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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
 

“12. De bestuursrechter kan geen oordeel geven over de rechtmatigheid van de beslissing van het college omtrent 
compensatie van nadeel veroorzaakt door de door [appellante sub A], [appellante sub B] en Weesperplein gestelde 
schadeoorzaken, omdat het daarbij niet gaat om de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid waartegen 
beroep open staat, al dan niet na het daaraan voorafgaand maken van bezwaar. 

 
Het Masterplan omvat een beleidsvoornemen in de vorm van een visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling 
van het gebied De Biezenkamp. Het Masterplan is niet op rechtsgevolg gericht en geen besluit als bedoeld in artikel 
1:3 van de Awb, zodat daartegen geen beroep open staat. 

 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan De Biezenkamp is geen appellabel besluit. Ook daar staat geen beroep 
tegen open. 

 
Voor zover het college met onvoldoende voortvarendheid heeft gehandeld om een eerdere vaststelling van het 
bestemmingsplan door de raad te bewerkstelligen is van belang dat, wat er verder ook van zij, dit feitelijk handelen 
of nalaten van het college is, waartegen geen beroep kan worden ingesteld. 

 
Ook tegen het niet-tijdig uitvoeren van een bestemmingsplan kan geen beroep worden ingesteld. 

 
Voor zover [appellante sub A], [appellante sub B] en Weesperplein verzoeken om nadeelcompensatie, omdat zij 
schade hebben geleden als gevolg van de werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van het 
bestemmingsplan, is van belang dat zij in het geheel niet inzichtelijk hebben gemaakt of daaraan vergunningen ten 
grondslag lagen en zo ja welke. In zoverre moet het ervoor worden gehouden, dat het ook hier om feitelijk handelen 
of nalaten van het college gaat, waartegen geen beroep kon worden ingesteld. 
 
… 
 
17. Uit het vorenstaande volgt dat ter zake van de gestelde schadeoorzaak uitsluitend de burgerlijke rechter bevoegd 
is de claim van [appellante sub A], [appellante sub B] en Weesperplein te beoordelen.”1 

 
Het bovenstaande voorbeeld uit de jurisprudentie toont goed aan dat het voor een rechtzoekende niet 
altijd eenvoudig is om te beoordelen of hij zich moet wenden tot de burgerlijke rechter of de 
bestuursrechter. Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Andere toonaangevende voorbeelden waarin goed 
naar voren komt dat het moeilijk kan zijn de juiste rechter te vinden, betreffen de arresten 
Pannenkoekhuis De Kabouter2 en Asha Horeca/Gemeente Amersfoort.3 Bij Pannenkoekhuis De Kabouter 
stuitte de rechtzoekende (De Kabouter) op de leer van de formele rechtskracht.4 De leer van de formele 
rechtskracht houdt in dat wanneer een oordeel van de bestuursrechter gevraagd kan worden maar daar 
geen gebruik van is gemaakt, door de burgerlijke rechter uit wordt gegaan van de rechtmatigheid van 
het besluit en de daaraan ten grondslag gelegde belangenafweging.5 In Asha Horeca/Gemeente 
Amersfoort had de rechtzoekende (Asha Horeca) enkel gebruik gemaakt van de bezwaarmogelijkheid 
tegen het schadeveroorzakend besluit en vervolgens bij de burgerlijke rechter om schadevergoeding 
verzocht. De Hoge Raad verklaarde de vordering niet-ontvankelijk omdat de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) in eerdere jurisprudentie het expliciet had 
mogelijk gemaakt dat burgers in het geval van een rechtmatig, schadeveroorzakend besluit bij de 

 
1 ABRvS 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:480, r.o. 12 en 17 
2 HR 6 december 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8182 (Pannenkoekhuis De Kabouter) 
3 HR 28 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0256 (Asha Horeca/Gemeente Amersfoort) 
4 HR 6 december 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8182 (Pannenkoekhuis De Kabouter) 
5 Schueler 2013, p. 294 
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bestuursrechter kunnen procederen over nadeelcompensatie op grond van het (ongeschreven) égalité-
beginsel.6 De voorgaande voorbeelden uit de jurisprudentie tonen aan dat het voor een rechtzoekende 
complex is te beoordelen bij welke rechter hij terecht kan. Dient dit de burgerlijke rechter te zijn of toch 
de bestuursrechter? 
 
De huidige competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter is dus moeilijk te 
doorgronden. De toegang tot de bestuursrechter is in beginsel gebonden aan het besluitbegrip, zoals 
opgenomen in artikel 1:3, lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb).7 Dat heeft tot gevolg dat bepaalde 
beslissingen of handelingen van het bestuur zijn uitgezonderd van beroep bij de bestuursrechter. Voor 
deze van beroep bij de bestuursrechter uitgezonderde beslissingen of handelingen van het bestuur, kan 
een rechtzoekende terecht bij de burgerlijke rechter.8 De burgerlijke rechter is als het ware een 
restrechter. Bij de burgerlijke rechter kan een rechtzoekende terecht wanneer bijvoorbeeld een knip 
wordt gemaakt tussen een besluit en het feitelijk handelen dat daarmee samenhangt. Dit doet zich 
bijvoorbeeld voor bij overheidsinlichtingen, -mededelingen en -toezeggingen. Door deze knip dient de 
rechtzoekende voor een geschil dat voortvloeit uit één rechtsverhouding, zowel naar de 
bestuursrechter (voor het besluit) als de burgerlijke rechter (voor het feitelijk handelen dat daarmee 
samenhangt).9 Uit het voorbeeld over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied De 
Biezenkamp blijkt dat van een besluit nog geen sprake is, waardoor de rechtzoekenden enkel bij de 
burgerlijke rechter terecht kunnen. Wanneer wel sprake was geweest van een besluit, had enkel voor 
dat onderdeel bestuursrechtelijke rechtsbescherming opengestaan en voor het overig feitelijk handelen 
bij de burgerlijke rechter. Het besluitbegrip als rechtsingang voor de bestuursrechter leidt door de ‘knip’ 
tot fragmentatie in de rechtsbescherming.10  
 
Men kan zich afvragen of dergelijke fragmentatie (voortvloeiende uit de competentieverdeling) vanuit 
het oogpunt van rechtseenheid, een behoorlijke taakverdeling tussen beide rechters en 
rechtsbescherming wenselijk is.11 Voor de rechtzoekende die (rechts)bescherming tegen de overheid 
zoekt, zou het immers toch zo eenvoudig mogelijk moeten zijn om deze ingang te vinden.12 Dat is in 
ieder geval wel de ratio van de toegankelijkheid van de bestuursrechter.13 Vanuit het oogpunt van het 
bieden van (toegankelijke) rechtsbescherming besluiten bestuursrechters in sommige gevallen 
strategisch om te gaan met het besluitbegrip.14 Het strategisch besluitbegrip houdt in dat een beslissing 
die strikt genomen niet aan de vereisten van een besluit in de zin van art. 1:3, lid 1 Awb voldoet, toch 
als zodanig wordt aangemerkt of daaraan gelijk gesteld wordt.15 Het strategisch oprekken van het 
besluitbegrip door de bestuursrechter doet zich bijvoorbeeld voor bij bestuurlijke rechtsoordelen.16 Het 
strategisch oprekken van het besluitbegrip door de bestuursrechter teneinde (toegankelijke) 
rechtsbescherming te bieden, lost het probleem van de in de rechtspraktijk lastige 
competentieverdeling en de daaruit voortvloeiende fragmentatie in de bestuursrechtelijke 

 
6 HR 28 maart 2009, ECLI:NL:HR:2008:BC0256, r.o. 3.4.2 (Asha Horeca/Gemeente Amersfoort); ABRvS 6 mei 1997, ECLI:NL:RVS:1997:AA6762 (Van Vlodrop) 
7 Artikel 8:1 Awb 
8 HR 31 december 1915, ECLI:NL:HR:1615:AG1773 (Guldemond/Noordwijkerhout) 
9 Huisman & Van Ommeren, NTB 2014/6, par. 1 
10 Huisman & Van Ommeren 2019/14.3.3 
11 Kjellevold Hoegee 2011/8.2 
12 Huisman & Van Ommeren, NTB 2014/6, par. 1 
13 Ettekoven & Marseille 2017, p. 163 
14 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, bij ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356; De Poorter & De Graaf 2011, p. 117 
15 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, bij ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356; De Poorter & De Graaf 2011, p. 117 
16 Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, bij ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356); Ortlep, RM Themis 2008/6, p. 243 – 244. Op de 
bestuurlijke rechtsoordelen wordt verder in paragraaf 2.3.2 nader ingegaan.  
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rechtsbescherming echter niet op. Dit roept onder andere de vraag op of het huidige besluitmodel aan 
vervanging toe is.  
 

1.2 Centrale vraag en deelvragen 
Gelet op het vorenstaande luidt de probleemstelling van dit onderzoek als volgt: 
 
“Kan het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking een oplossing bieden voor de huidige 
problematische competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter?”  
 
Om een antwoord te kunnen geven op deze centrale vraag worden in dit onderzoek de volgende 
deelvragen van een antwoord voorzien: 
1. Tot welk probleem leidt de huidige competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de 

bestuursrechter in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming? 
2. Wat houdt het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in? 
3. Kan het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking een oplossing bieden voor de 

problematiek rondom de huidige competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de 
bestuursrechter? 
 

1.3 Operationaliseren van begrippen 
De abstracte termen uit de centrale vraag en de deelvragen worden hieronder geoperationaliseerd. 
 
Huidige problematische competentieverdeling: met de huidige problematische competentieverdeling 
wordt gedoeld op de bevoegdheid van de burgerlijke rechter en de bestuursrechter en de fragmentatie 
die de competentieverdeling in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming veroorzaakt. Door de huidige 
competentieverdeling, waar de toegang tot de bestuursrechter in beginsel gebonden is aan het 
besluitbegrip uit de Awb, staat niet tegen al het bestuurshandelen bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming open. Dit heeft in sommige gevallen tot gevolg dat een knip ontstaat tussen het 
besluit enerzijds en de handelingen die gerelateerd zijn aan het besluit anderzijds. Voor het besluit staat 
in dergelijke gevallen bestuursrechtelijke rechtsbescherming open en voor het overige dient men zich 
tot de burgerlijke rechter te wenden. De wijze waarop de huidige competentieverdeling geregeld is en 
de problematiek die daarmee samenhangt komt verder aan bod in hoofdstuk 2.  
 
Concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking: hiermee wordt het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking uit het VAR-preadvies van Van Ommeren & Huisman (2013) 
bedoeld. Het concept houdt, kort gezegd, in dat al het bestuurshandelen dat valt aan te merken als een 
besluit of dat een relatie heeft met het besluit onder de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking valt.17 Het 
concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking wordt in hoofdstuk 3 nader uitgewerkt 
 

1.4 Methoden van onderzoek 
Om tot beantwoording van de centrale vraag en de deelvragen te komen, worden diverse methoden 
van onderzoek gehanteerd. In deze paragraaf worden die methoden van onderzoek nader toegelicht. 
 

 
17 Huisman & Van Ommeren, NTB 2014/6, par. 1 en 4.1 
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Voor alle vragen geldt dat de beantwoording daarvan grotendeels gebaseerd is op bestaande literatuur. 
Voor de beantwoording van de eerste deelvraag wordt ook gebruik gemaakt van voorbeelden uit de 
rechtspraktijk en jurisprudentie.  
 
Voor de beantwoording van de tweede en derde deelvraag wordt voornamelijk gebruik gemaakt van 
literatuuronderzoek, daar het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking vooralsnog enkel is 
uitgewerkt in de doctrine. In 2004 is een eerste globale verkenning naar dit concept uitgevoerd door de 
Commissie Rechtsbescherming van de Vereniging voor het Bestuursrecht (VAR).18 In het VAR-preadvies 
van Van Ommeren & Huisman in 2013 is het concept verder uitgewerkt als zijnde groeimodel. 
Vervolgens is in de literatuur meerdere malen het concept aan de orde gekomen, waarbij het 
groeimodel van Van Ommeren & Huisman als vertrekpunt diende. Bij het toepassen van 
literatuuronderzoek is een sneeuwbaleffect ontstaan. In de verzamelde literatuur is in verwijzingen en 
bronvermeldingen gezocht naar nieuwe literatuur en jurisprudentie.  
 

1.5 Afbakening van het onderzoek 
Om te voorkomen dat het onderzoek (te) algemeen van aard blijft, is er bewust voor gekozen slechts 
één alternatief voor het huidige besluitmodel in dit onderzoek centraal te stellen. Hierbij is de keuze 
gevallen op het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking zoals in het VAR-preadvies ‘Van 
besluit naar rechtsbetrekking: een groeimodel’ door Van Ommeren & Huisman in 2013 is uitgewerkt.19 
Het concept houdt, kort gezegd, in dat al het bestuurshandelen dat aan te merken is als een besluit of 
dat een relatie heeft met het besluit onder de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking valt.20  
 
Voor het besluitmodel zijn echter ook andere alternatieven voorhanden, zoals bijvoorbeeld het model 
waarin de bestuursrechtspraak procedureel geïntegreerd wordt met de civiele rechtspraak.21 In dit 
alternatief worden civiele en bestuursrechtelijke zaken voorgelegd aan één type rechter (de burgerlijke 
rechter), waarbij vervolgens de aard van het geschil bepalend is voor het toepasselijke procesrecht.22 
Het toepasselijke procesrecht bestaat uit een algemeen procesrecht, waarbij op zeer beperkte schaal is 
voorzien in specifieke regels voor bestuursrechtelijke geschillen.23 Het alternatief van de procedurele 
integratie heeft een belangrijke keerzijde. Na beroep in eerste aanleg volgt alsnog een scheiding van de 
bestuursrechtelijke geschillen, vanwege de afwezigheid van integratie van de hoogste 
bestuursrechtspraak in de rechterlijke macht.24  
 
Het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking staat juist een groeimodel voor. De toegang 
tot de bestuursrechter wordt geleidelijk aan verruimd met als doel een oplossing te bieden voor de 
huidige competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en bestuursrechter en de daaruit 
voortvloeiende fragmentatie in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Met het blote oog lijkt een 
groeimodel effectiever om dit doel te behalen. Immers, wanneer men zijn doel opknipt in kleine stapjes, 
wordt het doel te overzien en is men eerder geneigd om in actie te komen. Voor mij vormt dit de reden 
om het groeimodel zoals uitgewerkt door Van Ommeren & Huisman centraal te stellen in deze 

 
18 Commissie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht 2004, p. 24 e.v.  
19 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 11 - 102 
20 Huisman & Van Ommeren, NTB 2014/6, par. 1 en 4.1 
21 Kamerstukken II 1991/92, 22 495, nr. 3, p. 35; Schlössels 2019, p. 133 - 141 
22 Schlössels 2019, p. 136 
23 Schlössels 2019, p. 136 
24 Schlössels 2019, p. 136 
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masterscriptie, waarbij het alternatief van de procedurele integratie uiteraard niet uit het oog verloren 
wordt. 
 

1.5 Opzet en leeswijzer 
De scriptie is als volgt opgebouwd.  
 
In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de huidige competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter 
en de bestuursrechter en de problematiek die daarmee samenhangt. In dit hoofdstuk wordt de 
problematiek geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk.  
 
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of het concept van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking een oplossing kan bieden voor de problematiek rondom de huidige 
competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en bestuursrechter, dient eerst inzichtelijk gemaakt 
te worden wat dit concept inhoudt. In hoofdstuk 3 wordt derhalve het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking uiteengezet. Vragen als wat houdt de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking in, waar is het aan ontleend en welk handelen valt onder de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking passeren in dit hoofdstuk de revue. 
 
Wanneer helder is wat onder de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking moet worden verstaan, kan 
antwoord worden gegeven op de vraag of dit concept een oplossing kan bieden voor de problematiek 
rondom de competentieverdeling. Het antwoord hierop volgt in hoofdstuk 4.  
 
Tot slot wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met een conclusie waarin de centrale vraag van het onderzoek 
wordt beantwoord en aanbevelingen worden gedaan.  
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2 Het probleem van de competentieverdeling 
 

2.1 Inleiding 
Tegen een besluit van een bestuursorgaan kan een belanghebbende, na het doorlopen van een 
bestuurlijke voorprocedure, beroep instellen bij de bestuursrechter (artikel 8:1 juncto 7:1 lid 1 Awb). 
Het besluit vormt daarmee de voorwaarde om toegang tot de bestuursrechter te verkrijgen. Is er geen 
sprake van een besluit, dan staat in beginsel geen rechtsgang naar de bestuursrechter open. Een 
rechtzoekende kan zich, zoals in hoofdstuk 1 reeds aangestipt, wel tot de burgerlijke rechter wenden. 
De competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter is echter niet eenvoudig. 
De competentieverdeling leidt in de rechtspraktijk meermaals tot problemen. Om die reden staat in dit 
hoofdstuk de volgende vraag centraal: ‘tot welk probleem leidt de huidige competentieverdeling tussen 
de burgerlijke rechter en de bestuursrechter in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming?’  
 
Om deze vraag te beantwoorden wordt in paragraaf 2.2 eerst ingegaan op de wijze waarop de 
competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter in de huidige situatie is 
geregeld. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 beschreven tot welke knelpunten de huidige 
competentieverdeling in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming leidt. In paragraaf 2.4 wordt 
afgesloten met een conclusie.   
 

2.2 De hoofdregel voor competentieverdeling 
De bevoegdheid van de algemene bestuursrechter is in beginsel afhankelijk van een besluit. Op grond 
van artikel 8:1 Awb kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. 
De definitie van een besluit in de zin van de Awb is opgenomen in artikel 1:3, lid 1 Awb: ‘Onder een 
besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een 
publiekrechtelijke rechtshandeling’. Niet tegen alle besluiten staat echter beroep bij de bestuursrechter 
open. De besluiten genoemd in de artikelen 8:3 tot en met 8:5 Awb zijn bijvoorbeeld uitgezonderd van 
beroep.25 De meest bekende categorie van de van beroep uitgezonderde besluiten, betreft de algemene 
regels bestaande uit beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften.26  
 

Hoewel artikel 8:3 lid 1 aanhef onder a Awb beroep tegen een besluit inhoudende een algemeen verbindend 
voorschrift of een beleidsregel uitsluit, kan de bestuursrechter bij wijze van exceptie wel een oordeel geven over een 
algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel in het kader van het beroep tegen een appellabel besluit. Dit betreft 
bijvoorbeeld het besluit tot weigering van een vergunning die op het algemeen verbindend voorschrift of de 
beleidsregel is gebaseerd.27  

 
Naast de niet-appellabele besluiten, zijn er ook feitelijke bestuurshandelingen die buiten de 
competentie van de bestuursrechter vallen. Denk hierbij aan feitelijke bestuurshandelingen in de 
toezichts- en handhavingssfeer, maar ook aan overheidsinlichtingen, -mededelingen en -toezeggingen. 
Wanneer tegen bestuurshandelen geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat, kan de 
burgerlijke rechter aanvullende rechtsbescherming bieden. De burgerlijke rechter beschikt namelijk 
over een algemene bevoegdheid op grond van artikel 112 Grondwet (Gw) en bepaalt zijn bevoegdheid 
op grond van hetgeen de partij die zich tot de rechter wendt stelt.28 Wanneer de eiser in eerste aanleg 

 
25 Zie ook Zijlstra 2015, p. 267 e.v. 
26 Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019/863; Schutgens 2017, p. 98 
27 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 267 
28 Van Angeren 2021/21; Schlössels & Zijlstra 2017, p. 265 – 266  
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stelt dat het een burgerlijk recht is dat is geschonden, is de burgerlijke rechter bevoegd.29 Het is hierbij 
niet van belang of de achterliggende rechtsverhouding een privaatrechtelijk of publiekrechtelijk 
karakter heeft.30 De eiser zal enkel moeten aantonen dat het voldoende belang heeft bij de (burgerlijke 
schuld)vordering.31 
 

De positie van de burgerlijke rechter vindt zijn oorsprong in het verleden. Ruim een eeuw geleden was van een 
bestuursrechter nog geen sprake. Om rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten te verkrijgen kon de burger zich 
enkel wenden tot de burgerlijke rechter of tot het bestuur, middels het instellen van administratief beroep. De 
competentie van de burgerlijke rechter (destijds ook wel aangeduid als de gewone rechter) voor bestuursrechtelijke 
geschillen is jarenlang onderwerp van discussie geweest tussen het bestuur en de rechter, en later de wetgever en 
de rechter.32  
 
In het verleden is meerdere malen een poging gedaan voor het instellen van een algemeen stelsel van 
administratieve rechtspraak. Deze voorstellen strandden allen.33 De Kroon was het hoogste orgaan waar burgers 
(hoger) beroep in konden stellen tegen overheidsbeslissingen.34 Het Kroonberoep vormde daarmee een mengvorm 
van bestuurlijk toezicht en rechtsbescherming.35 In het begin van de 20e eeuw doet de Hoge Raad een belangrijke 
uitspraak. In het arrest Guldemond/Noordwijkerhout overweegt de Hoge Raad, onder andere vanwege het ontbreken 
van een administratieve rechtspraak, dat de bevoegdheid van de rechterlijke macht afhankelijk is gesteld van het 
object van het geschil (objectum litis).36 Kort gezegd wordt het object van het geschil bepaald door de degene die 
het geschil bij de rechter naar voren brengt (de eiser) en dus niet door de verweerder. Voor de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter dient de eiser in eerste aanleg enkel te stellen dat zijn burgerlijke recht is geschonden.37 Bij 
gebreke van een algemene wettelijke voorziening was Guldemond/Noordwijkerhout een begin van een ontwikkeling 
waarin het bieden van rechtsbescherming tegen bestuurshandelen werd verzorgd door de burgerlijke rechter.  
 
In de periode na Guldemond/Noordwijkerhout ontstond een algemene wettelijke voorziening van administratieve 
(bestuurs)rechtspraak. In 1954 trad de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie (Wet Arbo) in werking, 
die voorzag in een regeling van de rechtsbescherming tegen besluiten en handelingen van de in te stellen bedrijf- en 
productschappen. Vervolgens trad in 1963 de Wet beroep administratieve beschikkingen (Wet BAB) in werking. Deze 
wet voorzag in een tussenfiguur tussen administratieve rechtspraak en administratief beroep. De wet BAB werd in 
1976 vervangen door de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet Arob). De Wet Arob voorzag 
in de mogelijkheid tot het instellen van algemeen aanvullend beroep tegen beschikkingen van bestuursorganen bij 
de Afdeling rechtspraak. Tot slot trad in 1994 de Wet voltooiing eerste fase herziening van de rechterlijke organisatie 
in werking. Deze wet trad tegelijk met de Algemene wet bestuursrecht in werking en zorgde voor een fundamentele 
herziening van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. De Wet voltooiing eerste fase herziening van 
de rechterlijke organisatie en de Algemene wet bestuursrecht voorzagen in het model voor bestuursrechtspraak 
zoals wij dat tot op heden kennen.38  

 

Gesteld kan worden dat de hoofdregel voor de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en 
de bestuursrechter is dat de burgerlijke rechter, bij het ontbreken van rechtsbescherming door de 
bestuursrechter, aanvullende rechtsbescherming biedt.39 De burgerlijke rechter is dan weliswaar altijd 
bevoegd om aanvullende rechtsbescherming te bieden, dit wil niet zeggen dat de vordering van de eiser 
ook altijd ontvankelijk is. Kort gezegd hangt de ontvankelijkheid van de vordering af van de 

 
29 HR 31 december 1915, ECLI:NL:HR:1615:AG1773 (Guldemond/Noordwijkerhout) 
30 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 265 – 266; Van Angeren 2021/21 
31 HR 18 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1267, m.nt. M. Scheltema (Staat/Kabayel) 
32 Schreuder – Vlasblom 2015/I.a.1.2 
33 Zo werd in 1848 door de toenmalige regering een voorstel gedaan om de Raad van State bevoegd te maken om uitspraak te doen in administratieve zaken, 
deed de commissie-Kappeyne in 1894 een voorstel tot instelling van een Administratief Hooggerechtshof en deed ook Minister van Justitie Loeff een voorstel om 
tot een algemene regeling voor administratieve rechtspraak te komen. Zie: De Poorter & De Graaf 2011, p. 17 en 18; Schreuder – Vlasblom 2015/I.a.1.9; 
Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019/737 
34 Geschiedenis van de Raad van State, te raadplegen via: https://www.raadvanstate.nl/overrvs/geschiedenis/  
35 De Poorter & De Graaf 2011, p. 17 
36 HR 31 december 1915, ECLI:NL:HR:1615:AG1773 (Guldemond/Noordwijkerhout); Schreuder – Vlasblom 2015/I.a.1.10 
37 HR 31 december 1915, ECLI:NL:HR:1615:AG1773 (Guldemond/Noordwijkerhout) 
38 De Poorter & De Graaf 2011, p. 18 en 19 
39 Van Angeren 2021/25 
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rechtsbeschermingsmogelijkheden binnen de bestuursrechtelijke rechtsgang en het moment waarop 
de eiser zijn vordering aanhangig maakt.40 Ondanks de algemene bevoegdheid van de burgerlijke 
rechter om kennis te nemen van een vordering, verleent hij slechts aanvullende rechtsbescherming 
tegen de overheid indien er in zijn geheel geen rechtsingang bij de bestuursrechter openstaat dan wel 
heeft gestaan, of deze mogelijkheid wel bestaat of heeft bestaan, maar deze rechtsgang niet met 
voldoende waarborgen is omkleed.41 Daar waar de bestuursrechter bevoegd is en rechtsbescherming 
kan bieden, heeft de bestuursrechter voorrang op de burgerlijke rechter. Een ‘concurrerende’ vordering 
bij de burgerlijke rechter wordt in dat geval niet ontvankelijk verklaard.42 Wanneer geen gebruik is 
gemaakt van de (met voldoende waarborgen omklede) bestuursrechtelijke rechtsgang, gaat de 
burgerlijke rechter in beginsel uit van de rechtmatigheid van een besluit.43 Dit wordt ook wel de leer 
van de formele rechtskracht genoemd.44 Verder kan sprake zijn van een ontvankelijke eis doordat 
bijvoorbeeld tijdig beroep bij de bestuursrechter is ingesteld. In dat geval zal de burgerlijke rechter zich 
conformeren aan het oordeel van de bestuursrechter. Dit kan ertoe leiden dat sprake is van een 
ontvankelijke eis, maar dat die eis niet zal worden toegewezen omdat het besluit niet onrechtmatig is 
of vice versa.45 
 

2.3 De knelpunten van de huidige competentieverdeling 
In de vorige paragraaf is de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter 
uiteengezet. Met het blote oog zou gesteld kunnen worden dat de competentie van de bestuursrechter 
door de koppeling aan het besluitbegrip voldoende is afgebakend. De huidige competentieverdeling 
leidt echter tot de volgende drie knelpunten, waardoor de op het eerste gezicht zo scherpe afbakening 
juist vager wordt. De drie knelpunten luiden als volgt. Ten eerste dient bij iedere casus te worden 
beoordeeld of deze binnen het publiek- of privaatrecht vallen. Dit betreft echter een grijs gebied. In 
paragraaf 2.3.1 wordt hier nader op ingegaan. Ten tweede wordt het besluitbegrip door de 
bestuursrechter in sommige gevallen (strategisch) opgerekt. Dit knelpunt komt in paragraaf 2.3.2 aan 
bod. Ten derde is door de huidige competentieverdeling sprake van gefragmenteerde 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Hier wordt in paragraaf 2.3.3 nader op ingegaan.  
 

2.3.1 Het (vage) onderscheid tussen publiek- en privaatrecht 
Een van de voorwaarden om van een besluit te kunnen spreken is dat de schriftelijke beslissing door 
een bestuursorgaan, een publiekrechtelijke rechtshandeling moet inhouden.46 Van een rechtshandeling 
is sprake wanneer de handeling gericht is op enig rechtsgevolg. Met andere woorden: er vindt een 
wijziging in de wereld van het recht plaats.47 Van een publiekrechtelijke rechtshandeling is in beginsel 
enkel sprake wanneer deze rechtshandeling op een specifieke wettelijke bevoegdheidstoekenning 
rust.48 Een voorbeeld hiervan is de bevoegdheid voor (enkel) het gemeentebestuur om een last onder 
bestuursdwang op te leggen op grond van artikel 125 Gemeentewet. De publiekrechtelijke 
rechtshandeling verschilt daarmee van de privaatrechtelijke rechtshandeling. Privaatrechtelijke 

 
40 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 266 
41 Concl. A-G F.F. Langemeijer, ECLI:NL:PHR:2016:8, bij HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1049 (Universiteiten t. SCAU) 
42 Concl. A-G F.F. Langemeijer, ECLI:NL:PHR:2016:8, bij HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1049 (Universiteiten t. SCAU) 
43 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 268 
44 HR 16 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9347 (Heesch/Van de Akker). Inmiddels is de leer van de formele rechtskracht gerelativeerd, zie hierover meer in 
hoofdstuk 3.  
45 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 268 - 269 
46 Artikel 1:3, lid 1 Awb 
47 Ortlep, RM Themis 2008/6, p. 243 
48 Van der Veen 2016/20.1 
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rechtshandelingen kunnen door eenieder uitgevoerd worden, denk hierbij aan de bevoegdheid om een 
onrechtmatige daadsactie in te stellen op grond van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW).49 
 
Het onderscheid tussen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vager, 
doordat ondanks het ontbreken van een wettelijke bevoegdheidstoekenning tóch sprake kan zijn van 
een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een besluit wordt 
afgeleid uit een combinatie van een bestuursrechtelijk rechtsbeginsel en een publiekrechtelijke 
rechtsverhouding.50  
 

In de uitspraak Terugvordering subsidie51 oordeelt de Afdeling dat terugvorderingsbesluiten van bestuursorganen, 
ook wanneer deze niet op uitdrukkelijk daartoe strekkende wettelijke bevoegdheden zijn gebaseerd, zijn gericht op 
rechtsgevolg. Het rechtsgevolg is daarbij ontleend aan het algemeen rechtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is 
betaald kan worden teruggevorderd, welk rechtsbeginsel bestuursrechtelijk van aard is wanneer zijn werking zich 
voordoet in door het bestuursrecht beheerste rechtsverhoudingen. De Afdeling komt tot de slotsom dat “zo een 
beslissing, die strekt tot voldoening aan de bestuursrechtelijke voorwaarden voor een rechtmatige terugvordering, 
opdat naar het bestuursrecht een betalingsverplichting ontstaat, is gericht op een publiekrechtelijk rechtsgevolg”.52 

 
Inmiddels heeft de wetgever voor dergelijke situaties een wettelijke bevoegdheidsgrondslag in het leven 
geroepen. Denk hierbij aan artikel 4:57 Awb inhoudende de terugvordering van onverschuldigd 
betaalde subsidie, maar ook artikel 8:88 e.v. Awb welke voorziet in een schadevergoedingsregeling bij 
onrechtmatig handelen van het bestuursorgaan. De rechtspraak die hieraan vooraf is gegaan toont 
echter wel aan dat niet altijd duidelijk is wanneer sprake is van een publiekrechtelijke rechtshandeling.  
 
De bevoegdheidsgrondslag voor een publiekrechtelijke rechtshandeling kan ook voortvloeien uit de 
beslissing van het bestuursorgaan dat strekt tot uitvoering van een (wettelijke) publieke taak.53 Juist dit 
zogeheten publieke taakcriterium leidt tot een verdere vervaging van het onderscheid tussen een 
publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke rechtshandeling. Wanneer de overheid een beslissing 
neemt krachtens haar algemene publieke bestuurstaak en daarbij tevens een privaatrechtelijke 
bevoegdheid in het spel is, kan alsnog sprake zijn van een publiekrechtelijke rechtshandeling.54 Dit doet 
zich bijvoorbeeld voor bij beheerbevoegdheden van de overheid. Ter illustratie: wanneer de overheid 
eigenaar is van bijvoorbeeld een openbare weg, dan is dit eigendomsrecht in beginsel ontleend aan het 
privaatrecht. Het kan echter zo zijn dat een publiekrechtelijke inkleuring van deze bevoegdheid 
plaatsvindt, doordat het bevoegd gezag overgaat tot het beheer van de openbare weg. De 
bevoegdheidsuitoefening wordt in dat geval aangemerkt als een ‘besluit’.55  
 
Het publieke taakcriterium leidt er verder toe dat beslissingen van privaatrechtelijke rechtspersonen 
onder voorwaarden aangemerkt kunnen worden als een besluit omdat de rechtspersoon handelde als 
een verlengstuk van de ‘echte’ overheid.56 Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij stichtingen die geldelijke 
uitkeringen doen of op geld waardeerbare voorzieningen aan derden verstrekken. Dit betreffen in de 
regel geen bestuursorganen, en zij nemen dus geen Awb-besluiten, tenzij sprake is van openbaar gezag. 

 
49 Van der Veen 2016/20.1 
50 Van der Veen 2016/20.2 
51 ABRvS 21 oktober 1996, ECLI:NL:RVS:1996:ZF2335 
52 ABRvS 21 oktober 1996, ECLI:NL:RVS:1996:ZF2335, AB 1996, 496 m.nt. N. Verheij, JB 1996, 232 m.nt. H.J. Simon (Terugvordering subsidie) 
53 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 181 
54 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 186 
55 ABRvS 19 december 1991, Gst. 1992/4,6941 m.n.t. H.Ph.J.A.M. Hennekens; Schlössels & Zijlstra 2017, p. 186; zie ook Jak, JB Plus 2015(2), p. 75 -95 
56 ABRvS 30 november 1995, ECLI:NL:RVS:1995:ZF1850 (Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers); ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3379 (Stichting 
bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio) 
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Dit openbaar gezag dient in beginsel gestoeld te zijn op een wettelijke toekenning van een 
publiekrechtelijke bevoegdheid aan een orgaan. Op deze regel bestaan ook weer uitzonderingen, in de 
vorm van twee cumulatieve voorwaarden. Het eerste vereiste is dat de inhoudelijke criteria voor het 
verstrekken van geldelijke uitkeringen of voorzieningen in beslissende mate worden bepaald door een 
of meer bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb (hierna: 
het inhoudelijke vereiste). Dat bestuursorgaan of die bestuursorganen hoeven geen zeggenschap te 
hebben over een beslissing over een verstrekking in een individueel geval. Het tweede vereiste is dat de 
verstrekking van deze uitkeringen of voorzieningen in overwegende mate, dat wil zeggen in beginsel 
voor twee derden of meer, wordt gefinancierd door een of meer bestuursorganen als bedoeld in artikel 
1:1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb (hierna: het financiële vereiste). Verder geldt dat het 
bestuursorgaan dat of de bestuursorganen die in beslissende mate de criteria bepalen in de zin van het 
inhoudelijke vereiste, niet noodzakelijkerwijs dezelfde hoeven te zijn als het bestuursorgaan dat of de 
bestuursorganen die de verstrekking in overwegende mate financieren in de zin van het financiële 
vereiste.57 Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is bijvoorbeeld de stichting niet aan te 
merken als een bestuursorgaan en kan zij in die hoedanigheid dus geen Awb-besluiten nemen. 
Rechtzoekenden kunnen tegen handelingen van deze stichting dan ook geen bezwaar of beroep 
instellen bij de bestuursrechter, maar zullen aangewezen zijn op de burgerlijke rechter. Dit doet zich 
bijvoorbeeld voor bij zogeheten revolverende fondsen. 

 
Revolverende fondsen betreffen fondsen die zijn opgericht door een bestuursorgaan, die zijn gevuld met publiek 
geld, van waaruit financiering aan derden wordt verstrekt (meestal aan ondernemingen), dat na verloop van tijd weer 
terugvloeit naar het fonds.58 De meeste revolverende fondsen worden echter privaatrechtelijk vormgegeven en een 
wettelijke grondslag voor het financieren van revolverende fondsen ontbreekt doorgaans. Dat maakt dat een 
revolverend fonds in beginsel niet met openbaar gezag is bekleed en dus ook niet aangemerkt wordt als 
bestuursorgaan.59 Dat zorgt er op zijn beurt weer voor dat tegen besluiten van deze fondsen geen bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming openstaat. Wel is er de weg naar de burgerlijke rechter. Deze weg wordt echter maar weinig 
bewandeld, want zoals Brink in haar oratie stelt “wat moet je als onderneming stellen bij de civiele rechter? Dat een 
fonds onrechtmatig heeft gehandeld door geen lening te verstrekken?”60 Het knelpunt bij revolverende fondsen zit in 
het feit dat deze fondsen forse bedragen aan publiek geld wegzetten, terwijl bestuursrechtelijke rechtsbescherming 
tegen besluiten van deze fondsen niet openstaat.61 Men kan zich afvragen of dit terecht is. Het wekt in ieder geval 
de schijn dat overheidsoptreden middels dergelijke constructies wordt verbloemd. 

 
Tot slot zou ik hier nog melding willen maken van een privaatrechtelijk geschil dat door de overheid 
tóch in een besluitmodel is geperst. Ik doel hier op de situatie die zich heeft voorgedaan als gevolg van 
de mijnbouwschade in Groningen. Waar gedupeerden van de mijnbouwschade in eerste instantie enkel 
waren aangewezen op de burgerlijke rechter (de Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V. (NAM) was 
immers risicoaansprakelijk voor de ontstane schade), konden zij later ook bij de bestuursrechter 
terecht.62 Wat opvalt bij de afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen is dat de gedupeerden 
een keuzemogelijkheid wordt geboden. Zij kunnen ofwel naar de burgerlijke rechter ofwel naar de 
bestuursrechter. Het openstaan van een bestuursrechtelijke rechtsgang leidt in het geval van de 

 
57 ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3379 (Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio); ABRvS 17 september 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3394 (Stichting Platform 31) 
58 Van den Brink 2018, p. 40 
59 RBOVE 18 mei 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1772 
60 Van den Brink 2018, p. 40 
61 Van den Brink 2018, p. 40 
62 Zie ook Kamerstukken II 2018/19, 35250, nr. 4, p. 1 – 13; zie ook Nader rapport inzake het Wet houdende tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke 
aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg, Stcrt. 2019, nr. 38875, p.5 
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mijnbouwschade niet tot een niet-ontvankelijk beroep bij de burgerlijke rechter.63 Dit is een 
uitzonderlijke situatie want de ontvankelijkheid van een vordering bij de burgerlijke rechter hangt 
immers af van de bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsmogelijkheden.64 Wanneer deze 
bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsmogelijkheden nog openstaan, is een vordering bij de 
burgerlijke rechter in beginsel niet-ontvankelijk. De afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen 
geeft goed weer dat voor een in beginsel privaatrechtelijk geschil door tussenkomst van de overheid 
toch bestuursrechtelijke rechtsbescherming open kan staan. Dit draagt mijns inziens niet bij aan een 
helder onderscheid tussen de competentie van de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. 
 

2.3.2 Het (strategisch) oprekken van het besluitbegrip 
In de vorige paragraaf kwam naar voren dat de publiekrechtelijke rechtshandeling, als een van de 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden om van een besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb te 
kunnen spreken leidt tot een vaag onderscheid tussen het publiek- en privaatrecht. Aan het begrip 
rechtshandeling wordt door de bestuursrechter in sommige gevallen een strategische uitleg gegeven.65 
Wanneer de bestuursrechter overgaat tot het zogenoemde ‘strategisch besluitbegrip’ is dit vaak 
ingegeven door de wens om (bestuursrechtelijke) rechtsbescherming te bieden.66 Het bieden van 
rechtsbescherming is tevens een van de centrale doelstellingen van de Awb.67 Middels het strategisch 
besluitbegrip kan door de bestuursrechter toch rechtsbescherming worden geboden aan een 
rechtzoekende. Van een strategisch besluitbegrip is sprake wanneer de bestuursrechter een beslissing 
niet aanmerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb, maar daar wel aan gelijkstelt.68  
 
Een bekend voorbeeld van het strategische besluitbegrip betreft het bestuurlijk rechtsoordeel.69 Bij een 
bestuurlijk rechtsoordeel ontbreekt de voor een rechtshandeling vereiste op het rechtsgevolg gerichte 
wil. Volgens vaste rechtspraak van de Afdeling is een bestuurlijk rechtsoordeel in de regel geen besluit 
in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb, maar moet het in uitzonderingssituaties wel aan een besluit worden 
gelijkgesteld.70 Voor de gelijkstelling van een bestuurlijk rechtsoordeel aan een besluit is volgens de 
bestuursrechter ‘in ieder geval vereist dat het voor de betrokkenen onevenredig bezwarend is om het 
geschil over de interpretatie van rechtsregels via een beroepsprocedure over een daadwerkelijk besluit 
bij de bestuursrechter aan de orde te stellen’.71 De vervulling van het zogeheten ‘onevenredig-
bezwarend’-criterium wordt niet snel aangenomen. In een relatief recente zaak oordeelde de Afdeling 
dat sprake was van een uitzonderlijke situatie.72 Aan de orde was een brief waarin de staatssecretaris 
van Financiën aan appellante op grond van het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij 
de heffing van belastingen (het Uitvoeringsbesluit) had verzocht om inlichtingen te verstrekken over de 
jaren 2014, 2015 en 2016. De appellante heeft tegen deze brief bezwaar gemaakt en is vervolgens in 
haar beroep niet-ontvankelijk verklaard.73 De Afdeling is van oordeel dat zich in deze zaak een zeer 
uitzonderlijke situatie voordoet. Wanneer appellante niet voldoet aan het verzoek van de 

 
63 Nader rapport inzake het Wet houdende tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit 
het Groningenveld en de gasopslag bij Norg, Stcrt. 2019, nr. 38875, p. 5 
64 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 266; zie ook paragraaf 2.2 
65 De Poorter & De Graaf 2011, p. 114 
66 De Poorter & De Graaf 2011, p. 114; Ortlep, RM Themis 2008/6, p. 252 
67 Kamerstukken II 1991/92, 22 495, nr. 3, p. 35 
68 Ortlep, RM Themis 2008/6, p. 244 
69 Voor het bestuurlijk rechtsoordeel wordt onder meer verwezen naar CRvB 29 augustus 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2889; CBb 27 mei 2015, 
ECLI:NL:CBB:2015:175 en ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:453.  
70 Zie onder meer: ABRvS 8 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1862; ABRvS 14 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8805 
71 Zie onder meer: ABRvS 8 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ1862; ABRvS 14 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8805; ABRvS 28 september 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2554 
72 ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:453 
73 ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:453 
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staatssecretaris, dient zij een punitieve sanctie in de vorm van een bestuurlijke boete af te wachten om 
zo een rechtsingang te creëren.74 Gaat appellante wel op het verzoek van de staatssecretaris in, dan zal 
zij eerst moeten afwachten of een buitenlandse autoriteit op basis van die gegevens een beslissing 
neemt. Het is dan voor appellante onvoldoende zeker of zij in het buitenland tegen dit rechtsoordeel 
op kan komen. Tegen die achtergrond acht de Afdeling het onevenredig bezwarend als appellante niet 
in Nederland kan opkomen tegen het bestuurlijk rechtsoordeel zoals neergelegd in de brief van de 
staatssecretaris.75 In deze uitspraak van de Afdeling komt goed naar voren dat de wens om 
rechtsbescherming te bieden zwaarder weegt dan de eisen waaraan een besluit strikt genomen moet 
voldoen.  
 

Een voorbeeld van een bestuurlijk rechtsoordeel waarbij het ‘onevenredig-bezwarend’-criterium niet werd 
aangenomen betreft de vraag van Windkr-acht B.V. aan het bevoegd gezag of een watervergunning benodigd is voor 
het realiseren van twee windturbines. Om duidelijkheid te krijgen over het bestaan van een vergunningplicht had 
Windkr-acht B.V. volgens de Afdeling een vergunning kunnen aanvragen. Het aanvragen van de vergunning met de 
daarmee gepaard gaande kosten is niet onevenredig bezwarend. Van een uitzonderingssituatie is volgens de Afdeling 
dan ook geen sprake.76 Ook het afwachten van een besluit omtrent handhaving kan niet als een onevenredig 
bezwarende weg worden aangemerkt.77 

 
Opvallend is dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State er, ter voorkoming van het nog 
complexer worden van het bieden van rechtsbescherming, bij de gedoogbeslissing juist voor heeft 
gekozen deze niet aan een besluit gelijk te stellen.78   
 

De rechtspraak van de Afdeling op het gebied van gedoogbeslissingen was lange tijd complex en niet altijd helder. 
Met name voor de gedoogde of de verzoeker om een gedoogbeslissing was het niet eenvoudig om te bepalen of hij 
te maken had met een besluit waartegen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen kon worden aangewend.79 Een duidelijk 
criterium ontbrak en bovendien was het niet vanzelfsprekend om een gedoogbeslissing als een besluit te 
kwalificeren, omdat niet zonder meer duidelijk was of de gedoogbeslissing een verandering in de wereld van het 
recht had beoogd.80 Om duidelijkheid te scheppen omtrent alle soorten gedoogbeslissingen, heeft de Afdeling op 24 
april 2019 gekozen voor een nieuwe lijn. Deze lijn houdt in dat (in beginsel) alle gedoogbeslissingen, waaronder de 
gedoogbeslissing, de weigering een gedoogbeslissing te nemen en de intrekking van een gedoogbeslissing, niet met 
een besluit in de zin van de Awb gelijk kunnen worden gesteld en ook niet als zodanig kunnen worden aangemerkt.81 
Voor deze lijn is door de Afdeling gekozen om verdere juridisering en het nog complexer worden van de 
rechtsbescherming ten aanzien van gedoogbeslissingen te voorkomen.82  

 
De rechtsbeschermingsfunctie weegt dus niet altijd zwaarder dan de vereisten waaraan een besluit 
strikt genomen moet voldoen. Men kan zich afvragen of rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen 
niet juist geboden zou moeten worden door de bestuursrechter, daar de bestuursrechter op het eerste 
gezicht qua specialisatie en ervaring de meest gerede rechter is voor dit onderwerp. Vooralsnog is de 
rechtzoekende voor wat betreft de gedoogbeslissingen, op een uitzondering daar gelaten, echter 
aangewezen op de burgerlijke rechter.83 
  

 
74 ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:453, r.o. 6.3 
75 ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:453, r.o. 6.3 
76 ABRvS 29 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2554, r.o. 4.2 (Windkr-acht BV/Overijsselse Delta) 
77 RBROT 24 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7473, r.o. 6 
78 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2018:1356, r.o. 14 
79 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356, r.o. 13 
80 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2018:1356, r.o. 13; zie ook Concl. A-G R.J.G.M. Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2019:86, bij ABRvS 24 april 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1356 
81 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2018:1356, r.o. 14 
82 ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2018:1356, r.o. 14 
83 Zie voor de uitzondering ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2018:1356, r.o. 19 
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De hiervoor aangehaalde voorbeelden – bestuurlijk rechtsoordeel en de gedoogbeslissing – geven mijns 
inziens goed weer dat de grens tussen de competentie van de bestuursrechter en de burgerlijke rechter 
vaag is. Wat opvalt is dat in beide gevallen door de Afdeling wordt geoordeeld vanuit een oogpunt van 
(een coherent systeem van) rechtsbescherming. In zekere zin wordt daarmee invulling gegeven aan het 
doel van de Awb: het bieden van rechtsbescherming. Het is echter geen duidelijk criterium waaraan een 
rechtzoekende kan afleiden of bestuursrechtelijke rechtsbescherming tegen – strikt genomen geen – 
besluit openstaat.  
 

2.3.3 Gefragmenteerde bestuursrechtelijke rechtsbescherming 
In voorgaande paragrafen is naar voren gekomen dat de burgerlijke rechter als gevolg van de huidige 
competentieverdeling in het bestuursrecht slechts een restfunctie heeft. Het komt geregeld voor dat 
delen van een geschil wel aan de bestuursrechter kunnen worden voorgelegd en men zich voor het 
restant tot de gewone rechter moet richten. Door deze knip ontstaat ook (ongewenste) versnippering 
van een bestuursrechtelijke relatie, met de daarbij behorende geschillen, over twee soorten rechters.84 
Dit verdient een nadere toelichting, die wordt gegeven aan de hand van een voorbeeld van Huisman & 
Van Ommeren: 
 
“Een voorbeeld in dit kader is de situatie waarin de uitoefening van bestuursdwang leidt tot schade. 
Ontstaat door de tenuitvoerlegging schade, dan zal een geschil over de proportionaliteit en de 
redelijkheid van de feitelijke toepassing van de bestuursdwang alleen aan de burgerlijke rechter 
voorgelegd kunnen worden. Deze schadevergoedingsgeschillen vallen namelijk niet onder de nieuwe titel 
8.4 van de Awb. De rechtmatigheid van de bestuursdwangbeschikking staat niet meer ter discussie, maar 
alleen de onrechtmatigheid van de feitelijke tenuitvoerlegging daarvan. Feitelijk bestuurshandelen ter 
uitvoering van een rechtmatig besluit valt buiten de reikwijdte van art. 8:88 Awb en behoort daarmee 
niet tot de competentie van de bestuursrechter. Het is opvallend dat – ofschoon er een sterke 
verbondenheid is met een besluit dat wel onder de competentie van de bestuursrechter valt, de schade 
vloeit immers voort uit de feitelijke tenuitvoerlegging van de bestuursdwangbeschikking -, dit 
besluitgerelateerde karakter van de bestuurshandeling de rechterlijke competentieverdeling helaas niet 
anders heeft gemaakt”.85 
 
In dit voorbeeld komt goed naar voren dat ondanks het nauwe verband tussen de feitelijke 
bestuurshandeling en een besluit, de feitelijke bestuurshandeling enkel voorgelegd kan worden bij de 
burgerlijke rechter. 
 
De gefragmenteerde bestuursrechtelijke rechtsbescherming, waarbij een deel van het geschil onder de 
rechtsmacht van de bestuursrechter valt en een deel van het geschil onder de rechtsmacht van de 
burgerlijke rechter, is mijns inziens onwenselijk. Een rechtzoekende zal in dat geval een beroep moeten 
doen op beide rechters en kan – wanneer hij dit niet (goed) doet – bijvoorbeeld geconfronteerd worden 
met de leer van de formele rechtskracht. Ook maakt de verdeling van het geschil over de 
bestuursrechter en de burgerlijke rechter het voor de bestuursrechter moeilijk om het gehele geschil 
definitief te beslechten.86  
 

 
84 Huisman & Van Ommeren, NTB 2014/6, par. 1; De Poorter & De Graaf 2011, p. 84 – 85  
85 Huisman & Van Ommeren, NTB 2014/6, par. 3.2 
86 De Poorter & De Graaf 2011, p. 96 
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2.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk stond de vraag centraal tot welk probleem de huidige competentieverdeling tussen de 
burgerlijke rechter en de bestuursrechter in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming leidt. Hiertoe is 
allereerst beschouwd op welke wijze de competentieverdeling tussen beide rechters is geregeld. De 
hoofdregel voor de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter is dat de 
burgerlijke rechter, bij het ontbreken van rechtsbescherming door de bestuursrechter, aanvullende 
rechtsbescherming biedt.87 De bestuursrechter heeft dus de ‘hoofdrol’ in de competentieverdeling. De 
competentie van de bestuursrechter is op grond van artikel 8:1 Awb gebonden aan het besluitbegrip. 
 
De huidige competentieverdeling leidt tot drie knelpunten. Het eerste knelpunt betreft het vage 
onderscheid tussen het publiek- en privaatrecht. Om van een besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb 
te spreken, dient onder andere sprake te zijn van een publiekrechtelijke rechtshandeling. Van een 
publiekrechtelijke rechtshandeling is in beginsel enkel sprake wanneer deze rechtshandeling op een 
specifieke wettelijke bevoegdheidstoekenning rust. Hierop bestaan echter ook uitzonderingen. Deze 
uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld het publieke taak-criterium, maken het voor een rechtzoekende niet 
eenvoudig om te beoordelen of sprake is van een publiekrechtelijke rechtshandeling en daarmee van 
een besluit waartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat. Het tweede knelpunt betreft 
de strategische invulling van het besluitbegrip door de bestuursrechter. De rechter ziet zich in sommige 
gevallen genoodzaakt om handelingen, welke strikt genomen niet aan te merken zijn als een besluit in 
de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb, gelijk te stellen aan een besluit met als doel rechtsbescherming te 
bieden. Het bieden van rechtsbescherming is echter geen duidelijk criterium om op voorhand te 
beoordelen of een handeling juist wel of niet wordt aangemerkt als, of gelijkgesteld aan, een besluit. 
Dit kan leiden tot de nodige rechtsonzekerheid. Het derde knelpunt betreft de gefragmenteerde 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Doordat de competentie van de bestuursrechter gekoppeld is 
aan het besluitbegrip, kan de bestuursrechter in veel gevallen niet over het volledige geschil oordelen. 
Een bestuursrechtelijk geschil bestaat immers in veel gevallen uit een besluit en een daarmee 
samenhangende feitelijke handeling. Voor het besluit kan een rechtzoekende terecht bij de 
bestuursrechter, voor de feitelijke handeling moet de rechtzoekende naar de burgerlijke rechter.  
 
De drie knelpunten zijn mijns inziens zowel tezamen als afzonderlijk aan te merken als het probleem 
van de huidige competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter voor wat 
betreft het bieden van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Hoewel de overheid (bijvoorbeeld door 
het openstellen van een bestuursrechtelijke rechtsgang voor gedupeerden van de Groningse 
mijnbouwschade) en de bestuursrechter (bij het strategisch oprekken van het besluitbegrip) 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming willen bieden, leidt de huidige competentieverdeling mijns 
inziens tot de (on)nodige rechtsonzekerheid voor rechtzoekenden. Dit acht ik onwenselijk, juist met het 
oog op het bieden van toereikende rechtsbescherming voor eenieder waarbij de toegang tot de 
bestuursrechter de essentie vormt.  
  

 
87 Van Angeren 2021/25 
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3 Het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking 
3.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de huidige competentieverdeling tussen de burgerlijke 
rechter en de bestuursrechter tot een drietal knelpunten leidt. Kort gezegd betreffen dit het vage 
onderscheid tussen het publiek- en privaatrecht, het strategisch oprekken van het besluitbegrip en de 
gefragmenteerde bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. Deze knelpunten zijn allen terug te voeren op 
het besluitbegrip zoals opgenomen in artikel 1:3, lid 1 Awb, dat als toegang tot de bestuursrechter dient. 
Als alternatief voor het besluitmodel is in de literatuur meerdere malen het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking voorgesteld. Maar wat houdt dit concept nu eigenlijk in? Dat is de 
vraag die in dit hoofdstuk centraal staat. In paragraaf 3.2 wordt het begrip ‘bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking’ gedefinieerd en de achtergrond daarvan uiteengezet. Vervolgens wordt in paragraaf 
3.3 de werking van het concept beschouwd. In deze paragraaf komen onder meer de functie en het 
doel van het concept aan bod. In paragraaf 3.4 wordt nader ingegaan op het oprekken van de grenzen 
van het concept. In paragraaf 3.5 wordt afgesloten met een conclusie. Opgemerkt dient te worden dat 
in het gehele hoofdstuk het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking zoals is uitgewerkt 
door Van Ommeren & Huisman in hun VAR-preadvies uit 2013 als uitgangspunt dient.88  
 

3.2 De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking 
Om de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking te definiëren en voldoende af te bakenen, is het van belang 
eerst vast te stellen wat een rechtsbetrekking is. Een rechtsbetrekking is immers een algemeen juridisch 
begrip, ontleent aan de betekenis die in de civielrechtelijke literatuur aan het begrip wordt gegeven. 
Het betreft een door het recht erkende en geregelde rechtsverhouding.89 Om te bepalen wanneer 
sprake is van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtsbetrekking, wordt allereerst gekeken 
naar artikel 112 lid 2 Gw. Dit levert echter niet veel op.    
 

Het ligt voor de hand eerst naar artikel 112 Gw te kijken, omdat in het tweede lid van dat artikel de term 
‘rechtsbetrekking’ gebezigd wordt. Het tweede lid van artikel 112 Gw luit als volgt: “De wet kan de berechting van 
geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, opdragen hetzij aan de rechterlijke macht, hetzij 
aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. De wet regelt de wijze van behandeling en de gevolgen van 
de beslissingen.”  

 
Artikel 112 Gw bepaalt weliswaar dat de wet de berechting van geschillen die niet uit burgerlijke 
rechtsbetrekkingen zijn ontstaan op kan dragen aan hetzij de rechterlijke macht, hetzij aan gerechten 
die niet tot de rechterlijke macht behoren, maar schrijft niet voor welke rechtsbetrekking 
privaatrechtelijk of bestuursrechtelijk van aard zijn. De Grondwet laat derhalve ruimte aan de gewone 
wetgever, maar deze laat zich nauwelijks uit over de verdeling van de rechtsmacht tussen de burgerlijke 
rechter en de bestuursrechter.90 De rechtsmachtverdeling wordt daarom voornamelijk in de 
rechtspraak zelf bepaald. Zoals in hoofdstuk 2 al aan de orde is gekomen, hanteert de Hoge Raad sinds 
Guldemond/Noordwijkerhout de objectum litis-leer. Tegenover de objectum litis-leer staat de 
fundamentum petendi-leer, welke de competentie van de rechter juist stoelt op de aard van het recht 
waarop de verweerder zijn verweer grondt.91 Volgens de fundamentum petendi-leer is de onderliggende 

 
88 Van Ommeren & Huisman 2013  
89 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 48; Peters 2018, p. 30 
90 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 45 – 46  
91 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 45 – 46; Konijnenbelt 2016/2.4 
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aard van de rechtsverhouding bepalend voor de bevoegdheid van de rechter. Is deze publiekrechtelijk, 
dan is de bestuursrechter bevoegd en is deze privaatrechtelijk dan is de burgerlijke rechter bevoegd.92 
 

Van Ommeren & Huisman stellen dat zowel de objectum litis-leer als de fundamentum petendi-leer niet helpen bij 
het definiëren van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. Volgens Van Ommeren & Huisman is het bij beide leren 
wel duidelijk wat er gekwalificeerd moet worden, maar niet hoe. Daarbij merken zij op dat geen van beide leren 
aangeeft wanneer sprake is van een burgerlijke of publiekrechtelijke rechtsbetrekking.93 In zekere zin doet de 
fundamentum petendi-leer dat echter wel. Deze leer schrijft namelijk voor dat de aard van de onderliggende 
rechtsverhouding bepalend is voor de bevoegdheid van de rechter. Wanneer het geschil inhoudelijk wordt beheerst 
door het publiekrecht, dan is daarmee de bevoegdheid van de bestuursrechter gegeven. De fundamentum petendi-
leer leidde er bijvoorbeeld in de arresten Vrouwe Elske en Rhedense koe toe dat de burgerlijke rechter zich 
onbevoegd verklaarde, omdat respectievelijk geen sprake was van nalatigheid in een burgerrechtelijke verplichting 
van de gemeente en het optreden van de burgemeester uitsluitend aan het publiekrecht kon worden getoetst.94 Het 
probleem van de fundamentum petendi-leer is mijns inziens dat het juist zo lastig is te bepalen wat de aard van de 
desbetreffende onderliggende rechtsverhouding is. Voor het te maken onderscheid wordt aangesloten bij het 
materiële onderscheid tussen publiek- en privaatrecht. In paragraaf 2.3.1 is reeds aan bod gekomen dat dit 
onderscheid vaag en, in sommige gevallen ook, complex is.95 Zoals de Commissie Rechtsbescherming van de 
Vereniging voor Bestuursrecht in 2004 in haar rapport stelt zal “iedere verdeling van rechtsmacht die aansluit bij het 
onderscheid tussen publiek- en privaatrecht, leiden tot schemergebieden.”96 

 
Doordat van het figuur van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking zelf geen normatieve betekenis 
uitgaat, aanknoping bij de Grondwet niets oplevert en de rechtsmachtverdeling tussen de burgerlijke 
rechter en de bestuursrechter niet klip en klaar is, is het van belang om de invulling van de figuur van 
de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking zo scherp mogelijk af te bakenen.  
 
Om van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking te spreken achten Van Ommeren & Huisman het 
noodzakelijk dat de rechtsbetrekking over de volgende eigenschappen beschikt. Bij de rechtsbetrekking 
is ten minste één bestuursorgaan partij, de rechtsbetrekking is bestuursrechtelijk van aard en de 
rechtsbetrekking dient vooruit te lopen op of voort te vloeien uit het nemen van een besluit.97 Het 
besluit vormt daarbij de harde kern van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking.98 Het besluit is de 
harde kern van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking, doordat het besluit het aanknopingspunt vormt 
om andere handelingen (die niet zijn aan te merken als een besluit, maar daar wel aan gerelateerd zijn) 
tot de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking te rekenen.99 Deze harde kern hoeft echter niet uit één 
besluit te bestaan. Het kan ook gaan om een keten van besluitvorming, bestaande uit meerdere 
bestuursbeslissingen waarvan sommige het karakter van een besluit hebben en sommige niet.100  
 
Van Ommeren & Huisman vatten de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking samen als ‘het dynamische en 
voortgaande geheel van met elkaar verband houdende handelingen van het bestuursorgaan en de 

 
92 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 45 – 46; Konijnenbelt 2016/2.4 
93 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 46 – 47  
94 HR 29 mei 1896, W. 6817; Gst. 2338 (Vrouwe Elske); HR 21 april 1898, W. 7116; Gst. 2436 (Rhedense koe) 
95 In aanvulling op paragraaf 2.3.1 kan er op worden gewezen dat de verhouding tussen het publiekrecht en privaatrecht dynamisch is en op verschillende wijzen 
kan worden benaderd. In de doctrine worden deze verschillende wijzen ook wel aangeduid als ‘rechtsleren’. Wij kennen 1)  de gemene rechtsleer, welke uitgaat 
van het privaatrecht als algemeen recht dat altijd geldt voor zover het publiekrecht daar geen inbreuk op maakt, 2) de gemengde rechtsleer, welke uitgaat van 
een rechtsverhouding waarin zowel normen van publiekrechtelijke als privaatrechtelijke herkomst van toepassing kunnen zijn en 3) de tweewegenleer, welke 
bepaalt dat voor zover de publiekrechtelijke regeling daarin niet voorziet, de overheid de privaatrechtelijke weg mag bewandelen, tenzij de publiekrechtelijke 
regeling daardoor  op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist. Voor een uitgebreide toelichting op de diverse leren wordt verwezen naar Van Ommeren & 
Huisman 2013, p. 64 – 69 en Huisman & Van Ommeren 2018/2.7. Schlössels, Schutgens & Zijlstra merken verder ook op dat het een complexe vraag is wanneer 
een rechtsbetrekking bestuursrechtelijk van aard is, zie Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019/764 
96 Commissie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht 2004, p. 91 
97 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 48 
98 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 48; zie ook Peters 2018, p. 32 
99 Peters 2018, p. 32 
100 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 49 
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burger die gericht zijn op of voortvloeien uit de besluitvorming door een bestuursorgaan’.101 Dat de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking is aan te merken als een dynamisch een voortgaand geheel, vloeit 
voort uit het gegeven dat een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking geen duidelijk begin- en eindpunt 
heeft.102  
 

Ter illustratie: geschillen over het wel of niet moeten voldoen aan een verzoek van een toezichthouder om informatie 
te verschaffen kunnen onder de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking vallen omdat dit geschil gerelateerd is aan een 
besluit, namelijk het (potentieel te nemen) handhavingsbesluit.103 Dit is eveneens het geval wanneer een 
daadwerkelijk handhavingsbesluit uitblijft. Voldoende is immers dat er een verband is met een potentieel te nemen 
besluit. Het geschil inzake de voorbereidingshandeling, bestaande uit het verschaffen van informatie aan de 
toezichthouder, vormt in dit geval het eindpunt. In de gevallen waarin er wel een handhavingsbesluit volgt, kan het 
handhavingsbesluit het eindpunt vormen dan wel de vervolgstap die op het besluit volgt. 

 
Van Ommeren & Huisman scharen tenminste de volgende (een- en meerzijdige) bestuurshandelingen 
onder de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking: het Awb-besluit, feitelijke voorbereidingshandelingen, 
bestuurlijke rechtsoordelen, toezeggingen, weigeringen, bevoegdhedenovereenkomsten, onbevoegd 
genomen besluiten, feitelijke uitvoeringshandelingen, uitvoeringsovereenkomsten, bestuurlijke 
toezichtshandelingen en de tenuitvoerlegging van bestuursdwang.104 Wat volgens Van Ommeren & 
Huisman niet onder de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking valt zijn de privaatrechtelijke 
overeenkomst en alle andere privaatrechtelijke overheidshandelingen alsmede het niet-
besluitgerelateerde feitelijk handelen.105 Op het uitgangspunt dat al deze bestuurshandelingen onder 
de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking vallen bestaat evenwel kritiek. Zo wordt het door sommigen 
juist onwenselijk geacht de bevoegdhedenovereenkomst volledig onder te brengen bij de 
bestuursrechter.106 Mijns inziens is het wenselijk dat met het onderbrengen van de volledige 
bevoegdhedenovereenkomst bij de bestuursrechter de fragmentatie in de (bestuursrechtelijke) 
rechtsbescherming kan worden opgelost. 
 

Een mijns inziens treffend voorbeeld van de gefragmenteerde rechtsbescherming is het arrest Etam/Zoetermeer.107 
Hierin oordeelde de Hoge raad dat de bestuursrechter bevoegd is wanneer de wederpartij van de overheid nakoming 
van de uit de bevoegdhedenovereenkomst voortvloeiende verplichting tot het nemen van een besluit wenst en de 
burgerlijke rechter bevoegd is wanneer de wederpartij in plaats van nakoming, schadevergoeding vordert.108 

 
Echter, vraag ik mij af of dit ook wenselijk is vanuit het oogpunt van rechtseenheid. Van Rossum voert 
naar mijn mening het belangrijke argument aan dat door het onderbrengen van de 
bevoegdhedenovereenkomst bij de bestuursrechter, waar de burgerlijke rechter al sinds jaar en dag 
over oordeelt, het risico op uiteenlopende jurisprudentie bestaat.109 Met het overhevelen van de delen 
van de bevoegdhedenovereenkomst naar de bestuursrechter, teneinde de fragmentatie op te lossen, 
wordt dan mogelijk een nieuw probleem gecreëerd. Dat lijkt mij niet de bedoeling. 
 

 
101 Huisman 2019, p. 144 
102 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 51 
103 Huisman & Van Ommeren NTB 2014/6, par. 3.1 
104 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 50 
105 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 51 
106 Zie ook Van Rossum 2015/II.a.12.4 
107 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057 (Etam/Zoetermeer) 
108 HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3057, r.o. 3.6.3 en 3.6.4 (Etam/Zoetermeer) 
109 Van Rossum 2015/ II.a.12.4 
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3.3 Doel en werking van het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking 
Nu we weten wat onder de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking moet worden verstaan, is het 
belangrijk vast te stellen wat het doel van (Van Ommeren & Huisman met) het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking is. Kort gezegd komt dit erop neer de toegang tot de 
bestuursrechter uit te breiden.110 Deze uitbreiding wordt bewerkstelligd doordat naast het besluit ook 
de handelingen die aan het besluit gerelateerd zijn onder de competentie van de bestuursrechter vallen. 
Het beoogde voordeel van het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking is dat de 
bestuursrechter kan oordelen over de gehele bestuursrechtelijke rechtsbetrekking, in plaats van slechts 
een deel van de rechtsbetrekking (te weten het besluit). Met andere woorden: de rechtsbetrekking 
hoeft niet meer gefragmenteerd te worden in losse onderdelen.111  
 
Bij het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking blijft, net als in het huidige besluitmodel, 
het vernietigingsberoep de kern van de rechtsbescherming.112 Het vernietigingsberoep – dat gekoppeld 
is aan het besluitbegrip – wordt aangevuld met de verzoekschriftprocedure. Hierdoor ontstaat een 
directe rechtsingang bij de bestuursrechter.113 Middels de verzoekschriftprocedure kan een 
rechtzoekende zich met een vordering richten tot de bestuursrechter. Het is in dit kader dus niet 
noodzakelijk dat sprake is van een besluit. Van Ommeren & Huisman stellen dat bij de introductie van 
de verzoekschriftprocedure de bestuursrechter ook uitgerust moet worden met andere 
uitspraakbevoegdheden.114 Dat ligt mijns inziens voor de hand en wel om de volgende reden. Daar waar 
in de huidige situatie de burgerlijke rechter een gebod of verbod kan opdragen voor bijvoorbeeld het 
verrichten of nalaten van een bepaalde feitelijke handeling, zou de bestuursrechter ook over een 
soortgelijke uitspraakbevoegdheid moeten beschikken wanneer een dergelijke feitelijke handeling 
onder zijn rechtsmacht valt.115  
 
In het voorgestelde duale stelsel (vernietigingsberoep en verzoekschriftprocedure bestaan naast elkaar) 
kan tegen het besluit beroep in worden gesteld en kunnen de overige onderdelen van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking middels de verzoekschriftprocedure aan de bestuursrechter 
worden voorgelegd.116  
 

De verzoekschriftprocedure is niet nieuw in het bestuursrecht. Titel 8.4 van de Awb voorziet in een zelfstandige 
bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedure. De bestuursrechter kan een verzoek tot schadevergoeding toe- of 
afwijzen (artikel 8:95 Awb). Verder kunnen het verzoek om schadevergoeding en het (hoger) beroep tegen het 
schadeveroorzakende besluit gevoegd worden behandeld (artikel 8:91, lid 1 Awb).  

 
De procedure van het vernietigingsberoep – hier eenvoudig aangeduid als de beroepschriftprocedure – 
en de verzoekschriftprocedure kunnen zowel afzonderlijk als gevoegd behandeld worden.117 Dit is 
noodzakelijk doordat voor de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking een handeling gerelateerd aan een 
potentieel te nemen besluit al voldoende is. Mocht het in de rechtsbetrekking alsnog leiden tot een 

 
110 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 42 
111 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 57 
112 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 80 
113 O.a. door Van Ommeren & Huisman wordt een bestuurlijke voorprocedure bij de verzoekschriftprocedure niet noodzakelijk geacht. Een heroverweging van 
een feitelijke handeling door het bestuur is vaak niet wenselijk. Het gaat er daar – in de woorden van Van Ommeren & Huisman – ‘om dat de rechter 
rechtstreeks kan worden geadieerd om een oordeel te geven over het desbetreffende optreden en aan dat oordeel zo nodig bepaalde gevolgen kan verbinden’. 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Van Ommeren & Huisman 2013, p. 83 
114 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 81 
115 Commissie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht 2004, p. 130 
116 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 81 en 84 
117 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 84 
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definitief besluit, dan is het volgens Van Ommeren & Huisman wenselijk dat de verzoek- en 
beroepschriftprocedure – net als bij de huidige zelfstandige bestuursrechtelijke 
verzoekschriftprocedure – gevoegd behandeld kunnen worden.118 Dit stelt de rechter immers in staat 
om te oordelen over de gehele bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in plaats van de in delen 
‘opgeknipte’ rechtsbetrekking. Om procedeerdwang te voorkomen, wordt door Van Ommeren & 
Huisman voorgesteld de termijn waarin een verzoekschriftprocedure kan aanvangen niet gelijk te 
stellen aan de (huidige) beroepstermijn van zes weken.119  
 

In dit kader wordt door Van Ommeren & Huisman het volgende voorbeeld gegeven: “Wanneer de burger een 
bestuurlijk rechtsoordeel krijgt, en hij twijfelt aan de juistheid daarvan, dan kan dat oordeel het beste worden getoetst 
in samenhang met het besluit waarop het vooruitloopt. Het is niet wenselijk als de burger al eerder naar de rechter 
stapt, terwijl hij zich wellicht in het bestuurlijk rechtsoordeel kan vinden, louter omdat als hij die termijn laat verstrijken 
het bestuurlijk rechtsoordeel in rechte onaantastbaar wordt. Het gaat er immers juist om dat het bestuurlijk 
rechtsoordeel en het latere besluit in samenhang door de rechter kunnen worden getoetst.”120 Een mogelijkheid zou 
kunnen zijn om aan te sluiten bij de verjaringstermijnen van artikel 3:307 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.121  

 
Bij het hiervoor geïllustreerde duale stelsel, waarbij voor iedere procedure een eigen termijn moet 
worden onderscheiden, kan de situatie zich voordoen dat de bestuursrechter al een 
rechtmatigheidsoordeel heeft geveld over het besluit terwijl de verzoekschriftprocedure tegen het aan 
het besluit gerelateerde handelen nog loopt. Normaliter stuit de rechtzoekende dan op de leer van de 
formele rechtskracht. In beginsel houdt de leer van de formele rechtskracht in dat de civiele rechter 
uitgaat van de rechtmatigheid van een besluit, wanneer er ofwel geen bestuursrechtelijke 
rechtsmiddelen tegen zijn aangewend ofwel als een besluit niet is vernietigd terwijl er wel 
bestuursrechtelijke rechtsmiddelen tegen zijn aangewend.122 Van Ommeren & Huisman stellen zich 
echter de vraag of het daadwerkelijk zo moet worden uitgelegd dat zodra een besluit niet meer in rechte 
is aan te tasten, dat automatisch betekent dat het besluit rechtmatig is. Naar hun mening zou – mede 
in het licht van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking – het beter op zijn plaats zijn het besluit voor 
rechtsgeldig aan te houden, maar dit los te koppelen van de rechtmatigheid van een besluit. Een 
rechtsgeldig besluit op basis van de leer van de formele rechtskracht zou immers onrechtmatig kunnen 
zijn jegens een of meer betrokkenen. De betrokkenen zouden in dat geval middels een 
verzoekschriftprocedure de voorbereidings- of uitvoeringshandeling van het rechtsgeldige, maar 
onrechtmatige besluit, voor kunnen leggen aan de bestuursrechter.123 Hierdoor blijft de 
rechtszekerheid geborgd, het besluit blijf immers rechtsgeldig, maar blijft het evenwel mogelijk voor 
een rechtzoekende om een geschil over de besluitgerelateerde handelingen voor te leggen aan de 
bestuursrechter.  
 

In dit verband is het ook relevant om te wijzen op de uitspraak van de Hoge Raad over de Groningse 
aardbevingsschade. Hierin wordt door de Hoge Raad een onderscheid aangebracht tussen de rechtsgeldigheid en 
rechtmatigheid van een besluit, te weten HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278.124 Deze uitspraak vormt een 
uitzondering op de hoofdregel van de leer van de formele rechtskracht. Sanderink & Schlössels merken in dit verband 
evenwel op dat zij in ieder geval de gedachte onderschrijven dat in een schadevergoedingsprocedure de 
(rechts)geldigheid van een besluit niet tot gevolg zou moeten hebben dat de burgerlijke rechter dat besluit ook 

 
118 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 84 
119 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 86 - 88 
120 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 88 
121 Van Ommeren & Huisman merken in dit verband evenwel op dat de (verjarings)termijnen voor een verzoekschriftprocedure in het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking om een nadere doordenking vraagt, Van Ommeren & Huisman 2013, p. 88.  
122 HR 6 december 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9347 (Heesch/Van de Akker) 
123 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 88 – 89.  
124 Zie ook Barkhuysen 2019, NJB 2019/43 
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zonder meer voor rechtmatig houdt. Met de formulering van de Hoge Raad zijn zij het niet geheel eens. Een van de 
redenen hiervoor is dat de Hoge Raad niet heeft geduid wat hij onder ‘rechtsgeldig’ verstaat. Door Sanderink & 
Schlössels wordt aangenomen dat wordt bedoeld dat de rechtsgevolgen van een besluit gelden, in die zin dat zij 
verbindend zijn.125 Verder is het relevant te wijzen op het preadvies van Polak, die stelt dat een verruiming van de 
rechtsmacht van de bestuursrechter een door velen wenselijk geachte verdere relativering van het de leer van de 
formele rechtskracht mogelijk kan maken.126 Het voorgaande sluit op hoofdlijnen aan bij hetgeen door Van Ommeren 
& Huisman is voorgesteld, namelijk het maken van een onderscheid tussen de rechtsgeldigheid en de rechtmatigheid 
van een besluit. 

 
In deze paragraaf is het doel en de werking van het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking 
uiteengezet. Met het concept wordt door Van Ommeren & Huisman geen uitgebreide stelselherziening 
nagestreefd. Er wordt voortgebouwd op wat er al is: het systeem van de bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming blijft het besluit als harde kern behouden en wordt aangevuld met een 
bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedure.127 Van Ommeren & Huisman merken het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking aan als een groeimodel.128 Het maakt het mogelijk om stappen 
voorwaarts te zetten in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. De eerste stap hierin is dat de 
huidige fragmentatie in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming wordt beëindigd. Het onder de 
rechter brengen van de gehele bestuursrechtelijke rechtsbetrekking levert hier – zo begrijp ik Van 
Ommeren & Huisman – al een forse bijdrage aan.129 Van Ommeren & Huisman blikken ook vooruit. 
Denkbaar is dat de grenzen van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking worden opgerekt. In de 
navolgende paragraaf zal hier kort bij worden stilgestaan.  
 

3.4 Oprekken van de grenzen van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking 
Onder het hiervoor geïllustreerde concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking vallen het 
(potentiële) besluit en de daaraan gerelateerde bestuurshandelingen. Dat de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking is uit te breiden, past bij het karakter van het concept als groeimodel. Een eerste 
vervolgstap in het groeimodel zou kunnen zijn om ook het zelfstandig feitelijk handelen onder de 
bestuursrechter te brengen, op voorwaarde dat dit feitelijk handelen op een wettelijke grondslag berust 
en daarmee dus een duidelijk publiekrechtelijk karakter heeft.130 Het feitelijk handelen hoeft derhalve 
niet gerelateerd te zijn aan een besluit. Het voorbeeld dat Van Ommeren & Huisman hierbij geven is de 
onmiddellijke handhaving van de openbare orde als feitelijke handeling. De wettelijke grondslag 
hiervoor is te vinden in de Gemeentewet. 
 
Een andere, meer vergaande, vervolgstap die door Van Ommeren & Huisman wordt voorgesteld is om 
niet uit te gaan van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking maar een bestuurlijke rechtsbetrekking. 
Om van een bestuurlijke rechtsbetrekking te spreken is enkel vereist dat een bestuursorgaan een van 
de partijen van de rechtsbetrekking is. Met de bestuurlijke rechtsbetrekking wordt kort samengevat 
bereikt dat al het handelen, waaronder het privaatrechtelijk overheidshandelen en al het feitelijk 
overheidsoptreden, van de overheid onder de bestuursrechter valt. De burgerlijke rechter is in het 
systeem van de bestuurlijke rechtsbetrekking enkel bevoegd voor het handelen van private partijen.131 
De bestuurlijke rechtsbetrekking lijkt ten opzichte van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking 

 
125 Sanderink & Schlössels 2019, NJB 2019/43 
126 Polak 2019, p. 60 - 62 
127 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 92  
128 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 92 
129 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 92 
130 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 54 
131 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 56 - 57 
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aantrekkelijk vanwege zijn eenvoud.132 Er wordt immers een (op het eerste gezicht) helder onderscheid 
aangebracht tussen overheidshandelen en het handelen van private partijen. Wanneer dieper op de 
bestuurlijke rechtsbetrekking wordt ingezoomd blijkt dit onderscheid echter moeilijker (dan de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking) te maken. Om een voorbeeld te noemen: indien gekozen wordt 
voor het begrip ‘bestuursorgaan’ als criterium voor de bestuurlijke rechtsbetrekking, is het mijns inziens 
maar de vraag of dit criterium op zichzelf voldoende afgebakend is. Werp een blik op de publieke taak-
jurisprudentie en duidelijk wordt dat dit begrip wisselend wordt ingevuld.133 Van een formeel criterium 
kan derhalve moeilijk gesproken worden.134  
 

3.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een antwoord gegeven op de vraag ‘wat houdt het concept van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking in?’ Uitgangspunt voor de beantwoording van deze vraag betrof het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking zoals uitgewerkt door Van Ommeren & Huisman in hun preadvies 
van 2013. Er is sprake van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking indien tenminste een van de 
partijen een bestuursorgaan betreft, de rechtsbetrekking bestuursrechtelijk van aard is en de 
rechtsbetrekking vooruitloopt op of voortvloeit uit een besluit. In de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking blijft het besluit de ‘harde kern’ voor het verkrijgen van bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming. Deze harde kern wordt echter uitgebreid met andere handelingen die aan het 
besluit gerelateerd zijn. Hierbij valt te denken aan (feitelijke) voorbereidings- en 
uitvoeringshandelingen.   
 
Met de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking wordt beoogd de toegang tot de rechter te verruimen. 
Hiertoe is het van belang dat het traditionele vernietigingsberoep (de beroepschriftprocedure) voor een 
besluit wordt aangevuld met een verzoekschriftprocedure voor de aan het besluitgerelateerde 
handelingen. Hierdoor ontstaat een directe rechtsingang bij de bestuursrechter. Met de introductie van 
de verzoekschriftprocedure is het ook wenselijk de bestuursrechter van andere uitspraakmodaliteiten 
te voorzien, zoals het uitspreken van de onrechtmatigheid van een handeling met bijbehorende 
consequenties (verbod of gebod, schadevergoeding et cetera).  
 
Het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking is verder aan te merken als een groeimodel. 
Vervolgstappen zijn denkbaar waarbij de competentie van de bestuursrechter wordt vergroot. Hierbij 
valt te denken aan het loslaten van het besluit als harde kern van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking, waardoor ook al het feitelijk overheidshandelen onder de bestuursrechter kan 
worden gebracht. Een andere, verdergaande, stap betreft het overgaan tot een bestuurlijke 
rechtsbetrekking. De bestuurlijke rechtsbetrekking is echter (nog) moeilijker af te bakenen dan de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking.  

  

 
132 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 55 - 57 
133 Zie ook paragraaf 2.3.2; zie ook Van Ommeren & Huisman 2013, p. 55 - 56 
134 Zie ook Commissie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht 2004, p. 91 
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4 De oplossing voor het probleem van de competentieverdeling? 
 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal. Kan het concept van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking een oplossing bieden voor de problematiek rondom de huidige competentieverdeling 
tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter? Om deze vraag te beantwoorden wordt in 
paragraaf 4.2 het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking toegepast op de in hoofdstuk 2 
geconstateerde knelpunten, te weten 1) het vage onderscheid tussen publiek- en privaatrecht, 2) het 
strategisch oprekken van het besluitbegrip teneinde bestuursrechtelijke rechtsbescherming te kunnen 
bieden en 3) de gefragmenteerde bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Vervolgens worden in 
paragraaf 4.3 nog enkele kanttekeningen gemaakt. In paragraaf 4.4 wordt afgesloten met een conclusie.  
 

4.2 De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking als oplossing voor: … 
In hoofdstuk 2 is een antwoord gegeven op de vraag tot welk probleem de huidige 
competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter in de bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming leidt. Uit dit hoofdstuk volgde dat er drie knelpunten zijn die zowel tezamen als 
afzonderlijk zijn aan te merken als het probleem voor de huidige competentieverdeling tussen de 
burgerlijke rechter en de bestuursrechter. In deze paragraaf wordt per knelpunt een antwoord gegeven 
op de vraag of het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking een oplossing kan bieden voor 
de problematiek rondom de huidige competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de 
bestuursrechter. Hierbij wordt voor wat betreft de behandeling van de knelpunten de volgorde uit 
hoofdstuk 2 aangehouden. 
 

4.2.1 … het vage onderscheid tussen publiek- en privaatrecht 
Het eerste knelpunt dat leidt tot het probleem rondom de huidige competentieverdeling tussen de 
burgerlijke rechter en de bestuursrechter betreft het (voor rechtzoekenden) vage onderscheid tussen 
het publiek- en privaatrecht. De rechtsmacht van de bestuursrechter is op grond van artikel 8:1 Awb 
gekoppeld aan het besluitbegrip uit artikel 1:3, lid 1 Awb. Om van een besluit in de zin van artikel 1:3, 
lid 1 Awb te kunnen spreken dient onder andere sprake te zijn van een publiekrechtelijke 
rechtshandeling. Het onderscheid tussen het publiek- en privaatrecht en daarmee ook het onderscheid 
tussen een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtshandeling is vaag en moeilijk te maken. Of het 
concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking dit knelpunt c.q. probleem kan oplossen is maar 
de vraag.  
 
In het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking wordt de rechtsmacht van de 
bestuursrechter niet enkel gekoppeld aan het besluitbegrip, maar ook aan het daaraan gerelateerde 
handelen. Van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking is sprake wanneer bij de rechtsbetrekking ten 
minste één bestuursorgaan partij is, de rechtsbetrekking bestuursrechtelijk van aard is en de 
rechtsbetrekking vooruitloopt op of voortvloeit uit het nemen van een besluit.135 Het is dus nog altijd 
noodzakelijk om te beoordelen wanneer sprake is van een bestuursrechtelijk geschil. Dit is vergelijkbaar 
met de noodzaak om in de huidige situatie te kwalificeren wanneer sprake is van een publiekrechtelijke 
rechtshandeling.136 In paragraaf 2.3.1 is reeds geconstateerd dat het onderscheid tussen het publiek- 

 
135 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 48 
136 Zie ook paragraaf 2.3.1 
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en privaatrecht leidt tot een grijs gebied, met de nodige rechtsonzekerheid tot gevolg. Of het 
bestuursorgaan bijvoorbeeld wel of niet bevoegd is tot de bestuurshandeling kan gelet op de publieke 
taak-jurisprudentie (zie paragraaf 2.3.1) wisselend ingevuld worden. Het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking lost dit knelpunt c.q. probleem niet op. Het geeft naar mijn mening 
immers geen handvaten om het onderscheid tussen het publiek- en privaatrecht scherper af te 
bakenen. In dat licht bezien brengt het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking dus geen 
(positieve) verandering met zich mee.  
 
Waar het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking echter wel verschilt van de huidige 
situatie is dat het kwalificatievraagstuk – is een handeling nu wel of niet publiekrechtelijk – bij de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking pas plaatsvindt nadat een rechtzoekende toegang heeft verkregen 
tot de bestuursrechter. Dit heeft te maken met het feit dat in het concept van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking een rechtzoekende middels een verzoekschriftprocedure toegang kan verkrijgen tot 
de bestuursrechter voor handelingen die wel aan een besluit gerelateerd zijn, maar zelf niet als zodanig 
zijn aan te merken. Met andere woorden: ten opzichte van de huidige situatie vinden de 
kwalificatievraagstukken van een (bestuurs)handeling plaats na de toegangspoort tot de rechter in 
plaats van voor de toegangspoort.137 De verzoekschriftprocedure als ingang tot de bestuursrechter laat 
in beginsel immers open welke bestuurshandelingen aan de bestuursrechter ter toetsing voorliggen.138 
Een naar mijn mening belangrijk nadeel van het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking is 
dan ook dat de rechtzoekende zich nog altijd wordt geconfronteerd met de competentieverdeling, maar 
dan pas op een later moment. In feite wordt het probleem voor de rechtzoekende – de vage 
competentieverdeling – enkel in tijd verplaatst. Dit draagt niet bij aan het verkrijgen van meer 
rechtszekerheid. 
 

Schlössels merkt naar mijn mening in dit verband treffend op dat de rechterlijke competentie steeds belast wordt 
met inhoudelijke vragen over de aard van het publiekrecht. Het maakt daarvoor geen verschil of de bevoegdheid van 
de bestuursrechter wordt gekoppeld aan het besluitbegrip of de ruimere bestuursrechtelijke rechtsbetrekking.139 De 
rechtzoekende blijft zich immers geconfronteerd zien met de competentieverdeling, al dan niet op een later 
moment. 
 

Kortom, de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking vormt naar mijn mening geen oplossing voor het 
knelpunt c.q. probleem rondom de huidige competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de 
bestuursrechter bestaande uit het vage onderscheid tussen het publiek- en privaatrecht. 
 

4.2.3 … het strategisch oprekken van het besluitbegrip  
Het tweede knelpunt dat leidt tot het probleem rondom de huidige competentieverdeling tussen de 
burgerlijke rechter en de bestuursrechter betreft het strategisch oprekken van het besluitbegrip door 
de bestuursrechter teneinde bestuursrechtelijke rechtsbescherming te kunnen bieden. Vooropgesteld 
zij dat het kwalificeren van het strategisch oprekken van het besluitbegrip als probleem, wellicht kan 
(en moet) worden genuanceerd. Hoewel bestuurlijke rechtsoordelen vaak voorkomen in onze 
rechtspraktijk, wordt niet snel aangenomen dat het bestuurlijk rechtsoordeel ook gelijk kan worden 
gesteld aan een besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb.140 Niettemin is het strategisch oprekken van 

 
137 Peters 2018, p. 36 
138 Peters 2018, p. 36 
139 Schlössels 2019, p. 138 
140 Zie hiervoor ook uitgebreid paragraaf 2.3.2 waarin wordt toegelicht dat enkel in uitzonderlijke situaties een bestuurlijk rechtsoordeel gelijk wordt gesteld aan 
een besluit.  
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het besluitbegrip mijns inziens vanuit een strikt juridisch oogpunt onwenselijk. De dogmatiek van het 
besluitbegrip wordt immers losgelaten dan wel ondergeschikt geacht aan de wens om 
rechtsbescherming te bieden.141 De bestuursrechter moet zich namelijk in allerlei bochten wringen om 
voor een handeling, die strikt genomen niet is aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3, lid 
1 Awb, toch bestuursrechtelijke rechtsbescherming te bieden. Van den Berge bestempelt dit ook wel 
als de taak van de bestuursrechter om “het groene kroontje van een aardbei af te snijden met een 
cirkelzaag”.142 In het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking is het oprekken van dit 
besluitbegrip niet meer nodig. Binnen dit concept blijft het besluit zoals opgenomen in artikel 1:3, lid 1 
Awb overeind staan en wordt de rechtsmacht van de bestuursrechter uitgebreid met een tweede 
categorie: de aan het (potentieel te nemen) besluit gerelateerde handelingen. 
 
Verheij heeft in zijn reactie op het preadvies van Van Ommeren & Huisman aangegeven dat hij aan het 
preadvies geen ‘sense of urgency’ heeft overgehouden. Hij beschouwt het preadvies als winst voor de 
leden van de VAR, maar het is hem niet duidelijk welk maatschappelijk probleem achter het dogmatisch 
probleem van het besluitbegrip schuilgaat.143 Wellicht is dat een terechte constatering van Verheij. Ik 
ben echter van mening dat wanneer het strategisch besluitbegrip tot de verleden tijd hoort – doordat 
in het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking niet enkel het besluit maar ook het daaraan 
gerelateerde handelen aan de bestuursrechter kan worden voorgelegd – dit eveneens een einde maakt 
aan de rechtsonzekerheid die de wisselende jurisprudentie omtrent de strategische besluitbegrippen 
met zich meebrengt. Denk aan het bestuurlijke rechtsoordeel dat onder omstandigheden wél als (gelijk 
aan een) besluit wordt aangemerkt, maar de gedoogverklaring die juist niet aan een besluit wordt 
gelijkgesteld.144 Dat kan mijns inziens niet anders dan als positief bestempeld worden. 
 
Kortom, ondanks dat het strategisch oprekken van het besluitbegrip voornamelijk een strikt juridisch-
dogmatisch probleem is vormt het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking hiervoor mijns 
inziens wel een oplossing.  
 

4.2.3 … gefragmenteerde bestuursrechtelijke rechtsbescherming 
Het derde knelpunt dat leidt tot het probleem rondom de huidige competentieverdeling tussen de 
burgerlijke rechter en de bestuursrechter betreft de gefragmenteerde bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming. De gefragmenteerde bestuursrechtelijke rechtsbescherming doet zich voor 
wanneer delen van een geschil wel aan de bestuursrechter kunnen worden voorgelegd, maar de 
rechtzoekende voor het overige deel is aangewezen op de burgerlijke rechter. Dit doet zich bijvoorbeeld 
voor bij de situatie waarin de onrechtmatige feitelijke tenuitvoerlegging van een rechtmatige 
bestuursdwangbeschikking leidt tot schade.145 In dit geval kan de rechtzoekende voor de (schade 
voortvloeiend uit de) onrechtmatigheid van de feitelijke bestuurshandeling enkel terecht bij de 
burgerlijke rechter, terwijl er een nauw verband bestaat met het besluit waarvoor de rechtzoekende 
terecht kan bij de bestuursrechter.146 Deze fragmentatie acht ik onwenselijk. Een rechtzoekende zal in 
dat geval een beroep moeten doen op beide rechters en kan wordt – wanneer hij dit niet (goed) doet – 
bijvoorbeeld geconfronteerd met de leer van de formele rechtskracht. Ook maakt de verdeling van het 

 
141 Ortlep, RM Themis 2008/6, p. 252 
142 Van den Berge, NTB 2020/132, p. 304 
143 Verheij 2013/3.2 
144 Zie uitgebreid paragraaf 2.3.2 
145 Huisman & Van Ommeren NTB 2014/6, par. 3.1 
146 Huisman & Van Ommeren NTB 2014/6, par. 3.1 
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geschil over de bestuursrechter en de burgerlijke rechter het voor de bestuursrechter moeilijk om het 
gehele geschil definitief te beslechten.147  
 
De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking beoogt de zogeheten ‘knip’ tussen het besluit en overig 
daaraan gerelateerd (feitelijk) bestuurshandelen op te heffen. Huisman & Van Ommeren stellen dat het 
hiervoor enkel nodig is om het criterium in te voeren dat sprake moet zijn van (aan een potentieel te 
nemen) besluit gerelateerd handelen.148 Wat hier volgens Van Ommeren & Huisman in ieder geval 
onder valt zijn het Awb-besluit, de feitelijke voorbereidingshandelingen, bestuurlijke rechtsoordelen, 
toezeggingen, weigeringen, bevoegdhedenovereenkomsten, onbevoegd genomen besluiten, feitelijke 
uitvoeringshandelingen, uitvoeringsovereenkomsten, bestuurlijke toezichtshandelingen en de 
tenuitvoerlegging van bestuursdwang.149  Dit criterium is mijns inziens goed inpasbaar voor bijvoorbeeld 
feitelijk handelen dat gerelateerd is aan een besluit. Een dergelijke kwalificatie is doorgaans vrij 
eenvoudig te maken. Voorbereidingshandelingen en toezichtshandelingen zijn namelijk vaak te 
relateren aan een (potentieel te nemen) besluit. Denk hierbij aan de uitoefening van bestuursdwang of 
de waarschuwingsbrief tot intrekking van een vergunning. Voor wat betreft het onderbrengen van de 
bevoegdhedenovereenkomst bij de bestuursrechter heb ik mij in paragraaf 3.2 over de wenselijkheid 
daarvan al uitgelaten. Daarover ben ik, kort gezegd, van mening dat met het overhevelen van de delen 
van de bevoegdhedenovereenkomst naar de bestuursrechter weliswaar de fragmentatie wordt 
opgelost, maar er tegelijkertijd een mogelijk nieuw probleem wordt gecreëerd te weten het risico op 
uiteenlopende jurisprudentie.150 
 
Het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking biedt mijns inziens in potentie een oplossing 
voor de gefragmenteerde bestuursrechtelijke rechtsbescherming. In paragraaf 1.1 werd de uitspraak 
voor het bestemmingsplan De Biezenkamp aangehaald.151 Hierin oordeelde de Afdeling dat met het 
voorontwerp van het bestemmingsplan De Biezenkamp geen sprake is van een appellabel besluit, dat 
“voor zover het college met onvoldoende voortvarendheid heeft gehandeld om een eerdere vaststelling 
van het bestemmingsplan door de raad te bewerkstelligen van belang is dat, wat daar verder ook van 
zij, dit feitelijk handelen of nalaten van het college is, waartegen geen beroep kan worden ingesteld” en 
dat “voor zover appellanten verzoeken om nadeelcompensatie, omdat zij schade hebben geleden als 
gevolg van de werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van het bestemmingsplan, van 
belang is dat zij in het geheel niet inzichtelijk hebben gemaakt of daaraan vergunningen ten grondslag 
lagen en zo ja welke” en dat om die reden het ervoor moet worden gehouden “dat het ook hier om 
feitelijk handelen of nalaten van het college gaat waartegen geen beroep kon worden ingesteld”.152 
Wanneer het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking op dit voorbeeld wordt toegepast, 
en de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in plaats van het besluit als bevoegdheidsgrondslag voor de 
rechter dient, wordt duidelijk dat het feitelijk handelen omtrent het (potentiële besluit tot het) 
vaststellen van het bestemmingsplan De Biezenkamp wel voor beroep bij de bestuursrechter vatbaar 
zou zijn. Voldoende is immers dat sprake is van feitelijk handelen dat gerelateerd is aan een potentieel 
te nemen besluit.  
 

 
147 De Poorter & De Graaf 2011, p. 96 
148 Huisman & Van Ommeren 2014, NTB 2014/6, par. 4.1 
149 Van Ommeren & Huisman 2013, p. 50; zie ook paragraaf 3.2 
150 Zie ook paragraaf 3.2; zie ook Van Rossum 2015/II.a.12.4 
151 ABRvS 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:480, r.o. 12 en 17 
152 ABRvS 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:480, r.o. 12 en 17 
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Kortom, het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking biedt naar mijn mening in potentie 
een oplossing voor de gefragmenteerde bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Dit geldt mijns inziens 
in ieder geval voor het feitelijk handelen dat een (potentieel te nemen) besluit is gerelateerd. 
Bijvoorbeeld voor de bevoegdhedenovereenkomst luidt mijn oordeel anders. Daar wordt weliswaar het 
knelpunt van de gefragmenteerde bestuursrechtelijke rechtsbescherming opgelost, maar wordt 
tegelijkertijd een mogelijk nieuw probleem gecreëerd doordat het risico op uiteenlopende 
jurisprudentie over deze overeenkomsten tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter kan 
ontstaan.  
 

4.3 Nog een aantal laatste kanttekeningen 
In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat het concept van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking twee van de drie knelpunten rondom de huidige competentieverdeling tussen de 
burgerlijke rechter en bestuursrechter naar mijn mening zou kunnen oplossen. Het knelpunt c.q. 
probleem dat onopgelost blijft is het vage onderscheid tussen het publiek- en privaatrecht. Naast dit 
knelpunt dat onopgelost blijft, kunnen bij het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking nog 
een tweetal kanttekeningen worden geplaatst. Dit betreft het uitgangspunt van het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking dat enkel tegen appellabele besluiten beroep bij de 
bestuursrechter openstaat en de noodzaak van het onderbrengen van het aan het besluit gerelateerde 
handelen bij, specifiek, de bestuursrechter. In deze paragraaf wordt kort bij deze kanttekeningen 
stilgestaan. 
 
4.3.1 Geen beroep bij de bestuursrechter tegen niet-appellabele besluiten 
Waar het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking naar mijn mening tekortschiet is dat het 
uitgangspunt in het concept (net als in de huidige situatie) blijft dat tegen appellabele besluiten beroep 
bij de bestuursrechter openstaat.153 Dit heeft tot gevolg dat niet-appellabele besluiten, zoals de 
besluiten genoemd in artikel 8:3 t/m 8:5 Awb nog altijd niet (direct154) onder de rechtsmacht van de 
bestuursrechter vallen. Wanneer met het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking de 
rechtsmacht van de bestuursrechter uitgebreid wordt teneinde de rechtsbeschermingsfunctie in het 
bestuursrecht beter tot zijn recht te laten komen, kunnen vraagtekens gezet worden bij het niet 
meenemen van de niet-appellabele besluiten zoals algemeen verbindende voorschriften in het concept 
van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. Voor het al dan niet openstellen van rechtstreeks beroep 
tegen algemeen verbindende voorschriften bij de bestuursrechter kunnen zowel argumenten voor als 
tegen worden ingebracht. Wat mijns inziens opvalt is dat, zonder daarbij een duidelijke stelling in te 
nemen, de Hoge Raad ernaar streeft de toetsing van de algemeen verbindende voorschriften zoveel 
mogelijk via de exceptieve weg bij de bestuursrechter te laten plaatsvinden en zelf duidelijk de rol als 
‘restrechter’ vervult.155 Wat mij daarbij tegen de borst stuit is dat belangenorganisaties vaak tussen wal 
en schip wanneer zij willen opkomen tegen algemeen verbindende voorschriften. 
 
Voor belangenorganisaties staat bij algemeen verbindende voorschriften in bepaalde gevallen geen 
toegang tot de bestuursrechter open en stuiten zij tegelijkertijd bij de burgerlijke rechter op de niet-
ontvankelijkheid van hun vordering.156 Een voorbeeld hiervan is de uitspraak Staat/Stichting Privacy First 
waarin de Hoge Raad de vordering van de belangenorganisatie Stichting Privacy First niet-ontvankelijk 

 
153 Huisman 2019, p. 150 
154 Denk aan de algemeen verbindende voorschriften die bij wijze van exceptieve toetsing wel aan de bestuursrechter kunnen worden voorgelegd.  
155 Schutgens 2017, p. 98 
156 Huisman komt tot deze conclusie na een analyse van de jurisprudentie. Hier wordt kortheidshalve verwezen naar Huisman 2019, p. 151, voetnoot 34 
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verklaarde omdat de belanghebbenden waarvoor Stichting Privacy First opkwam, zich tot de 
bestuursrechter konden wenden teneinde hun bezwaren tegen de Nieuwe Paspoortwet (een algemeen 
verbindend voorschrift) kenbaar te maken.157 Dat de belangenorganisaties tussen wal en schip vallen is 
mijns inziens niet wenselijk. Voor eenieder, en dus ook een belangenorganisatie, zou immers 
(bestuursrechtelijke) rechtsbescherming open moeten staan. Het concept van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking heeft vooralsnog echter geen oog voor de niet-appellabele besluiten.  
 

 In dit verband moet opgemerkt worden dat Huisman het zelf wenselijk vindt om rechtstreeks beroep bij de 
bestuursrechter open te stellen voor algemeen verbindende voorschriften. Hij acht dit enkel, procedureel gezien, 
moeilijk vorm te geven.158 Het is bijvoorbeeld maar de vraag of het enkel schrappen van artikel 8:3, lid 1 Awb haalbaar 
is. De huidige Awb is namelijk niet ingericht op bezwaar en beroep tegen algemene besluiten (wat algemeen 
verbindende voorschriften wel zijn).159 Ik sluit mij bij Huisman aan voor wat betreft het feit dat rechtstreeks beroep 
tegen algemeen verbindende voorschriften moeilijk procedureel is vorm te geven. Dit dient nader te worden 
onderzocht, indien het openstellen van rechtstreeks beroep tegen algemeen verbindende voorschriften serieus 
wordt overwogen.   

 

4.3.2 De noodzaak tot een speciale bestuursrechter voor het besluit gerelateerde handelen 
Op het VAR-preadvies van Van Ommeren & Huisman is gereageerd door Verheij in ‘De VAR-preadviezen 
2013: op avontuur voorbij het besluit’. Verheij merkt daarin onder andere op dat de preadviseurs niet 
duidelijk maken waarom zij willen dat de bestuursrechter de periferie (lees: het aan het besluit 
gerelateerde handelen) van het bestuursrecht betreedt.160  Dit is mijns inziens een terechte opmerking 
in het kader van de wenselijkheid van het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. 
Argumenten die pleiten voor afzonderlijke bestuursrechtspraak zoals het specialisatieargument en de 
aard van bestuursrechtspraak, welke wezenlijk zou verschillen van de civiele rechtspraak, kunnen 
gerelativeerd worden. Door middel van interne specialisatie binnen de gerechten kan de behoefte aan 
specialisatie opgelost worden.161 Verder kan door het instellen van een algemeen procesrecht met 
afwijkende regels voor bijvoorbeeld sec bestuursrechtelijke geschillen recht worden gedaan aan de aard 
van het bestuursrecht. Daarentegen zijn twee veel gehoorde argumenten die pleiten voor afzonderlijke 
bestuursrechtspraak de behoefte aan ongelijkheidscompensatie én de ‘checks and balances’ (waarbij 
de bestuursrechter bijdraagt aan het in standhouden van het rechtsstatelijk evenwicht).162 Deze 
argumenten hoeven mijns inziens niet doorslaggevend te zijn voor het vasthouden aan afzonderlijke 
bestuursrechtspraak. Dit is sterk afhankelijk van de inrichting van het procesrecht. Om de lastige 
competentievraagstukken op te lossen kan in dit kader ook gekeken worden naar een ander alternatief. 
Een alternatief wat naar mijn mening onderbelicht blijft in de literatuur is het alternatief van de van de 
procedurele integratie. In dit alternatief is geen sprake meer van een bestuursrechter én een burgerlijke 
rechter, maar biedt de ‘gewone’ (burgerlijke) rechter tevens rechtsbescherming in bestuursrechtelijke 
geschillen.163 De gewone rechter beschikt over een algemene competentie die uitgaat van de gestelde 
rechtsvordering (de objectum litus-leer). Er wordt dus afscheid genomen van de leer van de 
fundamentum petendi en de aard van de onderliggende rechtsverhouding speelt geen rol meer.164 En 
daar lag nu juist de kern van het probleem: het vaststellen van de aard van de onderliggende 
rechtsverhouding, is deze nu wel of niet publiekrechtelijk van aard? 

 
157 HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1296 (Staat/Stichting Privacy First) 
158 Huisman 2019, p. 152 
159 Huisman 2019, p. 152 
160 Verheij, NTB 2013/16, par. 3.2 
161 Kjellevold Hoegee 2011/V.25.4; Schlössels 2019, p. 135 
162 Kjellevold Hoegee 2011/V.25.4; De Poorter & De Graaf 2011, p. 106 en 107 
163 Zie ook Schlössels 2019, p. 136; zie ook Kjellevold Hoegee 2011 
164 Schlössels 2019, p. 138 
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4.5 Conclusie  
In dit hoofdstuk is een antwoord gegeven op de volgende vraag: ‘kan het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking een oplossing bieden voor de problematiek rondom de huidige 
competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter?’ Om deze vraag te 
beantwoorden is het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking toegepast op de in hoofdstuk 
2 van dit onderzoek geconstateerde knelpunten, te weten 1) het vage onderscheid tussen publiek- en 
privaatrecht, 2) het strategisch oprekken van het besluitbegrip teneinde bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming te kunnen bieden en 3) de gefragmenteerde bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming.  
 
Uit de toepassing van het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking op de hiervoor 
genoemde knelpunten is het volgende gebleken. De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking vormt naar 
mijn mening geen oplossing voor het knelpunt c.q. probleem rondom de huidige competentieverdeling 
tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter bestaande uit het vage onderscheid tussen het 
publiek- en privaatrecht. Het is ook bij het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking nog 
altijd noodzakelijk om te beoordelen wanneer sprake is van een bestuursrechtelijk geschil. Het concept 
van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking geeft naar mijn mening geen handvaten om het 
onderscheid tussen het publiek- en privaatrecht, ten opzichte van de huidige situatie, scherper af te 
bakenen. Verder is gebleken dat, ondanks dat het strategisch oprekken van het besluitbegrip 
voornamelijk een strikt juridisch-dogmatisch probleem is, het concept van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking hiervoor mijns inziens wel een oplossing vormt. In het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking is het oprekken van dit besluitbegrip niet meer nodig. Binnen dit 
concept blijft het besluit zoals opgenomen in artikel 1:3, lid 1 Awb overeind staan en wordt de 
rechtsmacht van de bestuursrechter uitgebreid met een tweede categorie: de aan het (potentieel te 
nemen) besluit gerelateerde handelingen. Ook biedt het concept van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking in potentie een oplossing voor de gefragmenteerde bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming. Dit geldt mijns inziens in ieder geval voor het feitelijk handelen dat een (potentieel 
te nemen) besluit is gerelateerd. Bijvoorbeeld bij de bevoegdhedenovereenkomst luidt mijn oordeel 
anders. Daar wordt weliswaar het knelpunt van de gefragmenteerde bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming opgelost, maar wordt tegelijkertijd een mogelijk nieuw probleem gecreëerd doordat 
het risico op uiteenlopende jurisprudentie over deze overeenkomsten tussen de burgerlijke rechter en 
de bestuursrechter kan ontstaan.  
 
Tot slot is bij de beantwoording van de centrale vraag in dit hoofdstuk nog aandacht gevraagd voor een 
tweetal kanttekeningen bij het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking. De eerste 
kanttekening is dat in het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking niet-appellabele 
besluiten uitgezonderd blijven van beroep bij de bestuursrechter. Dit vind ik in ieder geval voor de 
belangenorganisaties die op willen komen tegen een algemeen verbindend voorschrift een 
onwenselijke situatie, daar deze organisaties net als in de huidige situatie tussen wal en schip blijven 
vallen. De tweede kanttekening is dat de noodzaak dat specifiek een bestuursrechter oordeelt over aan 
het besluit gerelateerd handelen niet duidelijk wordt. Argumenten die pleiten voor een afzonderlijke 
bestuursrechter kunnen immers gerelativeerd worden.  
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5 Conclusie en aanbevelingen 
In deze masterscriptie is getracht een antwoord te geven op de volgende vraag: ‘Kan het concept van 
de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking een oplossing bieden voor de huidige problematische 
competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter?’ Aanleiding voor deze vraag 
vormt de competentieverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter, welke voor een 
rechtzoekende moeilijk te doorgronden is. Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag 
is een antwoord gegeven op drie deelvragen.  
 
In hoofdstuk 2 is antwoord gegeven op de volgende vraag: ‘tot welk probleem leidt de huidige 
competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter in de bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming?’ Deze deelvraag kan als volgt beantwoord worden. De huidige 
competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter leidt tot drie knelpunten, die 
mijns inziens zowel tezamen als afzonderlijk aan te merken zijn als het probleem van de huidige 
competentieverdeling. Het eerste knelpunt betreft het vage onderscheid tussen het publiek- en 
privaatrecht. De rechtsmacht van de bestuursrechter is op grond van artikel 8:1 Awb gekoppeld aan het 
besluitbegrip uit artikel 1:3, lid 1 Awb. Om van een besluit in de zin van artikel 1:3, lid 1 Awb te kunnen 
spreken dient onder andere sprake te zijn van een publiekrechtelijke rechtshandeling. Het onderscheid 
tussen het publiek- en privaatrecht en daarmee ook tussen een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
rechtshandeling is vaag en moeilijk te maken. Het tweede knelpunt betreft de strategische invulling van 
het besluitbegrip door de bestuursrechter teneinde bestuursrechtelijke rechtsbescherming te bieden. 
Het bieden van rechtsbescherming is echter geen duidelijk criterium om op voorhand te beoordelen of 
een handeling juist wel of niet moet worden aangemerkt als, of moet worden gelijkgesteld aan, een 
besluit. Het derde knelpunt is dat de huidige competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de 
bestuursrechter tot gefragmenteerde bestuursrechtelijke rechtsbescherming leidt.  
 
In hoofdstuk 3 is vervolgens een antwoord gegeven op de volgende vraag: ‘wat houdt het concept van 
de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking in?’ De beantwoording van deze vraag luidt als volgt. Er is sprake 
van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking indien tenminste één van de partijen een bestuursorgaan 
betreft, de rechtsbetrekking bestuursrechtelijk van aard is en de rechtsbetrekking vooruitloopt op of 
voortvloeit uit een besluit. In de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking blijft het besluit de ‘harde kern’ 
voor het verkrijgen van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Deze harde kern wordt echter 
uitgebreid met een tweede categorie, namelijk andere handelingen die aan het besluit gerelateerd zijn. 
Hierbij te denken aan (feitelijke) voorbereidings- en uitvoeringshandelingen. Met de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking wordt beoogd de toegang tot de rechter te verruimen. Hiertoe is het van belang dat 
het traditionele vernietigingsberoep (de beroepschriftprocedure) voor een besluit wordt aangevuld met 
een verzoekschriftprocedure voor de aan het besluitgerelateerde handelingen. Hierdoor ontstaat een 
directe rechtsingang bij de bestuursrechter voor het bestuursrechtelijke geschil.  
 
In hoofdstuk 4 is tenslotte een antwoord gegeven op de volgende vraag: ‘kan het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking een oplossing bieden voor de huidige competentieverdeling tussen 
de burgerlijke rechter en de bestuursrechter?’ Met de beantwoording van deze vraag is eveneens een 
antwoord gegeven op de vraag die in deze masterscriptie centraal stond. Uit de toepassing van het 
concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking op de knelpunten die uit deelvraag 2 volgden is 
het volgende gebleken. De bestuursrechtelijke rechtsbetrekking vormt naar mijn mening geen oplossing 
voor het knelpunt c.q. probleem rondom de huidige competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter 
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en de bestuursrechter bestaande uit het vage onderscheid tussen het publiek- en privaatrecht. Het is 
nog altijd noodzakelijk om te beoordelen wanneer sprake is van een bestuursrechtelijk geschil. Het 
concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking geeft naar mijn mening geen handvaten om het 
onderscheid tussen het publiek- en privaatrecht, ten opzichte van de huidige situatie, scherper af te 
bakenen. Verder is gebleken dat, ondanks dat het strategisch oprekken van het besluitbegrip 
voornamelijk een strikt juridisch-dogmatisch probleem is, het concept van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking hiervoor mijns inziens wel een oplossing vormt. In het concept van de 
bestuursrechtelijke rechtsbetrekking is het oprekken van dit besluitbegrip niet meer nodig. Binnen dit 
concept blijft het besluit zoals opgenomen in artikel 1:3, lid 1 Awb overeind staan en wordt de 
rechtsmacht van de bestuursrechter uitgebreid met een tweede categorie: de aan het (potentieel te 
nemen) besluit gerelateerde handelingen. Ook biedt het concept van de bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking in potentie een oplossing voor de gefragmenteerde bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming. Dit geldt mijns inziens in ieder geval voor het feitelijk handelen dat een (potentieel 
te nemen) besluit is gerelateerd.  
 
Het voornemen was om dit onderzoek af te sluiten met een concrete aanbeveling. Ik moet echter 
concluderen dat het geven van een concrete aanbeveling niet mogelijk is. Zoals de Commissie 
Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht reeds in haar rapport in 2004 stelde zal 
“iedere verdeling van rechtsmacht die aansluit bij het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht leiden 
tot schemergebieden.” Daar sluit ik mij volledig bij aan. Een aanbeveling welke inhoudt dat de wetgever 
zich zou moeten focussen op een rechtsmachtverdeling die loszingt van het onderscheid tussen het 
publiek- en privaatrecht is mijns inziens te kort door de bocht en bovendien niet (zo niet heel moeilijk) 
uitvoerbaar. Daar wil ik mijn vingers dan ook niet aan branden. Ik zou hier willen volstaan met de 
opmerking dat het in dit licht bezien wellicht vruchtbaar is om de blik te verruimen naar een, naar mijn 
mening, in de literatuur nog onderbelicht alternatief. Dit betreft het alternatief waarin sprake is van een 
procedurele integratie van het bestuursprocesrecht en het civiele procesrecht.  
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