke
rechtssubjecten is in belangrijke mate afhankelijk van de aard en inhoud
van de rechtsbetrekking of van de regeling in het materieel (organisatie)recht.
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HOOFDSTUK VITI

RECHTSBEVOEGDHEID
BESTUURSRECHT

IN HET FRANSE

vm.l

Plaats van het
bestuursrecht

bestuurlijk

organisatierecht

VIII.l.1

Bestuursrecht en bestuurlijk organisatierecht

in het

Franse

In Frankrijk neemt het bestuursrecht ten opzichte van het burgerlijk
recht in hoge mate een zelfstandige positie in. Deze zelfstandigbeid komt
op twee manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats blijkt dat belangrijke gedeelten van het Franse bestuursrecbt uitsluitend be trekking hebben op de organisatie en de bevoegdheden van overheidsinstellingen. In
de tweede plaats zijn er speciale administratieve rechters, vooral de
Tribunaux administratifs en de Conseil d'Etat, die belast zijn met de
controle van de besluiten en bandelingen van het bestuur.!
Vooral het eerstgenoemde aspect zal in het kader van dit onderzoek een
belangrijke basis kunnen bieden. De nadruk die in het Franse bestuursrecht op het organisatierecht
wordt gelegd, vormt een kenmerkend
verschil met de benadering zoals die in het Nederlandse en Duitse bestuursrecht plaatsvindt. In beide laatstgenoemde recbtsstelsels wordt het
bestuursrecht
vooral vanuit een materiele invalsboek benaderd: het
bestuur wordt gezien als een van de functies van de staat waarvan men
de inhoud tracbt te omschrijven. Uitgangspunt blijft dat de aard van de
handeling haar tot een bestuurlijke bandeling stempelt, ongeacht welk
orgaan tot die handeling bevoegd is. In Frankrijk daarentegen is het
uitgangspunt dat iedere bandeling bestuurlijk is die uitgaat van een
'organe administratif'. Daaronder vallen aIle overheidsorganen met uitzondering van de wetgevende en de recbterlijke organen. Er wordt
daarbij wel de clausulering aangebracht dat het handelen dient te geschieden 'dans le fonctionnement du service public'.2
Vanuit de nadruk die op het bestuurlijk organisatierecht wordt gelegd,
kan het bestuursrecbt worden omscbreven als bet geheel van van het
privaatrecht afwijkende recbtsregeis dat de inrichting, de bevoegdbeden
en verplichtingen
van publiekrecbtelijke
rechtspersonen
regelt.' De
publiekrecbtelijke
recbtspersonen
bebben dus bevoegdbeden
en ver-

1
2
3

CAJ .M. Kortmann, De Franse Republiek, in: Het Bestuursrecht van de landen der
Europese Gemeenschappen, Kluwer-Deventer 1986, biz. 147 e.v.
T. Koopmans, Vergelijkend publiekrecht, Kluwer-Deventer 1978,biz. 78.
Zie a.w. noot 1, ibidem.
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plichtingen die niet aan de gewone burger toekomen.
De plaats die in bet Franse bestuursrecht aan bet bestuurlijk organisatierecht wordt toegekend, beeft tot gevolg dat dit onderwerp ook in de
literatuur een vaste plaats inneemt.f AIs in de Franse literatuur over
administration wordt gesproken dan kan de betekenis tweeerlei zijn. In
de eerste plaats kan bet begrip een formele betekenis bebben. Dan beeft
bet betrekking op de totaliteit van organen die publiekrechtelijke bevoegdbeden bezitten. In de tweede plaats kan het begrip, nu in materiele
zin opgevat, terugslaan op de functie of de aard van de bandeling die
wordt verricbt. Uit deze twee betekenissen vloeien twee begrippen voort
die fundamenteel zijn bij de bestudering van het Franse bestuursrecbt,
namelijk de begrippen personnalite morale en service public. Met gebruikmaking van deze begrippen wordt ook vaak het onderscheid tussen
publiekrecbt en privaatrecht aangegeven. De subjecten die onderworpen
zijn aan bet publiekrechtelijk regime zijn de personnes morales de droit
public. De service public beeft betrekking op de aard van de bandeling,
die in het publiekrecht gericht is op behartiging van een algemeen
belang.P De begrippen moeten niet los van elkaar worden gezien. Voor
een goed begrip van bet Franse bestuursrecht is een combinatie van
be ide nodig. In deze studie echter za1 de nadruk liggen op een nadere
uitwerking van het begrip personnalite morale de droit public.
Na in de volgende subparagraaf een aantal uitgangspunten en ontwikkelingen te hebben besproken zal in paragraaf 2 het begrip rechtspersoonlijkheid, zoals dat in het Franse bestuursrecht een belangrijke rol speelt,
worden uitgewerkt. Vervolgens zal paragraaf 3 in bet teken staan van
een beschouwing van de bestuursinrichting, waarbij er verscbillende
publiekrechtelijke recbtssubjecten worden besproken. Ten slotte zal in
paragraaf 4 de bevoegdheidsuitoefening en het toezicht aan de orde
komen.

4

5

Enkele algemene werken op het gebied van het Franse bestuursrecht die zijn geraadpleegd:
- Guy Braibant, Le droit administratif francais, Paris 1984;
- Andre de Laubadere, Traite de droit administratif, Paris 1984;
- Andre de Laubadere, Manuel de droit administratif, Paris 1982;
- Jean Rivero, Droit administratif, Paris 1987;
- Georges Vedel, Pierre Delvolve, Droit administratif, Paris 1987.
Werken waarin het bestuurlijk organisatierecbt centraal staat:
- Jean-Marie Auby, Robert Ducos-Ader, Institutions administratives, Paris 1978;
- Charles Debbascb, Institutions et droit administratifs, Paris 1976;
- Jean-Michel de Forges, Les institutions administratives francaises, Paris 1985.
G. Braibant, a.w., biz. 41. Soms wordt bet begrip service public ook in een organieke betekenis gebruikt. Een service public is dan belast met de uitoefening van een
service public.
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VIII. 1.2

Uitgangspunten

en ontwikkelingen

Ook in bet bestuursrecbt zijn er rechtssubjecten die als de dragers van
publiekrechtelijke en plichten kunnen worden bescbouwd. In de praktijk
zijn het natuurlijke personen die -als agents publics- namens en voor
rekening van bet bestuur handelen. Het bestuur vormt echter het toerekeningssubject.
Kenmerkend voor de toerekeningssubjecten
in het
publiekrecht is dat zij rechtspersoonlijkheid bezitten. In Frankrijk komen
de volgende publiekrechtelijke rechtspersonen voor: de staat, de territoriale gemeenscbappen (departement, gemeente en regio) en de etablissements publics. Op het eerste gezicht lijkt dit beeld helder, maar ten
gevolge van verschillende ontwikkelingen is een nevelvlek ontstaan.
Jean-Michel
de Forges verwoordde
dit treffend: "Les institutions
administratives francaises sont percues aujourd'hui par tous, l'etudiant et
l'honnete homme comme une vaste nebuleuse dont les contours sont
irnprecis, Ie contenu complexe et la logique mystericuse".?
De toe name van de publiekrechtelijke activiteiten naar aard en omvang
heeft geleid tot een toename van het aantal instellingen dat met de
uitvoering is belast. In de klassieke opvatting kwamen uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen voor die duidelijk te onderscheiden waren
van privaatrechtelijke stichtingen en vennootschappen.
Ten gevolge van ontwikkelingen op sociaal en economisch gebied is het
aantal etablissements publics sterk gegroeid. De Conseil d'Etat heeft
hiervoor in een uit 1971 daterend rapport als verklaring gegeven dat dit
een van de manieren is om aan de dwingende regels met be trekking tot
het openbaar functioneren (o.a. betreffende het budget en het beheer
van goederen) te ontsnappen. Om tot een beperking van deze groei te
komen, heeft de Conseil d'Etat bepleit om een betere coordinatie tussen
de overheid en de sociaal en economisch betrokkenen te bewerkstelligen
alsmede te zoeken naar een inrichting van het financieel beheer die meer
vrijheid laat,?
Behalve deze ontwikkeling kan ook worden gesignaleerd dat de overheid
zelf steeds meer gebruik is gaan maken van privaatrechtelijke
constructies, terwijl ook aan privaatrechtelijke rechtspersonen herhaaldelijk
publiekrechtelijke
bevoegdheden worden toegekend. Daardoor zijn er
afgrenzingsproblemen ontstaan wat betreft het rechtsregime dat bepalend
is, bij voorbeeld tussen een etablissement public en een etablissement
d'utilite pubJique. De eerste draagt een publiekrechtelijk, de tweede een
privaatrechtelijk
karakter. Privaatrechtelijke
rechtspersonen
waaraan
publiekrechtelijke
bevoegdheden zijn toegekend, zijn enerzijds aan het
privaatrecht onderworpen en anderzijds aan het publiekrecht. De moeiJijkheden ontstaan vooral in die gevallen waarin de kenmerken personnalite morale de droit public en service public niet meer gecombineerd
6
7

1.M. des Forges, a.w., bIz. 11.
C. Debbasch, a.w., bIz. 457. Op deze ontwikkeling zal in paragraaf 3.3 worden teruggekomen.
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maar afzonderlijk voorkomen. In de volgende paragrafen zal nog blijken
aan de hand waarvan wordt bepaald welk rechtsregime op het handelen
van het rechtssubject van toepassing is. Eerst zal echter aandacht worden besteed aan de inhoud en betekenis van het begrip rechtspersoonlijkheid in het Franse bestuursrecht.

vmz

Rechtspersoonlijkheid

VIII.2.1

Het begrip rechtspersoonlijkheid

In het Franse bestuursrecht neemt het begrip personnalite morale een
belangrijke plaats in. Het rechtspersoonlijkheidsbegrip is echter niet
exclusief voor het bestuursrecht. Alvorens op die positie in te gaan zal
eerst aan de hand van de literatuur een korte beschouwing aan dit
begrip worden gewijd.
Rechtspersoonlijkheid wordt in het algemeen gepresenteerd als een fictie,
een gedachtenconstructie die aan entiteiten toestaat te handelen zoals
ook natuurlijke personen kunnen handelen. In Frankrijk zijn discussies
gevoerd over de vraag of een rechtspersoon echt als persoon gezien
diende te worden of dat een rechtspersoon als een fictie moest worden
gezien. M. Waline omscbreef een rechtspersoon als een "centre d'interets
juridiquements protegesJ' In bet buidige rechtssysteem wordt het bestaan van rechtspersonen zonder meer erkend.
Rechtspersonen zijn rechtssubjecten die belangen behartigen die boven
de belangen van individuen uitgaan. Daarom beschikken rechtspersonen
over eigen rechten en plichten. Ter onderscheiding van andere rechtssubjecten, de natuurlijke personen, worden door Rivero een aantal verschilpunten genoemd.? In de eerste plaats is het voortbestaan van een
rechtspersoon als rechtssubject niet afbankelijk van een natuurlijke
dood. Ten tweede geldt voor een rechtspersoon het "principe de la
specialite", dat wil zeggen dat de bevoegdheden zijn beperkt tot de
belangen met het oog waarop bij is ingesteld. Ten derde moet het creefen van een rechtspersoon door het openbaar gezag zijn toegestaan
doordat daarvoor (wettelijke) voorwaarden zijn vastgesteld. Een algemeen
beJang moet dus het bestaan van rechtspersonen kunnen rechtvaardigen,
Ten slotte kan als verschilpunt worden genoemd dat iedere natuurlijke
persoon in beginsel gelijke bevoegdbeden heeft, terwijI de bevoegdheden
van rechtspersonen verschillend van aard en omvang kunnen zijn.
Behalve het onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersonen is ook het
onderscheid tussen rechtspersonen naar privaatrecht en rechtspersonen

8

9
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Deze omschrijving van Waline, Traite, 8e ed. n. 400, wordt o.a. geciteerd in de beschouwingen over rechtspersoonlijkheid
door J. Rivero, a.w., biz. 49 en G. Vedel,
a.w., bIz. 842.
J. Rivero, a.w., blz.50.

naar pubJiekrecht van belang.l? Als kenmerken van rechtspersonen naar
privaatrecht kunnen worden genoemd:
de oprichting van deze rechtspersonen gaat uit van prive-initiatief;
er is een vrijheid tot deelname;
de bevoegdheden zijn van privaatrechtelijke aard, welke publieke
gezagsbevoegdheden uitsluit.
Tegenover deze kenmerken kunnen de kenmerken van rechtspersonen
naar publiekrecht worden geplaatst. Genoemd kunnen worden:
de oprichting is niet het resultaat van prive-initiatief, maar gaat
uit van het openbaar gezag;
particulieren hebben geen vrijheid om hun deelname te bepalen:
men maakt ipso facto dee I uit van deze rechtspersonen, bij voorbeeld door het hebben van een bepaalde woonplaats;
de doelstelling is de behartiging van algemene belangen;
de bevoegdheden reiken verder dan privaatrechtelijk handelen, bij
voorbeeld de bevoegdheid tot onteigening, belastingheffing en uitoefening van openbaar gezag.
Na deze korte algemene opmerkingen over het rechtspersoonlijkheidsbegrip dient thans het gebruik van dit begrip in het publiekrecht nader te
worden toegelicht.
VIll.2.2

Rechtspersoonlijkheid

naar publiekrecht

In de juridische inrichting van het bestuur neemt het begrip rechtspersoonlijkheid een belangrijke plaats in. Het bestuur als organisatie kan
worden gezien als een verzameling van territoriale en functionele rechtspersonen die onderlinge relaties hebben, bij voorbeeld in de vorm van
toezichtsverhoudingen.
De personnes administratives zijn rechtspersonen d.w.z. gemeenschappen
waarvan het essentiele karakter is dat zij zelfstandig dragers van rechten en plichten zijn. Bij de uitoefening van bevoegdheden spelen natuurlijke personen een belangrijke rol. De autorites administratives zijn
natuurlijke personen die individueel of collegiaal (als orgaan) de besluiten nemen die aan de rechtspersoon worden toegerekend. Indien een
natuurlijke persoon aan het rechtsverkeer deelneemt, kan het handelen
worden onderscheiden in een handelen op eigen naam en op naam van de
rechtspersoon. Zoals in het algemeen over rechtspersonen is opgemerkt,
geldt ook voor de rechtspersonen naar publiekrecht dat door de rechtspersoonlijkheid een zekere duurzaamheid onafhankelijk van natuurlijke
personen wordt verzekerd. De rechtspersonen naar publiekrecht bezitten
eigendom en hebben een eigen budget, zij zijn aansprakelijk voor de
uitoefening van bevoegdheden in hun naam en zij kunnen in rechte hun
belangen verdedigen. Hoewel de rechtspersonen naar publiekrecht een
aantal kenmerken vertonen die overeenstemmen met die van de rechtspersonen naar privaatrecht, is het toch mogelijk verschilpunten aan te
10 De hierna genoemde verschilpunten zijn eveneens terug te vinden in bet in noot 9
genoemde werk van J. Rivero, biz. 51.
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geven. In de vorige paragraaf zijn de belangrijkste reeds opgesomd. Met
name de doelstelling die gericht is op de behartiging van het algemeen
belang en de bijzondere bevoegdheden vormen de onderscheidende criteria. In de volgende paragraaf zal blijken dat soms ook privaatrechtelijke rechtspersonen aan deze kenmerken voldoen. Met betrekking tot de
privaatrechtelijke rechtspersonen is opgemerkt dat deze voldoen aan het
"principe de la specialite", Voor de rechtspersonen in het publiekrecht
geldt dat niet altijd. De territoriale gemeenschappen met rechtspersoonlijkheid hebben een "vocation generale", Hiervoor geldt aileen een "specialite geographique". Daarnaast zijn er etablissements publics die gekenmerkt worden door een functionele specialiteit. Overigens zal blijken dat
ook hier vormen voorkomen waarbij verschiilende taken worden uitgeoefend binnen territoriale grenzen. Het onderscheid met territoriale
gemeenschappen vervaagt dan.U
Binnen het geheel van rechtspersonen naar publiekrecht neemt de staat
de belangrijkste positie in. De staat kan rechten en plichten aan andere
rechtspersonen opleggen. De rechtspersoonlijkheid biedt een fundament
voor het toekennen van zelfstandige posities aan publiekrechtelijke
rechtssubjecten. Daarbij moet het onderscheid tussen decentralisatie en
deconcentratie in het oog worden gehouden. Bij deconcentratie is er
geen sprake van zelfstandigheid in de hier be doeIde zin, maar van afhankelijkheid van de staat. De gedeconcentreerde autoriteiten behoren
alle tot dezelfde rechtspersoon n.l. de staat. Bij decentralisatie is er
sprake van meer zelfstandigheid, hoewel er voor wat financien en toezicht betreft sprake is van afhankelijkheid. De totaliteit van publiekrechtelijke rechtspersonen vormt in de ruimste zin het bestuur in organieke zin. Door het gebruik van het begrip rechtspersoonlijkheid naar
publiekrecht wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende
publiekrechtelijke rechtssubjecten. Daartoe is het noodzakelijk om de
bestuursinrichting in Frankrijk nader te beschouwen. Behalve de aanduiding van de zelfstandigheid ten opzichte van elkaar heeft het begrip
rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht ook een praktische betekenis.
Iedere rechtspersoon naar publiekrecht heeft eigen personeel met een
eigen rechtspositie. Hetzelfde geldt voor een onderscheid in bezittingen.
Het is in geval van veroorzaken van schade of van het sluiten van
overeenkomsten altijd noodzakelijk om te bepalen welke rechtspersoon
daarbij betrokken is.12

11 J.M. de Forges, a.w., bIz. 54-55. In de volgende paragraaf zullen deze aspecten verder
worden uitgewerkt.
12 Het onderscheid
tussen deconcentratie
en decentralisatie
wordt ter onderscheiding
van de genoemde praktische betekenis door G. Braibant, a.w., biz. 47 behandeld onder
de noerner politieke betekenis.
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vm.3

Bestuursinrichting

VIII.3.1

Inleiding

Een bespreking van de bestuursinrichting is van belang om een inzicht te
bieden in het bestaan van verschillende (categorieen) rechtspersonen naar
publiekrecht. In de literatuur wordt daarbij uitvoerig aandacht be steed
aan de collectivites territoriales en aan de etablissemenis publics. In
strikte zin kunnen beide categorieen duidelijk van elkaar worden onderscheiden. De territoriale gemeenschappen vinden hun begrenzing voor wat
de uitoefening van bevoegdheden betreft door een beperking van het
grondgebied. Binnen dat territoir zijn de bevoegdheden in beginsel onbeperkt. De etablissements publics daarentegen hebben slechts een beperkte
bevoegdheid. Voor hen geldt in sterke mate een "specialite de la competence". Deze duidelijke verschilpunten moeten echter in een aantal
gevallen gerelativeerd worden. Zo oefenen de etablissements publics hun
bevoegdheden ook vaak uitsluitend binnen een bepaald territoir uit. In
andere gevallen blijkt dat territoriale gemeenschappen
soms zelf een
etablissement public hebben opgericht om een bepaalde activiteit uit te
oefenen.
Behalve het onderscheid tussen de verschillende categorieen rechtspersonen naar publiekrecht kan ook het onderscheid met rechtspersonen
naar privaatrecht moeilijkheden opleveren, bij voorbeeld het onderscbeid
tussen een etablissernent public en een etablissement d'utilite publique.
Daarnaast komen ook groeperingen of collectiviteiten voor die geen
rechtspersoonlijkheid bezitten.
Alvorens verder op deze bijzondere vormen in te gaan (in paragraaf 3.4)
zullen achtereenvolgens eerst de territoriale gemeenschappen (par. 3.2)
en de etablissements publics (par. 3.3) worden besproken.
In deze inleidende paragraaf verdient nog weI vermeiding dat ook de
staat tot de rechtspersonen naar publiekrecht moet worden gerekend. In
vele handboeken wordt uitsluitend aandacht be steed aan de staat als een
politiek apparaat en niet als rechtspersoon.P
In de adrninistratiefrechtelijke jurisprudentie wordt de rechtspersoonlijkheid van de staat echter
weI erkend. In vergelijking met andere recbtspersonen naar publiekrecht
vertoont de staat een aantal bijzondere kenmerken. De staat is de enige
rechtspersoon die de omvang van de eigen bevoegdheden kan vaststellen.
Aile andere rechtspersonen zijn voor wat hun bevoegdheden betreft in
belangrijke mate afhankelijk van de attributie door de staat. De staat
beschikt ook over vergaande controlemiddelen. In de eerste plaats kunnen andere rechtspersonen
naar publiekrecht door de staat worden
opgericht of worden opgebeven. Ten tweede kan de staat hiervoor zelf
de organieke voorschriften vasts tell en die de rechten en plichten kunnen
beperken. In de derde plaats wordt er toezicht op het functioneren
uitgeoefend. Voor de territoriale gemeenschappen
is het bestuurlijk
toezicht op besluiten echter vervangen door rechterlijk toezicht. Zoals
13 Een uitzondering

vormt het boek van G. Braibant, a.w., bIz. 53 e.v.
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hiervoor reeds is opgemerkt speelt het begrip deconcentratie een be langrijke rol bij de wijze van uitoefening van bevoegdbeden door de staat
zelf. Daarop wordt in paragraaf 4 nader ingegaan.
VIII.3.2 Territoriale

gemeenschappen

Uitgangspunt voor de bespreking van de territoriale gemeenscbappen als
recbtspersoon naar publiekrecht vormt artikel 72 van de Franse grondwet:
"Les collectivites terri tori ales de la republique sont les communes,
les departements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivite territoriale est creee par la loi".
De territoriale rechtspersonen naar publiekrecht bestaan uit gemeenten,
departementen
en sinds een wet van 2 maart 1982 ook uit regio's. Bijzondere posities worden ingenomen door de Parijse regio, Corsica en de
overzeese gebiedsdelen. Aan deze bijzondere vormen zal in dit kader
geen aandacbt worden besteed.
De territoriale gemeenscbappen bevatten drie kenmerkende element en. In
de eerste plaats zijn bet recbtspersonen naar publiekrecht die zicb van
de staat onderscbeiden
doordat ze zelf eigendommen bebben, eigen
ambtenaren, ze kunnen contracteren en in recbte optreden. Het tweede
element ligt al in de benaming besloten. Ze bebben een eigen grondgebied. Daarbij kunnen grote verschillen bestaan in omvang, aantal inwoners en economische en politi eke betekenis. Door de territoriale
begrenzing is er een verschil met de staat die bevoegdbeden heeft voor
het gebele nationale territoir. Het derde element betreft de "vocation
generate". Deze algemene taak levert geen onderscheid op met de staat
die eveneens een vocation generale beeft. WeI vormt dit een onderscheid
met de etablissements publics die, voor wat de taakuitoefening betreft,
worden gekenmerkt door het principe de la specialite. Met betrekking
tot de gemeenten vindt men deze algemene taakornschrijving terug in de
wet "Ie conseil municipal regle par ses deliberations les affaires de la
commune". Met betrekking tot de departementen en de regio's is er een
vergelijkbare bepaling.l+ Bij een wet betreffende decentralisatie van 7
januari 1983 is de taakomschrijving geformuleerd als "Ies affaires de leur
competence". Oat wil zeggen dat de territoriale gemeenschappen
uitsluitend de taken hebben die bun expliciet door de wetgever zijn toevertrouwd. Van een vocation generale is dus in strikte zin eigenlijk geen
sprake meer.15
Daarnaast is er ecbter nog een aantal aspecten dat voor een juiste
plaatsbepaling van de territoriale gemeenschappen binnen het geheel van
rechtspersonen naar publiekrecht van betekenis is. Het statuut van de
territoriale gemeenschappen wordt vastgesteld door de wet en niet door
14 De hier geciteerde bepaling is weergegeven door G. Braibant, a.w., biz. 77. Het is
de oorspronkelijke tekst van art. 48 van een wet uit 1884 die vervangen is door art.
L.121-26van de Code des communes.
15 I.M. de Forges, a.w., biz. 116.
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regelingen die een uitvoerend orgaan zelf kan vaststellen. Dit blijkt
duidelijk uit de laatste zin van het hiervoor reeds geciteerde artikel 72
van de grondwet: "Toute autre collectivite territoriale est creee par la
loi". AIleen de wet kan dus nieuwe territoriale gemeenscbappen creeren,
Artikel 72 luidt in de volgende alinea: "Ces collectivites s'administrent
librement par des conseils elus et dans les conditions prevues par la loi".
De belangrijkste grondslagen worden dus door de wet geregeld. Uit dit
tweede citaat blijkt dat er sprake is van een gekozen raad. In de gemeenten is bovendien de burgemeester als uitvoerend orgaan door de
raad gekozen. Op departementaal niveau was de prefect het uitvoerend
orgaan. Hij was niet gekozen omdat hij tevens orgaan van de staat was.
Sinds de wet van 2 maart 1982 is het uitvoerend orgaan zowel op departementaal als op regionaal niveau de voorzitter van de vertegenwoordigende raad. AIs orgaan van de staat op departementaal niveau is de
prefect vervangen door de commissaire de la Republique, Belangrijk in
het kader van de decentralisatie is voorts het autonomiebeginsel.
De
vrijheid om de eigen aangelegenbeden te regelen wordt echter op twee
manieren beperkt, namelijk door omvang van de toegekende bevoegdheden en door financiele afhankelijkheid. De omvang van de bevoegdheden wordt vastgesteld door de wetgever en de regering. Ook de rechter, in hoogste instantie de Conseil d'Etat, bepaalt door zijn jurispruden tie hoever de bevoegdheden reiken. Evenals in andere landen is ook
in Frankrijk een tendens naar centralisatie te signaleren, waardoor
inbreuk wordt gemaakt op de autonomie van de gedecentraliseerde openbare lichamen.
Het uitoefenen van bevoegdheden is echter niet mogelijk als daarvoor
geen financiele middelen ter beschikking staan. De financiele afhankelijkheid van de staat vormt daarom de tweede beperking van de zelfstandigheid. Ook het bestuurlijk toezicbt vormde een belangrijke beperking
van de zelfstandigheid van de decentrale gemeenscbappen. Het bestuurlijk
toezicht is thans uitsluitend nog van belang voor het toezicht op organen. Het toezicht op besluiten berust thans geheel bij de rechter. In
paragraaf 4 zal diepgaander op dit onderwerp worden ingegaan.
Tot slot wordt hier nog melding gemaakt van bet bestaan van arrondissementen en kantons. Dit zijn territoriale eenbeden zonder rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht, waarbinnen een aantal bevoegdheden van
de staat worden uitgeoefend. De betekenis hiervan is echter beperkt.
VIII.3.3 De etablissements

publics

In de klassieke beschouwingen over de rechtspersonen naar publiekrecht
vormen de etablissements publics de enige categorie naast de territoriale
gemeenschappen. Voor het oprichten van een etablissernent public wordt
de grondslag gevonden in artikel 34 van de grondwet. Daarin wordt
bepaald dat "la loi fixe les regles concernant la creation de categories
d'etablissernents publics". Door de Conseil constitutionnel en de Conseil
d'Etat is bepaald dat dit niet moet worden uitgelegd in de zin dat iedere
etablissement public door de wet moet worden opgericht doch dat het
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mer gaat om verschillende categorieen etablissements publics.l" Oprichting hoeft dus niet bij wet te geschieden als een etablissement public
hetzelfde doel heeft en aan hetzelfde toezicht is onderworpen als een
reeds bestaande instelling. Daartoe neemt de Conseil constitutionnel drie
criteria in overweging: de aard van de activiteit (bestuurlijk of industrieel en commercieel), het specialiteitsbeginsel
en de territoriale gemeenschap die met het toezicht is belast. Deze criteria zullen in het
navolgende nog verder worden toegelicht.
De etablissements publics vertonen drie belangrijke kenmerken. In de
eerste plaats bezitten ze rechtspersoonlijkheid.
Hiervoor kunnen twee
verklaringen worden gegeven. De eerste wordt gevonden in het begrip
"participation". Het is een juridische samenwerkingsvorm die deelnemers
verenigt ter behartiging van een algemeen belang. Vaak is er een orgaan
dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden. Een tweede verklaring biedt de "souplesse de gestion". Hierdoor kan een aantal dwingende regels zoals die onder andere voor territoriale gemeenschappen
gelden, worden versoepeld, bij voorbeeld met
betrekking tot statutaire voorschriften en financieel beheer. In tegenstelling tot de uniforme regelingen bij de territoriale gemeenschappen
komen bij de etablissements publics grote verschillen voor met betrekking tot de statutaire voorschriften. Slechts enkele regels, zoals die
betreffende de financiele controle, zijn dwingend voorgeschreven. Ook
wat de inrichting van bestuursorganen betreft zijn er verschillen. Sommige hebben een benoemde directeur, andere een voorzitter die door een
raad wordt gekozen. Ook de sam ens telling van die raad kan verschillend
zijn. De financien kunnen bestaan uit eigen inkomsten of uit voorzieningen die door de staat worden getroffen.
Het tweede belangrijke kenmerk wordt gevormd door het ''principe de La
specialite". Zoals we hebben gezien hebben de territoriale gemeenschappen in beginsel een vocation generale. Ter onderscheiding van deze
algemene taak geldt hier een beperking tot een bijzondere taak. Een
voorbeeld biedt de ENA, een etablissernent public met als taak de opleiding van ambtenaren. Zij had een geschil aanhangig gemaakt betreffende een besluit dat betrekking had op een oud-Ieerling, De Conseil
d'Etat overwoog dat de taak van de ENA uitsluitend het verzorgen van
de opleiding was en niet de bescberming van ambtenaren bij de ontwikkeling van hun carriere.l?
De controle vormt het derde kenmerk. De etablissements publics zijn
zelfstandige rechtspersonen naar publiekrecbt, maar zij staan niet volkomen los van de territoriale gemeenschappen.
Er bestaan tussen de
etablissements publics en de territoriale gemeenschappen namelijk toezichtsrelaties, hetzij op nationaal hetzij op departementaal of gemeente16 G. Braibant, a.w., biz. 116. Onder de grondwet van 1946 gold nog dat de oprichting
in aile gevallen op een wet diende te berusten. Zie Ch. Debbasch, a.w., bIz. 452.
17 CE 4-6-1954 Ecole nationale d'administration. Het voorbeeld is ontleend aan G. Braibant, a.w., bIz. 110.

260

lijk niveau. Voor bij voorbeeld de kamers van koophandel is deze relatie
moeilijk te bepalen.
De etablissements publics kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Een eerste mogelijkheid hebben we hiervoor al gezien, namelijk
een indeling gebaseerd op de relatie met een territoriale gemeenschap.
Deze relatie is o.a. van belang voor het toezicht en het personeel statuut. Volgens deze indeling kunnen dus nationale, departementale,
gemeentelijke en region ale etablissements worden onderscheiden. Voorts
zou een indeling mogelijk zijn op basis van de mate van financiele
afhankelijkheid. Er is een heel scala varierend van volledige financiele
onafhankelijkheid tot een zeer sterke afhankelijkheid van de territoriale
gemeenschappen. De meest voorkomende indeling van de etablissements
publics is echter gebaseerd op de aard van de activiteiten, bij voorbeeld
op econornisch terrein (transport, banken, kamers van koophandel), op
sociaal terrein (sociale verzekeringsinstellingen,
ziekenhuizen), op cultureel terrein (onderwijsinstellingen, centra voor wetenschappelijk onderzoek) en ook op bestuurlijk terrein (samenwerkingsvormen
tussen gemeenten). Een etablissement public is een rechtspersoon naar publiekrecht met een specifieke taak gericht op de behartiging van een algemeen belang. Deze bestuursvorm zou ook kunnen worden omschreven als
een instrument voor "decentralisation par service". In sommige gevallen
kan het afzonderen van een bepaalde taak uit het geheel van taken ter
behartiging van het algemeen belang voordelen bieden. Zo zou een
etablissement public met een charitatieve doelstelling kunnen worden
opgericht. Zo'n ins telling kan dan zelfstandig middelen ter verwezenlijking van die doelstelling verwerven. Als er giften worden gedaan,
hebben de schenkers de zekerheid dat deze in dit speciale fonds terechtkomen.
De hiervoor genoemde indeling naar de aard van de activiteiten houdt
nog niet noodzakelijkerwijs in dat er ook sprake is van een etablissement public. Bepaalde activiteiten kunnen ook door privaatrechtelijke
instellingen worden uitgeoefend (banken, ziekenhuizen enz.). De vraag
rijst dan aan de hand van welke criteria kan worden bepaald of er
sprake is van een etablissement public of van een etablissement d'utilite
publique. De eerste vorm valt onder het regime van het publiekrecht, de
tweede onder het regime van het privaatrecht. Het probleem doet zich
niet voor in de gevallen waarin een wetstekst of de statu ten het karakter duidelijk bepalen. Meestal ontbreekt echter een duidelijke kwalificatie. Aan de hand van welk criterium kan dan worden bepaald of de
activiteit door een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke
instelling
wordt verricht?18
Geen enkel criterium blijkt doorslaggevend te zijn ter bepaling van het
karakter van de instelling. Genoemd kunnen worden:
de oorsprong: in beginsel worden etablissements publics door
publiekrechtelijke
rechtssubjecten opgericht, terwijl de oprichting
18 Dit probleem wordt o.a. besproken door Rivero, a.w., biz. 580; Ch. Debbasch, a.w.,
biz. 451; J.M. de Forges, a.w., biz. 58.
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van een etablissement d'utilite publique uitgaat van prive-initiatief.
Er zijn echter voorbeelden waarin de publiekrechtelijke vorm een
opvolger blijkt te zijn van de privaatrechtelijke vorm of de (publiekrechtelijke) oprichter heeft aan de instelling een privaatrechtelijk karakter toegekend;
de mate van ondergeschiktheid van de instelling aan het openbare
gezag: de bemoeienis met de meest gecontroleerde privaatrechtelijke instellingen benadert het toezicht zoals dat wordt uitgeoefend
op de meest vergaand gedecentraliseerde etablissements publics;
de mogelijkheid om gezagsbevoegdheden uit te oefenen: normaliter
komen deze toe aan publiekrechtelijke instellingen, maar soms hebben ook privaatrechtelijke instellingen deze bevoegdheden.
Ter bepaling van het karakter van de instelling zal de rechter op basis
van een "faisceau d'indices" tot een oordeel moeten komen.
Voor de erkenning als rechtspersoon naar publiekrecht heeft de benaming
etablissement public veel van zijn waarde verloren. Deze kwalificatie
houdt noch noodzakelijk een activiteit in het algemeen belang in, noch
een fundamenteel onderscheid met de territoriale gemeenschappen. WeI
zijn zij onderworpen aan toezicht en aan een aantal publiekrechtelijke
regels, maar de mate waarin kan verschlllend zijn. Er bestaan maar twee
belangrijke regels die gemeenschappelijk gelden voor alle etablissements
publics. De eerste vloeit voort uit artikel 34 van de grondwet: nieuwe
categorieen kunnen uitsluitend bij wet worden opgericht. De uitvoerende
macht kan weI nieuwe etablissements publics oprichten als deze vallen
onder reeds bestaande categorieen, De tweede gemeenschappelijke regel
is het "principe de la specialite", waardoor een onderscheid bestaat met
de territoriale gemeenschappen.
VIII.3.4 Overige rechtssubjecten
Het onderscheid tussen rechtspersonen naar publiekrecht en rechtspersonen naar privaatrecht is fundamenteel. De eerste categorie wordt
gevormd door de territoriale gemeenschappen (staat, departement, gemeente, regio) en etablissements publics. Soms is het onderscheid met
rechtspersonen naar privaatrecht eenvoudig, bij voorbeeld tussen gemeenten en vennootschappen. Meestal echter levert het onderscheid meer
rnoeilijkheden op omdat het gaat om grensgevallen. Hiervoor is reeds het
klassieke probleem gesignaleerd van het onderscheid tussen een etablissement public en een etablissement d'utilite publique. Met name in de
gevallen waarin een etablissement eenzelfde soort activiteiten uitvoert
als particulieren, zijn de regels van het privaatrecht van toepassing.
Dat geldt in het bijzonder voor de "etablissements a caractere industriel
et commercial".
Ook op andere manieren kunnen zich afgrenzingsproblemen voordoen. Zo
komen er instellingen voor met een gemengd karakter, zowel met bestuurlijke als industriele en cornmerciele taken (Office national de la
navigation). Ook kan er bij eenzelfde instelling een vermenging van
rechtsregels plaatsvinden. Deze situatie zal zich voordoen als het een262

voudiger is om op basis van privaatrechtelijke regels een bepaalde taak
uit te voeren, terwijl voor de werknemers de ambtenarenstatus
blijft
gelden (Office national des prets), Ben derde mogelijkheid is dat er een
verkeerde benaming wordt gekozen ondanks de aard van de taak, het
statuut en de wijze van financieel beheer. Tenslotte kan er op worden
gewezen dat er ook nieuwe categorieen etablissernents worden opgericht,
bij voorbeeld met een wetenschappelijk en technisch karakter of met een
wetenschappelijk en cultureel karakter.
De Conseil d'Etat heeft in een rapport uit 1971 de toename van het
aantal etablissements publics bekritiseerd in verband met de juridische,
financiele en bestuurlijke onzekerheden die daaruit kunnen voortvloeien.
Gelet op het vorenstaande geldt die kritiek nog steeds.l?
Het hiervoor genoemde onderscheid blijkt ook minder eenvoudig te zijn
als de rechtspersonen naar privaatrecht als uitgangspunt worden gekozen.
Aan hen kan een "concession de service public" worden toegekend. Dit is
een overeenkomst door mid del waarvan het bestuur de uitvoering van een
pubJieke taak overdraagt aan een particulier (spoorwegen, levering water,
gas en electriciteit). Ook het initiatief tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon kan van het bestuur uitgaan omdat daarmee
een soepeler uitvoering van bepaalde taken kan worden bereikt. Ben
privaatrechtelijke
rechtspersoon kan voorts wat inricbting betreft deels
zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van bet bestuur en deels uit
particulieren. Tenslotte is het mogeJijk dat aan privaatrecbtelijke recbtspersonen bepaalde publiekrechtelijke bevoegdheden worden toegekend of
dat zij worden uitgenodigd aan bestuurlijke activiteiten deel te nemen,
bij voorbeeld ter bescherming van de natuur en het milieu (Wet van 10
juli 1976, art. 40).
Bovengenoemde ontwikkelingen roepen de vraag op waaraan een privaatrechtelijke persoon, belast met een publiekrechtelijke taak, kan worden
herkend. Aan de band van de jurisprudentie kunnen drie kenmerken
worden gegeven.20
In de eerste plaats moet de activiteit van de privaatrechtelijke persoon
gericht zijn op de behartiging van een algemeen belang. In de jurisprudentie wordt hier een onderscheid aangebracht met die instellingen die
uitsluitend in het belang van hun led en handel en. Ten tweede moet deze
taak worden uitgevoerd door gebruikmaking van specifieke publiekrechtelijke bevoegdheden. In de derde plaats moe ten zij onderworpen zijn aan
enige vorm van controle door het bestuur.
Voor zover privaatrecbtelijke rechtspersonen publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefenen, zijn zij onderworpen aan een aantal pubIiekrechtelijke
regels. Voor het overige blijven zij volledig onderworpen aan regels van
het privaatrecht (recbtspositie personeel, aansprakelijkheid, enz.).
19 Meer voorbeelden van onduidelijke kwalificaties en verwijzingen naar jurisprudentie
ter zake bij: J.M. de Forges, a.w., bIz. 58-59; G. Braibant, a.w., biz. 114-116.
20 Zie hiervoor de bespreking van het arrest CE 28-6-1963, Narcy, Rec. Lachaume, p.
131 door De Forges, a.w., biz. 62-63.
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Tot slot verdient nog vermelding dat binnen de structuren van het
openbaar bestuur ook nog organisaties werkzaam zijn die geen rechtspersoonlijkheid bezitten.21 Zij komen voor op verschillende terreinen van
het bestuur. In de eerste plaats in de uitvoerende sfeer. De ontwikkeling
van nieuwe overheidstaken paste dikwijis moeilijk binnen bestaande
organisaties. Een eigen rechtspersoonlijkheid was echter niet altijd
noodzakelijk. Zo ontstonden er nieuwe bestuursvormen zonder rechtspersoonlijkheid, bij voorbeeld het Commissariat general du plan, het
Secretariat generale de la defense national. In de tweede plaats kunnen
de adviesorganen worden genoemd. Als laatste komen er talrijke organisaties voor onder de benaming "service public". Deze zijn hetzij opgericht als etablissement public en hebben dan rechtspersoonlijkheid naar
publiekrecht, hetzij georganiseerd "en regie", zonder rechtspersoonlijkheid. Van deze laatste eategorie kunnen als voorbeeld worden genoemd
de Ateliers militaires en de Imprirnerie nationale.
De vraag is hoe het ontbreken van reehtspersoonlijkheid kan worden
verklaard. Voor een aantal van de hiervoor genoemde organisaties is een
voUedige (financiele) autonomie niet noodzakelijk. Een binding met een
bestaande reehtspersoon is voldoende om te kunnen funetioneren. Verder
zijn er eorreetiemechanismen die mogelijke bezwaren tegen het ontbreken van rechtspersoonlijkheid kunnen wegnemen, bij voorbeeld de "budgets annexes". Er bestaat dan een financiele band met een rechtspersoon
die het budget vaststelt en eventuele tekorten dekt. Als laatste factor
kan worden genoemd het verzet tegen een veelvuldige toekenning van
rechtspersoonlijkheid. Soms wordt er te gemakkelijk een toevlucht tot
voUedige onafhankelijkheid genomen, waardoor eenheid van bestuur in
gevaar kan worden gebraeht.
VIII.3.5 Samenvatting
In deze paragraaf is een beschrijving gegeven van de bestuursinriehting
in Frankrijk. Daaronder kan worden verstaan het geheel van rechtssub-

jeeten dat bevoegd is om bestuurstaken te verrichten. Daarbij vervult
het begrip personnalite morale de droit public een belangrijke rol. Onder
de reehtspersonen naar publiekrecht vallen twee categorieen: de collectivites territoriales en de etablissements publics. De staat wordt vaak
afzonderlijk behandeld, maar het is eveneens een reehtspersoon naar
publiekrecht. Voor de territoriale gemeenschappen als reehtspersoon is de
grondslag te vinden in artikel 72 van de grondwet. Tot deze eategorie
behoren de departementen, gemeenten en regio's. Binnen een beperkt
grondgebied hebben zij een vocation generale. Sinds een wet van 7
januari 1983 kan beter gezegd worden dat zij alle bevoegdheden hebben
voorzover die door de wet zijn toegekend. De territoriale gemeenschappen worden gekenmerkt door een grote mate van zelfstandigheid. Door
21 M. Andre de Laubadere, Les groupements et organismes sans personnalite juridique
en droit administratif Francais, in Travaux de I'association, Henri Capitant des amis
de la culture juridique francaise, tome XXI, 1969,bIz. 305 e.v,
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centralisatie, financiele afhankelijkheid en toezichtsrelaties wordt op een
volledige zelfstandigheid beperkingen aangebracht.
De etablissements publics vinden hun grondslag in artikel 34 van de
grondwet, waarin is geregeld dat de verschillende categorieen bij wet
moeten worden opgericht. Het belangrijkste kenmerk van deze categorie
rechtspersonen vormt het principe de fa specialite. Ze kunnen dus slechts
bepaalde bevoegdheden uitoefenen. Het aantal etablissements publics is
enorm gegroeid, hetgeen wei wordt verklaard met het argument dat
hierdoor een soepeler wijze van taakuitoefening zou ontstaan. Zij zijn op
velerlei terreinen werkzaam: sociaal, economisch, cultureel. Voor wat bet
toezicht betreft bestaat er een relatie met territoriale gemeenschappen.
Soms blijkt dat etablissements publics taken uitoefenen die ook door
particulieren kunnen worden uitgeoefend. Een klassiek vraagstuk daarbij
vormt het onderscheid tussen een etablissement public en een etablissement d'utilite publique. Laatstgenoemde valt onder het regime van het
privaatrecht. Er blijkt geen enkel afzonderlijk criterium te zijn aan de
hand waarvan het onderscheid kan worden vastgesteld. Aan de hand van
de combinatie van een aantal criteria betreffende oprichting, toezicht,
bevoegdheidsuitoefening moet de juridische status worden vastgesteld.
Afbakeningsproblemen
blijken zich voor te doen omdat er soms zowel
privaatrechtelijke
als publiekrechtelijke
activiteiten
plaatsvinden
of
omdat er een vermenging van recbtsregels heeft plaatsgevonden.
De
aanduiding van een etablissement als een rechtspersoon naar publiekrecht
is dan ook niet altijd even eenvoudig.
Behalve door rechtspersonen naar publiekrecht worden soms ook publiekrechtelijke bevoegdheden door privaatrechtelijke instellingen uitgeoefend.
De bekendste vorm daarbij is de concession de service public. Voor zover
privaatrechtelijke
(rechts)personen
publiekrechtelijke
bevoegdheden
uitoefenen zijn op hen publiekrechtelijke regels van toepassing, voor het
overige blijven privaatrechtelijke recbtsregels van toepassing.
Tot slot is aandacht besteed aan uitvoerende en adviserende organen en
"services publics en regie" die geen rechtspersoonlijkbeid
naar publiekrecht hebben. Voor de uitoefening van hun taken blijkt het bezit van
rechtspersoonlijkheid niet noodzakelijk te zijn.
Aan de hand van deze uiteenzetting is het mogelijk om een totaaloverzieht van rechtssubjecten te bieden. Dat wordt gedaan aan de hand van
onderstaand schema dat ontleend is aan Guy Braibant, Le droit administratif francais, 1984, p. 46.
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In het voorgaande hebben we gezien dat een belangrijk gedeelte van het
Franse bestuursrecht
betrekking heeft op een beschrijving van de
rechtssubjecten die zelfstandig dragers zijn van publiekrechtelijke rechten en plichten. Met dit bestuurlijk organisatierecht aIs uitgangspunt kan
worden gekeken naar de wijze van bevoegdheidsuitoefening
door de
rechtspersonen naar publiekrecht. Ten behoeve van een duidelijk inzicht
kan een onderscheid worden gemaakt in verschillende typen rechtsbetrekkingen, waarbij ten rninste een van de partijen een rechtspersoon
naar publiekrecht is.22 Te onderscheiden zijn dan de rechtsbetrekkingen
tussen:
rechtspersonen naar publiekrecht en bestuurden:
De rechtsregeIs die betrekking hebben op deze categorie van rechtsbetrekkingen vormen de bijzondere delen van het bestuursrecht. De publiekrechtelijke bevoegdheden, die naar aard verschiIlend kunnen zijn,
worden toegekend aan de publiekrechtelijke
rechtssubjecten. Deze zijn
aansprakelijk voor de uitoefening van die bevoegdheden.
22 J.M. Auby, a.w., biz. 87-88. Het onderscheid in vier categorieen rechtsbetrekkingen
waarbij een rechtspersoon
naar publiekrecht partij is, wordt hier wei gemaakt, maar
uitsluitend voor de vierde vorm verder uitgewerkt.
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rechtspersonen naar publiekrecht en hun personeel:
Tussen deze rechtspersonen
en hun personeel bestaan verschillende
soorten rechtsbetrekkingen.
De aard van de rechtsbetrekking
wordt
bepaald door de wijze van aansteUing. De agents publics, die bij de
overheid in dienst zijn, kunnen worden onderscheiden
in eigenlijke
ambtenaren (fonctionnaires titulaires) en de overige agents publics die
geen ambtenaar zijn. De positie van de eigenlijke ambtenaren vertoont
twee belangrijke kenmerken. In de eerste plaats vervullen zij een permanente functie, in de tweede plaats zijn zij ingepast in een hierarchische organisatie. Hoewel de rechtspositie van beide categorieen agents
publics door het publiekrecht wordt geregeld, kan ook hier een onderscheid worden gemaakt. De ambtenaren (fonctionnaires) worden aangesteld bij eenzijdige beschikking, terwijl de rechtspositie van de overige
agents publics berust op administratieve contracten. Daarnaast kan ook
personeel bij de overheid werkzaam zijn op basis van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst.
Ook de rechtspositie van het personeel van
een etablissement d'utilite publique is van privaatrechtelijke aard.23
rechtspersonen naar publiekrecht en hun organen:
De rechtspersonen naar publiekrecht handelen evenals privaatrechtelijke
rechtspersonen door middel van organen, die individueel of collegiaal zijn
samengesteld: de auto rites administratives. Hun bevoegdheid wordt bepaald door de wettelijke regeling die geldt voor de betreffende rechtspersoon. Het handelen wordt aan de rechtspersoon toegerekend. Het is
echter mogelijk dat een orgaan kan handelen op naam van verschillende
rechtspersonen, bij voorbeeld de burgemeester als orgaan van de gemeente of van de staat. Dit wordt genoemd dedoublernent fonctionnel.P Voor
de toerekenbaarheid
van de handeling moet dus worden nagegaan in
welke hoedanigheid het orgaan handelt.
Tussen organen van dezelfde rechtspersoon worden de betrekkingen op
twee manieren bepaald. In de eerste plaats bepaalt de organieke regeling
die geldt voor de betreffende rechtspersoon naar publiekrecht tevens de
competentie van de verschillende organen. Daarnaast bestaan er hierarchische relaties op basis waarvan een minister bij voorbeeld dwingende
aanwijzingen kan geven aan gedeconcentreerde ambten.
rechtspersonen naar publiekrecht onder ling:
Omdat rechtspersonen naar publiekrecht zelfstandige rechtssubjecten zijn
met eigen rechten en plichten kan ook hun onderlinge relatie als een
rechtsbetrekking worden aangemerkt. Het is voor een goed begrip van de
zelfstandigheid van hun positie van belang om die onderlinge relatie te
analyseren. Daarbij kan de vraag rijzen of er wellicht sprake is van
ondergeschiktheid
of dat rekening dient te worden gehouden met besluiten van andere publiekrechtelijke
rechtspersonen.
Een aspect is
23 Voor een uitgebreidere beschouwing over de verschillende categorieen overheidspersonee! kan worden verwezen naar Auby, a.w., biz. 239 e.v.
24 Zie voor meer voorbee!den o.a. A. de Laubadere, a.w., biz. 62 en G. Braibant, a.w.,
biz. 48. Bij deze laatste wordt voor de prefect zelfs gesproken van een "detriplernent
fonctionnel" .
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daarbij in het bijzonder belang, namelijk de relatie tussen aan de ene
kant bet centraal gezag, de staat, en aan de andere kant de lokale
autoriteiten. Deze relatie kan worden ontleed met behulp van de twee
begrippen deconcentratie en decentralisatie.
Centralisatie houdt in dat alle bestuurlijke zaken vanuit bet centrale
gezag worden geregeld. In een centralistisch regime kunnen er weI
andere bestuurIijke entiteiten voorkomen, maar deze hebben geen eigen
rechtspersoonlijkbeid. Tijdens de Revolutie werd hierin het voordeel van
eenheid van de staat en gelijkheid voor de burgers gezien. Het nadeel is
dat besluiten langzaam tot stand komen en dat geen rekening kan worden gehouden met plaatselijke omstandigheden. Deze organisatievorm
bemoeilijkt daarom de uitoefening van de bestuurIijke taken op het
gehele nationale grondgebied, die qua omvang en aard enorm zijn toegenomen. Om aan de nadeIen tegemoet te komen is de deconcentratie tot
ontwikkeling gekomen.
Deconcentratie is een publiekrechtelijke organisatievorm waarbij slechts
een rechtspersoon naar pubJiekrecht is betrokken. Er is sprake van
spreiding van bevoegdbeden van een centraal gezag naar "buitendiensten"
die aUe tot dezelfde rechtspersoon behoren. Zoals hiervoor bij de bespreking van de relatie tussen rechtspersonen en organen reeds vermeld,
speeIt de pouvoir hierarchique hierbij een belangrijke roi.
Decentralisatie houdt in de eerste plaats in dat er sprake is van rechtspersonen naar publiekrecht, die eigendommen bezitten, ambtenaren in
dienst hebben, eigen rechten en plichten hebben die ze in recbte kunnen
verdedigen en die een eigen budget hebben.Ze beschikken over "auto
administration". De organen handeIen in naam van die rechtspersoon, Het
tweede element van decentralisatie betreft het toezicht dat door het
centrale gezag wordt uitgeoefend. De gedecentraliseerde rechtssubjecten
moeten handelen overeenkomstig de wet en in het algemeen belang. De
toezichthouder dient zich daarbij terughoudend op te stellen en kan
geen dwingende aanwijzingen aan de onder toezicht gestelde geven. De
territoriale en funktionele vormen van decentralisatie corresponderen met
de in paragraaf 3 besproken categorieen rechtspersonen naar publiekrecht: de territoriale gemeenschappen en de etablissements publics.
De hiervoor beschreven rechtsbetrekkingen tussen publiekrechtelijke
rechtspersonen worden alle gekenmerkt door de afhankelijkbeid van de
staat. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de staat beslist over de
instelling van nieuwe rechtspersonen en over de omvang van de toegekende bevoegdheden. Deze rechtsbetrekkingen worden daarom wel aangeduid als relations de subordination. Daamaast komen tussen rechtspersonen ook relations de cooperation voor.25 Een institutionele vorm van
samenwerking kan zich voordoen als een aantal publiekrechtelijke
rechtspersonen hetzelfde doel nastreeft. Om dat doe! te bereiken kan een
etablissement public worden gevormd (bij voorbeeld t.b.v. schoolvervoer,
brandweer). Samenwerking kan ook een meer functioneel karakter dra25 I.M. de Forges, a.w., biz. 72 e.v.
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gen, zonder dat daarbij een nieuwe rechtspersoon wordt gevormd. De
bekendste voorbeelden van samenwerking betaan uit het inwinnen van
advies en het meebeslissen (codecision), Een nieuwe ontwikkeling vormt
de politique contractuelle. Dat zijn overeenkomsten tussen de staat en
andere publiekrechtelijke rechtspersonen, waarbij de staat subsidie in het
vooruitzicht stelt als bepaalde maatregelen overeenkomstig de wens van
de staat worden uitgevoerd. Eigenlijk is hier geen sprake van echte
samenwerking omdat de staat de dorninante positie inneemt. Soms wordt
wei gezegd dat hier sprake is van een indirekte vorm van toezicht. Op
de gebruikeJijke vormen van toezicht zal thans nader worden ingegaan.
VllI.4.2

Toezicht

De decentralisatie vormt de erkenning van het bestaan van rechtspersonen naar publiekrecht. Een kenmerkend element van de decentralisatie is
het bestaan van toezichtsbetrekkingen.
In het Franse bestuursrecht werd
hiervoor de term tutelle administrative gebruikt. Deze term die, zoals we
nog zullen zien, in 1982 is afgeschaft, legt de nadruk op de ondergeschikte positie van de gedecentraliseerde
autoriteiten. Het is een ondergeschiktheid die verschilt van die in hierarchische relaties binnen eenzelfde rechtspersoon naar publiekrecht, Bij de uitoefening van bevoegdheden op basis van een hierarchische relatie behoeft er geen uitdrukkelijke grondslag aanwezig te zijn in een wet. De hierarchische controle
ziet zowel op rechtmatigheids- als op doelmatigheidsaspecten.
De meerdere kan zelf beslissen welke aanwijzingen hij geeft of in hoeverre hij
van zijn bevoegdheden gebruik zal maken, bij voorbeeld goedkeuring of
vernietiging. Ook is het mogelijk om sancties ten opzichte van de ondergeschikte te nemen.
Op basis van de "pouvoir tutelle" bestaat nooit een bevoegdheid tot het
geven van aanwijzingen. De vormen van toezicht zijn strikt gebonden
aan wettelijke voorschriften. Er is geen toezicht mogelijk zonder wettelijke grondslag. Bovendien staat de uitoefening van het toezicht onder
controle van een administratieve rechter.26
Toezicht wordt in het algemeen door de staat uitgeoefend op de andere
rechtspersonen naar publiekrecht: de territoriale gemeenschappen, de etablissements publics en de privaatrechtelijke instellingen voor zover die
belast zijn met een service public. Als een etablissernent public echter is
opgericht door een territoriale gemeenschap dan berust daarbij het
toezicht.
Voor de territoriale gemeenschappen heeft de wet van 2 maart 1982 de
term "tutelle administratif' vervangen door het begrip controle administratif, zoals dat ook in artikel 72 van de grondwet voorkomt voor de
departementen en de overzeese gebiedsdelen. Deze verandering is bedoeld
om aan te geven dat de toezichtsuitoefening uitsluitend de rechtmatigheid betreft. Op de inhoud van deze wet wordt nog nader ingegaan.
26 Op de functie van de administratieve
reehter bij de toezichtsuitoefening
worden ingegaan bij de bespreking van de wet van 2 maart 1982.
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Voor de etablissements publics wordt het toezicht eveneens door de staat
uitgeoefend behoudens in de gevailen waarin deze door andere territoriale gemeenschappen zijn opgericbt. De regelingen met betrekking tot
de oprichting van een etablissement public bepalen ook boever het
toezicht reikt. Vaak heeft het toezicht niet aileen betrekking op de
recbtmatigbeid maar ook op de doelmatigheid van de besluiten. Hier is
dus sprake van een mogelijkbeid tot verdergaand toezicht dan het toezicht op territoriale gemeenschappen.27
Ook de privaatrecbtelijke instellingen zijn aan toezicht onderworpen voor
zover zij belast zijn met de uitoefening van een service public. Het
orgaan belast met de uitoefening van het toezicht draagt vaak de naam
"commissaire de gouvernement". De wijze van toezichtsuitoefening is het
best vergelijkbaar met die op de etablissements publics.
Alvorens verder in te gaan op de al eerder genoemde wet van 2 maart
1982 die grote veranderingen met betrekking tot het toezicht op de
territoriale gemeenscbappen teweegbracht, worden eerst kort enkele
opmerkingen gemaakt over het oude toezichtsregime.
De gedecentraliseerde lichamen moeten handelen overeenkomstig de wet
en in het algemeen belang. De toezicbtbouder mag geen bindende aanwijzingen geven aan de onder toezicht gesteide decentrale overheid. De
toezicbtbouder beschikt weI over de mogelijkbeden tot goedkeuring,
schorsing en vernietigin~ en er zijn wettelijk enkele mogelijkheden tot
substitutie en instructie. Er zijn daarnaast op financieel en technisch
gebied enkele nieuwe vormen tot ontwikkeling gekomen. Op financieel
gebied is er bet instrument van de geidelijke bijdrage en op technisch
gebied kunnen er door de staat voorschriften worden gesteld, bij voorbeeld betrekking hebbend op bouwconstructie of hygiene. Kenmerkend
voor bet toezicbt in traditionele zin is dat dit door administratieve
autoriteiten en niet door de rechter wordt uitgeoefend. De prefecten,
vertegenwoordigers van de centrale overheid op departementaal niveau,
waren belast met de uitoefening van het toezicht. Alvorens een besluit
van de gemeenteraad in werking kon treden moest dit worden medegedeeld aan de prefect. Departementale besluiten van de conseil general
kon hij ter vernietiging aan de regering voordragen. Preventief toezicht
gold met name voor besluiten op financieel gebied. Als een wettelijke
mogelijkheid voor het uitoefenen van toezicht ontbreekt dan kon de
toezichthouder de beslissing bij de rechter aanvechten op grand van
exces de pouvoir. Een zelfde mogelijkbeid op basis van de recours pour
exces de pouvoir is er voor de onder toezicht staande autoriteiten indien
er bezwaren bestaan tegen de wijze van toezichtsuitoefening. In deze
laatste mogelijkbeid wordt een belangrijk kenmerk van de decentralisatie
271.M. de Forges, a.w., bIz. 73 vermeldt dat een etablissement public soms zelfs "sous
l'autorite" van een andere rechtspersoon staat. Volgens G. Vedel en P. Delvolve is er
dan eigenlijk geen sprake van decentralisatie maar meer van deconcentratie.
28 A. de Laubadere, a.w. 1982, biz. 166 noemt het voorbeeld dat substitutie kan plaatsvinden aIs bet politie-aangelegenheden betreft.
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teruggevonden: de rechtspersoon naar ~ubliekrecbt heeft eigen belangen
en kan deze voor de recbter verdedigen. 9
Bij een bespreking van het toezicht moet onderscheid worden gemaakt
tussen bet toezicht op organen en bet toezicht op besluiten. Voor wat
de eerste vorm van toezicht betreft, beschikt de regering over het recht
om een conseil general of een conseil municipal te ontbinden. De uitvoerende organen, de burgemeesters, kunnen bij ministerieel besluit
worden geschorst en worden ontslagen bij besluit van de ministerraad.S'
Het toezicht op besluiten krijgt ruimere aandacht omdat daarbij de
positie van de staat ten opzichte van de onder toezicht gestelde overheden een aanzienlijke verandering heeft ondergaan.
Bij de wet van 2 maart 1982 (Loi du 2 mars relative aux droits et libertes des communes, des departernents et des regions), gewijzigd bij wet
van 22 juli 1982, is het Franse stelsel van toezicht ingrijpend gewijzigd.J! Ten gevolge hiervan is het preventieve toezicht bijna volle dig
afgeschaft. Daarvoor is in de plaats gekomen het algemeen toezicht dat
wordt uitgeoefend door de Tribunaux administratifs en een specifieke
vorm van begrotingstoezicht
dat wordt uitgeoefend door de chambres
regionales des comptes. Preventief toezicht is aIleen gebandhaafd voor de
besluiten van gemeenten en departementen tot deelname in het kapitaal
van cornmerciele vennootschappen. Ook de mogelijkheid van substitution
van de burgemeester door de commissa ire de la Republique in politiezaken is blijven bestaan.V
De commissaire de la Republique is de functionaris die de prefect als
vertegenwoordiger van de centrale overheid op departementaal
niveau
heeft vervangen. De nieuwe toezichtsvormen hebben uitsluitend be trekking op een repressieve beoordeling van de rechtmatigheid. Besluiten van
\agere overheden treden in werking na bekendmaking en nadat zij zijn
toegezonden aan de commissaire de la Republique, De commissaire kan
besluiten binnen twee maanden ter vernietiging aan een Tribunal
administratif ter vernietiging voorleggen, eventueel vergezeld van een
verzoek om schorsing. Dit laatste verzoek moet worden toegewezen als
er zwaarwegende gronden voor vernietiging worden aangevoerd. Als een
ter vemietiging voorgedragen besluit inbreuk op een grondrecbt dreigt te
maken, geldt een termijn van 48 uur waarbinnen de schorsing dient te
worden uitgesproken door de voorzitter van het Tribunal. Van de beslis29 Deze mogeIijkheid is erkend door de Conseil d'Etat (C.E., 18 april 1902 Commune de
Neris-les Bains). Zie A. de Laubadere, a.w. 1982,biz. 168;G. Braibant, a.w., bIz. 83.
30 G. VedeI, a.w., bIz. 972 e.v.
31 Een bespreking van het Franse stelsel van toezicht sinds de wet van 2 maart 1982
vindt o.a. plaats door C.A.J.M. Kortmann in Recht op scherp, Zwolle 1984, biz. 369
e.v.; F.M.C. Vlemminx, Decentralisatie in Frankrijk, Bestuurswetenschappen 1982, Dr.
6, biz. 448 e.v.; B.L.W. Visser, Toezicht in bestuurlijke rechtsverhoudingen, KluwerDeventer 1986, biz. 52-53.
32 Een beschrijving van deze bijzondere vormen van toezicht wordt gegeven door G.
Vedel, a.w., biz. 984-985.Zie ook J.M. de Forges, a.w., biz. 245.
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singen van het Tribunal administratif staat beroep op de Conseil d'Etat
open. Ook natuurlijke en reehtspersonen kunnen zieh binnen twee maanden na inwerkingtreding van een besluit tot de eommissaire wenden met
het verzoek om het besluit ter vernietiging voor te dragen.
Het begrotingstoezicht wordt uitgeoefend door de regionale rekenkamers
in samenwerking met de commissaire. Van toezichtsuitoefening is sprake
als de lagere overheden de begroting niet tijdig hebben vastgesteld, de
begroting niet in evenwicht is of indien verpliehte uitgaven niet op de
begroting zijn opgenomen. Als de gemeenteraad een advies van de rekenkamer tot aanpassing van de begroting niet opvolgt, gesehiedt de aanpassing door de eommissaire. De beide vormen van toezicht vertonen op
twee punten een gelijkenis. In de eerste plaats is het toezieht beperkt
tot reehtmatigheidstoetsing
en in de tweede plaats speelt in beide gevallen de eornmissaire de la Republique een ro!. Bij het begrotingstoezicht
beslist hij uiteindelijk, terwijl hij bij het algemene toezicht een besluit
aan een Tribunal administratif kan voorleggen. Kortmann heeft dit toezicht respektievelijk rechterlijk-administratief
en administratief-rechterlijk genoernd.Jt
Ook met betrekking tot de invloed van de staat op teehnische gebieden
(bouweonstruetie, hygiene) bevat de wet van 2 maart 1982 een aantal
bepalingen: technische voorsehriften kunnen alleen bij of krachtens de
wet worden gesteld; binnen een periode van twee jaar zullen ze in een
"code de prescriptions et de procedures techniques" worden opgenomen
en er zal worden toegezien op terughoudendheid.
Ook voorwaarden
betrekking hebbend op subsidies aan lagere overheden zullen voortaan
een wettelijke grondslag dienen te hebben. Uit deze beide voorbeelden
blijkt dat ook hier wordt beoogd de afhankelijkheid van de staat te
verminderen.
vmA.3

Partijpositie

in gesehillen

Als een belangrijk kenmerk van de reehtspersoonlijkheid
naar publiekrecht wordt genoemd dat deze rech~ersonen
besehikken over "le moyen
de defendre ses droits en justice".
Het recht om zelfstandig als proeespartij op te treden geldt voor deze rechtspersonen
zowel in het
administratief als in het burgerlijk procesrecht. Tegelijkertijd houdt dit
in dat ook burgers zicb tot de reehter kunnen wenden om te bereiken
dat deze rechtspersonen de verplichtingen jegens hen nakomen.
Voor wat de reehtsbescherming
betreft geldt in Frankrijk het be.tnsel
van de "Separation des autorites administratives et judiciaires".3 Dat
33 CAJ.M. Kortmann, a.w., biz. 377.
34 I.M. Auby, a.w., bIz. 20.
35 Voor een uitgebreide bespreking van het Franse stelsel van rechtsbescherming wordt
verwezen naar de in noot 4 genoemde handboeken. Daarnaast kan nog worden genoemd A.l. Bok, Reehtsbeseherming in Frankrijk en Duitsland, Kluwer-Deventer 1986.
De reehtsbeseherming van de burgers tegen de overheid wordt hier uitsluitend besproken met het doel om aan te geven op welke wijze de administratieve rechter de
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houdt in dat de gewone rechter (de juge judiciaire) niet rechtstreeks
mag oordelen over geschillen betreffende het bestuursbandelen.
Deze
bevoegdheid komt in eerste instantie toe aan de Tribunaux Administratifs
en aan de Conseil d'Etat die, afbankelijk van de zaak, recht spreekt als
rechter in eerste aanleg of als appel- of cassatierechter. Als er competentiegescbillen bestaan dan worden deze beslist door bet Tribunal des
Conflits.
Uitgangspunt voor de beantwoording van de competentievraag
is nog
steeds het klassieke arrest Blanco van 8 februari 1873, waarin bet Tribunal des Conflits oordeelde dat de administratieve rechter bevoegd is als
het bestuur werkzaam is in de uitoefening van de service public. Als
enig afgrenzingscriterium
bleek dit echter moeilijk banteerbaar,
bij
voorbeeld omdat het bestuur gebruik maakt van privaatrecbtelijke
rechtsfiguren, of omdat particuliere instellingen met een service public
zijn belast, of omdat een etablissement public (industriels et commerciaux) niet onder de regels van het bestuursrecht valt. Naast bet criterium van de service public zijn daarom andere criteria tot ontwikkeling
gekomen om te bepalen of de administratieve recbter bevoegd is. Zo is
deze competent als bet bestuur werkzaam is in de uitoefening van de
puissance publique of wanneer er sprake is van een gestion publique of
de situatie wordt bepaald door rapports du droit public.
De adrninistratieve recbter zal met het bestuurshandelen worden geconfronteerd in het kader van "recours pour exces de pouvoir" (vernietigingsberoep) of van "recours de pleine juridiction" (beroep in volle
omvang). Deze laatste vorm heeft vooral betrekking op de aansprakelijkheid uit rechtmatige en onrecbtmatige overheidsdaad en op de contrats administratifs. Met betrekking tot de eerstgenoemde vorm oordeelt
de rechter op basis van beroepsgronden die traditioneel in vier categorieen kunnen worden onderscheiden.F' Als eerste kan worden genoemd
de onbevoegdheid (incompetence), als tweede de vorm- en proceduregebreken (vice de forme), als derde rnisbruik van bevoegdheid (detournement de pouvoir) en ten slotte strijd met de wet (violation de la loi). In
de praktijk komt dit er op neer dat de rechter toetst aan het geschreven en ongeschreven recht.
In het kader van deze studie is met name de eerstgenoemde beroepsgrond van belang. Daarom zal daaraan meer aandacht worden besteed.V
Onder onbevoegdheid wordt verstaan het gebrek dat aan een beslissing
kleeft ten gevolge van het feit dat die is genomen door een rechtssubject dat daartoe niet de wettelijke macht bezit. Overheidsorganen bebben
bevoegdheidsvraag beoordeelt.
36 Zie o.a. J. Rivero, a.w., bIz.299 e.v.
37 De vier genoemde beroepsgronden worden ook besproken door R.M. van Male,
Rechter en bestuurswetgeving, Tjeenk Willink Zwolle 1988, hoofdstukken 8 tot en met
12. Voor de bespreking van de onbevoegdheid zie met name hoofdstuk 8, met verwijzingen naar vee}jurisprudentie. Een gedetailleerde beschouwing over de competentieregels in de Franse literatuur is te vinden bij De Laubadere 1984, tome 1, biz.
328-335.
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slechts die bevoegdheden voor zover die uitdrukkelijk door de wet zijn
toegekend. Van be lang is tevens de door de jurisprudentie
erkende
ongeschreven regel van het "parallelisme des competences", Deze regel
houdt in dat het orgaan dat bevoegd is om een beslissing te nemen
tevens beschikt over de bevoegdheid om de beslissi1 te wijzigen of in
te trekken, zonder dat de wet dat uitdrukkelijk bepaalt.
Regels met betrekking tot de competentie zijn doorgaans "d'ordre public": in alle fasen van het contentieuze proces kan dit gebrek worden
opgeworpen en de recbter is verplicht de onbevoegdheid ambtshalve vast
te stellen, ook al is er geen beroep op gedaan. De regels betreffende de
bevoegdheid worden dan ook strikt toegepast. Een onbevoegd genomen
besluit kan niet worden gedekt door een eenvoudige instemming van het
bevoegde orgaan. De aard van de onbevoegdheid kan verschillen. Er kan
onderscheid worden gemaakt tussen absolute en relatieve vormen van
onbevoegdheid. In de eerste plaats is het mogelijk dat het besluit is
genomen terwijl de kwaliteit van "agent public" ontbrak. Dit is de ernstigste vorm: het besluit is dan "inexistant", dat wil zeggen van rechtswege nietig, behoudens bij toepassing van de theorie van de "fonctionnaire de fait". Deze theorie vormt een correctiemiddel voor de juridische gevolgen van de onbevoegdheid. Dit houdt in dat een onbevoegd
genomen beslissing toch rechtsgeldig wordt verklaard. In twee omstandigheden zal dat het geval kunnen zijn. De eerste toepassing betreft
gevallen van gewekte schijn, waarbij de burger er vanuit mocht gaan dat
een beslissing geldig was. Dit kan zich bij voorbeeld voordoen als een
benoeming van een agent public inmiddels ongedaan is gemaakt, of bij
een onjuiste delegatie. De tweede toepassing heeft betrekking op buitengewone omstandigheden.
Als de normale bestuursorganen
niet meer
(kunnen) functioneren, zijn beslissingen van niet bevoegden rechtsgeldi~
als deze noodzakelijk zijn voor de voortzetting van openbare diensten.I
Een tweede vorm van onbevoegdheid kan zich voordoen als de wettelijk
omschreven bevoegdheid wordt overschreden. Ten derde is het mogelijk
dat een inbreuk wordt gemaakt op de wetgevende en rechtsprekende
bevoegdheid. Deze vormen kunnen als absolute vormen van onbevoegdheid
worden aangemerkt. Er is sprake van "usurpation des fonctions", dat wi!
zeggen dat een bevoegdheid wordt aangemeten die niet bestaat of dat
wordt getreden in bevoegdheden van de rechterlijke of wetgevende macht
of in de rechtspositie van burgers. De meest voorkomende vorm van
onbevoegdheid is de relatieve, dat wil zeggen dat het ene bestuursorgaan
bevoegdheden
van het andere bestuursorgaan uitoefent. In de eerste
plaats is het mogelijk dat een bevoegdheid wordt uitgeoefend door een
orgaan met een ander karakter, bij voorbeeld als een uitvoerend orgaan
(de burgemeester) beslist in plaats van een vertegenwoordigend
orgaan
(de gemeenteraad), of omgekeerd. Het is ook mogelijk dat inbreuken op
de bevoegdheid worden gemaakt door organen met hetzelfde karakter.
Deze bevoegdheidsgebreken
worden gebruikelijk onderscheiden met de
38 CE 10-4-1959 Fourre-Corneray, D.1959, 210. Zie A. de Laubadere,
39 A. de Laubadere 1984, a.w., biz. 334.
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a.w., biz. 329.

begrippen "ratione materiae, temporis en loci". Onbevoegdheid naar de
materie houdt in dat de bevoegdheid niet aan enige bron kan worden
ontleend. Meestal zullen dit geschreven bronnen zijn: de constitutie,
wetten en reglementen. Een bevoegdheid zonder geschreven bron wordt
bij voorbeeld aanvaard als een demissionaire regering de zaken afwikkelt,
of in buitengewone omstandigheden. De bevoegdheid naar plaats hangt
nauw samen met de territoriale decentralisatie en deconcentratie.
De
bevoegdheidsuitoefening
is tot het eigen territoir beperkt. Onbevoegdheid
naar tijd kan inhouden dat een bestuursorgaan nog met of met meer
bevoegd is. Aanvaardbaar is dat bij het aftreden van functionarissen
lopende zaken kunnen worden afgedaan. In art. L 122-10 van de gemeentewet is uitdrukkelijk bepaald dat de burgemeester en bestuurders
"continuent l'excercice de leurs fonctions jusqu'a l'installation de leurs
successeurs". Als een uitdrukkelijke regeling ontbreekt, geldt dit als een
regel van ongeschreven recht.
Indien de rechter tot het oordeel komt dat een beslissing door een
onbevoegd orgaan is genomen zal dit in de regel leiden tot vernietiging.
De onbevoegd genomen beslissing zal aIleen in stand kunnen blijven als
de bestreden beslissing een gebonden karakter heeft en deze inboudelijk
overeenstemt met de beslissing zoals die door het bevoegde orgaan had
moe ten worden genomen.
Tot slot nog een opmerking over onbevoegdheid als er een hierarchische
relatie tussen bestuursorganen bestaat.4O De primaire bevoegdheidsverdeling zoals die op geschreven bronnen berust, kan door middel van
delegatie worden gewijzigd. In het Franse bestuursrecht wordt daarbij
onderscheid gemaakt tussen "delegation de pouvoir" en "delegation de
signature". In het eerste geval is er sprake van daadwerkelijke overgang
van de bevoegdheid, terwijl in het tweede geval het bevoegde orgaan een
bevoegdheid geheel of ten dele door een ondergeschikte laat uitoefenen
zonder dat er daadwerkelijk sprake is van bevoegdheidsoverdracht.
Het
bevoegde orgaan behoudt bij deze laatste vorm de mogelijkheid tot het
geven van aanwijzingen. Hier wordt dus geen wijziging in de bevoegdheidsverdeling aangebracht. Deze vorm lijkt op de Nederlandse rechtsfiguur mandaat. Voor beide vormen geldt echter dat een wettelijke
grondslag aanwezig moet zijn, hetgeen tevens inboudt dat delegatie niet
expliciet of impliciet uitgesloten mag zijn.41 Bovendien geldt het vereiste
dat delegatiebesluiten moeten worden gepubliceerd.V
Behalve aan het bevoegdheidsvraagstuk van de overheid in geschillen met
burgers zal aan nog twee aspecten met be trekking tot de overheid als
procespartij aandacht worden besteed. In de eerste plaats zullen geschillen tussen rechtspersonen naar publiekrecht worden besproken. Vervolgens wordt ingegaan op geschillen tussen organen van dezelfde
rechtspersoon.
40 J. Rivero, a.w., bIz. 303; A. de Laubadere, a.w. 1984, bIz. 330-331.
41 CE 30-6-1%1, Proc. general cour des comptes, RDP 1961, 845.
42 CE 2-12-1959, sre Bordeaux export, 641.
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Het bestaan van gesehillen van de eerstgenoemde soort is een duidelijke
bevestiging van de eigen reehtspositie van de verschillende rechtspersonen naar publiekrecht.43 Rechtspersonen naar publiekrecht kunnen geschillen hebben over bij voorbeeld de uitoefening van toezicht. Zoals we
at in paragraaf 4.2 hebben gezien is het mogelijk dat de lagere overheid
een besluit van de staat tot vernietiging aan de rechter voorlegt. Het
belangrijkste arrest op dit gebied is dat van de CE 18 april 1902 Commune de Neris-les-Bains, (De burgemeester van die gemeente had besloten om geldspelen in de gemeente te verbieden. Dit besluit was door de
prefect vernietigd. De Conseil d'Etat heeft het beroep van de gemeente
tegen de staat toegestaan en in casu gegrond verklaard.) Ook omgekeerd
kunnen deze geschillen voorkomen. Als de staat het niet eens is met
een besluit van de lagere overheid bestaat normal iter een mogelijkheid
om het besluit ter vemietiging voor te dragen, tenminste als daarvoor
een wettelijke grondslag aanwezig is. Als een wettelijke grondslag ontbreekt is de enige mogelijkheid het besluit voor de reehter aan te
vechten. De ConseiJ d'Etat heeft ook deze mogelijkheid erkend in het
arrest van 4 november 1911, Commune de Saint-Blancard. Zoals bij de
bespreking van de wet van 2 maart 1982 hebben gezien, is die bevoegdheid algemeen geregeld.
Erkenning van reehtspersonen naar publiekrecht als zelfstandige rechtssubjecten houdt in dat uitsluitend geschillen met andere rechtspersonen
kunnen bestaan en niet binnen de rechtspersoon. Als twee ministers het
in dezelfde zaak niet met elkaar eens zijn kunnen zij het gesehil niet
aan de rechter voorleggen omdat zij beiden deeluitmaken van dezelfde
rechtspersoon. Hier geldt echter een uitzondering. Het geschil moet
worden uitgelegd als ware het gericht tegen het besluit en niet tegen
een natuurlijke of rechtspersoon. Op grond van dit motief heeft de
Conseil d'Etat aanvaard dat een beroep van een minister tegen een
besluit van een andere minister toelaatbaar is. De erkenning van de
mogelijkheid om geschillen tussen organen van eenzelfde rechtspersoon
aan de reehter voor te leggen heeft nog een ander belang.44 Aan het
bestuur nemen vaak burgers deel, bij voorbeeld in commissies met beslissingsbevoegdheid. Deze hebben geen rechtspersoonlijkheid, maar handelen
op naam van de staat. De Conseil d'Etat heeft in dergelijke zaken beslist
dat aan een minister geen recht van vernietiging van een besluit van een
cornrnissie toekomt omdat dan geen sprake meer is van echte deelname
aan het bestuur. Omdat hier echter sprake is van verantwoordelijkheid
van de staat, wordt erkend dat de minister bij de administratieve reehter
in beroep kan gaan tegen besluiten van eomrnissies, hoewel beide orgaan
van de staat zijn.

43 G. Braibant, a.w., biz. 50-51.
44 Ibidem, biz. 56.
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VIII.4.4

Samenvatting

In deze paragraaf is aan de hand van verschillende vormen van bevoegdheidsuitoefening nader ingegaan op de positie van de rechtspersonen naar
publiekrecht in het Franse bestuursrecht. In de eerste plaats is daarbij
aandacht besteed aan verschillende typen rechtsbetrekkingen,
waarbij
tenrninste een van de partijen een rechtspersoon naar publiekrecht is. De
meest voorkomende vorm is die tussen een rechtspersoon naar publiekrecht en een burger. De bevoegdheden van de recbtspersoon worden
uitgeoefend door de autorites administratives. Naast deze vorm zijn nog
onderscheiden de rechtsbetrekkingen tussen aan de ene kant de rechtspersoon naar publiekrecht en aan de andere kant hun personeel of hun
organen. Aan de rechtsbetrekkingen tussen rechtspersonen naar publiekrecht onderling is bijzondere aandacht besteed, met name in hun relatie
tot de staat. Deze relatie is nader geanalyseerd met behulp van de
begrippen deconcentratie en decentralisatie. Bij de eerste vorm is slechts
een rechtspersoon naar publiekrecbt betrokken: de staat. De bevoegdheden van de staat worden dan door gedeconcentreerde ambten uitgeoefend.
Ten opzichte van die ambten beeft de staat een pouvoir hierarchique,
Deze bevoegdheid, waarvoor geen wettelijke grondslag is vereist, is zeer
vergaand. De staat kan de besluiten van de ondergeschikte vernietigen
en een eigen besluit daarvoor in de plaats stellen. Decentralisatie vormt
juist de erkenning van het bestaan van verschillende rechtspersonen naar
publiekrecbt die ieder eigen rechten en plichten hebben, ook ten opzichte van elkaar. Hun relatie tot de staat kan worden aangeduid met
het begrip pouvoir de controle (de tutelle). Sinds de wet van 2 maart
1982 is het stelsel van toezicht ingrijpend gewijzigd. Het preventief
toezicht (tutelle) is nagenoeg gebeel afgeschaft. Het toezicht betreft nog
uitsluitend een repressief recbtmatigheidstoezicht.
Besluiten van organen
van de gedecentraliseerde
overbeden kunnen door de vertegenwoordiger
van de staat, de commissaire de la Republique, ter vernietiging worden
voorgelegd aan de Tribunaux administratifs. Naast dit algemeen toezicht
geldt een bijzondere vorm van begrotingstoezicht, waarbij een belangrijke taak is weggelegd voor de Chambres regionales des comptes. Als
een advies van de rekenkamer niet wordt opgevolgd door bet orgaan dat
de begroting heeft vastgesteld, kan de commissaire de begroting wijzigen.
Als een belangrijk kenmerk van de rechtspersonen naar publiekrecht is
genoemd "Ie moyen de defendre ses droits en justice". De rechtsmacht
om over het bestuursbandelen te oordelen komt toe aan de administratieve rechter (Tribunaux administratifs en in beroep de Conseil d'Etat).
Aan de hand van verschillende door de jurisprudentie gevormde criteria
kan een competentie-afbakening
met de juge judiciaire plaatsvinden. In
het bijzonder van belang voor deze studie is een van de beroepsgronden
die de adrninistratieve rechter hanteert, namelijk de incompetence. Regels
met betrekking tot de bevoegdbeid zijn "d'ordre public": de rechter dient
dit ambtshalve te beoordelen als er geen uitdrukkelijk beroep op is
gedaan. Een besluit dat genomen is door een onbevoegd orgaan zal in de
regel door de recbter worden vernietigd, behoudens in het geval waarin
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het een gebonden beschikking betreft. Ben wijziging van de primaire
competentieverdeling, zoals die op wettelijke voorschriften berust, kan
plaatsvinden door middel van delegatie. Een daadwerkelijke bevoegdheidsoverdracht vindt plaats bij "delegation de pouvoir". De vorm "delegation
de signature" lijkt meer op wat wij verstaan onder het begrip mandaat.
Omdat rechtspersonen naar publiekrecht eigen rechten en plichten hebben is het mogelijk dat deze geldend gemaakt kunnen worden ten opzichte van andere rechtspersonen naar publiekrecht. De mogelijkheid om
geschillen hierover aan de rechter voor te leggen is door de Conseil
d'Etat erkend. In uitzonderlijke gevallen is het zelfs mogelijk dat geschillen tussen organen van dezelfde rechtspersoon aan de administratieve rechter worden voorgelegd.
VIII5

Conclusies

In dit hoofdstuk is de rechtsbevoegdheid van publiekrechtelijke rechtssubjecten in het Franse bestuursrecht besproken. Voor de bestudering
van dit onderwerp blijkt het Franse bestuursrecht zeer geschikt te zijn
omdat daarin de regels met betrekking tot de organisatie en bevoegdheden van de overheidsinstellingen een belangrijke plaats innemen.
Ter aanduiding van de zelfstandigheid van de publiekrechtelijke rechtssubjecten wordt het begrip personnalite morale de droit public gebruikt.
De rechtssubjecten die publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid bezitten,
kunnen in twee hoofdvormen worden onderscheiden: de collectivites
territoriales (artikel 72 van de grondwet) en de etablissemerus publics
(artikel 34 van de grondwet). De rechtssubjecten behorende tot de eerste
categorie worden gekenmerkt door het bezit van een vocation generaie
op een bepaald grondgebied, de tweede door het principe de fa specialise.
De op het eerste gezicht duidelijke aanduiding als personne morale de
droit public belast met een service public moet gerelativeerd worden.
Soms kiezen rechtspersonen naar publiekrecht zelf voor een privaatrechtelijke vorm am een bepaald belang te behartigen (etablissements a
caractere industriel et commercial) of een privaatrechtelijke instelling
kan worden belast met de uitoefening van een taak in het algemeen
belang (concession de service public). Het is niet mogelijk am een eenduidig criterium te formuleren ter aanduiding van het onderscheid tussen
rechtspersonen naar publiekrecht en privaatrechtelijke rechtspersonen.
Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter het onderscheid dan moet
vaststellen op basis van een "faisceau d'indices". In sommige gevallen
blijkt bij de publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoefening de rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht te ontbreken. Het zal dan met name gaan am
bevoegdheden in de uitvoerende of adviserende sfeer of am "services
publics en regie".
Voor wat de bevoegdheidsuitoefening betreft kunnen er verschillende
soorten rechtsbetrekkingen worden onderscheiden:
tussen rechtspersonen naar publiekrecht en burgers;
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tussen rechtspersonen naar publiekrecht onderling (interbestuurlijke rechtsbetrekkingen);
tussen enerzijds rechtspersonen naar publiekrecht en anderzijds of
het personeel of hun organen (intrabestuurlijke rechtsbetrekkingen). De rechtspersonen naar publiekrecht handelen irnmers evenals
privaatrechtelijke rechtspersonen door middel van hun organen,
hier aangeduid als autorites administratives.
Voor een aanduiding van de zelfstandigheid van de publiekrechtelijke
rechtssubjecten is het onderscheid tussen deconcentratie en decentralisatie van belang. In het eerste geval is er sprake van slechts een rechtspersoon (de staat) met een aantal ondergeschikten, hetgeen tot uitdrukking komt in de pouvoir hierarchique. Bij decentralisatie (territoriaal of
functioneel) is er sprake van verschillende zelfstandige rechtspersonen.
Om ten gevolge van die gespreide zelfstandigheid de eenheid van de
staat niet in gevaar te brengen bestaat er een pouvoir de contra/e. Dit
algemeen toezicht wordt uitgeoefend door de administratieve rechters. De
regionale rekenkamers hebben een speciale taak betreffende het begrotingstoezicht.
De zelfstandigheid van de rechtspersonen naar publiekrecht blijkt ook uit
het feit dat zij beschikken over "le moyen de defendre ses droits en
justice". De eigen rechten en verplichtingen gelden niet aIleen ten
opzichte van burgers maar ook ten opzichte van andere rechtspersonen
naar publiekrecht. In paragraaf 4.3 is een uitzonderlijk voorbeeld gegeven van een geschil tussen organen van dezelfde rechtspersoon. Het
belang van de bevoegdheidsvraag blijkt ook uit de toetsingsgronden van
de administratieve rechter. Toetsing aan incompetence behoort tot de
regels "d'ordre public". Aan deze rechtmatigheidseis dient de rechter
ambtshalve te toetsen als er in een procedure niet uitdrukkelijk een
beroep op wordt gedaan. Onbevoegdheid zal meestal leiden tot vernietiging van het besluit.
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HOOFDSTUK IX

RECHTSBEVOEGDHEID
RECHTSVERGELIJKEND

IX. 1

IN
PERSPECTIEF

Inleiding

Uit de analyse van het begrip rechtsbevoegdheid en de praktische toepassing daarvan in het Nederlandse bestuursrecht is gebleken dat in de
theorievorming van het Nederlandse bestuursrecht en in de parlementaire
geschiedenis van verschillende bestuursrechtelijke wetten weinig aandacht
is besteed aan de grondslagen van de bevoegdheid van publiekrechtelijke
rechtssubjecten. Deze geringe aandacht draagt ertoe bij dat er onduidelijkheden bestaan omtrent de eigenschappen en kenmerken van de
rechtssubjecten die zelfstandige dragers van bestuursrechtelijke
rechten
en plichten kunnen zijn. Toch verdient een fundamentele beschouwing
van de rechtsbevoegdheid van de publiekrechtelijke rechtssubjecten de
aandacht. Het bezit van rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht is vereist
voor de rechtsgeldige totstandkoming van bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingen. De vraag of een publiekrechtelijk rechtssubject bevoegd is
een bestuursrechtelijke handeling te verrichten, dient als eerste door de
adrninistratieve rechter te worden onderzocht voordat hij eventueel tot
een inhoudelijke beoordeling kan overgaan. De formele vraag naar de
rechtsbevoegdheid dient aan de materiele vraag naar de inhoud van een
besluit vooraf te gaan.
In de poging om de gesignaleerde onduidelijkheden met be trekking tot de
grondslagen van de rechtsbevoegdheid
in het bestuursrecht te verhelderen wordt in deze studie niet uitsluitend stilgestaan bij de Nederlandse
situatie, maar wordt de onderzochte problematiek in een rechtsvergelijkend kader geplaatst. In dit hoofdstuk zal dat kader worden uitgewerkt. Daarvoor is het gewenst de in hoofdstuk I uitgezette hoofdlijnen
van dit onderzoek op te pakken.
Het in paragraaf 1.2.2 geforrnuleerde uitgangspunt, dat ten grondslag ligt
aan de probleemstelling en de daaruit voortvloeiende deelvragen, heeft in
belangrijke mate de opzet van de analyse van de rechtsbevoegdheid in
het Nederlandse bestuursrecht
(hoofdstukken II tim V) en de beschrijving van de rechtsbevoegdheid
in het Duitse en het Franse bestuursrecht (hoofdstukken VII en VIII) bepaald. Voor het onderzoek naar
de rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht is het bestuurlijk organisatierecht als uitgangspunt genomen. Aan de hand daarvan is onderzocht
welke rechtssubjecten
als zelfstandige dragers van bestuursrechtelijke
rechten en plichten kunnen worden aangemerkt. De zelfstandigheid van
de publiekrechtelijke rechtssubjecten komt tot uitdrukking in de positie
die zij in bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen kunnen innemen, alsme281

de in hun positie in het bestuursprocesrecht. Het belangrijkste kenmerk
van publiekrechtelijke rechtssubjecten is immers dat zij op eigen naam
bestuursrechtelijke rechtshandelingen kunnen verrichten en dat zij tevens
het toerekeningspunt voor dat handelen zijn.
Uit de analyse van de rechtsbevoegdheid in het Nederlandse bestuursrecht op basis van de hiervoor gereleveerde uitgangspunten en uit de
bescbrijving van de rechtsbevoegdheid in de Bondsrepubliek Duitsland en
in Frankrijk kan een aantal aspecten worden afgeleid dat zich voor
vergelijking leent. Voor een verantwoording van de gekozen opzet en
methode van rechtsvergelijking wordt kortheidshalve verwezen naar de
inleiding bij deel B van dit onderzoek.
Op basis van het vorenstaande komen de volgende punten voor een
rechtsvergelijkende beschouwing in aanmerking:
de plaats van het bestuurlijk organisatierecht binnen het bestuursrecht (paragraaf 2);
de rechtssubjecten in het bestuursrecht (paragraaf 3);
de publiekrechtelijke rechtssubjecten in bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen (paragraaf 4);
de betekenis van rechtsbevoegdheid in bestuursrechtelijke geschillen (paragraaf 5).
In deze paragrafen zuIlen eerst de belangrijkste constateringen naar
aanleiding van de analyse van de rechtsbevoegdheid in het Nederlandse
bestuursrecht worden weergegeven. Ter vergelijking worden vervolgens
de belangrijkste kenmerken aangegeven, zoals die uit de beschrijviog van
de rechtsbevoegdheid in het Duitse en het Franse bestuursrecht kunnen
worden afgeleid. Op basis hiervan zal iedere paragraaf worden besloten
met een conclusie naar aanleiding van de vergelijking. Dit hoofdstuk zal
in paragraaf 6 worden besloten met een samenvattende conclusie.
IX.2

De plaats van het bestuurlijk organisatierecht binnen het
bestuursrecht

Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht komt toe aan rechtssubjecten die
als toerekeningssubject voor het bestuursrechtelijk rechtshandelen kunnen worden aangemerkt. Voor het onderzoek naar deze rechtsbevoegdheid
kunnen twee kenmerkende elementen worden besproken, die onlosmakelijk
met elkaar zijn verbonden. Het eerste te bespreken element vloeit voort
uit het uitgangspunt dat de rechtssubjecten die als zelfstandige dragers
van bestuursrechtelijke rechten en plichten kunnen worden aangemerkt,
behoren tot de bestuursorganisatie. Het tweede kenmerk houdt in dat
deze rechtssubjecten bestuursbevoegdheden bezitten waarmee de rechtspositie (rechten en plichten) van andere rechtssubjecten kan worden
bepaald. De omvang van de rechtsbevoegdheid is afbankelijk van de mate
waarin bestuursbevoegdheden aan het rechtssubject zijn toegekend. Uit
het feit dat een rechtssubject deel uitmaakt van de bestuurlijke organisatie blijkt dus nog niet of het rechtssubject in concreto rechtsbevoegd is. Ook aan het tweede kenmerk dient te worden voldaan, wil er
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sprake zijn van een bevoegdheid van een publiekrechtelijk rechtssubject
tot vaststelling van de rechtspositie van andere rechtssubjecten.
Het geheel van rechtsregels dat bepaalt of een rechtssubject tot de
bestuurlijke organisatie behoort, kan als bestuurlijk organisatierecht
worden aangemerkt. In het Nederlandse bestuursrecht ontbreken algemene
regels met behulp waarvan kan worden bepaald of (publiekrechtelijke)
rechtssubjecten tot de bestuursorganisatie behoren en of die rechtssubjecten bestuursrechtelijke bevoegdheden bezitten. Het ontbreken van die
algemene regels zal niet als een gemis worden ervaren in die gevallen
waarin geen twijfel bestaat. In hoofdstuk VI, waarin de praktische
toepassing is besproken, is echter gebleken dat die twijfel zich weI kan
voordoen. De rechter dient in voorkomende gevallen dan te onderzoeken
of het rechtssubject, waarvan het bestreden besluit afkomstig is, kan
worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van de betreffende
wet. In die gevallen en in gevallen waarin nieuwe bevoegdheden aan
bestaande of nieuw te creeren rechtssubjecten moe ten worden toebedeeld,
is het weI van be lang om over een aantal grondregeis met betrekking tot
rechtsbevoegdheid te beschikken.
Ben echte dogmatische theorie over de rechtsbevoegdheid van rechtssubjecten in het Nederlandse bestuursrecht ontbreekt. Op het terrein van
het staatsrecht zou kunnen worden verwezen naar het in hoofdstuk II
reeds besproken werk van Logemann (Over de theorie van een stellig
staatsrecht). In het bestuursrecht valt echter een groeiende belangstelling te constateren voor het bestuurlijk organisatierecht. Ben belangrijke
oorzaak daarvan is de toename van de activiteiten van de overheid, die
heeft geleid tot toekenning van nieuwe bevoegdheden aan bestaande
rechtssubjecten of tot het creeren van nieuwe rechtssubjecten die met
de uitvoering werden belast. Ten behoeve van de rechtszekerheid bij de
toepassing van het materiele recht waardoor de rechtspositie van andere
rechtssubjecten kan worden bepaald, zijn duidelijke regels met betrekking tot de rechtsbevoegdheid van publiekrechtelijke rechtssubjecten van
belang. Als we kijken naar de meest recente bestuursrechtelijke
handboeken, dan blijkt het bestuurlijk organisatierecht in de hiervoor omschreven zin daarin een plaats te hebben ingenomen. Om een indruk te
krijgen van de betekenis zullen de belangrijkste onderwerpen in de
diverse handboeken kort worden aangegeven.
Het rapport van de commissie algemene bepalingen van adrninistratief recht bevat een hoofdstuk over toedeling, overdracht en
uitoefening van bestuursbevoegdheden.
Daarin staan de onderwerpen attributie, delegatie en mandaat centraal. Bovendien komt het
gebrek van onbevoegdheid aan de orde.!
Donner wijdt in zijn Algemeen deel van het Nederlands bestuursrecht een hoofdstuk aan de inrichting van het bestuur. Aan de
orde komen onder andere het centraal bestuur, zelfstandige bestuursorganen, instellingen, bedrijven, lagere lichamen en particu1

Rapport Abar, a.w., hoofdstuk 2, bIz. 8-50.
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lieren die activiteiten ter bebartiging van bet algemeen belang
uitoefenen. Ook de leerstukken betreffende attributie, delegatie en
mandaat worden besproken.I
De Haan noemt de bestuursorganisatie zelfs het eerste van de vier
boekpunten van het openbaar bestuur. Aan dit onderdeel is dan
ook een omvangrijk boofdstuk gewijd. Ook hier komen bescbouwingen voor over openbare lichamen, bestuursorganen, ambtelijke organen, adviesorganen, overheidsinstellingen,
overbeidsbedrijven, overbeidsfondsen en over particulieren die aan het bestuur
deelnemen. Het leerstuk betreffende attributie, delegatie en mandaat wordt onder bet boofdstuk bescbikking bij bet onderdeel
beschikkingsbevoegdheid behandeld.I
Van Wijk/Konijnenbelt
behandelt de bevoegdbeid om te besturen
aan de hand van de begrippen attributie, delegatie en mandaat.
Daarnaast is een apart hoofdstuk aan het openbaar bestuur gewijd,
waarin de openbare licbamen en hun bestuursorganen alsmede bet
bestuur met en door particulieren en andere "overheidspersonen"
worden besproken.t
Uit deze weergave blijkt dat deze handboeken het onderwerp met betrekking tot de rechtsfiguren attributie, delegatie en mandaat gemeenschappelijk hebben. De betekenis van deze rechtsfiguren is vooral in de
bestuurspraktijk, de theorie en de jurisprudentie ontwikkeld. Een wettelijke regeling waarin de algemene vereisten en kenmerken zijn opgenomen, ontbreekt. Ook in bet ingediende wetsvoorstel voor de Algemene
wet bestuursrecht zijn hierover geen bepalingen opgenomen. Gelet op de
in boofdstuk IV ter zake van dit onderwerp gesignaleerde knelpunten zou
een wettelijke regeling van deze rechtsfiguren tot meer recbtszekerheid
kunnen bijdragen. Een verklaring voor de wijze waarop de bespreking
van bet bestuurlijk organisatierecht in deze bandboeken plaatsvindt, is
gelegen in de invloed van de klassieke benadering van het bestuursrecht.
Hierin wordt immers gezocbt naar een antwoord op de vraag welke
publiekrechtelijke
rechtssubjecten de rechtspositie van burgers kunnen
bepalen. De bevoegdheidsvraag (bevoegdheidstoedeling
en gevolgen van
onbevoegdheid) vormt geen zelfstandig leerstuk binnen deze opvatting
omtrent het bestuursrecht. Ook aan de vraag of de regels betreffende de
rechtsbevoegdheid die gelden voor het verkeer tussen bestuursorgaan en
burgers, eveneens geld en voor het verkeer tussen publiekrechtelijke
rechtssubjecten
onderling, wordt in de Nederlandse bestuursrechtsleer
nauwelijks aandacht besteed. In paragraaf 4 van dit hoofdstuk zal daarop
nader worden ingegaan.
In het Duitse bestuursreeht wordt het reeht dat betrekking heeft op de
bestuursorganisatie
in zakelijke zin (d.w.z. exclusief het Dienstreeht)
2
3
4

A.M. Donner, a.w., hoofdstuk VIII, biz. 142 -172.
P. de Haan c.s., a.w. dee! 1, hoofdstuk 2, biz. 107-170en a.w., dee! 2, biz. 34-4l.
H.D. van Wijk/W. Konijnenbelt, a.w., hoofdstuk 2, biz. 55-69 en hoofdstuk 3, biz. 147-179.
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aangeduid als Behordenorganisationsrecht,
Aanvankelijk bestond hiervoor
weinig aandacht omdat deze regels, in de visie van Otto Mayer, rechtstreekse werking jegens de burgers misten. Een tweede verklaring voor
die geringe aandacht is gelegen in het feit dat in de door Jellinek en
Laband aangehangen Imperrneabilitatstheorie
het rechtskarakter aan de
regels die betrekking hebben op de bestuurlijke organisatie, werd ontzegd. In bet bestuursrecht stonden die rechtsregels centraal, die direct
van betekenis zijn voor de recbtspositie van de burgers. De rechtsregels
die gelden voor het Innenbereich zijn niet in dezelfde mate uitgewerkt
als de regels die gelden voor het AuBenbereich. WeI geldt als belangrijke regel dat de opbouw en de structuur van de bestuursorganisatie
evenals de toekenning van bevoegdheden aan bestuursorganen
op een
wettelijke grondslag dient te berusten. Dit wordt aangeduid met de term
"institutionelle Gesetzesvorbehalt". In het moderne Duitse bestuursrecht
heeft het bestuurlijk organisatierecht aan belangsteUing gewonnen omdat
de bestuurswerkzaamheden
ten gevolge van ontwikkelingen op sociaal en
economisch terrein enorm zijn toegenomen. Ondanks deze recent toegenomen belangstelling kan het Duitse bestuursrecht op een oudere traditie
bogen met betrekking tot het bestuuurlijk organisatierecht.
De ontwikkeling van de dogmatiek van het Duitse bestuurlijk organisatierecht kan worden toegeschreven aan Hans J. Wolff, die biervoor in
1933 reeds de grondslag legde. In de volgende paragraaf komen de belangrijkste uitgangspunten van die theorie terug.
De betekenis van het bestuurlijk organisatierecht in Frankrijk blijkt uit
het feit dat een belangrijk gedeelte van het bestuursrecht uitsluitend
betrekking heeft op de organisatie en bevoegdheden van overheidsinstellingen. Ook het recht betreffende de decentralisatie maakt onderdeel uit
van bet bestuursrecht. Bij de tbeorievorming over de recbtsbevoegdheid
van publiekrechtelijke rechtssubjecten speelt de koppeling tussen personnalite morale en service public een belangrijke rol. Als tussen beide
elementen een duidelijke koppeling be staat, is er sprake van rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht. In de praktijk blijkt echter dat de
publiekrechtelijke recbtspersonen soms een privaatrechtelijke weg kiezen
om het algemeen belang te behartigen of dat hiervoor particulieren
worden ingeschakeld. Daardoor wordt het moeilijker om uit te maken of
een rechtssubject handelt ter uitoefening van bestuursrecbtelijke
bevoegdheden. De theorievorming over het bestuurlijk organisatierecbt is in
belangrijke mate gebaseerd op bet uitgangspunt dat de publiekrechtelijke
rechtssubjecten
rechtspersoonlijkheid
bezitten. Daarmee wordt tevens
aangegeven dat zij bet toerekeningssubject
voor het bestuursrechteljk
handel en zijn. In de Franse bestuursrechtelijke
handboeken wordt met
be trekking tot de bestuursorganisatie
aandacht besteed aan de uitgangspunten van het openbaar bestuur met gebruikmaking van de begrippen
centralisatie en decentralisatie. De publiekrechtelijke rechtspersonen -de
staat, de territoriale gemeenschappen en de overige instanties die be last
zijn met de uitoefening van een bestuursrechtelijke taak- worden eveneens uitgebreid besproken.
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Naar aanleiding van bet onderzoek naar de plaats van bet bestuurlijk
organisatierecbt in Nederland, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk
kan bet volgende worden opgemerkt. In aIle drie de landen kan een
toegenomen belangstelling voor bet bestuurlijk organisatiereeht worden
gesignaleerd doordat de groei van de overheidsaetiviteiten -naar aard en
omvang- beeft geleid tot een toe name van de reebtssubjeeten die met de
uitvoering zijn belast. In het Nederlandse en het Duitse bestuursrecbt
staat de materiele invalshoek voorop: het bestuur is een van de funeties
van de overheid, waarvan men de inhoud tracht te omsebrijven. De aard
van de bestuursreehtelijke handeling staat daarbij op de voorgrond. Van
minder belang is wie die handeling heeft verricbt. In Frankrijk wordt
aan dit laatstgenoemde aspect meer aandacht besteed. Daar geldt als
uitgangspunt dat een bandeling als bestuursreehtelijk kan worden aangemerkt als die is verricbt door een "organe administratif dans le fonetionnement du service public". Deze kwalificatie van de reehtshandeling
is van be lang in verband met de sebeiding in de reehtsorde tussen bet
droit civil en bet droit administratif. Zoals in paragraaf VITI.4.3 is
gebleken, is de afbakening van deze reehtsgebieden van belang voor de
eompetentie-afbakening tussen de gewone recbter en de administratieve
reebter. Reehtsvergelijkend-methodiseh kan erop worden gewezen dat
deze strikte afbakening van reehtsgebieden een belangrijk versehil in
uitgangspunt vormt in vergelijking met bet Nederlandse reehtsstelsel.
Door de strikte scheiding in het Franse stelsel zou kunnen worden
gesproken van niet-eongruente deelreehtsordes, terwijl bet Nederlandse
stelsel er weI een is van gedeeltelijk eongruente deelrechtsordes. Een
belangrijk kenmerk van dit laatstgenoemde stelsel is dat er ook bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen zijn die buiten het toepassingsbereik
van wetten inzake administratiefrechtelijke voorzieningen en dus binnen
dat van het privaatrecbt vallen.
De strikte scbeiding van recbtsgebieden heeft tot gevolg dat het bestuurlijk organisatierecbt in Frankrijk in vergelijking met Nederland en
Duitsland een belangrijkere positie inneemt. De regels met betrekking tot
de organisatie en bevoegdheden van overheidsinstellingen vormen een
belangrijk onderdeel van bet bestuursrecht. Ze zijn ook van toepassing
op rechtsbetrekkingen tussen publiekrechtelijke rechtssubjecten onderling.
In het Nederlandse bestuursrecht zijn regels die betrekking bebben op
rechtsbetrekkingen tussen publiekrechtelijke recbtssubjecten onderling,
niet expliciet geformuleerd.
IX3

De recbtssubjecten in bet bestuursrecbt

Een van de kenmerken van de rechtsbevoegdbeid in het bestuursrecht is
dat de recbtssubjecten die bestuursrechtelijke bevoegdbeden uitoefenen,
deel uitmaken van de bestuursorganisatie. In hoofdstuk II is een analyse
gemaakt van de publiekreehtelijke recbtssubjecten in het Nederlandse
bestuursrecbt. Daarbij is een publiekreebtelijk reehtssubjeet ornschreven
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als iedere persoon of college en iedere organisatie of instelling die als
zodanig in het staats- en bestuursrecht wordt erkend als drager van
bestuursrechtelijke rechten en plichten.
Als eerste categorie bestuursrechtelijke rechtssubjecten zijn besproken
de ambten (organen) die een positie innemen binnen de gelaagdheid van
onze bestuursorganisatie. Hierbij moet met name worden gedacht aan de
organen die deel uitmaken van de territoriale openbare lichamen. Niet de
openbare lichamen, maar de organen zijn de dragers van de bestuursrechtelijke rechten en plichten. De bestuursorganen zijn zelf hef toerekeningssubject voor het bestuursrechtelijk handelen. De wetgeving blijkt
op dit punt sorns onduidelijk te zijn, getuige de verhouding tussen
artikel 4, juncto artikel 7, van de Wet Arob.
Als tweede categorie zijn de rechtssubjecten met een zekere functionele
zelfstandigheid besproken. Tot deze groep behoren de zelfstandige bestuursorganen, die weI bestuursrechtelijke bevoegdheden bezitten, maar
die geen deel uitmaken van een openbaar lichaam. De zelfstandige bestuursorganen zijn niet hierarchisch ondergeschikt aan een minister.
Voorts kunnen ook privaatrechtelijke rechtspersonen bestuursrechtelijke
bevoegdheden uitoefenen. Te denken valt daarbij aan stichtingen die de
bevoegdheid hebben om subsidies te verstrekken. Ook instellingen van
bijzonder onderwijs en instellingen op sociaal-economisch terrein, zoals
bedrijfsverenigingen en p.b.o.'s, behoren tot deze categorie. Voor deze
categorie geldt als hoofdregel dat niet het bestuur of de organen van
deze rechtspersonen de dragers van de bestuursrechtelijke rechten en
plichten zijn, maar de overheidsrechtspersoon zelf, tenzij de bestuursrechtelijke bevoegdheden met name aan de organen van deze instellingen
zijn toegekend. Uit de bespreking van de jurisprudentie blijkt dat deze
hoofdregel niet altijd duidelijk wordt gevolgd.
Gelet op het vorenstaande is het begripsmatig niet helemaal zuiver om
de publiekrechtelijke rechtssubjecten aan te duiden als bestuursorgaan.
De dragers van de bestuursrechtelijke rechten en plichten behorende tot
de tweede categorie behoeven immers geen orgaan van een openbaar
lichaam te zijn. Door Logemann worden de publiekrechtelijke rechtssubjecten daarom met de term "ambten" aangeduid. Hoewel dit begrip
strikt genomen zuiverder is, wordt in de bestuurspraktijk toch het
orgaanbegrip gebruikt. Voor zover niet anders vermeld, worden beide
begrippen in deze studie als synoniemen gebruikt.
Het Nederlandse bestuursrecht kent voor de aanduiding van de rechtssubjecten die in het bestuursrecht een zelfstandige positie innemen niet
het begrip rechtspersoonlijkheid naar publielcrecht, zoals het privaatrecht
ter aanduiding van de zelfstandige rechtssubjecten het begrip rechtspersoonlijkheid kent naast natuurlijke personen. De rechtspersoonlijkheid
van openbare lichamen, zoals die wordt geregeld in artikel 1, Boek 2 BW
en in verschillende bijzondere wetten, betreft uitsluitend een vermogensrechtelijke zelfstandigheid, die losstaat van een functie in het bestuursrecht. De bestuursrechtelijke zelfstandigheid wordt niet aangeduid met
het rechtspersoonsbegrip. Voor de bestuursrechtelijke zelfstandigheid is
ook geen privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid vereist.
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Het bestuursrecht kent dus niet bet openbaar lichaarn als zelfstandig
rechtssubject, maar uitsluitend de rechtssubjecten behorende tot de twee
besproken categorieen. Dit zou problemen kunnen opleveren bij toepassing van de bepalingen, zoals opgenomen in het wetsvoorstel voor de
Algemene wet bestuursrecbt. Deze wet geldt immers ten dele ook voor
handelingen die een privaatrechtelijk karakter dragen (zie art. 3.1.1,
tweede lid, Awb). Dan is niet het bestuursorgaan partij in de rechtsbetrekking, maar het openbaar lichaam. De wet bevat echter uitsluitend een
definitie van het begrip bestuursorgaan. Voor de toepassing van deze wet
zouden dus ook de openbare lichamen als rechtssubject moeten worden
erkend.P Ook de privaatrechtelijke rechtspersonen die tot de overheid
moeten worden gerekend, zoals de hiervoor genoemde stichtingen en
verenigingen, vallen blijkens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (biz. 28) voor hun gehele handelen binnen het bereik van deze
wet.
Voor het onderzoek naar de publiekrechtelijke rechtssubjecten in bet
Duitse bestuursrecht is de Sachwaltertbeorie als uitgangspunt genomen.
Daarin wordt bet bestuursrecbt ornscbreven als bet geheel van rechtsnormen die recbtsbetrekkingen bepalen, waarin minstens een der betrokken
rechtssubjecten bet algemeen belang behartigt. De recbtssubjecten die de
dragers zijn van bestuursrechtelijke recbten en plichten worden in het
Duitse bestuursrecht aangeduid als Verwaltungstrager, am als toerekeningssubject te kunnen worden aangemerkt, moeten de recbtssubjecten
Rechtsfahigkeit bezitten. In bet bestuursrecht komt de Rechtsfahigkeit
toe aan recbtspersonen in publiekrecbtelijke zin. De omvang van de
bevoegdheid van die publiekrecbtelijke rechtspersonen is afbankelijk van
de mate waarin die door de wetgever is toegekend. Omdat de rechtsbevoegdheid van deze recbtspersonen zowel materieel als ruimtelijk beperkt
is, is hier dus sprake van Teilrechtsfahigkeit,
Het rechtspersoonlijkbeidsbegrip heeft, onder invloed van het werk van
Hans J. Wolff, een belangrijke betekenis gehad voor de ontwikkeling van
het bestuurlijk organisatierecht. Organen handelen bij de uitoefening van
bestuursrechtelijke bevoegdheden uitsluitend als vertegenwoordigers van
de publiekrechtelijke recbtpersonen.
Het gebruik van bet rechtspersoonlijkheidsbegrip is echter in het bestuursrecht niet toereikend als ook de rechtsbetrekkingen tussen organen
van dezelfde rechtspersoon (Innenrechtsverhaltnis) in de analyse worden
betrokken. Dan handelen de organen immers niet als vertegenwoordiger
van de rechtspersoon maar als zelfstandig recbtssubject. Bockenforde
heeft daarom de opvatting dat het rechtspersoonsbegrip toereikend zou
zijn om de zelfstandigheid van een bestuursrechtelijk rechtssubject aan
te duiden, gekritiseerd. In het Innenrecht is bet bestuursorgaan zelfstandig drager van de recbten en verplicbtingen. In het AuBenrecht
5

288

Zie H. Hennekens, Op weg naar een Algemene wet bestuursrecht, Bestuurswetenschappen 1987, nr. 4, blz. 234. Zie voor een bespreking van deze opvatting paragraaf
VJ.6.

daarentegen handelt het bestuursorgaan als vertegenwoordiger van de
rechtspersoon. Op de verschillende typen rechtsbetrekkingen
zal in de
volgende paragraaf worden ingegaan.
Het begrip Behorde vormt bet centrale begrip in het bestuurlijk organisatierecbt. Een Behorde kan worden omschreven als het "orgaan" dat de
bevoegdheden van een rechtspersoon "naar buiten" uitoefent. De uitoefening van de bevoegdheden gescbiedt dus door een Behorde krachtens
Wahmehmungszustandigkeit,
als vertegenwoordiger van een Verwaltungstrager die bet toerekeningssubject
is. In het Innenrecht handelt het
orgaan echter op basis van Eigenzustandigkeit.
Bij een analyse van de publiekrechtelijke rechtspersonen in het Duitse
bestuursrecht kan een onderscheid worden gemaakt tussen de unmittelbare en de mittelbare Staatsverwaltung. Tot de eerste categorie behoren
de staat en baar geledingen (bond en landen). De tweede categorie wordt
gevormd door de Korperschaften, Anstalten en Stiftungen. Deze rechtspersonen handelen niet door middel van Behorden. Zij bandelen dan zelf
rechtstreeks als Behorde. Een bijzondere groep publiekrechtelijke rechtssubjecten binnen de tweede categorie wordt gevormd door de Beliehene.
Voor de bijzonderheden met betrekking tot deze groep wordt kortheidshalve verwezen naar hoofdstuk VII.
Uit het voorgaande bJijkt dat met gebruikmaking van het rechtspersoonlijkheidsbegrip duidelijk kan worden aangegeven welke publiekrechtelijke
rechtssubjecten in het AuBenrecht als toerekeningssubject kunnen worden
aangemerkt. In het Innenrecht is het rechtspersoonlijkbeidsbegrip
echter
niet bruikbaar omdat de organen daar de zelfstandige dragers van de
bestuursrechtelijke rechten en plichten zijn.
Uit het onderzoek naar de zelfstandigheid van de publiekrechtelijke
rechtssubjecten in het Franse bestuursrecht is gebleken dat het begrip
personnalite morale de droit public daar een belangrijke plaats inneemt.
Ter onderscheiding van de privaatrechtelijke rechtspersonen bezitten de
publiekrechtelijke
rechtspersonen een aantal bijzondere kenmerken: de
oprichting gaat uit van het openbaar gezag, de doelstelling is de behartiging van een algemeen be lang en de aard van de bevoegdbeden onderscheidt zich van de bevoegdheden die krachtens het privaatrecht kunnen
worden uitgeoefend. Het gebruik van bet recbtspersoonlijkbeidsbegrip
biedt een fundament om de zelfstandige positie van de bestuursrechteJijke rechtssubjecten aan te duiden. De personnes adrninistratives zijn de
rechtspersonen
die de dragers van de bestuursrechtelijke
recbten en
verplichtingen zijn. Daarnaast bezitten zij privaatrechtelijke
rechtspersoonlijkbeid die van belang is voor de aansprakelijkheid voor de handelingen die in hun naam zijn uitgeoefend. Namens de rechtspersonen
worden de bestuursrechtelijke handelingen verricht door de autorites administratives.
De bestuurlijke organisatie wordt gevormd door de totaliteit van pubJiekrechtelijke recbtssubjecten. Deze bestaat uit twee belangrijke categorieen. De eerste wordt gevormd door de collectivites territoriales, zoals
geregeld in artikel 72 van de grondwet. Tot deze groep behoren de staat,
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de departementen, de gemeenten en de regio's. Zij bebben op bun grondgebied in beginsel een vocation generale. De tweede categorie bestaat uit
de etablissements publics, die hun grondslag vinden in artikel 34 van de
grondwet. Hun bevoegdheden worden gekenmerkt door het principe de la
specialite. Nieuwe etablissements publics, die voor wat bun taak betreft
niet passen binnen reeds bestaande categorieen, kunnen uitsluitend bij
wet worden opgericbt. Zij staan in een toezichtsrelatie tot de territoriale
gemeenscbappen. Tot het opricbten van etablissements publics wordt vaak
overgegaan om deelname van belanghebbenden mogelijk te kunnen maken.
Ook kan de toepassing van de dwingende regels, zoals die gelden voor de
territoriale gemeenschappen, hierdoor worden versoepeld.
Ten gevolge van de toename van het aantal publiekrecbtelijke rechtssubjecten is de structuur, zoals biervoor geschetst, steeds onduidelijker
geworden. Als etablissements publics bevoegdheden uitoefenen die ook
door privaatrechtelijke instellingen kunnen worden uitgeoefend, is er
sprake van etablissements d'utilite publique waarop bet privaatrecht van
toepassing is. In de bestuurspraktijk bleek voorts de beboefte te bestaan
aan het oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen die publiekrechtelijke bevoegdbeden uitoefenen. Ook worden nieuwe bestuursbevoegdheden toegekend aan reeds bestaande rechtssubjecten. Daarom
kunnen soms instellingen voorkomen waarop zowel privaatrecbtelijke als
publiekrechtelijke regels van toepassing zijn. De Conseil d'Etat heeft de
sterke toename van het aantal rechtssubjecten dat met de uitoefening
van bestuursrechtelijke bevoegdbeden is belast, gekritiseerd omdat er
inzake de juridische status steeds meer onzekerheden bestaan.
Voor wat de rechtssubjecten in bet publiekrecht betreft, kunnen de
volgende conc1usies worden getrokken. In de eerste plaats is gebleken
dat in de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk ook in bet bestuursrecht
wordt uitgegaan van het rechtspersoonlijkbeidsbegrip. De toerekeningssubjecten in het bestuursrecht dienen daar Rechtsfahigkeit, respectievelijk personnalite morale de droit public te bezitten. Dat veronderstelt
een duidelijk criterium aan de hand waarvan kan worden bepaald of een
rechtssubject rechtsbevoegdbeid in het bestuursrecht kan bezitten. Het
Nederlandse bestuursrecht kent in het bestuursrecht niet het begrip
"rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht", Daar staat het orgaanbegrip
centraal ter aanduiding van de zelfstandige dragers van bestuursrechtelijke rechten en plichten.
Het rechtspersoonlijkbeidsbegrip in de Bondsrepubliek Duitsland en in
Frankrijk blijkt echter in een aantal gevallen niet toereikend te zijn om
de zelfstandige positie van bestuursrechtelijke rechtssubjecten aan te
geven. Met name voor rechtsbetrekkingen tussen bestuursorganen onderling schiet dit begrip tekort. Bovendien blijkt dat in de praktijk een
grote diversiteit is ontstaan wat betreft de rechtssubjecten die in het
bestuursrecht als zelfstandige dragers van bevoegdheden kunnen worden
aangemerkt. Door deze toegenomen differentiatie is het niet mogelijk aIle
publiekrechtelijke recbtssubjecten in een overzichtelijk organogram weer
te geven.
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IX.4

Bestuursrechtelijke

rechtsbetrekkingen

Zoals reeds eerder is vermeld, wordt bij het onderzoek naar de rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht uitgegaan van twee nauw samenhangende
elementen. Het eerste element van de rechtsbevoegdheid heeft betrekking
op het uitgangspunt dat de publiekrechtelijke recbtssubjecten deel uitmaken van de bestuurlijke organisatie. Hieraan is in de vorige paragraaf
aandacht besteed. Het tweede element houdt in dat de publiekrechtelijke
rechtssubjecten bestuursrechtelijke bevoegdheden kunnen uitoefenen. Aan
de bevoegdheidsuitoefening
zal in deze paragraaf aandacht worden besteed.
De bevoegdheidsuitoefening
door de publiekrechtelijke recbtssubjecten is
besproken vanuit de rechtsbetrekkingentheorie.
Vanuit die theorie worden
de juridische relaties tussen publiekrechtelijke rechtssubjecten en burgers
en tussen publiekrechtelijke
rechtssubjecten onderling als rechtsbetrekkingen aangeduid. Een recbtsbetrekking
draagt een publiekrechtelijk
karakter als deze door publiekrechtelijke
rechtsnormen wordt genormeerd. Ten minste een der partijen binnen die rechtsbetrekking is een
publiekrechtelijk
rechtssubject. Uit de rechtsbetrekking
blijkt dus dat
een rechtssubject een zelfstandige positie binnen het bestuursrecbt
inneemt. Om partij te kunnen zijn in een publiekrecbtelijke
rechtsbetrekking, is de erkenning van de zelfstandige positie van een publiekrechtelijk rechtssubject vereist. Die zelfstandige positie vormt een voorwaarde voor het kunnen ontstaan van die rechtsbetrekking.
In 1954 heeft Vegting het Nederlandse bestuursrecbt reeds vanuit de
invaIshoek van de rechtsbetrekking benaderd. Hij leidde daaruit de vraag
af die ook in dit onderzoek mede centraal staat, namelijk wanneer een
rechtssubject aIs een overheidsorgaan
moet worden beschouwd. De
rechtsbetrekkingentheorie
is de Iaatste decennia vooral in bet Duitse
bestuursrecht tot verdere ontwikkeling gekomen. Door Rupp werd in 1965
reeds bet onderscheid geintroduceerd tussen "Rechtsverhaltnissen
des
AuBenbereichs" en "Rechtsverhaltnissen
des Innenbereichs". Met name
door Achterberg is deze theorie verder uitgewerkt. Hij definieerde
rechtsbetrekkingen
aIs "die rechtsnormgestaltete
Beziehungen zwischen
zwei oder mehreren Subjekten". Ook in de moderne Nederlandse bestuursrecbtelijke
literatuur
heeft de rechtsbetrekkingentheorie
veld
gewonnen. Met name in geschriften van Hirsch Ballin, die rechtstheoretiscb gei'nspireerd zijn door de werken van Eggens en Vegting en door
de Duitse doctrine, en in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel
voor de Algemene wet bestuursrecht wordt deze herkend. Ook de relaties
tussen bestuursorganen onderling worden door rechtsnormen genormeerd.
Deze relaties kunnen daarom eveneens als rechtsbetrekkingen
worden
aangeduid. Deze visie vormt bet uitgangspunt in het proefscbrift van
Visser, waarin bet toezicbt vanuit de invaIshoek van de bestuurlijke
rechtsverbouding wordt beIicbt.
De verboudingen
tussen publiekrechteIijke
rechtssubjecten
onderling
kunnen worden benaderd vanuit de begrippen deconcentratie en decentraIisatie. Bij deconcentratie is er geen volkomen wederkerigheid tussen de
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publiekrechtelijke rechtssubjecten omdat er een hierarchische relatie
bestaat. Gedeconcentreerde ambten hebben binnen de bestuursorganisatie
waartoe zij behoren geen zelfstandige positie omdat zij aanwijzingen van
de minister in acht dienen te nemen. Behalve dat zij indirecte bestuursbevoegdbeden (advisering) en een daarmee samenbangend beroepsrecbt
kunnen bezitten, is het ook mogelijk dat zij de recbtspositie van burgers
kunnen bepalen (bij voorbeeld de inspecteur der belastingen). Dan is er
weI sprake van rechtsbevoegdbeid. In het kader van de decentralisatie
zijn er talloze recbtsbetrekkingen tussen organen van verschillende
openbare lichamen. Een belangrijke categorie wordt gevormd door de
toezichtsbetrekkingen. Dergelijke recbtsbetrekkingen worden wel aangeduid als interbestuurlijk. De rechtsbetrekkingen tussen de organen van
eenzelfde openbaar lichaan worden als intrabestuurlijk aangeduid.
Door hun positie in bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen komt de
zelfstandigheid van de publiekrechtelijke rechtssubjecten tot uiting. De
inhoud van die rechtsbetrekkingen wordt bepaald door regels van objectief recht. Het publiekrechtelijk rechtssubject neemt daarin een bijzondere positie in. De omvang van de recbtsbevoegdheid wordt bepaald door
de wettelijke regeling waarop die bevoegdheid berust. De bevoegdbeid
moet op directe of op indirecte wijze kunnen worden herleid tot een
publiekrechtelijke grondslag. De positie van het bestuursorgaan als partij
in een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking wijkt af van de partijpositie
die rechtssubjecten in privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen kunnen
innemen. De positie van een bestuursorgaan als partij kan niet worden
omgewisseld met die van de burger, zoals dat in privaatrechtelijke
rechtsbetrekkingen weI mogelijk is.
Hiervoor is reeds opgemerkt dat de rechtsbetrekkingentheorie in de
Duitse bestuursrechtstheorie tot ontwikkeling is gekomen. Wellicht heeft
het uitgangspunt dat de publiekrechtelijke rechtssubjecten als rechtspersoon moeten worden beschouwd, hiertoe bijgedragen. Immers de juridische relatie tussen twee personen kan ais een rechtsbetrekking worden
beschouwd, dus bij voorbeeld ook een individuele relatie tussen staat en
burger en die tussen publiekrechtelijke recbtspersonen onderling.
De rechtsbetrekking vormt ook een essentieel element in de Sachwaltertheorie, zoals die is gekozen als uitgangspunt voor de bestudering van de
rechtsbevoegdbeid in het Duitse bestuursrecht. Van een Verwaltungsrechtsverhaltnis is sprake als ten minste een van de partijen in de
rechtsbetrekking een Verwaltungstrager is. Het is van belang dit vast te
steIlen, omdat de rechtsbetrekking de grondslag voor een geschil kan
vormen. In het AuBenrecht is de Verwaltungstrager het toerekeningssubject. In de rechtsbetrekkingen in het Innenrecht zijn de organen zelf het
toerekeningssubject. Met gebruikmaking van de rechtsbetrekkingentheorie
kunnen de relaties waarbij publiekrechtelijke rechtssubjecten partij zijn,
echter uitstekend worden geanalyseerd.
Met betrekking tot de publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen bestaan
grote verschillen in de inhoud en de wijze van totstandkoming. Als deze
voUedig door rechtsregels worden genormeerd, is er sprake van hetero292

noom bepaalde rechtsbetrekkingen.
Bestaat er een zekere mate van
vrijheid, dan draagt de bepaling van de inhoud der rechtsbetrekkingen
een autonoom karakter. Meestal zal een rechtsbetrekking heteronome en
autonome elementen bevatten. De bevoegdheid om partij in een rechtsbetrekking te kunnen zijn, wordt door rechtsnorrnen genormeerd. De publiekrechtelijke rechtssubjecten kunnen dus niet zelf die bevoegdheid
creeren.
Ook tussen publiekrechtelijke rechtssubjecten onderling bestaan rechtsbetrekkingen, zowel tussen verschillende publiekrechtelijke rechtspersonen
als binnen dezelfde rechtspersoon. De eenheid binnen de bestuursorganisatie en de hierarchische samenhang wordt in hoofdzaak door het
bestaan van toezichtsrelaties bereikt. In de Bondsrepubliek Duitsland zijn
de toezichtsrelaties
ten gevolge van de federale staatsstructuur
zeer
verschillend geregeld. In het kader van de Selbstverwaltung mag uitsluitend Rechtsaufsicht plaatsvinden. Bij de Auftragsverwaltung is ook
Fachaufsicht mogelijk. Tegen maatregelen van de Aufsichtsbehorden in
het kader van de toezichtsuitoefening staat beroep op het Verwaltungsgericht open. Ook uit deze toezichtsbetrekkingen
blijkt dus de zelfstandige positie van de publiekrechtelijke rechtssubjecten.
In het Franse bestuursrecht kan de bevoegdheidsuitoefening
in het bestuursrecht eveneens vanuit de invalshoek van de rechtsbetrekkingen
worden benaderd, hoewel dit theoretisch minder vergaand is uitgewerkt
dan in het Duitse bestuursrecht. In het rechtsverkeer met de burgers
zijn de publiekrechtelijke rechtspersonen het toerekeningssubject. Echter
ook tussen deze rechtspersonen enerzijds en hun organen en hun personeel anderzijds, alsmede tussen bestuursorganen
onderling kunnen
rechtsbetrekkingen bestaan. In het kader van de deconcentratie speelt in
rechtsbetrekkingen
de pouvoir hierarchique een belangrijke rol, op basis
waarvan bindende aanwijzingen kunnen worden gegeven. In het kader van
de decentralisatie komen vele rechtsbetrekkingen voor in de vorm van
toezichtsrelaties. Het toezicht is sinds de wet van 2 maart 1982 nagenoeg
geheel repressief van aard en ligt in handen van de adrninistratieve
rechter. Een bijzondere toezichtsvorm geldt voor de begrotingen, waar
een taak is weggelegd voor de chambres regionales des comptes. Het
toezicht beperkt zich tot een beoordeling van de rechtmatigheid.
Op de etahlissernents publics wordt het toezicht uitgeoefend door de
territoriale rechtspersonen die ze hebben opgericht. Dit toezicht betreft
zowel de rechtmatigheid aIs de doelmatigheid.
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat met gebruikmaking
van de rechtsbetrekkingentheorie
een duidelijke analyse kan worden
gemaakt van de rechtssubjecten die in het bestuursrecht als zelfstandige
dragers van bestuursrechtelijke
rechten en plichten kunnen worden
aangemerkt. Zoals in het Duitse bestuursrecht een onderscheid wordt
gemaakt tussen de bevoegdheidsuitoefening
in het AuBenrecht en in het
Innenrecht, zou ook in het Nederlandse bestuursrecht een tweedeling
mogelijk zijn. Tot de eerste categorie behoren de rechtsbetrekkingen
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tussen publiekrechtelijke rechtssubjecten en burgers, tot de tweede groep
de inter- en intrabestuurlijke rechtsbetrekkingen. Met name voor deze
tweede groep rechtsbetrekkingen blijkt het publiekreehtelijke reehtspersoonsbegrip, zoals dat in het Duitse en het Franse bestuursreeht is
ontwikkeld, ontoereikend te zijn.
Voor wat de toezichtsuitoefening betreft, vertonen het Duitse en het
Franse bestuursreeht het gemeenschappelijke kenmerk dat beroep op een
onafhankelijke reehter openstaat. Ook voor de toezichtsuitoefening in
het Nederlandse bestuursreeht is op versehillende plaatsen in de literatuur bepleit, beroep op een onafhankelijke rechter mogelijk te maken.6 Door het oordeel over een gesehil betreffende een toezichtsbetrekking in handen van een onafhankelijke reehter te leggen, wordt de
zelfstandige positie van de publiekrechtelijke reehtssubjeeten beter
gewaarborgd. Het gevaar dat een toezichthoudend orgaan inbreuken op
die zelfstandigheid maakt, wordt daardoor verkleind.
IX.5

Publiekreehtelijke rechtssubjecten in administratiefrechtelijke
geschillen

Behalve uit de in de vorige paragraaf besproken reehtsbetrekkingen
blijkt de zelfstandige positie van de publiekrechtelijke reehtssubjecten
ook in bestuursrechtelijke geschillen. De publiekrechtelijke reehtssubjecten vormen immers het toerekeningspunt voor de bestuursrechtelijke handeling. De publiekrechtelijke reehtssubjecten zijn in de bestuursrechtelijke geschillen de verdedigers van de bestuursreehtelijke rechten
en plichten. Zij kunnen daarbij zowel de positie van verweerder als van
appellant innemen. Bij de analyse van de rechtsbevoegdheid in het Nederlandse bestuursrecht is een korte interne rechtsvergelijking gemaakt
tussen de partijpositie van de overheid in bestuursrechtelijke en in
privaatrechtelijke rechtsgedingen.
In dit kader zal echter uitsluitend een (externe) vergelijking plaatsvinden
van de publiekrechtelijke reehtssubjeeten in bestuursreehtelijke geschillen. De gevolgen van een bestuursrechtelijke rechtshandeling worden aan
het publiekrechtelijk reehtssubject toegerekend. Een vordering zal dan
ook dienen te worden ingesteld tegen bet orgaan waarvan het bestreden
besluit afkomstig is. Uitsluitend wanneer een plicht tot schadevergoeding
in bet geding is, is het van belang om een rechtspersoon aan te spreken.
Ook in de positie van appellante is het bestuursorgaan de procespartij.
Meestal zal die situatie zich voordoen als er een geschil bestaat tussen
organen van verschillende openbare lichamen. In het algemeen is aan de
organen uitdrukkelijk een beroepsrecht toegekend, bij voorbeeld in
artikel 4 Wet Arob. Een belangrijke uitzondering op het bestaan van
een beroepsrecht op een onafhankelijke rechter betreft de geschillen in
6

Zie o.a. B.L.W. Visser, a.w. 1986; H. Hennekens, Spelregels of rechtsregels tussen
overheden, Bestuurswetenschappen 1986, nr. 2, biz. 71-101; J.BJ.M. ten Berge,
Rechter en decentralisatie, 1987.
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het kader van de toeziehtsuitoefening. Gesehillen tussen organen van
hetzelfde openbaar liebaarn komen niet veelvuldigvoor.
Indien een reebter bevoegdheidsgebreken eonstateert, zal dit in het
algemeen leiden tot vernietiging van het bestreden besluit. In de meeste
gevallen zal dan vernietiging plaatsvinden wegens strijd met een algemeen verbindend voorsehrift. Als de bevoegdheid niet uitdrukkelijk op
een wettelijke grondslag berust, zoals bij voorbeeld subsidiering, gebruikt
de Afdeling reehtspraak als vernietigingsgrond het algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur dat inhoudt dat een besehikking dient uit te gaan van
een daartoe bevoegd orgaan.
Bij de bespreking in de vorige paragraaf van de reehtsbetrekkingen in
het Duitse bestuursreeht is reeds opgemerkt dat deze de grondslag voor
een administratiefreehtelijk gesehil kunnen vormen. De Verwaltungsgeriehtsordnung bevat een algemene regeling voor de offentlich-rechtliche
Streitigkeiten. Daaronder vallen alle geschillen die tot een grondslag in
het publiekrecht kunnen worden herleid. De VwGO is niet van toepassing
op geschillen die een privaatrechtelijk karakter dragen en op de "Streitigkeiten verfassungsrechtlieher Art".
Aan de kant van het bestuur zijn de publiekreehtelijke rechtspersonen
partij in het geschil. Een vordering moet dan ook, bij afwezigheid van
een afwijkende wettelijke regeling, worden ingesteld tegen de publiekrechtelijke rechtspersoon waartoe het handelende orgaan behoort. Beharden kunnen in het procesrecht een zelfstandige positie innemen als
bet recht van de betrokken deelstaten dat uitdrukkelijk bepaalt (§ 61 Nr.
3 VwGO). De vordering kan dan ook tegen de Behorden worden ingesteld. Deze regel geldt echter uitsluitend voor de Anfechtungs- en de
Verpflichtungsklagen. De recbter dient de Prozeflfahigkeit van de publiekrechtelijke rechtssubjecten ambtshalve te onderzoeken.
De regeling in de VwGO geldt voor geschillen in het AuBenrecht. Dat
houdt in dat de partijen verschillende (rechts-)personen moeten zijn. Het
is echter ook mogelijk dat er geschillen tussen subjecten binnen een
rechtspersoon voorkomen. Dit noemt men een InsichprozeB. Geen van de
betrokken subjecten van de betreffende rechtspersoon mag het dan in
zijn macht hebben om een voor het andere subject bindende beslissing te
nemen. Uit de VwGO vloeit de bevoegdheid van organen om als partij in
het InsichprozeB op te treden niet rechtstreeks voort. Van belang is, aan
de hand van het materiele recht te bepalen of de organen over eigen
subjectieve rechten beschikken. De bevoegdheden van organen zijn
meestal uitsluitend in het belang van de recbtspersoon gegeven. In het
InsicbprozeB zullen de organen echter wel een verschillend belang behartigen.
Uit de bespreking van de positie van publiekrechtelijke rechtssubjecten
in bestuursrechtelijke geschillen blijkt dat in bet Duitse bestuursrecht
geen exclusieve positie aan de Verwaltungstrager toekomt. Behalve de
publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen soms ook Behorden een zelfstandige positie in het procesrecbt innemen.
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Voor de publiekrecbtelijke rechtspersonen in het Franse bestuursrecht
wordt als belangrijkste kenmerk genoemd dat zij beschikken over "le
moyen de defendre ses droits en justice". De administratieve reehter is
bevoegd over geschillen te oordelen als het bestuur werkzaam is in het
kader van de uitoefening van de service public. Omdat dit als enig
afgrenzingscriterium moeilijk banteerbaar bleek, zijn in de jurisprudentie
ook andere criteria tot ontwikkeling gekomen, zoais bet handelen in het
kader van de gestion publique of wanneer de situatie wordt bepaald door
rapports du droit public. De publiekrechtelijke rechtspersonen zijn zelf
partij in de administratiefrechtelijke gedingen.
De administratieve rechter hanteert ais zelfstandige beroepsgrond de
incompetence. Daarvan is sprake ais aan een besluit een gebrek kleeft
ten gevolge van het feit dat het is genomen door een rechtssubject dat
daartoe niet wettelijk bevoegd is. Regels met betrekking tot de bevoegdheid van een bestuursrechtelijk rechtssubject zijn "d'ordre public". Een
bevoegdheidsgebrek kan in alle fasen van een proces worden opgeworpen,
terwijl de rechter ambtsbalve verplicht is dit te onderzoeken als er geen
beroep op is gedaan. Een beslissing die onbevoegd is genomen, zal in de
regel worden vernietigd.
Behalve tussen publiekrechtelijke rechtspersonen en burgers kunnen ook
geschillen bestaan tussen publiekrechtelijke rechtspersonen onderling.
Zoals in de vorige paragraaf is gebleken, vormt de toezichtsuitoefening
daarvan een voorbeeld. Erkenning van de rechtspersoon als de drager
van de bestuursrecbtelijke rechten en plichten houdt in dat er geen
rechtsgeschillen binnen een rechtspersoon kunnen voorkomen. De Conseil
d' Etat heeft echter aanvaard dat een geschil tussen ministers (beiden
behorende tot de staat als rechtspersoon) toelaatbaar is, omdat het
beroep dan niet geacht wordt te zijn gericht tegen het orgaan maar
tegen het besluit. Geschillen binnen dezelfde rechtspersoon zijn echter
uitzondering. Als hoofdregel geldt dat in geschillen waarbij een publiekrechtelijk rechtssubject betrokken is, de publiekrechtelijke rechtspersoon
procespartij is.
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in het Nederlandse
bestuursrecht de partijpositie in bestuursrechtelijke geschillen aan de
kant van het bestuur toekomt aan de bestuursorganen (ambten). Rechtspersoonlijkheid wordt pas van belang als er vermogensrechtelijke vorderingen in het geding zijn. Omdat in de Bondsrepubliek Duitsland en in
Frankrijk toerekening van het bestuurshandelen aan de rechtspersoon
plaatsvindt, wordt in bestuursrechtelijke geschillen de partijpositie in
het algemeen door de publiekrechtelijke rechtspersonen ingenomen.
Slechts in bijzondere gevallen kunnen de bestuursorganen daar procespartij zijn. Geschillen tussen organen van dezelfde rechtspersoon zijn
uitzondering in alle rechtsstelsels. Aileen uit het Duitse bestuursrecht
kan de regel worden afgeleid dat een InsichprozeB mogelijk is, voor
zover de betrokken bestuursorganen eigen subjectieve rechten hebben.
Inzake de toetsing van de bevoegdheidsvraag door de administratieve
rechter kan naar aanleiding van de rechtsvergelijkende beschouwingen
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het volgende worden opgemerkt. Zoals in hoofdstuk VI is gebleken,
wordt de bevoegdheidsvraag door de Nederlandse administratieve rechter
vaak niet zelfstandig onderzocht. De bevoegdheidsvraag wordt dan bij
voorbeeld meegenomen bij de beantwoording van de vraag of er sprake is
van een beschikking. Om over de bevoegdheid van het rechtssubject meer
duidelijkheid te verkrijgen, is voorgesteld, de toetsing van de bevoegdheidsvraag te verbeteren. Een goed voorbeeld daarvoor vormt het Franse
bestuursrecht, aangezien de Franse adrninistratieve rechter de incompetence als zelfstandige beroepsgrond kent. Deze beroepsgrond dient de
rechter ambtshalve te onderzoeken als er geen beroep op is gedaan.
Door ook in het Nederlandse bestuursrecht meer aandacht aan de rechtsbevoegdheid te schenken, kunnen onduidelijkheden worden voorkomen.
Wellicht dat ook een expliciete opdracht aan de rechter daartoe zou
kunnen bijdragen.
IX.6

Samenvatting en conclusie

In de paragrafen 2 tot en met 4 van dit hoofdstuk is ter zake van de
rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht op een viertal aspecten een
vergelijking gemaakt tussen de situaties in Nederland, de Bondsrepubliek
Duitsland en Frankrijk. Daarbij is de Nederlandse situatie, zoals die op
basis van de analyse in de hoofdstukken II tim V kan worden geschetst,
als uitgangspunt genomen. Vanuit die situatie is bezien of op basis van
de beschrijving van de rechtsbevoegdheid in de Bondsrepubliek Duitsland
en Frankrijk in de hoofdstukken VII en VIII van deze studie vergelijkingen mogelijk zijn.
In paragraaf 2 is als eerste onderwerp de plaats van het bestuurlijk
organisatierecht binnen het bestuursrecht besproken. Bij een rechtsvergelijkende beschouwing valt over dit onderwerp een verschil in benadering te constateren. Zoals ook in deel A reeds is gebleken, vormt het
bestuurlijk organisatierecht geen zelfstandig leerstuk binnen het Nederlandse bestuursrecht. De aard van de bestuurlijke handeling staat daar in
het algemeen voorop. Ook in het Duitse bestuursrecht komt een dergeJijke rnateriele benadering voor. Het vraagstuk van de bevoegdheidstoedeling is echter van belang voor de beantwoording van de vraag of een
rechtssubject wel bevoegd is tot het verrichten van die bestuurlijke
handeling. Het Franse bestuursrecht kent daarom weI een zelfstandige
plaats toe aan het bestuurlijk organisatierecht. Belangrijke delen van het
bestuursrecht hebben uitsluitend betrekking op de organisatie en bevoegdheden van overheidsinstellingen. Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in de strikte scheiding tussen het droit administratif en
het droit civil. Als belangrijkste punt van overeenkomst valt op dat de
belangstelling voor het bestuurlijk organisatierecht in alle drie de landen
is toegenomen. De voornaamste oorzaak hiervan is de ontwikkeling van
de aard en de groei in aantal van de overheidstaken, die aan bestaande
of aan nieuw te creeren rechtssubjecten moesten worden toebedeeld.
Vervolgens is in paragraaf 3 de vraag besproken welke publiekrechtelijke
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rechtssubjecten dee I uitmaken van de bestuurIijke organisatie. Uit een
onderzoek naar de rechtssubjecten die over bestuursrechtelijke bevoegdheden beschikken, blijkt dat in aile drie de landen een toegenomen
diversiteit wordt waargenomen. De hiervoor reeds genoemde oorzaak
geeft ook hier een verklaring. Het uitgangspunt in het Duitse en het
Franse bestuursrecht is eehter duidelijk. Beide reehtsstelsels kennen een
begrip rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht. De rechtsbevoegde publiekrechtelijke rechtssubjeeten zijn de Verwaltungstrager die Rechtsfahigkeit bezitten, respectievelijk de personnes morales de droit public.
Het bezit van deze reehtspersoonlijkheid is vereist om als toerekeningssubject voor bestuursreehtelijke rechtshandelingen te kunnen worden
aangemerkt. In het Nederlandse bestuursrecht heeft het begrip rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht weinig aandacht gekregen. Voor zover dat
weI het geval is, is daaraan in hoofdstuk III reeds aandacht besteed. Een
vergelijkbare functie als in het Duitse en Franse recht heeft het begrip
niet. Bij een nadere beschouwing van deze laatstgenoemde rechtsstelsels
blijkt dat het criterium van de rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht
niet toereikend is om in aIle gevallen de zelfstandigheid van publiekreehtelijke rechtssubjecten aan te duiden. Met name voor rechtsbetrekkingen tussen bestuursorganen onderling is een eigen rechtspersoonlijkheid niet vereist.
De bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen worden in paragraaf 4 besproken. De benadering van het bestuursrecht vanuit de rechtsbetrekkingentheorie is gekozen omdat dit een goed uitgangspunt biedt voor de analyse welke rechtssubjecten aan de kant van het bestuur partij kunnen
zijn. Het feit dat een publiekrechtelijk rechtssubject zelfstandig drager
van bestuursrechtelijke reehten en plichten kan zijn, betekent dat het
partij in een bestuursrechtelijke reehtsbetrekking kan zijn. Niet aIleen
de rechtsbetrekking tussen bestuur en burger, maar ook de rechtsbetrekkingen tussen bestuursorganen onderling kunnen op deze wijze worden
geanalyseerd. In het Duitse bestuursrecht wordt hier een onderscheid
gemaakt tussen rechtsbetrekkingen in het AuBenreeht en in het Innenreeht. Tot deze laatste categorie behoren de rechtsbetrekkingen die bij
de bespreking van de Nederlandse situatie als interbestuurlijk en intrabestuurlijk zijn aangeduid. De regels die op het verkeer tussen bestuursorganen onderling betrekking hebben, zijn niet in dezelfde mate uitgewerkt
als de regels die betrekking hebben op het verkeer tussen bestuur en
burger. Daardoor zou op de zelfstandige positie van de publiekrechtelijke
reehtssubjecten ten opzichte van elkaar een inbreuk kunnen worden
gemaakt, bij voorbeeld in het kader van toezichtsuitoefening. In dit
verband verdient vermelding dat zowel in de Bondsrepubliek Duitsland als
in Frankrijk ter zake van toezichtsrelaties beroep op een onafhankelijke
reehter mogelijk is. Degenen die voor het Nederlandse recht een soortgelijke ontwikkeling bepleiten, verdienen ondersteuning.
Behalve in bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen blijkt de zelfstandige
positie van de publiekrechtelijke rechtssubjecten ook in bestuursrechtelijke geschillen. Aan dit onderwerp is paragraaf 5 gewijd. In de Bondsrepubliek Duitsland en in Frankrijk nemen de rechtspersonen naar pu-
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bliekrecht de positie van procesparnj Ill. In Frankrijk wordt "le moyen
de defendre ses droits en justice" expliciet als kenmerk van de rechtspersoonlijkheid naar publiekrecht genoemd. Slechts in bijzondere gevallen
blijkt in deze landen een geschil met organen van een rechtspersoon
mogelijk te zijn. Het vereiste dat een publiekrechtelijk
rechtssubject
bevoegd is een bestuursrechtelijke
rechtshandeling te verrichten, wordt
door de Nederlandse administratieve rechter niet als een zelfstandig
toetsingscriterium onderzocht. Vaak wordt een oordeel hie rover meegenomen bij de beoordeling van de vraag of er bij voorbeeld sprake is van
een beschikking. In Frankrijk daarentegen vormt de "incompetence" een
zelfstandige beroepsgrond die de rechter ook ambtshalve dient te onderzoeken. Hier gaat de formele vraag naar de bevoegdheid dus duidelijk
vooraf aan de vraag naar de aard en de inhoud van het besluit.
Na deze sarnenvattende opmerkingen en concIusies naar aanleiding van de
rechtsvergelijking kunnen aan het slot van dit hoofdstuk enkele afsluitende concIusies worden geformuleerd.
1. Rechtsbevoegdheid
in het bestuursrecht is in de drie onderscheiden
landen onderzocht door het bestuurlijk organisatierecht als uitgangspunt
te kiezen. Opvallend is de toegenomen belangstelling voor dit onderdeel
van het bestuursrecht. De verklaring hiervoor is gelegen in de ontwikkeling van de aard en de groei in omvang van de overheidsactiviteiten.
Hierdoor is ook een complex geheel van publiekrechtelijke rechtssubjecten ontstaan.
2. Het Duitse en het Franse bestuursrecht kennen een eigen rechtspersoonlijkheidsbegrip ter aanduiding van de zelfstandige rechtssubjecten in
het publiekrecht. Aanvankelijk leek dit uitgangspunt toereikend, maar
door ontwikkelingen in de bestuurspraktijk en de theorievorming bleek
dat hierop nuanceringen dienden te worden aangebracht. In de Nederlandse situatie is de rechtspersoonlijkheid
van overheidsinstanties
uitsluitend van belang als er vermogensrechtelijke
aspecten in het geding
zijn. Bestuursrechtelijke
rechten en plichten zijn immers niet gekoppeld
aan de rechtspersoon maar aan het bestuursorgaan (ambt).
3. De zelfstandige positie van de rechtssubjecten in het bestuursrecht is
beschreven vanuit de rechtsbetrekkingentheorie.
Onder bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen
vallen niet alleen de rechtsbetrekkingen
tussen
bestuur en burger, maar ook de rechtsbetrekkingen tussen bestuursorganen onder ling. Voor dit laatste type rechtsbetrekkingen
zijn er weinig
regels die een waarborg bieden voor de zelfstandige positie van de
publiekrechtelijke
rechtssubjecten ten opzichte van elkaar. Een uitzondering vormen de regels met betrekking tot toezicht in de Bondsrepubliek Duitsland en in Frankrijk. Ter zake van toezichtsuitoefening
is
beroep op een onafhankelijke rechter opengesteld. Ondanks pleidooien in
die richting ontbreekt een dergelijke waarborg in Nederland.
4. De beoordeling van de bevoegdheidsvraag krijgt in het Nederlandse
bestuursrecht
(te) weinig aandacht van de administratieve rechter. In
Frankrijk vormt het echter een zelfstandige toetsingsgrond, die zelfs
ambtshalve onderzocht dient te worden voordat tot een beoordeling van
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de aard en de inhoud van bet besluit wordt overgegaan.
Op basis van bet vorenstaande zou het bestuurlijk organisatiereebt in
Nederland op enkeLe punten kunnen worden versterkt. Daartoe kunnen de
volgende aanbevelingen worden gedaan:
1.
Bij het toedelen van bevoegdheden aan bestaande reehtssubjeeten
of bij het toedelen van bevoegdheden aan reehtssubjeeten die
speciaal in bet Leven worden geroepen, dient de bevoegdheidstoedeling door de wetgever expliciet te worden verantwoord.
2.
De zelfstandige positie van publiekreehtelijke reehtssubjeeten kan
worden versterkt door ter zake van toezichtsuitoefening beroep op
een onafhankelijke reehter open te stellen.
3.
Uit het oogpunt van reehtszekerheid
is het van beLang dat de
administratieve reehter de bevoegdbeid van het publiekreehtelijk
reehtssubjeet expliciet als toetsingsgrond gebruikt.
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DEELC
Samenvatting, conclusies
en aanbeveJingen

HOOFDSTUKX

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN

Xl

Inleiding

De titel van deze studie luidt: rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht.
Als probleemstelling is de vraag geformuleerd aan de hand van welke
criteria kan worden bepaald of een publiekrechtelijk rechtssubject
rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht bezit. Van rechtsbevoegdheid in
het bestuursrecht is sprake als een persoon of college op directe of
indirecte wijze (via delegatie) aan een wettelijk voorschrift de bevoegdheid ontleent, in het kader van een bestuurstaak de rechtspositie van
andere rechtssubjecten vast te stellen of te wijzigen.
De aanleiding voor de keuze van dit onderwerp vormt de bestaande
onduidelijkheid in wetgeving, rechtspraak en bestuurspraktijk met betrekking tot de bevoegdheidstoedeling aan publiekrechtelijke rechtssubjecten en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het begrip
bestuursorgaan. De voortgaande vermaatschappelijking van de overheid in
samenhang met de verstatelijking van het particulier initiatief hebben
aan deze onduidelijkheid bijgedragen.
Het doel van het onderzoek is, inzicht te verschaffen in de eigenschappen en kenmerken van de tot de bestuursorganisatie behorende publiekrechtelijke rechtssubjecten die als toerekeningssubject voor bestuursrechtelijke rechten en plichten kunnen worden aangemerkt. Zowel de wetgever als de administratieve rechter kan hierdoor over handvatten beschikken om meer duidelijkheid te verschaffen in het ondoorzichtige patroon
van bevoegdheidstoedeling en -uitoefening. Door het duidelijk in kaart
brengen van bevoegdhedenpatronen met bijbehorende verantwoordelijkheden kan het rechtsstatelijk karakter van het overheidsoptreden worden
versterkt. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan versterking van
het primaat van de wetgever en een duidelijke regeling van de politieke
verantwoordelijkheid.
Ten behoeve van een consistente benadering van de problematiek is een
aantal uitgangspunten geformuleerd. Daarmee worden zowel de hoofdlijnen als de begrenzingen van het onderzoek aangegeven. Voor de
rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht zijn twee kenmerken geformuleerd
die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In de eerste plaats moet
het publiekrechtelijk rechtssubject deel uitmaken van de bestuursorganisatie en in de tweede plaats moet het bestuursbevoegdheden bezitten.
Ten gevolge van de toename van de overheidsactiviteiten naar aard en
omvang en de toedeling van bevoegdheden aan bestaande of nieuw gecreeerde rechtssubjecten zijn de traditionele begrippen decentralisatie
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en deconcentratie niet meer toereikend om de spreiding en toedeling van
bestuursrechtelijke bevoegdheden aan het complex geheel van publiekrechtelijke rechtssubjecten te bespreken. Daarom worden de publiekrechtelijke rechtssubjecten in een ruimer kader besproken. Voor de bespreking van het eerste kenmerk is het bestuurlijk organisatierecht als uitgangspunt genomen. Dit omvat het geheel van regels dat betrekking
heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke recbtssubjecten in bet bestuursrechtelijk
rechtsverkeer. De inhoudelijke normering van de bevoegdheden komt
daarbij niet aan de orde.
Het kenmerk dat een publiekrechtelijk rechtssubject bestuursrechtelijke
bevoegdbeden bezit, is onlosmakelijk met het eerste kenmerk verbonden:
omdat een rechtssubject over bestuursrechtelijke bevoegdbeden beschikt,
kan het als bestuursorgaan worden aangemerkt. Het omgekeerde gaat niet
op: niet alle rechtssubjecten die als bestuursorgaan kunnen worden
aangemerkt, zijn in aile gevallen rechtsbevoegd. De omvang van de
rechtsbevoegdheid van een publiekrechtelijk rechtssubject is verscbillend
al naar gelang de mate waarin bestuursrecbtelijke bevoegdheden aan het
recbtssubject zijn toegekend. Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht
heeft dus een relatief karakter: het duidt erop dat de bevoegdheid
slechts opgaat voor een of meer bepaald handelen. Het feit dat sommige
rechtssubjecten altijd deel uitmaken van de bestuurlijke organisatie (bij
voorbeeld colleges van burgemeester en wethouders), betekent dus nog
niet dat deze in aile gevallen bevoegd zijn bestuursrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. Andere rechtssubjecten (bij voorbeeld privaatrechtelijke rechtspersonen) kunnen slecbts deel uitmaken van de bestuurlijke organisatie voor zover uitdrukkelijk bestuursrechtelijke bevoegdbeden zijn toegekend. Voor het overige kunnen die rechtssubjecten louter
een privaatrecbtelijk karakter dragen. Ook voor deze rechtssubjecten is
het van belang te onderzoeken in welke mate zij over rechtsbevoegdheid
in het bestuursrecht beschikken.
De zelfstandigheid van de publiekrechtelijke rechtssubjecten blijkt in de
eerste plaats uit de positie die zij als partij in bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingen kunnen innemen. Dit geldt niet aIleen voor rechtsbetrekkingen tussen publiekrechtelijke rechtssubjecten en burgers, maar
ook voor rechtsbetrekkingen tussen publiekrechtelijke recbtssubjecten
onder ling. In de tweede plaats komt de zelfstandigheid van publiekrechtelijke rechtssubjecten tot uitdrukking in de positie die zij als partij in
bestuursrechtelijke geschillen kunnen innemen. De publiekrecbtelijke
rechtssubjecten vormen het toerekeningssubject voor het bestuursrechtelijk handelen.
Aan het slot van de weergave van de belangrijkste uitgangspunten verdient nog vermelding dat natuurlijke personen, die ook dragers van
bestuursrechtelijke rechten en plichten kunnen zijn (bij voorbeeld in het
kader van de uitoefening van bet kiesrecht of de dienstplicht), Diet in
dit onderzoek zijn betrokken. Deze laatstgenoemde bestuursrechtelijke
bevoegdheden zijn gekoppeld aan natuurlijke personen. Hun positie
verschilt daardoor wezenlijk van de positie van de publiekrechtelijke
304

rechtssubjecten
die deel uitmaken van de bestuurlijke organisatie.
Rechtsbevoegdheid
in het bestuursrecht is gekoppeld aan het ambt. Als
de ambtsdragers wisselen, blijft de rechtsbevoegdheid voortbestaan. De
positie van de publiekrechtelijke
rechtssubjecten in bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingen
kan ook niet worden omgewisseld met die van natuurlijke personen.
Op basis van deze uitgangspunten is gekozen voor de volgende opzet van
dit onderzoek. In deel A (hoofdstukken II tot en met VI) is een analyse
gemaakt van het begrip rechtsbevoegdheid in het Nederlandse bestuursrecht en is de praktische toepassing daarvan beschreven. In hoofdstuk II
is onderzocht welke publiekrechtelijke
rechtssubjecten
deel kunnen
uitmaken van de bestuurlijke organisatie. In hoofdstuk III worden de
aard en de kenmerken van de bestuursrechtelijke bevoegdheden besproken, alsmede het onderscheid tussen bevoegdheid en publiekrechtelijke
taak. In hoofdstuk IV staat de bevoegdheidsverkrijging
centraal. Deze
wordt besproken aan de hand van de begrippen attributie en delegatie.
Voor de bespreking van de bevoegdheidsuitoefening
is ook de rechtsfiguur mandaat van belang. Hoofdstuk V handelt over de bevoegdheidsuitoefening. Daarin worden drie onderwerpen besproken: de positie van
publiekrechtelijke
rechtssubjecten in rechtsbetrekkingen,
de positie van
publiekrechtelijke
rechtssubjecten als partij in administratiefrechtelijke
geschillen en gebreken in de bevoegdheidsuitoefening.
Aan de hand van
de parlementaire
wetsgeschiedenis en jurisprudentie-onderzoek
is in
hoofdstuk VI een analyse gemaakt van het gebruik van het begrip bestuursorgaan
in verschillende bestuursrechtelijke
wetten en van de
knelpunten die zich daarbij kunnen voordoen.
In deel B wordt nader inhoud gegeven aan de ondertitel van dit onderzoek: een rechtsvergelijkende studie naar het bevoegdhedenvraagstuk
in
het bestuursrecht. Na een inleiding over de gevolgde methodiek bij de
rechtsvergelijking wordt in hoofdstuk VII en hoofdstuk VITI achtereenvolgens een beschrijving gegeven van het onderwerp van onderzoek zoals
zich dat in de Bondsrepubliek Duitsland en in Frankrijk manifesteert. In
hoofdstuk IX wordt de vergelijking tussen Nederland Duitsland en Frankrijk uitgewerkt aan de hand van de in hoofdstuk I geforrnuleerde uitgangspunten.
Deel C wordt gevormd door hoofdstuk X, waarin de samenvatting, conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen. In de navolgende paragrafen
zal eerst een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het
onderzoek worden gegeven. Deze samenvatting zal worden aangevuld met
conclusies en aanbevelingen.! De aanbevelingen rich ten zich zowel tot
de wetgever als tot de rechter, zulks met het oogmerk om hiermee een
bijdrage te leveren tot het verschaffen van meer duidelijkheid omtrent
het overheidsoptreden.
1

In dit hoofdstuk is, behoudens voor zover nieuwe literatuur is aangehaald, van het
opnemen van bronverwijzingen afgezien. Voor zover behoefte bestaat aan kennisneming daarvan kan naar de vermelding in de betreffende hoofdstukken worden verwezen.

305

Xl

Analyse van het begrip rechtsbevoegdheid in bet Nederlandse
bestuursrecbt

X.2.1

Publiekrechtelijke recbtssubjecten (Hoofdstuk II)

AIs uitgangspunt voor het onderzoek naar de rechtsbevoegdheid in het
bestuursrecht is het bestuurlijk organisatierecht genomen. AIs een eerste
aspect daarvan is de vraag onderzocht welke rechtssubjecten deel uitmaken van de bestuurlijke organisatie in ruime zin. Een publiekrechtelijk
rechtssubject kan worden omschreven als iedere persoon of ieder college
en iedere organisatie of instelling die als zodanig in het staats- of administratiefrecht wordt erkend als drager van bestuursrechtelijke rechten
en plichten. Kenmerkend hiervoor is het bezit van openbaar gezag,
hetgeen inhoudt dat hierdoor de rechtspositie (rechten en plichten) van
andere rechtssubjecten kan worden bepaald. De mate waarin een publiekrechtelijk rechtssubject rechtsbevoegdheid bezit is afhankelijk van de
aard en de omvang van de toegekende bestuursrechtelijke bevoegdheid.
De rechtsbevoegdheid is dus niet voor aile publiekrechtelijke rechtssubjecten gelijk.
Met betrekking tot het bestuurlijk organisatierecht en de bevoegdheidstoedeling aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is in het Nederlandse
bestuursrecht geen dogmatiek ontwikkeld. De belangrijkste theoretische
grondslagen met betrekking tot het bevoegdheidsvraagstuk kunnen in de
Nederlandse rechtsliteratuur worden teruggevonden in de werken van
Logemann en Bohtlingk. Voor de aanduiding van het "persoonsbegrip" in
het staatsrecht heeft Logemann een theorie ontwikkeld, waarin het
begrip "ambt" centraal staat. Het ambt is tot rechtshandelen bevoegd en
vormt het toerekeningssubject. Bohtlingk heeft op deze theorie voortgebouwd. In het positieve recht wordt in plaats van het ambtsbegrip echter
het orgaanbegrip gebruikt. Hoewel beide begrippen theoretisch niet
identiek zijn, worden ze in dit onderzoek wel als synoniem gebruikt. De
erkenning dat in het bestuursrecht de organen als zelfstandige dragers
van rechten en plichten kunnen worden aangemerkt, valt ook uit de
beschouwingen van Vegting over het Nederlandse administratieve recht af
te leiden. Oat een orgaan in het bestuursrecht als zelfstandig rechtssubject dient te worden beschouwd, wordt niet altijd erkend. Het onderscheid tussen orgaan en openbaar lichaam blijkt in dit verband moeilijkheden te kunnen opleveren. Het gebruik van het begrip openbaar lichaam
is uitsluitend van belang om de vermogensrechtelijke zelfstandigheid aan
te geven. Omdat in de literatuur op verschillende wijzen inhoud wordt
gegeven aan het begrip openbaar lichaam, wordt bepleit voor de invulling
van dit begrip strikt aansluiting te zoeken bij het bepaalde in artikel
134 van de Grondwet, waarin is opgenomen dat openbare lichamen bij
wet worden ingesteld. De kwalificatie van een rechtssubject als openbaar
Iichaam behoeft dan geen moeilijkheden op te leveren. Het soms verwarrende gebruik van de begrippen orgaan en lichaam door de wetgever en
het ontbreken van een totaaloverzicht van rechtssubjecten die over
bestuursrechtelijke bevoegdheden beschikken, maken het moeilijk, aan te
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geven welke rechtssubjecten
rechtsbevoegdheid
in het bestuursrecht
bezitten.
Tegen de hiervoor geschetste theoretische achtergrond kan een inzicht
worden gegeven in de complexe organisatiestructuur van de publiekrechtelijke rechtssubjecten binnen het Nederlandse bestuursrecht. Uitgangspunt daarbij vormt de structuur zoals deze op de grondslag van juridische documenten kan worden geschetst.
In de eerste plaats zijn de rechtssubjecten belicht waarvoor een basis in
de Grondwet valt aan te wijzen. Met betrekking tot deze categorie
worden allereerst de publiekrechtelijke
rechtssubjecten bij de centrale
overheid besproken: de Kroon en de ministers (staatssecretarissen).
Met
betrekking tot beantwoording van de vraag of ook de ministerraad een
publiekrechtelijk rechtssubject is, bestaat verschil van opvatting. Voor
zover in bijzondere wetten uitdrukkelijk bevoegdheden aan de ministerraad worden toegekend, kan de raad als drager van bestuursrechtelijke
rechten en plichten worden aangemerkt. Een belangrijke grondslag voor
de organisatie van bet openbaar bestuur vormt het beginsel van de
decentralisatie, zoals dat is neergelegd in hoofdstuk 7 van de Grondwet.
Deze organisatievorm wordt besproken aan de hand van het bekende
onderscheid tussen territoriale en functionele decentralisatie.
De tweede categorie wordt gevormd door de rechtssubjecten waarvoor
een grondwettelijke basis ontbreekt. Hierbij zijn met name de gedeconcentreerde ambten en de zelfstandige bestuursorganen van belang. Gedeconcentreerde ambten zijn hierarchisch aan de minister ondergeschikt.
Zij beschikken over eigen bestuursrechtelijke
bevoegdheden,
meestai
betrekking hebbend op het nemen van grote aantallen beschikkingen
waarvoor een specifieke deskundigbeid vereist is. In navolging van
Stroink wordt bepieit, gedeconcentreerde
bevoegdheidsuitoefening
altijd
op een wettelijke grondsiag te iaten berusten. Daarmee wordt de rechtszekerheid gediend, omdat twijfel over geoorloofdheid van delegatie wordt
weggenomen en er tevens waarborgen worden geschapen voor bevoegdheidsuitoefening door ambten waarvoor een democratische legitimatie
ontbreekt.
Een zeer heterogene groep vormen de zelfstandige bestuursorganen, die
ten opzichte van de minister zelfstandig een taak uitoefenen. Onderling
bestaan grote verschillen in soort bevoegdheden, juridische grondsiag,
instellingsbesluit en verhouding tot de centrale overheid. Lubberdink
heeft ook voor deze categorie een wettelijke grondslag bepleit, omdat
het parlement zich moet kunnen uitspreken over de vraag of met het
verlies van politi eke controle kan worden ingestemd. De ministeriele
verantwoordelijkheid zou daardoor tot hoofdlijnen van het beleid kunnen
worden beperkt en er zou een toezichtsregeling kunnen worden opgenomen.
Ook privaatrechtelijke
rechtspersonen kunnen soms bestuursrechtelijke
bevoegdheden uitoefenen. In dit onderzoek zijn zowel de organisaties
waarvan de instelling op privaatrechtelijke
als op publiekrechtelijke
regels berust als zelfstandig bestuursorgaan aangemerkt. Deze privaatrechtelijke rechtspersonen zijn aIleen aan het bestuursrechtelijk
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regime onderworpen voor zover hun bevoegdheden op dat terre in reiken.
Voor bet overige blijven de privaatrechtelijke regels van toepassing. Niet
de privaatrechtelijke
of de publiekrechtelijke
verschijningsvorm van de
organisatie, maar de aard van de bevoegdheid is kenrnerkend voor het
karakter van een publiekrechtelijk rechtssubject.
De vraag kan worden gesteld of bij de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden de privaatrechtelijke rechtspersoon zelf drager is van
de bestuursrechtelijke
rechten en plicbten of dat dit een orgaan van die
rechtspersoon is. In de jurisprudentie valt voor de beantwoording van
deze vraag geen constante lijn te ontdekken. Beslissend voor bet antwoord op de vraag dient de bevoegdheidstoedeling
te zijn, zoals die op
basis van algemeen verbindende voorschriften kan worden vastgesteld.
Tenzij een bevoegdheid uitdrukkelijk aan een orgaan wordt toegekend,
dient de rechtspersoon als publiekrechtelijk rechtssubject te worden aangemerkt. Dit laatste stemt overeen met de situatie in de Bondsrepubliek
Duitsland en in Frankrijk waar ook de recbtspersoon de drager van de
bestuursrechtelijke
rechten en verplichtingen is. Hennekens heeft bepleit,
deze laatste benadering in het Nederlandse recht te volgen (CRvB 26
februari 1987, AB 1987,298, m.n. HH).
Als in het Nederlandse bestuursrecht wordt gesproken over de rechtspersoonlijkheid van publiekrechtelijke lichamen, dan wordt daarmee de
privaatrechtelijke
rechtspersoonlijkheid
bedoeld. Het gebruik: van het
begrip rechtspersoonlijkheid
naar publiekrecht ter aanduiding van de
zelfstandige rechtssubjecten in het bestuursrecht is in het Nederlandse
bestuursrecht een onbekend fenomeen, in tegenstelling tot de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk. Voor publiekrechtelijke rechtssubjecten is
een zekere mate van functionele zelfstandigheid ter uitoefening van
bestuursrechtelijke bevoegdheden kenrnerkend en niet de vermogensrecbtelijke zelfstandigheid.
Vegting heeft hier wel een. parallel met het
privaatrecht
getrokken door overheidsorganen
als persoon voor het
publiekrecht aan te merken. In de wetgeving, de rechtsliteratuur en de
bestuurspraktijk
wordt het rechtspersoonsbegrip
niet gebruikt ter aanduiding van de zelfstandigheid van de publiekrechtelijke rechtssubjecten.
Voor een juridische constructie van de rechtspersoonlijkheid zal worden
gekozen als daaraan behoefte bestaat in het rechtsverkeer. Analytisch
zou het begrip wellicht enige functie kunnen vervullen, maar in operationele zin wordt het begrip onbruikbaar geacht. In de eerste plaats kan
daarvoor als reden worden genoemd het feit dat ons wetgevingssysteem
het begrip niet kent; in de tweede plaats zou bij gebruik van het
rechtspersoonsbegrip
daaraan in de praktijk altijd het element "naar
publiekrecht" moeten worden toegevoegd.
Conclusie:

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in wetgeving, literatuur en bestuurspraktijk een eenduidige terminologie fer aanduiding
van de bestuursrechteliike rechtssubjecten ontbreekt. Het ontbreken
daarvan, evenals van een totaaloverzicht van publiekrechtelijke rechtssubjecten maakt het onmogelijk om een eenvoudige regel te fonnuleren
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met behulp waarvan kan worden bepaald of er sprake is van een publiekrechtelijk rechtssubject. Bepalend hiervoor is het bezit van een bestuursrechtelijke bevoegdheid en niet de juridische status van het rechtssubject.
Aanbevelingen:
1.
Uit rechtsstatelijk oogpunt verdient het aanbeveling dat -voor
zover niet reeds aanwezig- een wettelijke grondslag wordt gecreeerd voor de bevoegdheidsuitoefening door gedeconcentreerde
ambten en zelfstandige bestuursorganen omdat hiermee een waarborg wordt geschapen voor het wegvallen van politieke controle.
2.
Voor de aanduiding van rechtssubjecten als openbaar lichaam dient
strikt aansluiting te worden gezocht bij artikel 134 Grondwet
omdat daannee duidelijkheid wordt geschapen over de juridische
status.
X.2.2 Publiekrechtelijke

bevoegdheden

(Hoofdstuk III)

Voor een goede begripsvorming van het leerstuk betreffende de rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht is als een afzonderlijke deelvraag onderzocht wat onder een publiekrechtelijke
bevoegdheid dient te worden
verstaan. In dit onderzoek is het begrip publiekrechtelijke bevoegdbeid
uitsluitend in de beperkte betekenis van bestuursbevoegdheid
gebruikt,
inhoudende de bevoegdheid van een publiekrechtelijk rechtssubject om de
rechtspositie (rechten en plichten) van andere rechtssubjecten
te bepalen. De analyse van de rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht met als
uitgangspunt de bevoegdbeidstoedeling,
biedt een duidelijker beeld van
hetgeen publiekrechtelijke rechtssubjecten weI en niet kunnen dan een
analyse op basis van de 'taken die de publiekrechtelijke rechtssubjecten
uitoefenen. Uit een taak mag immers geen bevoegdheid worden afgeleid.
Deze analyse is ook van belang om invulling te kunnen geven aan het
niet gedefinieerde element "met openbaar gezag bekleed", zoals dat in de
omschrijving van het orgaanbegrip in verschillende bestuursrechtelijke
wetten voorkomt.
Vanuit de klassieke benadering kunnen bestuursbevoegdheden
in twee
categorieen worden onderscheiden. De eerste categorie betreft de bevoegdbeden welke samenhangen met tot de burgers gerichte gebods- en
verbodsbepalingen.
De tweede categorie betreft bevoegdheden in het
kader van de presterende overbeidsfunctie, zoals het toekennen van
subsidie en bet verstrekken van uitkeringen.
Omdat door de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdbeden positief
recht wordt gecreeerd, vertonen deze een aantal bijzondere kenmerken.
Als eerste kenmerk kan worden genoemd het feit dat een bestuursrechtelijke bevoegdheid altijd wordt uitgeoefend ter bebartiging van bet algemeen belang. Voor het bestuur geldt niet dezelfde vrijheid om van
zijn rechten gebruik te maken als voor een burger, die zijn rechten
binnen de wettelijke grenzen in zijn eigen be\ang kan aanwenden. Voor
een publiekrechtelijk
rechtssubject geldt altijd dat een discretionaire
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bevoegdheid in "pflichtgemaBes Ermessen" moet worden uitgeoefend. Het
tweede kenmerk van een bestuursrechtelijke
bevoegdheid betreft het
aspect van het "openbaar gezag". Daarvoor is kenmerkend dat het publiekrecbtelijk recbtssubject een besluit eenzijdig kan nemen en beschikt
over de mogelijkheid om dit recbtens af te dwingen. Voor presterende
overbeidsfuncties geldt dit overigens niet. Vooral het derde kenmerk van
de bestuursrecbtelijke
bevoegdheid is van belang, namelijk het wetmatigbeidsbeginsel. Dit beginsel geldt uitdrukkelijk voor de bestuursrecbtelijke
bevoegdbeden beborende tot de biervoor genoemde eerste categorie.
Voor de bevoegdbeden behorende tot de tweede categorie wordt de eis
van een wettelijke grondslag niet altijd uitdrukkelijk gesteld. Ook bier
wordt echter gepleit voor bet stellen van .de eis dat een wettelijke
grondslag aanwezig dient te zijn. Belangrijk in dit verband is de mogelijkheid om in bet wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht een
titel op te nemen, waarin zou kunnen worden geregeld dat ook voor
duurzarne en vrijheidsbenemende subsidiestelsels een wettelijke grondslag
is vereist. Een wettelijke grondslag is niet aIleen van belang voor de
rechtszekerbeid en gelijkheid van de burgers maar ook voor de kenbaarheid van de aard en de omvang van de bestuursbevoegdheden
ten behoeve van de bestuursorganen zeif.
In de omschrijving van het beschikkingsbegrip in artikel 2 van de Wet
Arob ontbreekt de eis dat het besluit krachtens "een in enig staats- of
administratiefrechtelijk
voorscbrift vervatte bevoegdheid of verplichting"
moet zijngegeven.
In dit verband is het van belang, te wijzen op het
onderscheid tussen bevoegdbeid en taak. Op een tweetal bestuursrechtelijke terreinen blijkt dit onderscheid moeilijkbeden te kunnen opleveren.
In de eerste plaats kan het publieke taak-criterium
ten tonele verschijnen bij het onderscheid tussen beschikking en rechtshandeling naar
burgerlijk recht. Uit de bespreking van de jurisprudentie is gebleken dat
de Afdeling rechtspraak soms bereid is uit een publiekrechtelijke
taak
een bevoegdheid af te leiden, maar dat het publieke taak-criterium sec
onvoldoende is om een bestuursbevoegdheid aan te nemen. Als een (niet
altijd duidelijk geformuleerd) vereiste geldt dat de taak moet zijn terug
te voeren tot een (eventueel zeer algemene) wettelijke grondslag. Het
tweede terrein waarop bet onderscheid tussen bevoegdbeid en taak een
rol kan spelen, betreft het toekennen van subsidies. Ook hier kan zich
de vraag voordoen of bet rechtssubject dat deze taak uitvoert, steeds als
een publiekrechtelijk
rechtssubject kan worden aangemerkt. De beantwoording van deze vraag is immers van belang voor de rechtsbescherming. Over dit onderwerp heeft zich een rijke jurisprudentie gevormd. Daarin staat centraal de eis dat het moet gaan om een taak die
de overheid zich heeft aangetrokken en die met overbeidsgelden wordt
bekostigd. Bij subsidiering kan dus dit materiele criterium worden gehanteerd (pubJieke taak) of een formeel criterium (het vereiste van een
wettelijke grondslag).
Op het publieke taak-criterium, zoals dat op bovengenoemde terreinen
een belangrijke rol speeIt, is veel kritiek geuit. Alom wordt de noodzaak
benadrukt om voor de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden
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een wettelijke grondslag te eisen. De publieke taak als enig criterium is
onvoldoende om een rechtssubject de kwalificatie publiekrechtelijk toe te
kennen. Die kwalificatie kan wei aan een rechtssubject worden gegeven
als er voor die taak een wettelijke grondslag aanwezig is of als de taak
indirect voortvloeit uit een wettelijke regeling waarin een bestuurstaak
in zijn algemeenheid is omschreven. Als de publiekrechtelijke taak door
een privaatrechtelijke rechtspersoon wordt uitgeoefend, dient de invloed
van de overheid op de besluitvorming van die rechtspersoon overwegend
te zijn.
Conc1usie:
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat voor de erkenning van
de rechtsbevoegdheid van een publiekrechtelijk rechtssubject de aanwezigheid van een bestuursrechtelijke bevoegdheid vereist is. In het algemeen dient daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig te zijn. Ook voor
presterende overheidsfuncties wordt bepleit een grondslag in de wet op
te nemen. Een publiekrechtelijke taak als grondslag voor een bestuursrechtelijke bevoegdheid is onvoldoende. Uit het oogpunt van rechtszekerheid zou ook hiervoor direct of indirect een wettelijke gronds/ag aanwezigdienen te zijn:
Aanbevelingen:
1.
De eis van wetmatigheid van bestuur voor bestuursrechtelijke bevoegdheden dient te worden uitgebreid tot presterende overheidsfuncties voor zover daannee inbreuken worden gemaakt in de
rechtssfeervan de burgers.
2.
De administratieve rechter dient bij de hantering van het publieke
taak-criterium expliciet aandacht aan de wettelijke gronds/ag van
die taak te besteden.
X.2.3

Bevoegdbeidsverkrijging (Hoofdstuk IV)

Met het hiervoor besproken wetmatigbeidsbeginsel hangt het antwoord op
de vraag op welke wijze publiekrecbtelijke rechtssubjecten hun bevoegdheden kunnen verkrijgen, nauw samen. De competentiesfeer van de
publiekrechtelijke rechtssubjecten wordt immers bepaald door de bevoegdheidstoedeling (het formele aspect) en door de inhoudelijke normering van die bevoegdbeden (het materiele aspect). Als algemene regel
geldt dat de bevoegdheidsverkrijging in de meeste gevallen direct of
indirect tot een wettelijke grondslag kan worden herleid. Dit kan worden
geanalyseerd met gebruikmaking van de begrippen attributie en delegatie.
Rechtssubjecten die hun bevoegdbeden krachtens attributie of delegatie
uitoefenen, bezitten rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht. Voor de
uitoefening van de bevoegdheden is ook het begrip mandaat van belang.
Mandatarissen zijn ecbter zelf geen toerekeningssubject voor het bestuursrechtelijk handel en.
Attributie houdt in de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid aan
een rechtssubject door de wet, zonder tussenkomst van een ander
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rechtssubject. Ter zake van de attributie van bestuursbevoegdheden aan
ambtenaren wordt algemeen aanvaard dat een instructiebevoegdheid van
de hierarchisch hoger gerangschikte ambten blijft bestaan. De vraag of
ook een concrete instructiebevoegdheid aanwezig is, wordt in de literatuur niet eensluidend beantwoord. Ter voldoening aan de eisen van
rechtszekerheid en gelijkbeid dient mijns inziens te worden aanvaard dat
de bevoegdheid tot het geven van instructies in concrete gevallen aanwezig is, voor zover aan die eisen Diet kan worden voldaan door het
geven van algemene aanwijzingen. De aanvaarding van de bevoegdheid
van de hierarchisch meerdere om zowel algemene als concrete aanwijzingen aan gedeconcentreerde ambten te kunnen geven, wordt als heersende leer aanvaard.
Onder delegatie kan worden verstaan de overdracht van een bevoegdbeid
op basis van een wettelijke grondslag door het oorspronkelijk voor de
uitoefening daarvan aangewezen orgaan aan een ander, dat de gedeIegeerde bevoegdheid voortaan op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. De mogelijkheid tot overdracht van een bestuursrechtelijke bevoegdbeid wordt dus beperkt door het vereiste van
een wettelijke grondslag. Immers door delegatie kan het bevoegdhedenpatroon, zoals de wetgever dat heeft gewenst, worden doorbroken. Voor
zover delegatie aan ondergeschikten plaatsvindt, geldt met betrekking tot
de algemene en bijzondere instructiebevoegdheid dezelfde hoofdregel als
voor attributie is geformuleerd. Aanwijzingen in concrete gevallen mogen
mijns inziens slechts worden gegeven voor zover die zijn te berleiden
tot de bestaande hierarchische relatie. Uit het oogpunt van rechtszekerbeid zou het gewenst zijn dat de wetgever ter zake uitdrukkelijk
een regeling zou treffen. Delegatie aan niet-ondergeschikten kan worden
geclausuleerd door het geven van algemene regels. Het geven van bijzondere aanwijzingen mag bet bestaande patroon van verantwoordelijkheden niet doorkruisen.
Mandaat betreft de opdracht of de machtiging aan een ander subject om
een bestuursrechtelijke bevoegdbeid namens en onder verantwoordelijkheid van het oorspronkeIijk bevoegde orgaan uit te voeren. Er vindt bier
geen verscbuiving van verantwoordelijkheid plaats. Ook de controle op
de bevoegdheiduitoefening blijft gebandhaafd. Een mandataris heeft geen
rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht omdat hij geen toerekeningssubject is. Er is uitsluitend sprake van handelingsbevoegdheid. Uit het
feit dat de verantwoordelijkheid blijft berusten bij het oorspronkelijk
bevoegde orgaan vloeit voort dat de mandans steeds, ook in individuele
gevallen, instructies kan geven. De vraag kan worden gesteld of het
verschil uitmaakt of gemandateerd wordt aan ondergeschikten of aan
niet-ondergeschikten,
Voor mandaat aan ondergeschikten is in bet algemeen geen wettelijke grondslag vereist, omdat de mandans bevoegd blijft
in concrete gevallen zelf in te grijpen. Als de wetgever evenwel een
exclusieve bevoegdheidsuitoefening door een met name genoemd rechtssubject voor ogen heeft gestaan, dan weI bijzondere substantiele waarborgen heeft willen scheppen, kan er een belemmering bestaan voor mandaat aan ondergeschikten. Met betrekking tot het vereiste van een
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wettelijke grondslag voor mandaat aan niet-ondergeschikten bestaan
verschillende zienswijzen. Uit de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State blijkt dat mandaat aan niet-ondergeschikten zonder wettelijke grondslag wordt aanvaard. Voldoende is dat
hiervoor geen wettelijke belemmeringen bestaan. Een niet-ondergeschikte
kan zonder een wettelijke basis evenwel niet verplicht worden om een
krachtens mandaat verleende bevoegdheid uit te oefenen. Uit de jurisprudentie blijkt dat in de bestuurspraktijk het onderscheid tussen delegatie en mandaat niet altijd scherp te zijn getrokken.
Conclusie:
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de rechtssubjecten die
door middel van attributie of delegatie een bestuursrechtelijke bevoegdheid hebben verkregen, rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht bezitten.
Daardoor kunnen zij zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen en
vonnen zij het toerekeningssubject voor het bestuursrechtelijk handelen.
Een mandataris beschikt niet over rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht
voor zover het de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheid betreJt,
doch uitsluitend over handelingsbevoegdheid.

Aanbevelingen:
1.

2.

X.2.4

Gelet op de in de jurisprudentie gesignaleerde onduidelijkheden
met betrekking tot het gebruik van de rechtsfiguren delegatie en
mandaat verdient het aanbeveling om bij herziening van de bestaande wetgeving en bij het ontwerpen van nieuwe wetgeving
aandacht te besteden aan de algemene regels betreffende de bevoegdheidstoedeling aan publiekrechtelijke rechtssubjecten.
Ten behoeve van de rechtszekerheid verdient het de voorkeur
expliciet in de wet te bepalen of bij attributie aan gedeconcentreerde ambten en bij delegatie de bevoegdheid tot het geven
van instructies in concrete gevallen aanwezig is.

Bevoegdheidsuitoefening (Hoofdstuk V)

De erkenning van de zelfstandige positie van rechtssubjecten in het
bestuursrecht is van belang voor de bevoegdheidsuitoefening. De bevoegdheidsuitoefening wordt vanuit twee invalshoeken besproken. In de
eerste plaats komt de positie in bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen
aan de orde. In de tweede plaats zal de zelfstandige positie van de
publiekrechtelijke rechtssubjecten in administratiefrechtelijke geschillen
worden besproken.
Bij de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten ontstaan juridische relaties met andere
rechtssubjecten. Deze relaties worden aangeduid als rechtsbetrekkingen.
De rechtsbevoegdheid van publiekrechtelijke rechtssubjecten vloeit niet
uit de rechtsbetrekking voort, maar is juist een voorwaarde voor het
kunnen ontstaan van een rechtsbetrekking. Niet de inhoud van de
rechtsbetrekking, maar de "eindpunten" van de rechtsbetrekking zijn in
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deze studie van belang.
De belangrijkste categorie bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen wordt
gevormd door de rechtsbetrekkingen tussen bestuursorganen en burgers.
In het wetsvoorstel voor de A1gemene wet bestuursrecht is de rechtsbetrekkingentheorie als uitgangspunt genomen. Daaruit vloeien voor de
partijen in die rechtsbetrekking wederzijdse rechten en plichten voort.
De positie van een publiekrechtelijk rechtssubject in een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking wordt genormeerd door de wettelijke regeling
waarop de bestuursbevoegdheid berust alsmede door de bijzondere plicht
die op het publiekrechtelijk rechtssubject rust ter behartiging van het
a1gemeen belang.
Ook de juridische relaties tussen organen van verschillende openbare
Iichamen (interbestuurlijke rechtsbetrekkingen) kunnen met behulp van de
rechtsbetrekkingentheorie worden geanalyseerd. Ook deze verhoudingen
zijn immers onderworpen aan het recht. De relaties kunnen op deze
wijze in hun onderlinge wederkerigheid worden beschouwd. Met gebruikmaking van de begrippen deconcentratie en decentralisatie kunnen verschillende typen interbestuurlijke rechtsbetrekkingen worden onderscheiden.
Een derde type bestuursrechtelijke rechtsbetrekking wordt gevormd door
de rechtsbetrekkingen tussen organen van hetzelfde openbare lichaam
(intrabestuurlijke rechtsbetrekkingen). Binnen onze gedecentraliseerde
bestuursstructuur is dit een veel voorkomende vorm. In de organieke
wetten zijn de grondregels voor deze rechtsbetrekkingen neergelegd. Ten
opzichte van elkaar kunnen de verschillende publiekrechtelijke rechtssubjecten binnen een bestuursorganisatie een zelfstandige positie innemen.
Behalve in bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen komt de zelfstandige
positie van bestuursrechtelijke rechtssubjecten ook tot uitdrukking in de
positie die zij als partij in een bestuursrechtelijk geschil kunnen innemen. De niet-vermogensrechtelijke gevolgen van een bestuursrechtelijke rechtshandeling worden immers aan het publiekrechtelijk rechtssubject toegerekend. A1s verweerder in een bestuursrechtelijk geschil kan
worden aangemerkt het rechtssubject dat het bestuursbesluit heeft genomen. Bij mandaatsverhoudingen moet het overheidsbesluit echter toegerekend worden aan de mandans. De hoofdregel in het bestuursprocesrecht
is dat een overheidsorgaan als verweerder in bestuursrechtelijke geschillen optreedt. Het openbaar lichaam speelt pas een rol als er vermogensrechtelijke belangen in het geding zijn (schadevergoeding, dwangsom,
terugbetaling griffierecbt).
Een publiekrechtelijk rechtssubject kan ook in de positie van 'appellant
in een bestuursrechtelijk geschil betrokken zijn. In zijn algemeenheid
kan worden gesteld dat publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrecht over een eigen beroepsrecbt beschikken. Een uitzondering
geldt voor de gevallen waarin de vermogensrechtelijke positie van een
overbeidslichaam in het geding is. Voor het beroepsrecht van publiekrechtelijke rechtssubjecten is de verhouding tussen de artikelen 4 en 7
van de Wet Arob van belang. Uit de verhouding tussen deze beide artikelen blijkt dat geen rechtspersoonlijkbeid is vereist om van bet toege314

kende beroepsreeht gebruik te kunnen maken. WeI is het van belang te
weten of een reehtssubject kan worden besehouwd als een persoon of
college met enig openbaar gezag bekleed. De aanwezigheid van een
wettelijke grondslag voor de bestuursrechtelijke
bevoegdheid leidt tot
een bevestigend antwoord op die vraag. Gesehillen bij een adrninistratieve reehter tussen organ en van eenzelfde openbaar lichaam komen niet
veelvuldig voor. Uit de ter zake besproken jurisprudentie kan worden
afgeleid dat het belangen dient te betreffen die als zodanig aan het
publiekrechtelijk reehtssubjeet zijn toevertrouwd. Bij een geschil tussen
organen van versehillende openbare liehamen dient expliciet te worden
nagegaan wanneer een orgaan als belanghebbende kan worden aangemerkt. Daarvan is sprake als het gesehil betrekking heeft op bevoegdheden en taken die aan het orgaan zijn toevertrouwd.
Als de overheid partij is in een civiel geding, is de hoofdregel dat het
openbaar liehaam proeespartij is. Dit geldt zowel voor situaties waarin de
overheid als eiseres optreedt als voor situaties waarin zij gedaagde is.
Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn wel aanwezig, doeh deze worden
niet snel aanvaard. Als uitgangspunt met betrekking tot de proeessuele
bevoegdheid van de overheid in het burgerlijk procesreeht kunnen de
vuistregels gelden, zoals die door W. H. Heemskerk zijn geformuleerd in
zijn noot onder HR 25 november 1983 (NJ 1984, 297). aangevuld met de
door mij geformuleerde regel betreffende de ambtsdrager "als zodanig".
Van versehillende zijden is de mogelijkheid bepleit, het burgerlijk proeesreeht in die zin te wijzigen dat ook organ en in plaats van reehtspersonen kunnen worden gedagvaard. Proeesrechtelijk zou dit betekenen
dat de burgerlijke reehter zelf de rechtspersoon dient aan te wijzen die
vermogensreehtelijk
aansprakelijk is. Bezwaren hoeft dit niet op te
leveren omdat de administratieve reehter ook zelf de aansprakelijke
reehtspersoon aanwijst (o.a. bij terugbetaling griffiereeht, veroordeling
tot sehadevergoeding).
Meer eenheid in het proeesreeht zou ook kunnen worden bereikt als bij
de herziening van de reehterlijke organisatie het voorstel van Van Male
zou worden gevolgd om de rechtsmaeht van de adrninistratieve sector in
eerste instantie te bepalen aan de hand van de vraag wie de verwerende
partij is. Zowel adrninistratieve organ en als publiekreehtelijke
reehtspersonen zouden dan onder de reehtsmaeht van dezelfde reehter kunnen
vall en.
Behalve aan beide vorenstaande onderwerpen waaruit de zelfstandige
positie van publiekreehtelijke reehtssubjeeten bij de bevoegdheidsuitoefening blijkt, is ook aandaeht besteed aan bevoegdheidsgebreken.
Als een
reehtssubject buiten zijn competentiesfeer handelt, mankeert er iets aan
de reehtsgeldigheid van de handeling. Daarbij wordt tradition eel onderseheiden in onbevoegdheid naar zaak, naar plaats en naar tijd. Een
duidelijke bevoegdheidsgrondslag in de wet en kenbaarheid van de overdracht door rniddel van delegatie dragen bij tot meer rechtszekerheid. De
adrninistratieve reehter zal ter zake van een aan hem voorgelegd besluit
in de eerste plaats een onderzoek dienen in te stellen naar de bevoegdheid van het publiekreehtelijk
reehtssubjeet. Pas in de tweede plaats
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komen de aard en de inhoud van het besluit aan de orde. Bij een
bevoegdheidsgebrek geeft de administratieve reebter de voorkeur aan
vernietiging boven het aannemen van nietigheid van reehtswege.
Conclusie:
De zelfstandigheid van publiekrechtelijke rechtssubjecten blijkt zowel in
bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen als in bestuursrechtelijke geschillen. Behalve aan de hand van rechtsbetrekkingen tussen bestuur en
burgers kan dat ook worden aangetoond aan de hand van inter- en
intrabestuurlijke rechtsbetrekkingen. Behoudens uitzonderingen treden in
het bestuursrechtelijke geschillen de publiekrechtelijke
rechtssubjecten
als procespartij op, zowel in de positie van verweerder als van appellant.
In dit opzicht verschilt het bestuursprocesrecht van het burgerlijk procesrecht. In het burgerlijk procesrecht geldt als hoofdregel dat de
rechtspersoon procespartij is in geschillen. De bevoegdheidsvraag wordt
door de rechter niet altijd afzonderlijk onderzocht.

Aanbevelingen:
1.

2.

3.

)(,3

Omdat juridische relaties tussen bestuursorganen onderling als
rechtsbetrekkingen kunnen worden beschouwd, zou in de wetgeving
meer aandacht aan de normering van deze relaties kunnen worden
besteed ten einde de zelfstandige positie van de rechtssubjecten te
waarborgen.
Gelet op het bestaande verschil van de partijpositie van de overheid in bestuursrechtelijke geschillen en in het burgerrechtelijke
geschillen, zou gestreefd kunnen worden naar meer eenheid door
in het burgerlijk procesrecht bij voorbeeld gedingen tegen bestuursorganen mogelijk te maken.
Aan de administratieve rechter zou expliciet de opdracht moeten
worden gegeven, een onderzoek in te stellen naar de rechtsbevoegdheid van het publiekrechtelijk rechtssubject, voordat tot de
inhoude/ijke beoordeling van een besluit wordt overgegaan.

Het begrip administratief orgaan in verschillende wetten
(Hoofdstuk VI)

Het toepassingsbereik van versehillende algernene bestuursreehtelijke
wetten (Wet Arob, Wob, Wet N.D., wetsvoorstel Awb) wordt in de eerste
plaats bepaald door het vereiste dat er sprake moet zijn van een bevoegdheidsuitoefening (c.q. gedraging) door een administratief orgaan. De
artikelen 1 van de genoemde wetten bevatten daarom alle een ornsebrijving van het begrip adrninistratief orgaan en een opsomming van
categorieen organen die zijn uitgezonderd. Als een besluit niet afkornstig
is van een administratief orgaan in de zin van de betreffende wet, is de
daarin geregelde vorm van rechtsbescherming (c.q. klachtenbehandeling)
niet van toepassing. Als beroep bij een adrninistratieve reehter wordt
ingesteld, dient deze in de eerste plaats te onderzoeken of een besluit
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afkomstig is van een administratief orgaan in de zin van de betreffende
wet. Is dat niet het geval, dan kan het beroep reeds op die grond stranden. Als deze hindernis is genomen, behoeft de rechter pas in tweede
instantie de aard en de inhoud van het besluit te onderzoeken. Met
behulp van het orgaanbegrip kan dus worden vastgesteld wie aan de kant
van de overheid partij is in de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking.
In hoofdstuk VI is aan de hand van de wettelijke omschrijving, de
parlementaire wetsgeschiedenis en de jurisprudentie een analyse gemaakt
van het begrip administratief orgaan (overheidsorgaan, bestuursorgaan).
Als eerste is de in 1976 vervangen Wet beroep administratieve beschikkingen besproken, omdat de Wet Arob op het stramien van deze wet
heeft voortgeborduurd. Uit de onderzochte jurisprudentie is gebleken dat
de Kroon geen duidelijke invulling aan het begrip administratief orgaan
in de Wet Bab heeft gegeven. Het in de omschrijving opgenomen positieve kenmerk "met enig openbaar gezag bekleed" wordt niet duidelijk
ingevuld. De Wet Arob kent een gelijkluidende omschrijving van het
begrip administratief orgaan. Het toepassingsbereik van deze wet is
echter veel ruimer, omdat in artikel 2 niet de beperking is aangebracht
dat deze wet uitsluitend van toepassing is op beschikkingen afkomstig
van de centrale overheid, zoals in de Wet Bab weI het geval was. Uitsluitend met betrekking tot de uitgezonderde categorieen wijkt artikel 1
van de Wet Arob af van de Wet Bab. Bij de totstandkoming van de wet
zijn geen fundamentele beschouwingen gewijd aan de invulling van het
begrip. Door het ruime toepassingsbereik van de wet is ook de hoeveelheid jurisprudentie groter. In verschillende uitspraken is de invulling van
het element "met enig openbaar gezag bekleed" aan de orde geweest.
Daarvan is sprake als een persoon of college direct (via attributie) of
indirect (via delegatie) aan een algemeen verbindend voorschrift de
bevoegdheid ontleent om wijziging te brengen in de rechtspositie van
andere rechtssubjecten. Als er geen wettelijk voorschrift kan worden
aangewezen waaraan de bestuursrechtelijke bevoegdheid kan worden
ontleend, onderzoekt de Afdeling rechtspraak of er sprake is van een
taak die de overheid zich heeft aangetrokken en die met overheidsgelden
wordt bekostigd. Het publieke taak-criterium sec is onvoldoende om een
rechtssubject rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht toe te kennen. De
zelfstandige bestuursorganen blijken door de Afdeling rechtspraak als
organen van de centrale overheid te worden aangemerkt. Tegen
beschikkingen van deze administratieve organen kan dus rechtstreeks
beroep bij de Afdeling rechtspraak worden ingesteld (art. 11, Wet Arob).
In principe kan een minister besluiten, een beroepschrift als bezwaarschrift aan te merken. Hierdoor wordt procedureel inbreuk gemaakt op
de zelfstandige positie van de zbo's.
Ook in de Wet openbaarheid van bestuur is de invulling van het begrip
overheidsorgaan van belang om te kunnen bepalen op welke rechtssubjecten het openbaarheidsregime van toepassing is. Artikel 1 bevat
hiervan een duidelijke omschrijving. Krachtens artikel 1, tweede lid, van
het Besluit openbaarheid van bestuur is de wet eveneens van toepassing
op instellingen, diensten en bedrijven die onder verantwoordelijkheid van
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een overheidsorgaan werkzaam zijn. Daarvan is sprake als een overheidsorgaan over de bevoegdheid beschikt om opdrachten te geven waarnaar
de instelling, de dienst of bet bedrijf zicb bij baar werkzaambeden beeft
te richten. Ze zijn niet zelf informatieplichtig, maar vallen weI onder
het toepassingsbereik van de wet. Dit heeft tot veel kritiek in de literatuur aanleiding gegeven. Als uitgangspunt zou moeten gelden dat de
beslissing over openbaarbeid wordt genomen door de organen die zelf de
bevoegdheid uitoefenen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Ook
bier wordt de beslissing voor de zelfstandige bestuursorganen in handen
gelegd van het overheidsorgaan dat bevoegd is ze aanwijzingen te geven.
Door een verschillende invulling van het begrip administratief orgaan in
de Wet Arob en het begrip overheidsorgaan in de Wob blijken beide
wetten een verschillend toepassingsbereik te hebben. In het kader van de
totstandkoming van een nieuwe Wob is bepleit om beide begrippen op
elkaar te laten aansluiten.
Ook het toepassingsbereik van de Wet Nationale ombudsman wordt door
de omschrijving van bet begrip administratief orgaan in artikel 1 bepaald. De werkingssfeer is beperkt tot organen van de centrale overheid
en voor zover het gedragingen van de politie betreft tot commissarissen
der Koningin en burgemeesters. Ook hier geldt dat de wet van toepassing
is op organen die onder verantwoordelijkheid van de minister werkzaam
zijn en op organen die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen. Het eerstgenoemde criterium wordt bij de toepassing van de Wet
N.o. anders uitgelegd dan bij de toepassing van de Wob. Voor de toepasselijkbeid van de Wet N.o. is het voldoende dat er een beinvloedingsmogelijkbeid bestaat, terwijl voor de toepassing van de Wob vereist is
dat de minister van de bejnvloedingsmogelijkheid
tot het stellen van
nadere regels daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt.
Het wetsvoorstel voor de Algemene wet bestuursrecht besteedt, in vergelijking met de hiervoor genoemde wetten, in de memorie van toelichting
ruirnere aandacht aan het begrip bestuursorgaan, zoals dat in artikel 1
van de wet is opgenomen. Ook hierin is beoogd aansluiting te zoeken bij
de Wet Arob. Het element "met enig openbaar gezag bekJeed" houdt
blijkens de memorie van toelichting in dat het moet gaan om een orgaan
met een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het bepalen van de rechtspositie van andere rechtssubjecten. De eis dat het moet gaan om een
persoon of college met enig openbaar gezag "binnen Nederland" bekJeed,
is in de wet niet opgenomen. Een punt van kritiek op het wetsvoorstel
betreft het feit dat er geen aandacht is besteed aan de overheid als
partij in een privaatrechtelijke
rechtsbetrekking.
In die gevallen is
immers niet het bestuursorgaan, maar de publiekrechtelijke rechtspersoon
partij.
Uit de bespreking van het begrip administratief orgaan, zoals dat in
verschillende wetten voorkomt, alsmede uit het jurisprudentie-onderzoek
blijkt als eerste knelpunt dat bet element "met enig openbaar gezag
bekleed" geen duidelijke invulling heeft gekregen. Als een bevoegdheidsgrondslag niet duidelijk aanwezig is, is de Afdeling rechtspraak bereid
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het publieke taakcriterium te aanvaarden, mits de taak op enigerlei wijze
kan worden teruggevoerd op een wettelijk voorschrift, of als de invloed
van de overheid op de besluitvorming van een privaatrechteIijke instelling overwegend is. Die invloed kan worden bepaaId met gebruikmaking
van de criteria die de Centrale Raad van Beroep hanteert bij de invuIIing
van het begrip openbare dienst in de Ambtenarenwet
1929. Helemaal
zuiver is deze handelwijze niet omdat de Afdeling rechtspraak door het
gebruik van deze organisatie-kenmerken
een functionele invulling aan
het publieke taakcriterium geeft.
De eis dat het administratief orgaan met openbaar gezag "binnen Nederland" moet zijn bekleed, vormt het tweede knelpunt. Niet alleen bij de
toe passing van de Wet Arob, waarin dit element met name wordt genoemd, maar ook bij de toepassing van de Wob en de Wet N.o. komt dit
vereiste ter sprake. In het laatstgenoemde geval is bepalend of derden
zich bij de uitoefening van hun bevoegdheden naar opdrachten van de
minister dienen te rich ten. Ook aan de invuIIing van dit element is in
het kader van de totstandkomingsgeschiedenis
van de beide wetten geen
aandacht besteed.
Het derde knelpunt wordt gevormd door de invulling van de uitgezonderde categorieen sub d (rechterIijke macht) en sub e (overige personen of colleges, geheel of ten dele met rechtspraak belast en te dien
aanzien van het openbaar bestuur onafhankeIijk). Tot de eerste categorie
behoort de rechterlijke macht als bedoeld in artikel 112, van de Grondwet. De invulling van de tweede categorie levert meer problemen op. Als
criteria voor de invulIing hiervan kunnen worden gehanteerd: de aard
van het geschil (art. 112, tweede lid, Grondwet), de onafhankelijkheid
van de beslissende instantie en de procedurele waarborgen. Dit kan
bijdragen tot meer duideIijkheid in de jurisprudentie.
Het vierde knelpunt wordt gevormd door het moeilijke onderscheid tussen
een orgaan dat over de bevoegdbeid beschikt om de rechtspositie van
andere rechtssubjecten te bepalen en een instantie die uitsluitend over
adviserende bevoegdbeden beschikt. Of deze laatstgenoemde instanties
een zelfstandige positie in bet bestuursrecht bezitten, kan ook blijken
uit de toe kenning van een eigen beroepsrecht.
Als een vijfde knelpunt kan worden gesignaleerd dat in de verschillende
bestuursrechteIijke wetten geen aandacht is be steed aan de positie van
zelfstandige bestuursorganen. Bij de toepassing van de Wet Arob kan de
minister bepalen of een ingediend bezwaarschrift als beroepschrift moet
worden aangemerkt. Bij de toepassing van de Wob wordt over de openbaarheid beslist door de organen die bevoegd zijn aan het zbo aanwijzingen te geven.
Als de belangrijkste oorzaak voor de gesignaleerde onduideIijkbeden kan
worden genoemd het feit dat dogmatische beschouwingen over het begrip
administratief
orgaan in de rechtsliteratuur
en de wetsgeschiedenis
ontbreken. Omdat het toepassingsbereik van de besproken wetten verschiIIend is, wordt ook een verschillende invuIIing aan bet orgaanbegrip
gegeven. Uit de besproken jurisprudentie is gebleken dat zich in de
praktische toepassing weI problemen kunnen voordoen. InvuIIing dient
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door de rechter casuistisch plaats te vinden omdat eenduidige criteria in
de wet ontbreken.
Conclusie:
Voor het toepassingsbereik van verschillende algemene bestuursrechtelijke
wetten is in de eerste plaats de omschrijving van het begrip administratief orgaan, zoals die voorkomt in de artikelen 1 van de betreffende
wetten, bepalend. Hoewel de Wob, de Wet N.o. en het wetsvoorstel voor
de Awb aile op het stramien van de Wet Arob voortborduren, kennen
deze wetten een verschillende invulling van het orgaanbegrip. Daardoor
is het toepassingsbereik van die wetten verschillend. Door deze divergentie dienen voor het oordeel over de ontvankelijkheid soms verscheidene
wetten te worden onderzocht. Dit onderzoek wordt bemoeilijkt doordat
de wetgever weinig aandacht heeft besteed aan de invulling van de
elementen in de omschrijving van het orgaanbegrip. Het toepassingsbereik van sommige wetten (Wob en Wet N.o.) is voorts uitgebreid tot
instanties die onder de verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan,
respectievelijk een minister werkzaam zijn. Omdat de wetgever in gebreke is gebleven met betrekking tot het geven van een duidelijke
invulling van het begrip administratief orgaan, heeft de administratieve
rechter hiervoor in zijn jurisprudentie criteria moeten ontwikkelen.

Aanbevelingen:
1.

2.

3.
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Voor het toepassingsbereik van verschillende algemene bestuursrechtelijke wetten dient de wetgever te streven naar meer eenheid
bij de omschrijving en de invulling van het begrip administratief
orgaan (bestuursorgaan). Indien een verschillend toepassingsbereik
wordt beoogd, dient de afwijking van het algemene patroon uitdrukkelijk te worden toegelicht en gemotiveerd.
Ten behoeve van meer duidelijkheid en een efficientere geschillenof klachtenbehandeling dienen de rechter en de ombudsman zelfstandig als eerste te onderzoeken of het bepaalde in artikel 1 van
de betreffende wet geen bevoegdheids- of ontvankelijkheidsprobleem oplevert.
De wetgever dient expliciet aandacht te besteden aan de positie
van zelfstandige bestuursorganen, waardoor ongewenste situaties
met betrekking tot het beslissen op bezwaarschriften (Wet Arob)
en besluitvorming in het kader van de openbaarheid (Wob) kunnen
worden voorkomen.

X4

Recbtsbevoegdheid
IX)

in recbtsvergelijkend

perspektief (Hoofdstuk

Uit het voorgaande is gebleken dat er onduidelijkheden kunnen bestaan
over de eigenschappen en kenmerken van de rechtssubjecten die als
zelfstandige dragers van bestuursrechtelijke rechten en plichten kunnen
worden aangemerkt. Bij een oordeel door de rechter dient de vraag naar
de rechtsbevoegdheid van bet rechtssubject echter te worden beantwoord
voordat aan een inhoudelijke beoordeling van een besluit wordt toegekomen. Daaruit blijkt het belang van het vraagstuk van de rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht. Omdat in het Nederlandse bestuursrecht aan
dit vraagstuk weinig aandacht is besteed, is onderzocht op welke wijze
deze problematiek in het Duitse en het Franse bestuursrecht is benaderd.
Daartoe is in de hoofdstukken VII en VIII een beschrijving van de
rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht in deze beide landen gegeven. Op
basis van deze beschrijving is in hoofdstuk IX een vergelijking met de
Nederlandse situatie gegeven. De belangrijkste resultaten van de rechtsvergelijking worden in deze paragraaf samengevat.
Als een belangrijk uitgangspunt voor bet onderzoek is het bestuurlijk
organisatierecht besproken. Dit rechtsgebied mag zicb in de drie vergeleken landen in een toenemende belangstelling verheugen, omdat de groei
naar aard en omvang van de overheidsactiviteiten
heeft geleid tot een
toename van de rechtssubjecten die met de uitvoering zijn belast. Het
bestuurlijk organisatierecht
neemt in Frankrijk, in vergelijking met
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland, een belangrijke plaats in. In
beide laatstgenoemde landen staat de materiele invalshoek van het bestuursrecht meer voorop. Daarbij gaat het meer om de aard van de
overheidshandeling dan om de vraag wie de handeling heeft verricht. In
Frankrijk daarentegen vormt de afbakening van de recbtsgebieden (droit
civil en droit administratif) een belangrijk uitgangspunt. Een belangrijk
gedeelte van het bestuursrecht heeft uitsluitend be trekking op de organisatie en bevoegdheden van overheidsinstellingen. De hierop be trekking
hebbende regels gelden zowel voor rechtsbetrekkingen tussen bestuur en
burgers, als voor rechtsbetrekkingen
tussen publiekrechtelijke
rechtssubjecten onderling. Regels voor het laatstgenoemde type rechtsbetrekking zijn in het Nederlandse bestuursrecht niet volle dig uitgewerkt.
De rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht komt toe aan publiekrechtelijke rechtssubjecten. In het positieve recht wordt hiervoor het orgaanbegrip gebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een administratief
orgaan niet noodzakelijkerwijze
deel behoeft uit te maken van een
openbaar lichaam. In het Nederlandse bestuursrecht worden bestuursrechtelijke bevoegdheden ook uitgeoefend door gedeconcentreerde ambten
en zelfstandige bestuursorganen. Deze laatstgenoemde categorie vertoont
een grote diversiteit naar juridische grondslag, instellingsbesluit, verhouding tot de centrale overheid en bevoegdhedenpatroon.
In Duitsland en
Frankrijk wordt, ter aanduiding van de zelfstandigheid van de rechtssubjecten in het bestuursrecht,
een eigen rechtspersoonlijkheidsbegrip
gebruikt. Daarmee lijkt een duidelijk criterium te zijn gegeven, aan de
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hand waarvan kan worden bepaald of een rechtssubject rechtsbevoegdheid
in het bestuursrecht bezit. Dit criterium is echter ontoereikend voor de
bepaling van de rechtbevoegdheid van rechtssubjecten in rechtsbetrekkingen tussen publiekrechtelijke rechtssubjecten onder ling.
De rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht blijkt in hoofdzaak uit het
feit dat publiekrechtelijke rechtssubjecten een zelfstandige positie in
rechtsbetrekkingen kunnen innemen. Met gebruikmaking van de rechtsbetrekkingentheorie kan de zelfstandige positie van de publiekrechtelijke
rechtssubjecten ten opzichte van burgers en ten opzichte van andere
publiekrechtelijke rechtssubjecten worden geanalyseerd, In het Duitse en
het Franse bestuursrecht vormen de publiekrechtelijke rechtspersonen de
partij in de bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen met burgers. Voor de
rechtsbetrekkingen tussen publiekrechtelijke rechtssubjecten onder ling
geldt het vereiste van rechtspersoonlijkheid niet. De zelfstandigheid van
de publiekrechtelijke rechtssubjecten ten opzichte van elkaar wordt in
het Duitse en het Franse bestuursrecht gewaarborgd doordat tegen
toezichtsuitoefening reehtsbeseherming bij een onafhankelijke reehter
mogelijk is. Een dergelijke waarborg is ook in ons systeem bepieit.
De zelfstandige positie van publiekreehtelijke reehtssubjeeten blijkt
eveneens uit bestuursreehtelijke gesehillen, waarbij zij aan de kant van
de overheid partij zijn. Zij vormen immers het toerekeningssubjeet voor
het bestuursreehtelijk handelen. Reehtspersoonlijkheid is pas van belang
wanneer er vermogensrechtelijke aspeeten in het geding zijn. In het
Duitse en het Franse bestuursreeht wordt de partijpositie door de publiekreehte1ijke reehtspersonen ingenomen. Slechts in uitzonderingssituaties kunnen bestuursorganen proeespartij zijn. In het Nederiandse
bestuursreeht blijkt de reehter niet altijd afzonderlijk aandacht te
besteden aan de vraag of de partij aan de zijde van de overheid reehtsbevoegd is. De Franse administratieve reehter kent de incompetence weI
ais een zelfstandige beroepsgrond. Ten behoeve van de reehtszekerheid
zou ook de Nederlandse administratieve reehter deze toetsingsgrond
kunnen gebruiken.
Conclusie:
Door de groei van de aard en de omvang van de overheidsaaiviteiten is
de belangstelling voor het bestuurlijk: organisatierecht in Nederland, de
Bondsrepub/iek Duitsland en Frankrijk toegenomen. In beide laatstgenoemde Landen kent het bestuursrecht een eigen rechtspersoonlijkheidsbegrip ter aanduiding van de zelfstandige publiekrechtelijke rechtssubjecten. Met name voor inter- en intrabestuurlijke rechtsbetrekkingen is dit
begrip ontoereikend. In deze rechtsbetrekkingen neemt het bestuursorgaan een zelfstandige positie in; rechtspersoonlijkheid is daarvoor niet
vereist.
Aanbevelingen:
1.
Bij nieuwe wetgeving dient de wetgever uitdrukkelijk aandacht te
besteden aan de toedeling van bestuursrechtelijke bevoegdheden
aan bestaande of aan nieuw te creerenrechtssubjecten:
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3.
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Ten behoeve van de duidelijkheid betreffende de rechtsbevoegdheid
zou de administratieve rechter (evenals de Franse administratieve
rechter) de bevoegdheidsvraag als een zelfstandig toetsingscriterium dienen te onderzoeken.
Ten behoeve van de verzekering van de zelfstandige positie van de
publiekrechtelijke rechtssubjecten ten opzichte van elkaar zou ter
zake van toezichtsuitoefening beroep op een onafhankelijke rechter
mogelijk moeten zijn.

Slotopmerkingen

In het bestuursrecht is het niet altijd duidelijk wanneer rechtssubjecten
als bestuursorgaan
kunnen worden beschouwd. Dit is met name van
belang voor de rechtsgeldige totstandkorning van bestuursrechtelijke
rechtsbetrekkingen
en voor de toepassing van verschillende bestuursrechtelijke wetten. Daarom is als probleemstelling voor dit onderzoek de
vraag geformuleerd aan de hand van welke criteria kan worden bepaald
of een publiekrechtelijk rechtssubject rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht bezit. De beantwoording van deze vraag is voor de wetgever van
belang als nieuwe bevoegdheden moeten worden toebedeeld aan bestaande
of nieuw te creeren rechtssubjecten.
Voor de rechter is de beantwoording van deze vraag eveneens van belang omdat hij aan de hand
daarvan kan bepalen welk rechtssubject aan de kant van de overheid
partij dient te zijn in de publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Door de
toe name van de overheidsbemoeienis is de complexiteit van de bestuurlijke organisatie toegenomen. Daardoor is er een ondoorzichtig patroon
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
ontstaan. Door het duidelijk
in kaart brengen van het bevoegdhedenvraagstuk
in het bestuursrecht
kan het rechtsstatelijk
karakter van het overheidsoptreden
worden
versterkt. Dit kan worden bereikt als de wetgever en de rechter meer
expliciet aandacht aan het vraagstuk van de rechtsbevoegdheid
in het
bestuursrecht bested en. De geformuleerde aanbevelingen beogen hieraan
een bijdrage te leveren.
Van rechtsbevoegdheid
in het bestuursrecht is sprake als er direct of
indirect een wettelijke grondslag aanwezig is waara an een rechtssubject
de bevoegdheid ontleent om de rechtspositie van andere rechtssubjecten
te bepalen. De uitvoering van een publieke taak is niet voldoende om
aan een rechtssubject rechtsbevoegdheid
in het bestuursrecht
toe te
kennen. Ook hier dient een verband met de uitvoering van een publiekrechtelijke regel aan de orde te zijn. De problematiek is aan de hand
van deelvragen in de onderscheiden hoofdstukken onderzocht. In de
voorgaande paragrafen zijn de belangrijkste resultaten daarvan samengevat. Tevens zijn op de onderscheiden punten ten behoeve van de
wetgever en de rechter aanbevelingen geformuleerd.
Uit het onderzoek blijkt dat in het Nederlandse bestuursrecht dogmatiek
met betrekking tot het vraagstuk van de bevoegdheidstoedeling
aan en
de bevoegdheidsuitoefening
door publiekrechtelijke
rechtssubjecten tot
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dusver ontbreekt. In het bestuursrecbt van de Bondsrepubliek Duitsland
en van Frankrijk is weI een theoretiscbe grondslag voor de rechtsbevoegdheid in het bestunrsrecht aanwezig. Het ontbreken van een theoretische grondslag in bet Nederlandse bestuursrecbt verklaart wellicht de
geringe belangstelling voor het bestuurlijk organisatierecbt. De wetgever
besteedt niet expliciet overwegingen aan de bevoegdheidstoedeling aan
publiekrechtelijke rechtssubjecten. Daarenboven ontbreekt eenheid in
terminologie. Het gebruik van organisatierechtelijke termen wordt niet
gedefinieerd. Waar de wetgever in gebreke is gebleven, rust op de rechter de zware taak om in concrete gevallen te bepalen wanneer een
rechtssubject rechtsbevoegd is. Ook de rechter beschikt niet over eenduidige criteria. De ontwikkeling in de jurisprudentie is casuistisch van
aard.
De rechtsstatelijke eisen van het openbaar bestuur kunnen worden versterkt als er een heldere regelgeving is. Aan de wetgever zou daarom de
eis moeten worden gesteld dat bij toedeling van bestuursbevoegdbeden
aan publiekrechtelijke rechtssubjecten uitdrukkelijk wordt gemotiveerd op
welke wijze de bevoegdbeidstoedeling plaatsvindt. Als bij voorbeeld wordt
gekozen voor een vorm van functionele decentralisatie, dan dient dit
expliciet te worden verantwoord. Een tweede aanwijzing voor de wetgever betreft de totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecbt. Deze
wet zal totstandkomen in de vorm van aanbouwwetgeving. Dit wil zeggen
dat in een latere fase nieuwe onderwerpen kunnen worden toegevoegd.
De eerste tranche bevat wel bepalingen die betrekking bebben op het
verkeer tussen bet bestuur en de burger, maar regels die betrekking
hebben op bet verkeer tussen bestuursorganen onderling ontbreken. In
het voorontwerp is aan dit laatste type regels met uitdrukkelijk aandacht besteed. In zijn advies over het voorontwerp heeft de Raad voor
het binnenlands bestuur benadrukt dat het van belang is dat deze wet
eveneens een basis biedt voor en een concrete invulling geeft aan de
rechtsbetrekkingen tussen overheden.I Naar aanleiding van bet advies
van de Raad van State is in de memorie van toelicbting bij het op 17
juli 1989 ingediende wetsvoorstel een paragraaf opgenomen over de
verhouding tussen bestuursorganen.f Daarin wordt bet volgende opgemerkt.
"De Nederlandse bestuursorganisatie is opgebouwd uit een veelheid
van bestuursorganen, welker onderlinge verbouding uiteraard mede
door het recht wordt bepaald. Het ligt voor de hand om het recht
dat deze verhoudingen in algemene zin beheerst, op een plaats
vast te leggen. Deze rechtsregels vertonen bovendien een sterke
samenbang met de regels die de verhouding tussen bestuur en
burger bepalen, Dit verwondert met, omdat iedere activiteit van
2

3
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Advies Rbb d.d. 13 juli 1987, nr. 87/249, opgenomen in het Tweede voortgangsrapport van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, 's-Gravenhage
1988.
Wetsvoorstei Aigemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht), TK
1988-1989,21221, nr. 3 (memorie van toelichting) biz. 20.

bestuursorganen uiteindelijk gericht moet zijn op het behartigen
van de (algemene) belangen van de burgers, en de regels over de
onderlinge verhouding van bestuusorganen tegen die achtergrond
beoordeeld moe ten worden."
Als voorbeeld wordt de regeling van het goedkeurings- en vernietigingsrecht genoemd. Een regeling van dergelijke onderwerpen heeft een sterk
harmoniserend
effect. Andere onderwerpen waaraan wordt gedacht,
betreffen bepalingen over bestuursakkoorden,
een codificatie van beginselen van behoorlijk over leg, alsmede bepalingen over informatievoorziening door bestuursorganen aan elkaar. In verband met de kenbaarheid
van de bevoegdheidstoedeling
zou het ook gewenst zijn dat bepalingen
over delegatie en mandaat worden opgenomen.
Ook op enkele andere punten, waaromtrent in dit onderzoek onduidelijkheden zijn geconstateerd, zal de Awb een regeling treffen. In dit verband dient met name aan het onderwerp subsidiering te worden gedacht.
Uit het vorenstaande blijkt dat de wetgever zich er thans van bewust is
dat meer helderheid met betrekking tot de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden en de verhouding tussen bestuursorganen onderling dient te worden geschapen. Dit onderzoek heeft aangetoond hoe
noodzakelijk dat is.
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ZUSAMMENFASSUNG

1. Problemstellung

und Ausgangspunkte

Diese Dissertation enthalt eine Untersuchung nach der Rechtsfahigkeit im
niederlandischen
Verwaltungsrecht.
Verwaltungsrecbtlich
rechtsfahig in
diesem Sinne sind Personen oder Kollegien, denen aufgrund einer Rechtsnorm unmittelbar oder mittelbar eine Befugnis erteilt worden ist, fiir
Dritte verbindliche Beschlusse zu fassen. Daber wird in dieser Studie als
Problemstellung die Frage formuliert, anhand welcher Kriterien bestimmt
werden kann, ob ein offentlich-rechtliches
Rechtssubjekt verwaltungsrechtliche Rechtsfahigkeit besitzt.
Der Anlaf3 fiir die Wahl dieses Themas ist die in den Niederlanden bestehende Unklarheit, sowobl in der Gesetzgebung und in der Rechtsprechung als auch in der Verwaltungspraxis, bezuglich der Erteilung
verwaltungsrechtlicher
Befugnisse an offentlich-rechtliche Rechtssubjekten und beziiglich das Verstandnis des Begriffs 'Behorde',
Das Ziel dieser Studie ist es, eine Einsicht zu gewahren in die Frage,
welche offentlichrechtlichen
Rechtssubjekte
als Zurechnungssubjekt
verwaltungsrechtlicher
Rechte und Pflichten bezeichnet werden konnen.
Sowohl der Gesetzgeber als auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit
konnten
dadurch tiber bessere Ansatzpunkte verfiigen, urn das System der Befugniserteilung und die Ausiibung verwaltungsrechtlicher
Befugnisse klarer
zu strukturieren. Durch ein deutlicheres Aufzeigen dieses Systems und
der dazugehorigen Verantwortung kann auch der rechtsstaatliche Charakter der Verwaltung verstarkt werden.
Hinsichtlich einer konsistenten BehandJung der Problematik wurden einige
Ausgangspunkte formuliert. Darin werden sowohl die Hauptlinien als auch
die Begrenzungen der Untersuchung angegeben. Als erstes Merkmal der
Rechtsfahigkeit im Verwaltungsrecht gilt die Tatsache, daB ein offentlich-rechtliches Recbtssubjekt ein Teil der Verwaltungsorganisation
ist.
Infolge der Zunahme der staatlichen Tatigkeit im qualitativen und quantitativen Sinne und infolge der Zuweisung von Zustandigkeiten an bestehende oder neu gescbaffene Rechtssubjekte reichen die im niederlandischen offentlichen Recht ublichen Begriffe 'Dezentralisierung'
und
'Dekonzentration'
nicht mehr aus, urn die Verteilung und Zuteilung von
verwaltungsrechtlicben
Zustandigkeiten bei dem komplex en Gebilde der
VerwaItung zu erortern. Deshalb werden die offentlich-rechtlichen
Rechtssubjekte in einen breiteren Rahmen als bisher iiblich gestellt. Dazu
wurde das Behordenorganisationsrecht
als Ausgangspunkt genommen.
Dieses umfaBt aIle Rechtsnormen, die sich auf die Zuteilung und Aus327

iibung verwaltungsrechtlicher
Zustandigkeiten durch offentlich-rechtfiche
Rechtssubjekte beziehen, mit Ausnahme der materiellen Normierung der
Befugnisausiibung.
Als zweites Merkmal der Rechtsfahigkeit solI genannt werden, daB das
offentlich-rechtliche
Reebtssubjekt iiber verwaltungsrechtlicbe Befugnisse
verfiigt. Dies hangt direkt mit dem ersten Merkmal zusammen: weil ein
Rechtssubjekt iiber verwaltungsrechtliche Zustandigkeiten verfiigt, kann
es als Behorde bezeichnet werden. Das Umgekehrte gilt nicht: nicht alle
Rechtssubjekte,
die als Behorde bezeichnet werden konnen, sind tatsachlich rechtsfahig, Die Reichweite der Rechtsfahigkeit eines offentlichrechtlichen Rechtssubjekts ist unterschiedlich, je nach AusmaB der dem
Rechtssubjekt
zugewiesenen
verwaltungsrechtlichen
Zustandigkeiten,
Manche Rechtssubjekte sind immer Teil der Verwaltung, sie sind aber
sind nicht in allen Fallen dazu befugt, verwaltungsrechtliche
Rechtshandlungen zu verrichten. Andere Rechtssubjekte (zurn Beispiel zivilrechtliche Rechtspersonen wie Stiftungen u.dgl.) konnen nur insofern als
Teil der Verwaltung angesehen werden, wie ihnen ausdriicklicb verwaltungsrecbtliche Zustandigkeiten erteilt worden sind. 1m ubrigen konnen
diese Rechtssubjekte
naeh dem Zivilrecbt gestaltet worden sein. In
beiden Fallen ist es wichtig, der Frage nachzugehen, ob die Rechtssubjekte Rechtsfahigkeit im Verwaltungsrecht besitzen.
Die Eigenstandigkeit der offentlich-rechtllchen Rechtssubjekte zeigt sich
in erster Linie an der Stellung, die sie als Subjekt in Verwaltungsrechtsverhaltnissen einnehmen konnen. Dies gilt nicht nur fur Rechtsverhaltnisse im AuBenrecht, sondern aueh fur Rechtsverhaltnisse im Innenrecht.
Die Eigenzustandigkeit
der offentlich-rechtlichen
Rechtssubjekte kommt
zweitens in der Parteifahigkeit in verwaltungsrechtlichen
Streitigkeiten
zum Ausdruck. Die offentlich-rechtlichen
Reehtssubjekte
bilden das
Zurechnungssubjekt fur das Verwaltungsbandeln.
Auf der Grundlage dieser Ausgangspunkte wurde die Problemstellung
erarbeitet.

2. Rechtsfiihigkeit

im niederlandisehen

Verwaltungsrecht

In Tell A (die Kapitel II bis einsehlieBlich VJ) wird der Begriff 'Rechtsfahigkeit' im niederlandischen
Verwaltungsrecbt
analysiert und ihre
praktische Anwendung besehrieben.
In Kapitel II wird untersucbt, welche offentlich-rechtlichen
Rechtssubjekte als Teile der Verwaltung gelten konnen. Als offentlich-rechtliehe Rechtssubjekte werden aile Personen, Kollegien oder Organisationen
betracbtet, die Trager verwaltungsrechtlieher
Rechte und Pflichten sein
konnen, Als Ausgangspunkt fur diese Studie wurde das Behordenorganisationsrecht gewahlt, Herausgestellt hat sicb, daB es eine sehr komplexe
Organisationsstruktur
der offentlich-rechtlichen
Rechtssubjekte
im niederlandischen Verwaltungsrecht gibt. In Gesetzgebung, Fachliteratur und
Verwaltungspraxis existiert keine eindeutige Terminologie ZUf Bezeichnung der offentlich-rechtlichen
Rechtssubjekte. Diese Lucke sowie das
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Fehlen einer Ubersicht tiber die Skala von offentlich-rechtlichen Rechtssubjekten macht es unmoglich, eine einfache Regel zu formulieren,
anhand deren bestimmt werden kann, ob von einem offentlicb-rechtlichen
Recbtssubjekt gesprochen werden kann. Entscbeidend ist die Befugnis,
und nicht der juristiscbe Status des Rechtssubjekts. Deswegen wurde, im
Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip,
empfohlen, den Grundsatz der
GesetzmaBigkeit des Verwaltungshandelns auszudebnen auf das Handeln
dekonzentrierter
Behorden und solcher, die nicht direkt der Herrschaft
eines politisch Verantwortlichen
unterstehen (sogenannte selbstandige
Behorden).
In Kapitel III werden die Art und die Merkmale der verwaltungsrechtlichen Befugnisse behandelt, wie auch der Unterschied zwischen Zustandigkeit und offentlich-rechtlicher
Aufgabe. Die Anerkennung der
Rechtsfahigkeit eines offentlich-rechtlichen Rechtssubjekts erfordert, daB
dieses tiber eine verwaltungsrechtliche Befugnis verfugt. Auf dem Gebiet
der Eingriffsverwaltung gilt dafiir im allgemeinen der Grundsatz der
GesetzmaBigkeit. Wie schon angedeutet, wird empfohlen, diesem Grundsatz auch fur die Leistungsverwaltung
Geltung zu verschaffen. Eine
offentlich-rechtliche Aufgabe genugt nicht als Grundlage fur eine verwaltungsrechtliche Befugnis. Aus Grunden der Rechtssicherheit sollte aucb
hier eine gesetzlicbe Grundlage vorhanden sein. In der Verwaltungsgerichtsbarkeit sollte dies bei der Schlichtung offentlich-rechtlicher
Streitigkeiten ausdrucklich berucksichtigt werden.
In Kapitel IV steht die Weise, in der verwaltungsrecbtliche Befugnisse
erteilt werden, im Mittelpunkt. Dies hangt eng mit dem im vorigen
Kapitel besprochenen Grundsatz der GesetzmaBigkeit zusammen. Verwaltungsrechtliche Befugnisse konnen einem Verwaltungsorgan attribuiert
(Erteilung einer originaren Zustandigkeit aufgrund einer, meistens gesetzlichen, Recbtsvorscbrift) oder delegiert (Erteilung einer abgeleiteten
Zustandigkeit, me istens von einer oberen Behorde) worden sein. Rechtssubjekte, denen auf eine dieser Weisen eine verwaltungsrecbtliche Befugnis erteilt worden ist, sind verwaltungsrechtlich
rechtsfahig. Dadurch
konnen sie selbstandig am Rechtsverkehr teilnehmen und bilden sie das
Zurechnungssubjekt
fur verwaltungsrechtliche Recbte und Pflichten. Fur
die Erorterung der Befugnisausiibung ist auch der Rechtsbegriff 'Mandat'
wichtig. Ein Mandatar verfugt, insofern es die Ausiibung der mandatierten Befugnis betrifft, nicht iiber Rechtsfahigkeit sondem ausschlieBlich
tiber Handlungsfahigkeit, Es stellt sich heraus, daB im Hinblick auf die
Anwendung der Rechtsbegriffe 'Delegation' und 'Mandat' in der Verwaltungspraxis UnkIarkeit herrscht. Beim Konzipieren neuer und bei der
Novellierung bestehender Gesetze soll ten deshalb die allgerneinen Regeln
beziiglich der Befugniserteilung an offentlich-recbtliche
Rechtssubjekte
beriicksichtigt werden. Ebenso wichtig ist es, im Gesetz ausdrucklich
festzulegen, in welchen Fallen die Zustandigkeit besteht, dekonzentrierten Verwaltungsorganen, denen eine Befugnis attribuiert worden ist, und
Behorden, denen eine Befugnis delegiert worden ist, Anweisungen zu
erteilen.
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Kapitel V handelt von der Befugnisausiibung. Darin werden drei Themen
angesprochen:
die Stellung offentlich-rechtlicher
Rechtssubjekte
in
Verwaltungsrechtsverhaltnissen,
die Parteifahigkeit offentlich-rechtlicher
Rechtssubjekte in offentlich-rechtlichen Streitigkeiten und Mangel in der
Befugnisausubung,
Das erste Thema
wird anhand
der Rechtsverhaltnistheorie,
wie sie insbesondere in der deutschen Rechtslehre
entwickelt worden ist, erortert, Bei der Ausubung verwaltungsrechtlicher
Befugnisse durch offemlich-rechtliche
Rechtssubjekte entstehen Rechtsverhaltnisse,
Die Rechtsfahigkeit
offenllch-rechtlicher
Rechtssubjekte
ergibt sich nicht aus dem Rechtsverhaltnis,
sondern ist gerade eine
Voraussetzung fur das Entstehen eines Rechtsverhaltnisses. Die selbstandige Stellung offentlich-rechtlicher
Rechtssubjekte zeigt sich nicht nur
in Aulienrechtsverhaltnissen,
sondern auch in Innenrechtsverhaltnissen,
Insbesondere in bezug auf die zwei letzten Kategorien der Rechtsverhaltnisse konnte die Gesetzgebung starker auf die Normierung dieser Beziehungen bedacht sein, urn die selbstandige Stellung dieser Rechtssubjekte besser zu gewahrleisten.
Als zweites Thema wird in diesem Kapitel die behordliche Parteifahigkeit
in verwaltungsgerichtlichen
Streitigkeiten besprochen. Diese wird auch
verglichen mit der Stellung der Verwaltung als Partei in der niederlandischen ordentlichen Gerichtsbarkeit, well ja in diesem Lande die Verwaltungsgerichte keinen umfassenden effektiven Rechtsschutz bieten konnen,
In offentlich-rechtlichen
Streitigkeiten nehmen die offentlich-rechtlichen
Rechtssubjekte
eine selbstandige Stellung ein, auBer in den Fallen, in
denen ihre vermogensrechtliche
Stellung betroffen ist. Die offentlichrechtlichen Rechtssubjekte konnen deshalb selbstandig als ProzeBpartei
auftreten, sowohl in der Rolle des Angeklagten als der des Appellanten.
Im niederlandischen
ZivilprozeBrecht gilt als Hauptregel, daB nur die
juristische Person (also die offentlichrechtliche
Korperschaft, nicht die
Behorde) parteifahig ist. In dieser Hinsicht gibt es also einen Unterschied bei den prozeBrechtlichen Regeln. In Anbetracht dieses Unterschieds konnte mehr Einheit im ProzeBrecht angestrebt werden, soweit
die Verwaltung Partei ist.
Als drittes Thema werden in diesem Kapitel die Mangel in der Befugnisausiibung besprochen. Dabei wurde die iibliche Unterscheidung zwischen sachliche, ortliche und zeitliche Unzustandigkeit beibehalten. Eine
klare Befugnisgrundlage im Gesetz und fiir jeden Beteiligten erkennbare
Delegationsbeschliisse
tragen zu einer groBeren Rechtssicherheit bei. Die
Verwaltungsgerichte
soil ten ausdriicklich dazu verpflichtet werden, die
Rechtsfahigkeit
eines offentlich-rechtlichen
Rechtssubjekts
zu priifen,
ehe zur inhaltlichen Bewertung eines Beschlusses iibergegangen wird.
In Kapitel VI wurden anhand der Gesetzgebungsgeschichte
und einer
Untersuchung der Rechtsprechung der Gebrauch des Begriffs 'Behorde' in
mehreren Verwaltungsgesetzen analysiert, sowie die Engpasse, die dabei
auftreten konnen. Fiir den Anwendungsbereich
dieser Gesetze ist in
erster Linie die Umschreibung des Begriffs 'Behorde' ausschlaggebend.
Die Untersuchung hat ergeben, daB der Gesetzgeber diesem Begriff keine
dogmatischen Uberlegungen zugrunde gelegt hat. Die zur Untersuchung
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herangezogenen Gesetze weisen eine unterschiedliche Auffassung des
Behordenbegriffs auf. Dabei erweist sich als problematisch, daB in einigen
VerwaltungsprozeBordnungen der Behordenbegriff nicht iibereinstimmt mit
dem Behordenbegriff in einigen Verwaltungsgesetzen, insbesondere weil in
dem niederlandischen VerwaltungsprozeBrecht die Zulassigkeit der Klage
mit diesem Begriff eng verkniipft ist.
Weil der Gesetzgeber es unterlassen hat, den Begriff 'Behorde' eindeutig
zu definieren, sind dafiir in der Rechtsprechung der verschiedenen Verwaltungsgerichtsbarkeiten
Kriterien entwickelt worden. Fiir den
Anwendungsbereich einiger allgemeiner Verwaltungsgesetze sollte eine
groBere Einheit bei der Definierung des Begriffs 'Behorde' angestrebt
werden. Wenn ein unterschiedlicher Anwendungsbereich beabsichtigt ist,
soll die Abweichung ausdriicklich erwahnt und begriindet werden. In
verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten und bei der Behandlung von
Beschwerden durch den Ombudsmann sollte gepriift werden, ob der
angefochtene Verwaltungsakt oder das umstrittene Verhalten von einer
Behorde im Sinne des betreffenden Gesetzes stammt.
3. Rechtsvergleichung
In Teil B wird naher auf den Untertitel dieser Studie eingegangen: eine
rechtsvergleichende Studie nach Zustandigkeitsfragen im Verwaltungsrecht. Nach einer Einleitung zur gewahlten Methodik bei der Rechtsvergleichung wird in Kapitel VII und Kapitel VIII jeweils der Gegenstand
der Studie beschrieben, so wie er sich im deutschen und franzosischen
Verwaltungsrecht manifestiert. Diese beiden Lander wurden gewahlt, wei!
sie in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht den Niederlanden ahneln.
Das Recht dieser drei Lander gehort zu den kontinentaleuropaischen
Rechtssystemen. AuBerdem haben das deutsche und das franzosische
Verwaltungsrecht eine wichtige Basis gebildet fur die Theoriebildung iiber
das niederlandische Verwaltungsrecht. Bei der Beschreibung wurde nach
den Hauptlinien des Gegenstands, wie sie in den Kapiteln II bis V erortert worden sind, vorgegangen. Eine vollstandige Kongruenz mit der
niederlandischen Analyse wurde nicht angestrebt, weil die Rechtsfahigkeit
im Verwaltungsrecht soviel wie moglich vom deutschen bzw. franzosischen Recht aus betrachtet wurde.
In Kapitel IX werden dann das niederlandische, deutsche und franzosische Recht anhand der im ersten Kapitel formulierten Ausgangspunkte
verglichen. Das Verwaltungsorganisationsrecht darf sich in den drei
Landern eines zunehmenden Interesses erfreuen, weil das wachsende
AusmaB und die Intensivierung der staatlichen Tatigkeit zu einer Zunahme der Zahl der Rechtssubjekte, die mit der Durchfiihrung von Verwaltungsaufgaben beauftragt sind, gefuhrt haben. Das (forrnelle)
Verwaltungsorganisationsrecht nimrnt in Frankreich, im Vergleich zu den
Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland, eine relativ wichtige
Stellung ein. In den beiden letztgenannten Landern bezieht sich die
Analyse des Verwaltungsrechts hauptsachlich auf die Frage nach der
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(materielJen) Normierung des staatlichen Handelns. In Frankreich dagegen
ist ein wichtiger
Teil des Verwaltungsrechts
ausschlieBlich der
Organisation und den Zustandigkeiten der Behorden gewidmet.
Anders als in den Niederlanden gibt es in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich
einen eigenstandigen,
offentlich-rechtlichen
Rechtsfahigkeitsbegriff.
Dieser reicht jedoch bei der Deutung von Innenrechtsverhaltnissen nicht aus.
Die eigene Stellung der offentlich-rechtlichen
Rechtssubjekte zeigt sich
in ihrer Rechtsfahigkeit in AuBen- und Innenrechtsverhaltnissen
und in
ihrer Parteifahigkeit
in verwaltungsgerichtlichen
Streitigkeiten. Subjekt
der Aufsenrechtsverhaltnisse
sind in Deutschland und Frankreich, anders
als im allgemeinen in den Niederlanden, nur die offentlich-rechtllchen
Korperschaften,
also die Rechtspersonen nach dem offentlicben Recht.
Subjekt der Innenrechtsverhaltnisse
sind in allen drei untersuchten
Rechtssystemen die Organe, also norrnalerweise die Behorden. Dabei wird
in Frankreich und der Bundesrepublik die Unabhangigkeit der offentlichrechtlichen Rechtssubjekte voneinander dadurch gewahrleistet, daB gegen
AufsichtsmaBnahrnen hoherer Behorden (in Frankreich bis vor kurzem:
tuteIle) die verwaltungsgerichtliche Klage offensteht. Dieser Rechtsschutz
gibt es im allgemeinen irn niederlandischen
Verwaltungsrecht
nicht,
obwohl in der Fachliteratur dafiir pladiert wird. In verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten steht, anders als in den Niederlanden, die Parteifahigkeit ebenfaUs den offentlich-rechtlichen
Rechtspersonen zu. Nur in
Ausnahmefallen sind Behorden parteifahig.
Zurn ScWuB sei bemerkt, daB die niederlandischen Verwaltungsgerichte
bei der Priifung von Verwaltungsakten nicht immer der Frage nach der
behordlichen Zustandigkeit das ihr zukommende Gewicht beimessen. In
der franzosischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit
dagegen
gilt die
"incompetence" als ein wichtiger selbstandiger PriifungsrnaBstab. Hinsichtlich der erwiinschten Klarheit beziiglich der Rechtsfahigkeit sollten die
niederlandischen Verwaltungsgerichte ebenfalls die behordliche Zustandigkeit aIs selbstandiges Kriterium in die Priifung einbeziehen.
4. Fazit und Empfeblungen
Kapitel X bildet den Teil C, in den die Zusammenfassung, SchluBfolgerungen und Empfehlungen aufgenomrnen worden sind. In dieser Zusammenfassung beschranken wir uns auf die Hauptlinien,
Wei! im niederlandischen Verwaltungsrecht eine theoretische Grundlage
fur die Rechtsfahigkeit
fehlt und die Gesetzgebung keine einheitliche
Terrninologie aufweist, obliegt der Verwaltungsgerichtsbarkeit
meistens
die Aufgabe zu entscheiden,
in welchen Hillen offentlichrechtliche
Rechtssubjekte
rechtsfahig sind. Die Empfehlungen
im SchluBkapitel
rich ten sich deshalb sowohl an den Gesetzgeber als an die Verwaltungsgerichtsbarkei t.
Bezweckt wird, einen Beitrag zu einer groBeren Eindeutigkeit beziiglich
der Befugnisgrundlagen
der staatlichen Verwaltung zu leisten. Der
rechtsstaatliche Charakter der Verwaltung konnte verstarkt werden. 1m
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bei der Zweiten Kammer der niederlandischen Volksvertretung eingebrachten Entwurf eines allgemeinen Verwaltungsgesetzes konnten und
solI ten einige der gemachten Empfehlungen iibernommen werden.
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