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INLEIDING

1.1 Terugvordering door de overheid van onverschuldigde betalingen

'Vin de zijde van de overheid worden dagelrjks vele betalingen in geld «an de burger gedaan Voor
een zecr belangnjk deel vioeien deze voort uit bijzondere administrative verhoudmgcn en worden ztj
vooraf gegaan door een administrative bcschikking Over deze belalmgcn gaal het in dit opttel:
ambtenaarssalarissen, ambtenaarspensioenen, sociale uitkeringen, subsidies, beurzen, schadeloosstcllin-
gen, premies, toeslagen, enz De vraag zal behandeld worden of dergelijke betalingcn als rij om wal
voor reden dan ook ten onrechte zijn geschied, kunnen worden teruggevorderd en 70 ja, op welke
wijze Het gaat hier om zeer veel geld alleen al mgevolge de sociale verzekenngswctten werden in
1980 meer dan 70 miljard gulden uitgckeerd Het deel htervan dat ten onrechte zal zijn uitbetaald, zal
ongetwyfeld betrekkelijk klein, maar in absolute cijfcn toch we I mdrukwekkend zijn.'

Met deze woorden begon J. de Boer in 1981 zijn artikel rerwgvortferOrg rfoor rfc
overAei*/ van onversc/iu/<//gae tefa/jngen in RM Themis." In mijn onderzoek
komen dezelfde twee vragen aan de orde: kunnen door de overheid ten onrechte
gedane betalingen worden teruggevorderd en zo ja, op welke wijze? Anders dan
bij De Boer, die dit punt slechts zijdelings aanstipt, zal hierbij de vraag worden
betrokken of de overheid bij terugvordering gcbruik mag maken van het privaat-
recht, met name van de regeling van onverschuldigde betaling, zoals neergelegd in
het Burgerlijk Wetboek (hiema: BW). Hiermee wordt het onderzoek tcvens in een
breder kader geplaatst: het betreft niet alleen de vraag naar de mogclijk- en
onmogelijkheden van terugvordering, maar ook de vraag naar dc mogclijk- en
onmogelijkheden van het gebruik van privaatrecht door de overheid.

7.7.7

Zoals De Boer in zijn hiervoor geciteerde inleiding al aangeeft, gaat het bij
terugvordering van onverschuldigde betalingen door de overheid om grote bedra-
gen. Het door hem genoemde bedrag van 70 miljard gulden, dat in 1980 ingevol-
ge de socialeverzekeringswettcn werd uitgekecrd, was in 1992 gestegen tot 115
miljard gulden, terwijl in dat jaar ook nog eens ruim 26 miljard gulden aan
sociale voorzieningen werd uitgekeerd, zodat de totale uitgaven in de sociale
zekerheid meer dan 140 miljard gulden bedroegen.* Inmiddels zijn deze uitgaven
aan sociale zekerheid onder invloed van het gunstige economische klimaat weer

1. De Boer (1981)
2. CBS, Nationale rekeningen 1992, 't-Gravenhage 1993, tabel S 63.4 (Sociale verzekenngtuitke-

ringen naar aard en regelmg), biz. 169; tabel S 61.8 (Uitkermgen tociale voorziening), biz. 154.
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afgenomen tot iets meer dan 105 miljard gulden in 2000,' maar het blijven
enorme bedragen. En dan zijn dit alleen de uitgaven in de sfeer van de sociale
zekerheid. Uiteraard zijn de uitgaven van de overheid niet hiertoe beperkt. Het is
onvermijdelijk, dat bij zulke bedragen ook ten onrechte wordt betaald; het bedrag
van die ten onrechte gedane betalingen zal in absolute cijfers inderdaad 'indruk-
wekkend' zijn, zoals De Boer steh/

Het ligt voor de hand, dat de overheid deze ten onrechte gedane betalingen
zovcel mogehjk zal willen terugvorderen, vooral - maar uiteraard niet alleen - in
die gevallen waarin sprake is van fraude. Het is zelfs de vraag of de overheid het
tc veel betaalde niet zoveel mogelijk /noef terugvorderen. Bij alle uitgaven die de
overheid doet, betreft het immers geld dat toebehoort aan de gemeenschap, en dat
direct of indirect is bijeengebracht door die gemeenschap. Deze uitgaven moeten
dan ook het belang van de gemeenschap - dit is het algemeen belang - dienen. De
vraag, welke bestedingen in het algemeen belang zijn, zal moeten worden
beantwoord via democratische besluitvorming. Betalingen gedaan in overeenstem-
ming met deze democratische besluitvorming, dus bijvoorbeeld op grond van een
wettelijke regeling, zijn daarom in het algemeen belang, althans moeten worden
geacht in het algemeen belang te zijn. Uiteraard is dit anders, indien die betalin-
gen worden gedaan aan personen die daar geen recht op hebben. In dat geval kan
zelfs worden gesteld, dat het algemeen belang eist dat wordt teruggevorderd. Een
ander (aan het algemeen belang ontleend) argument om ten onrechte gedane
betalingen zoveel mogelijk terug te vorderen is, dat het niet corrigeren van fouten
misbruik in de hand zal werken. Dit zal zeker het geval zijn als blijkt dat fraude
loont, omdat het door de fraude behaalde financiele voordeel mag worden
behouden, maar niet alleen in dat geval.

Daar staat tegenover, dat in een groot aantal gevallen bij de burger een
bepaalde mate van aihankelijkheid bestaat van de financiele bijdragen, die hij van
de overheid krijgt. Deze afhankelijkheid kan zelfs bijzonder groot zijn, namelijk
daar waar mensen door middel van deze bijdragen moeten voorzien in hun levens-
onderhoud. Hierbij kan worden gedacht aan socialezekerheidsuitkeringen of
ambtenarensalanssen. In andere gevallen is deze afhankelijkheid weliswaar gerin-
ger, maar kan zij toch nog aanzienlijk zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan bepaalde subsidies, zoals huursubsidie, of studiefinanciering. Hetzelf-
de kan zieh voordoen bij rechtspersonen; er zijn genoeg stichtingen die financieel
vrijwel geheel afhankelijk zijn van overheidssubsidies, denk bijvoorbeeld aan
stichtingen in de culturele sector. Dit kan ook gelden voor commerciele rechtsper-
sonen, bijvoorbeeld bij startsubsidies voor beginnende bedrijven en 'overlevings-

CBS, Nationale rekeningen 2000, Voorburg/Heerlcn 2001, tabel D 0.8 (Sociale uitkeringen in
geld), biz. 158. In euro's is dit meer dan 47 miljard euro.
Zo hadden in 1994 ongeveer 500.000 personen een periodieke uitkering op grond van de ABW
of RWW Krachtens die wetten werd in dat jaar 11.2 miljard gulden uitgekeerd. In datzelfde jaw
betrof de gfroruttHrrnfe uitkeringsfraude bij de gemeentelijke sociale diensten, die hoofdzakelijk
verantwoordelijk zijn voor deze uitkermgen, 240 miljoen gulden. Zie het artikel 'Meer fraude
door eflecucve opsponng', CBS Index 1995, nr. 3, biz. 26-27.
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subsidies' voor noodlijdende bedrijven. Terugvordering kan dus bijzonder
ingrijpend zijn, te meer als wordt bedacht dat het feit dat te veel is betaald, niet
automatisch een gevolg is van fraude. Het komt regelmatig voor dat ccn fout van
een bestuursorgaan de oorzaak is van het te veel bclalcn. Gelct op de mogelijke
afhankelijkheid en de vaak grote gevolgen van terugvordering - mensen kunnen
erdoor onder de armoedegrens belanden, bedrijven kunnen erdoor failliet gaan -,
is er veel voor te zeggcn om terugvordenng met mogelijk tc achten, omdat zij ccn
te vergaande aantasting vormt van de persoonlijke belangen van burgers of rechts-
personen. De overheid zal met deze belangen rckemng moeten houden. Men kan
zelfs betogen, dat het algemeen belang zieh in genoemde gevallen verzel tcgen
terugvordering!

Het zal duidelijk zijn, dat een belangenafweging zal moeten plaatsvinden:
zowel het altijd mogelijk achten als het altijd uitsluiten van terugvordering is in
stnjd met het algemeen belang. Een van dc doelen van dit onderzoek is dan ook
te bezien, hoe die afweging moet worden gemaakt en welke uitgangspunten bij
terugvordenng moeten worden gehanteerd. Hierbij zal dc vraag aan dc ordc moe-
ten komen, of het mogelijk is om algemcne uitgangspunten te vinden, of dat de
verschillende rechtsgebieden verschillende uitgangspunten rechtvaardigcn.

7.7.2

Momenteel bevat een aantal publiekrechtelijke regelingen bepalingen betreffende
terugvordering; er zijn ook regelingen waarin zulke bepalingen untbrcken. Het is
de vraag of de overheid in beide gevallen gebruik mag maken van andere wegen
dan de publiekrechtelijke, en dan meer in het bijzonder van de regeling betreffen-
de onverschuldigde betaling in het BW, om het ten onrechte betaalde terug te
krijgen.' Ook deze vraag zal in het onderzoek aan de orde komen. Hiermee wordt
het onderzoek in een breder kader geplaatst, namelijk dat van de vraag, of de
overheid gebruik mag maken van het privaatrecht. In de praktijk komt dit gebruik
van privaatrecht door de overheid veelvuldig voor. Dit is vooral historisch te
verklaren. Sinds het ontstaan van de Nederlandse Staat in 1814 is de ontwikkeling
van zowel het matenele als het formele bestuursrecht in een langzaam tempo
verlopen. Lange tijd hebben hier aanzienlijke hiaten bestaan. Vooral het ontbreken
van een besruursrechter, die de burger rechtsbescherming kon bieden tcgen de
overheid, is een doorslaggevende factor geweest. Dit leidde er namelijk toe, dat de
burgerlijke rechter deze taak op zieh is gaan nemen. Deze rechter was geneigd het
hem bekende recht toe te passen: het privaatrecht. Bovendien was dit recht veel
verder ontwikkeld dan het bestuursrecht, dat nog in de kinderschoenen stond. Het
privaatrecht bood dus oplossingen voor problemen, waarvoor nog geen oplossin-
gen bestonden in het bestuursrecht. Zodoende werd het privaatrecht na verloop
van tijd gezien als het algemene recht, dat niet alleen gold tussen burgers onder-

S. Andere mogelijkheden zouden bijvoorbeeld kunnen zijn het iiutelien van een vordering uit
onrechtmabge daad of mogelijk het gebruik maken van het »tnfrechL
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ling, maar ook tussen burgCT en overheid en zelfs tussen overheden onderling. De
ontwikkeling van het materieMe bestuursrecht had wel consequenties, maar dit
leidde slechts tot uitzonderingen op de hoofdregel, dat het privaatrecht ook van
toepassing was op verhoudmgcn waarbij de overheid partij was; het uitgangspunt
dat de overheid gebruik mocht maken van het privaatrecht bleef weinig omstrc-
den. Ook de ontwikkeling en verdere uitbouw van de bestuursrechtspraak kon
deze situatie niet veranderen. Uiteraard hadden beide ontwikkelingen wel invloed,
maar deze betrof niet zozeer de vraag o/ de overheid gebruik mocht maken van
het privaatrecht, maar de vraag hoever die bevoegdheid reikte.

Inmiddels heeft de cmaneipatie van het bestuursrecht geieid tot het stellen van
de principle'le vraag of de overheid überhaupt wel gebruik mag maken van het
privaatrecht. Worden op die manier niet fundamentele bestuursrechtelijke beginse-
len en noties omzeild, althans kunnen deze niet op die manier worden omzeild?
Deze vraag is vooral van belang omdat Nederland een rechtsstaat is, waarin ook
de Staat is onderworpen aan het recht. Dit brengt onder andere met zieh mee, dat
hetgeen de overheid doet democratisch moet zijn gelegitimeerd." Het is de vraag
of deze legitimatie (deels) kan worden gevonden in het privaatrecht.

Aan de andere kant is het zo, dat ondanks de Sterke groei van het bestuurs-
recht die de laatste tijd heeft plaatsgevonden en die nog steeds voortgaat, nog niet
gezegd kan worden dat dit bestuursrecht aanspraak kan maken op volledigheid.
Het is, zeker in die gevallen waarin het bestuursrecht hiaten bevat, de vraag, of de
overheid dan niet 'gewoon' het privaatrecht moet kunnen gebruiken, zoals zij dat
reeds meer dan een eeuw doet. Deze vraag zal des te klemmender zijn wanneer
het optreden van de overheid in het algemeen belang plaatsvindt. Of is het
wellicht zo, dat het algemeen belang juist meebrengt dat geen gebruik mag
worden gemaakt van het privaatrecht? . ->*; ;̂ >.

1.2 Probleemstelling ->.-.-,* ,„ .

Naar aanleiding van hetgeen hiervoor aan de orde is gekomen, kan een aantal
vragen worden geformuleerd, die het uitgangspunt vormen voor het onderzoek.
Deze vragen zal ik in deze paragraaf expliciteren.

Zoals gezegd bevat een aantal publiekrechtelijke regelingen bepalingen met
betrekking tot terugvordering indien te veel is betaald door de overheid. Vooral
sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw is de regelgeving op het gebied van
terugvordering stcrk toegenomen. Dit wil niet zeggen, dat de in die regelingen
gegeven mogelijkheden onbegrensd zijn. Begrenzingen zijn niet enkel te vinden in
die regelingen zelf, zij zijn ook ontwikkeld in de jurispnidentie. Het is de vraag of
in die regelingen en de jurispnidentie een duidelijke lijn zit en, voor zover dit het
geval is, of die lijn ook de juiste is.

6. Uitereard betekent dit niet, dat door die democratische legitaratie ook sprake is van recht, dat dit
optreden ook legioem is. Hierbij spelen bijvooibeeld ook volkenrechtelijke aspecten een rol.
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Voor de beantwoording van de vraag of ten onrechte gedane betalingen mögen
worden teruggcvorderd, zal in de eerste plaats moeten worden gekeken of de
{publiekrechtehjke) regehng, op grand waarvan is betaald, hierop antwoord geeft.
Ais die regeling bepalingen bevat met betrekktng tot terugvordering, kan men zieh
afvragcn of die bepalingen voldoen. Een andere vraag, die ik reeds heb aangesttpt
in 1.1.2, is of dc overheid ook, naast of in plaats van die bepalingen, gebmik mag
maken van de regeling betreffende onverschuldigdc betaling in hct BW. Deze
vraag zal zieh ook - en waarschijnlijk zelfs in sterkerc mate - voordoen, als de
betrokken regeling geen terugvordenngsbepahngen bevat.

De vraag of de overheid gebruik mag maken van hct privaatrecht en zo ja, of
daaraan grenzen moeten worden gesteld, Staat sterk in de bclangstclling. De
bedoeling van dit onderzoek ts om op een beperkt t cue in, namclijk de terugvorde-
ring, het gebruik van privaatrecht door dc overheid te beschrijven en bcoordclcn.
Vervolgens zal ook worden bekeken of vanuit dit beperkte tenein meer algemcne
conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van het gebruik van privaatrecht
door de overheid. Centrale vraag op dit punt is: mag de overheid überhaupt
gebruik maken van het privaatrecht? Zo ja, is deze bevoegdhcid dan onbegrensd?

Met het beantwoorden van deze vragen is nog geen antwoord gegeven op de
vraag, welke rechter het optreden van de overheid dient tc beoordclcn. Moct dit
exclusief worden overgelaten aan de bestuursrechter, of kan de burgcrlijke rechter
ook een deel van die rechtspraak op zieh nemen? Deze vraag hangt uiteraard met
het voorgaande samen. Zoals gezegd was het feit, dat er lange tijd geen aparte,
onafhankelijke bestuursrechter bestond, een van de redenen dat dc overheid
gebruik is (kunnen) gaan maken van het privaatrecht. De burgerlijke rechter was
hierdoor immers min of meer gedwongen de burger rechtsbescherming te bieden
tegen de overheid, waarbij hij gebruik maakte van het hem bekende en vertrouw-
de recht, het privaatrecht. Zodocnde is het gebruik van het privaatrecht lang/.aam
in bestuursrechtelijke verhoudingen russen de overheid en burgers geslopen. Het
overlaten van een deel van wat feitelijk besruursrechtspraak is (of zou moeten
zijn) aan de burgerlijke rechter bergt het gevaar in zieh, dat deze situatie blijft
bestaan. Indien de conclusie moet zijn dat het gebruik van privaatrecht door de
overheid niet is toegestaan, ligt het voor de hand dat de burgerlijke rechter niet
meer bevoegd zou moeten zijn geschillen tussen de overheid en burgers of tussen
overheden onderling te beoordelen. Een andere vraag, die zieh in die situatie gaat
voordoen, is of de bestuursrechter bij de huidige stand van zaken altijd bevoegd is
die geschillen te beoordelen. Als blijkt dat dit met zo is, zou zieh namelijk
wederom een hiaat in de rechtsbescherming tegen de overheid gaan voordoen, het-
geen uiteraard niet wenselijk is. In veel gevallen zal dit zelfs in strijd zijn met het
internationale recht.' De vragen, die in dit kader aan de orde moeten komen, zijn
dan de volgende. Welke rechtens) moet(en) oordelen over geschillen tussen
burger en overheid? Is (zijn) deze rechtens) hiertoe voldoende gee"quipeerd? Zo
nee, kunnen dan voorstellen worden gedaan waardoor dit wel het gevai wordt?

7. Bijvoorbeeld m tirijd met artikel 6 EVRM.
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Een en ander leidt tot een probleemstelling, die de volgende vragen omvat.
Wanneer mag de overheid onverschuldigd gedane betalingen terugvorderen? Kan
zij hierbij naar huidig recht gebruik maken van de regeling van onverschuldigde
betaling in het BW? Zo ja, is dit gebruik maken van het privaatrecht door de
overheid bij terugvordering en meer in het algemeen gewenst? Welke rechter dient
het overheidsoptreden te beoordelen, zowel bij terugvordering als daarbuiten? Kan
dat ook dc burgerlijke rechter zijn en, zo ja, hoe wenselijk is dat?

Uitgangspunt bij de beantwoording van deze vragen zal het positieve recht zijn. Ik
zal in het twcede deel van het onderzock - de hoofdstukken 6, 7 en 8 - een
beschrijving geven van de stand van zaken op de belangrijkste terreinen wairop
de overheid financieel presterend optreedt. Bekeken zal worden of op deze teirei-
nen specifieke terugvordenngsbepalingen bestaan in de relevante publiekrechtclij-
kc regelingen en zo ja, hoe deze bepalingen emit zien. Hierbij zal tevens aac de
orde komen of de (eventuele) bepalingen voldoen. Ook zal aan de orde komen of
op die specifieke terreinen naar huidig recht nog een rol is weggelegd voor het
privaatrecht en dc burgerlijke rechter bij terugvordering.

In deze hoofdstukken zal tevens aandacht worden besteed aan de historische
ontwikkeling op het desbetreffende terrein. De huidige situatie is immers mede
een gevofg van die historische ontwikkeling en dus slechts goed te begrijpen tegen
de achtergrond van die ontwikkeling. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van
specifieke regelingen, voor het gebruik van privaatrecht bij de terugvordering op
het betreffende terrein als voor de rol die de burgerlijke rechter daarbij speelt. Om
deze historische ontwikkeling op de verschillende te behandelen terreinen in de
juiste context te plaatsen, is het noodzakelijk ook in meer algemene zin de
geschiedenis te beschrijven van het gebruik van privaatrecht door de overheid en
de rol die de burgerlijke rechter in deze heeft gespeeld, alsmede de ontwikkeling
van het bestuursrecht en met name de bestuursrechtspraak. Dit zal gebeuren in het
eerste deel van het onderzoek. Daar zullen ook de theoretische onderbouwingen
aan de orde komen, die in de loop van de tijd zijn gegeven aan het gebruik van
privaatrecht door de overheid. De opvattingen over de (on)mogelijkheden van het
gebruik van privaatrecht door de overheid zijn immers ook van invloed geweest
op de in de loop van de tijd gemaakte keuzes en daarmee op het huidige stelsel.
In dit deel zal tevens blijken in hoeverre keuzes met betrekking tot het gebruik
van privaatrecht door dc overheid en met betrekking tot de competentie van de
burgerlijke rechter, welke in het verleden zijn gemaakt tegen de in die tijd
bestaande specifieke achtergrond, zijn blijven bestaan ondanks het feit, dat die
achtergrond sindsdien is gewijzigd.

In het derde deel zal ik bekijken of het positieve recht met betrekking tot
terugvordering, zoals dat mede historisch is gevormd, voldoet aan de in 1.1.1
weergegeven uitgangspunten, of dus een juiste balans is gevonden tussen de
belangen van de samenleving als geheel en van de (rechts)persoon van wie wordt
teruggevorderd. Hiertoe zal ik beschrijven hoe deze uitgangspunten in concreto
dienen te worden uitgewerkt. Daarbij zal ik ook bekijken of het mogelijk is tot
een algemene, publiekrechtelijke terugvorderingsregeling te komen of dat, gelet op
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de verschillen hissen de afzonderlijke rechtsgebieden, per rechtsgebied of mogchjk
zelfs per regeling afwegingen moeten worden gemaakt, welke tot verschilfende
uitkomsten kunnen leiden. Verder zal in dit deel ook de vraag aan de orde komcn
naar het gebruik van privaatrecht door de overheid in het kader van de tcrugvor-
dehng: mogelijk kan het, maar is het ook wenselijk? Een zelfde vraag kan worden
gesteld met betrekking tot de competentie van de burgerlijke rechter. Als nog
mimte blijkt te bestaan voor het adicren van deze rechter in het kader van de
terugvordering, is dit dan een gewenste toestand? Ten slottc zal in dit deel ook de
ruimere vraag aan de orde komen of de overheid in het algemeen de mogelijkheid
zou moeten hebben om gebruik te maken van het privaatrecht en welke rechter in
het algemeen het overheidsoptreden dient te beoordelen. Ik zal htcrtoc een aantal
hjnen, die ik met betrekking tot terugvordering heb uiteengezet, doortrekken naar
deze algemencre vTagcn. Hierin zit tevens een bepcrking: conelusies op het nicer
algemene terrein zijn niet het gevolg van een alomvattcnd onderzoek op alle
terreinen van het bestuursrecht. Dcsalniettcmin ben ik van mening, dat het
onderzoek naar de terugvordering door de overheid, mede door de inbedding in de
algemene geschiedenis en theorie van het gebruik van privaatrecht door de
overheid en de competentie van de burgerlijke rechter, voldoende aanknopings-
punten biedt om een aantal lijnen vanuit dit beperkte terrein door tc trekken.

1.3 Afbakening

Bij de beantwoording van de zojuist geschetste problecmstelling zal ik een aantal
grenzen in acht nemen. Een van die grenzen vloeit voort uit de probleemstelling
zelf. Ik zal alleen de terugvordering bekijken van betalingen gedaan </oor de
overheid, waarbij het de overheid is die terugvordert. Het spiegelbeeld, onvcr-
schuldigd gedane betalingen aan de overheid, laat ik dus buitcn beschouwing.'

Een tweede begrenzing is dat het onderzoek alleen betalingen betreft, waarbij
de overheid in eerste instantie presterend optreedt. Hierbij kan bijvoorbecld
worden gedacht aan door de overheid gedane uitkeringen, subsidies, ambtenarcn-
salanssen enzovoort. Deze begrenzing betekent dat een groot deel van de onver-
schuldigde betalingen in de sfeer van de belastingen buiten het onderzoek valt.
Indien op dit terrein sprake is van een onverschuldigde betaling door de overheid,
zal dit vaak zijn in de situatie waarin de belastingplichtige in eerste instantie te
veel heeft betaald en dit te veel betaalde vervolgens terugkrijgt. Wanneer blijkt
dat deze teruggave (deels) ten onrechte is geschied, kan zieh de vraag naar
terugvordering door de overheid voordoen. In dit geval treedt de overheid niet in
eerste instantie presterend op. Ook ovengens blijft het belastingrecht buiten
beschouwing. Het kent zulke specifieke uitgangspunten, dat het moeilijk is vanuit
dit terrein algemenere conelusies te trekken. • . • < . - • •

8. In zijn disscrtaoe en een artikel in het NJB gaat M.W. Scheltema op diverse plaatien wel m op
de onverschuldigde betaling aan de overheid, zie Scheltema (1997) en Scheltema (1998).
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Verdcr zal ik in dit onderzoek alleen de terugvordering van betalingen bekijken,
die zijn verricht op grond van een eenzijdige rechtshandeling, waarbij deze
rechtshandeling vaak een besluit is. Deze beperking betekent dat terugvordering
van betalingen verricht in het kader van een overeenkomst als zodanig niet in dit
onderzoek worden betrokken. Verder beperk ik mij tot betalingen, die als defini-
tief bedoeld zijn. Het is zo, dat vele publiekrechtelijke regelingen, op grond
waarvan een betrokkene een financiSle aanspraak kan krijgen jegens de overheid,
de mogelijkheid kennen om in afwachting van de definitieve vaststelling van de
aanspraak een voorschot toe te kennen en te betalen. De reden hiervoor is dat de
betrokkene vaak in een bepaalde mate financieel afhankelijk is van de bijdrage
van de overheid, terwijl het vaststellen van de aanspraak veelal enige tijd vergt
aan de kant van het bestuursorgaan. In de tussentijd kan dan een voorschot
worden toegekend en betaald. Indien de vervolgcns toegekende aanspraak lager is
dan het betaalde voorschot, of indien blijkt dat de betrokkene in het geheel geen
aanspraak geldend kan maken, zal de overheid dit voorschot willen terugvorderen.
De terugvordering van deze voorschotten zal niet aan de orde komen. Het gaat
dan immers niet om als definitief bedoelde betalingen. Bepaalde aspecten die bij
terugvordering van als definitief bedoelde betalingen spelen, zullcn bij terugvorde-
ring van voorschotten minder van belang zijn. Terugvordering van voorschotten
zal in het algemeen op korte termijn plaatsvinden, terwijl de betrokkene weet dat
er nog geen sprake is van een definitieve toekenning. Overigens wil dit niet
zeggen dat bij terugvordering van voorschotten niet mogelijk dezelfde regels
kunnen worden toegepast als bij terugvordering van wel als definitief bedoelde
betalingen; dit heb ik - zoals gezegd - niet in het onderzoek betrokken.

Ten slotte zal ik alleen betalingen in geld bekijken. In het normale spraakge-
bruik wordt met de woorden betalen en betaling vrijwel altijd gedoeld op betalin-
gen in geld. Juridisch gezien zijn deze begrippen niet hiertoe beperkt. Zo omvat-
ten zij bijvoorbeeld ook het geven van zaken of het verrichten van diensten.' Het
door de overheid ter beschikking stellen van een gebouw of een terrein als vorm
van subsidie kan ook een betaling zijn. Als achteraf blijkt dat dit ter beschikking
stellen, deze betaling dus, ten onrechte is geschied omdat er geen rechtsgrond
bestond voor deze betaling, kan zieh de vraag voordoen of de overheid deze
betaling kan 'terugvorderen', bijvoorbeeld door een waardevergoeding te vra-
gen.'° Deze vraag zal ik dus buiten beschouwing laten. . . . ..

Momenteel wordt bij het rechtswetenschappelijk onderzoek vaak gebruik gemaakt
van rechtsvergelijking. Het kan voor een beter begrip van het eigen stelsel nuttig
blijken een blik over de grenzen te werpen. Daarbij speelt mee dat, zeker in
Europa, de meeste landen een soortgelijke economische, politieke en sociale
ontwikkeling hebben doorgemaakt, zodat kan worden geleerd van elkaars juridi-
sche oplossingen voor gesignaleerde problemen. Toch heb ik ervoor gekozen mij

9. Rank (1996), blz. 142-143 en Schelteina (1997), btz. 30.
10. Vgl. artikel 6:210 lid 2 BW.
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te beperkcn tot het Nederlands recht De reden hiervoor is een praktische. Juist op
het terrein van het bestuursrecht bestaan in Europa (en daarfouiten) grote verschil-
len. Dit komt mede doordat het bestuursrecht in de verschillcnde landen nooit een
gemeenschappehjke 'voorouder' heeft gehad, zoals dat wel het geval was bij het
pnvaatrecht Daamaast is het zo, dat het bestuursrecht zieh in de verschillcnde
landen op uiteenlopende wijzen heeft ontwikkeld. Zo heb ik in 1.1.2 aangegeven,
dat een belangnjke factor bij het toepassen van privaatrecht, ook in verhoudingen
waarbij de overheid betrokken is, is geweest het ontbrcken van een bestuursrech-
ter, die de burger rechtsbescherming kon bieden. Dit leidde ertoe, dat de burgerlij-
ke rechter deze taak op zieh is gaan nemen en contlicten is gaan oplossen met
behulp van het hem bekende recht, het pnvaatrecht dus. In Franknjk daarentegen
is de administrative rechtspraak wel in een vroeg stadium van de grond geko-
men." Daar heeft de situatie met betrekking tot het gebniik van pnvaatrecht
door de overheid een geheel andere ontwikkeling doorgemaakt. Het vergelijkcn
van de situatie met betrekking tot terugvordenng in Nederland en Franknjk vergt
dus een vergelijking van het hele publiekrechtelijk stelsel en de geschiedenis
ervan, evenals vergelijking van de verhouding tussen pnvaatrecht en publiekrccht.
Hetzelfde geldt voor de vergelijking met Duitsland of Groot-BrittanniC. Bovendien
is het de vraag of regels afkomstig uit een ander stelsel bruikbaar zijn in de
Nederlandse situatie, mede gelet op de grote verschillen. Het onder/oek zou te
omvangnjk worden als de vragen, die ik wil beantwoorden, tevens rechtsvergelij-
kend aan de orde zouden komen. Om deze reden heb ik hier van afgezien.

Bij terugvordenng kan voorts het communautaire recht een rol speien. Dit zal
vooral het geval zijn bij subsidies. Door lidstaten aan ondememingen verstrekte
subsidies kunnen namelijk onder de regeling van staatssteun als bedoeld in artikel
87 EG-verdrag vallen. In dat geval bepaalt het Europese recht (medc) de regels
die gelden bij de vraag of en hoe moet worden teruggevorderd. Daamaast is het
zo, dat ook de EU subsidies verstrekt. In dat geval wordt gesproken van commu-
nautaire steunveriening. De lidstaten fungeren in dat geval als intermcdiair.
Uiteraard kunnen ook deze subsidies ten onrechte worden verstrekt of betaald.
Ook dan wordt de terugvordenng grotendeels beheerst door regels van Europces
recht, zij het dat hier duidelijke invloeden zijn van het nationale recht. Ik laat ook
deze 'Europese terugvordenngsregels' buiten beschouwing; ik heb hier eerder een
artikel aan gewijd en volsta met hiernaar te verwijzen.'*

1 . 4 P l a n v a n a a n p a k --• --•••-'• -'• • • •' •*•• < ; » ; • » -

Een belanghjk deel van de wijze van behandeling die in hei onderzoek wordt
gevolgd, heb ik reeds uiteengezet in 1.2. Het onderzoek is opgesplitst in drie
delen. Het eerste deel, bestaande uit de hoofdstukken 2 tot en met 5, bevat meer

11. Zie hierovCT Verheij (1994). blz 8-11.
12. Bollen (1999). Zie ook Luj» (2000).
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algemene historische en theoretische uiteenzettingen met betrekking tot de
rechtsbescherming tegen de overheid, de ontwikkeling van het bestuursrecht en het
gebruik van pnvaatrecht door de overheid. Hoofdstuk 2 is gewijd aan de geschie-
dcnis van de rechtsbescherming tegen de overheid door de burgerlijke rechter en
de invloed hiervan op het gebruik van pnvaatrecht door de overheid. In hoofdstuk
3 wordt de ontwikkeling van het bestuursrecht en de administratieve rechtspratk
behandeld. Hoofdstuk 4 is gewijd aan een aantal problemen, dat zieh heeft
voorgedaan bij de afbakening van de bevoegdheid van de ene rechter ten opzichte
van de andere. Door de in de hoofdstukken 2 en 3 geschetste ontwikkelingen is
het namelijk mogelijk, dat in bepaalde gevallen zowel de bestuursrechter als de
burgerlijke rechter bevoegd is te oordelen over een geschil tussen de overheid tn
een burger of (privaatrcchtelijk) rechtspersoon. Het gebruik van pnvaatrecht door
de overheid en de vraag, of dit gebruik is toegestaan of niet, heeft geleid tot de
nodige wetenschappelijke beschouwingen. In verband hiermee is een aantal theo-
riefn ontwikkeld, welke in hoofdstuk S worden behandeld.

In het tweede deel, de hoofdstukken 6 tot en met 8, worden de belangrijkste
rechtsgebieden behandeld waarop de overheid financieel presterend optreedt en
waarbij de terugvordering dus van belang is. Het betreff de sociale zekerheid
(hoo/ÜSfüJc 6), het amfeferiäfefifecht (hoofdstuk 7) en het subsidie- en sociaal-
economisch recht (hoofdstuk 8). In deze hoofdstukken worden de historische ont-
wikkelingen op de betreffende terreinen geschetst en wordt bekeken in hoeverre
op die terreinen wettelijke regelingen bestaan, in hoeverre die regelingen bepalin-
gen bevatten met betrekking tot terugvordering, en hoe die bepalingen eruit zien.
In deze hoofdstukken wordt dus het positieve recht beschreven en geanalyseerd.
Hierbij zal op specifieke punten ook kritiek worden geleverd op de bestaande
regelingen en jurisprudentie. Verder wordt bekeken hoe de op die terreinen be-
voegde bestuursrechters omgaan met terugvordering en of er bij (geschillen over)
terugvordering eventueel ruimte is voor de burgerlijke rechter of toepassing van
het burgerlijk recht.

Het derde deel bestaat uit de hoofdstukken 9 tot en met 12. Hierin zal ik een
antwoord geven op de in 1.2 gestelde vragen. In hoofdstuk 10 wordt bekeken of
de bevoegdheid tot terugvordering wettelijk moet worden geregeld en zo ja, aan
welke vereisten deze regeling moet voldoen. In dit hoofdstuk komt dus de
publiekrechtelijke weg bij terugvordering aan de orde. In hoofdstuk 11 wordt ver-
volgens de vraag behandeld of bij terugvordering mogelijk ook de privaatrechtelij-
ke weg openstaat voor de overheid. Verder zal ik in dit hoofdstuk bekijken of de
conclusies die zijn getrokken met betrekking tot het gebruik van privaatrecht bij
terugvordering, mogelijk ook een ruimere gelding hebben. Hoofdstuk 12 bevat het
antwoord op de vraag, welke rechter rechtsbescherming tegen de overheid moet
bieden, zowel bij terugvordering als daarbuiten. In de hoofdstukken 10 tot en met
12 zal het positieve recht kritisch worden bekeken. Als opmaat naar deze hoofd-
stukken wordt in hoofdstuk 9 een belangrijke recente wijziging in de jurispruden-
tie van de bestuursrechters behandeld, waarbij deze rechters publiekrechtelijke
bevoegdheden aannemen, waarvoor geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag be-
staat in het publiekrecht. Een aantal rechters leidt deze bevoegdheid af uit alge-
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mcne rechtsbeginselen." Dczc jurispnidentie betreft ondcr meer dc tenigvorde-
ring. Aan de hand van deze jurispnidentie zal ik in dat hoofdstuk ook mijn eigen
standpunt behandelen met betrekking tot een aantal publiekrechtelijke beginselen
die van belang zijn bij de terugvordering, zoals het legaliteitsbeginsel.

Het onderzoek wordt afgesloten met een samenvatting van de bevindingen.

1.5 Terugvordering en onverschuldigde betaling , . * .<»

7.5./

Het onderzoek hceft betrekking op de terugvordering door de overhcid, waarbij
ondcr meer de vraag aan de orde komt of daarbij gebruik mag worden gemaakt
van de regeling betreffende onverschuldigde betaling in het BW. In dcze paragraaf
zal ik kort aangeven wat moet worden verstaan onder de begrippen terugvordering
en onverschuldigde betaling. De regeling van onverschuldigde betaling in het
privaatrecht is neergelegd in het BW; ik zal de hoofdlijnen van deze regeling kort
bekijken in 1.5.2. Het bestuursrecht kent geen algemene regeling met betrekking
tot terugvordering of onverschuldigde betaling; in zoverre wijkt het dus af van het
privaatrecht. Wei kan in het bestuursrecht een aantal stappen worden onderschei-
den, die (afhankelijk van de concrete situatie) bij terugvordering aan dc orde
kunnen en veelal ook zullen komen. Deze stappen worden in deze paragraaf kort
besproken. Hierbij wordt slechts een algemene 'mal' gegeven; sommige wetten,
regelingen en rechtsgebieden bevatten afwijkingen en nuanceringen, welke hier
buiten beschouwing blijven. Waar nodig zullen zij later in het onderzoek aan de
orde komen.

Het onderzoek rieht zieh, wat de bestuursrechtelijke weg betreft, op terugvor-
dering van betalingen, vemcht op basis van een eenzijdige, publiekrechtelijke
rechtshandeling, of althans waarbij ervan werd uitgegaan (door een of beide partij-
en) dat deze betaling werd verncht op basis van een dergelijke rechtshandeling.
Normaliter is deze rechtshandeling een besluit, en wel naar de aard een beschik-
king. In het (publiekrechtelijke) traject dat uiteindelijk tot de terugvordering leidt,
kunnen de volgende stappen worden onderscheiden: de aanvraag, het toekennings-
besluit, de betaling, de intrekking van het tockenningsbesluit door het intrek-
kingsbesluit, het terugvorderingsbesluit, het invorderingsbesluit en ten slotte de
executie.

Een beschikking wordt veelal genomen, nadat de bclanghebbende daartoe een
aanvraag heeft ingediend. Bij deze aanvraag zal hij meestal bepaalde inlichtingen
moeten geven. Het besluit waarbij positief op het gevraagde wordt beschikt, is het
toekenningsbesluit. Dit besluit vormt de rechtsgrond voor de betaling. Wordt

13. lie spreek van een recent« wijziging. hoewel dit niet voor alle bestuursrechterj juilt it. Zo zal in
hoofdstuk 7 blijken, dat bijvoorbeeld de CRvB als ambtenarenrechteT deze construct» reeds m de
jaren vijftig van de twintigste eeuw loepaste.
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vervolgens confonn dit besluit uitbetaald, dan kan deze betaling niet zonder meer
ongedaan worden gemaakt als blijkt dat ten onrechte is betaald. Voor deze ongc-
daanmaking, de terugvordering, is namelijk vereist dat de rechtsgrond voor de
betaling ontbreekt." Dit betekent dat als achteraf blijkt dat ten onrechte is
betaald omdat ten onrechte is toegekend, de rechtsgrond met terugwerkende kracht
aan de betaling moet ontvallen, wil kunnen worden teruggevorderd. Hiertoe moet
de toekenningsbeschikking met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Dit
gcbcurt door het intrekkingsbesluit. Als een intrekkingsbesluit is genomen, dan is
daarmee slechts de rechtsgrond aan de betaling ontvallen. De betaling heeft dan
zonder rechtsgrond, onverschuldigd, plaatsgevonden. Hetzelfde is ook het geval bij
een betaling die niet conform een toekenningsbesluit is gedaan. Hierbij kan bij-
voorbeeld worden gedacht aan de situatie dat meer is uitbetaald dan werd toege-
kend. Een intrekkingsbesluit is in dat geval niet nodig.

Het feit dat geen rechtsgrond (meer) bestaat voor de betaling en dat deze dus
onverschuldigd is gedaan, betekent nog niet dat ook daadwerkelijk kan worden
teruggevorderd. Hiertoe moet het bestuursorgaan allereerst een terugvorderingsbe-
sluit nemen: een besluit waarin het bestuursorgaan aangeeft dat het tot terugvorde-
ring zal overgaan. Aangenomen wordt dat door dit terugvordenngsbesluit de (te-
rug)betalingsverplichting, de rechtsvordering, ontstaat. Vervolgens moet het
bestuursorgaan nog aangeven op welke wijze de terugvordering ten uitvoer zal
worden gelegd, hoe het het onverschuldigd betaalde zal gaan invorderen. Hiertoe
moet een invorderingsbesluit worden genomen." Weigert de betrokkene vervol-
gens te betalen, dan kan het bestuursorgaan niet zonder meer tot executie over-
gaan; hiervoor dient het over een executoriale titel te beschikken. De hoofdregel is
dat het hiervoor naar de burgerlijke rechter zal moeten gaan, maar de uitzonderin-
gen hierop worden steeds talrijker. Ten slotte zal met de (terug)betaling het
terugvorderingstraject worden afgesloten.

Zoals is gebleken, is het niet zo dat altijd alle beschreven stappen moeten
worden gevolgd. Als bijvoorbeeld het toekenningsbesluit correct is, maar een fout
is gemaakt bij de daarop volgende betaling - er is meer betaald dan was toege-
kend -, dan hoeft geen intrekkingsbesluit te worden genomen. Executie is bijvoor-
beeld niet nodig indien de betrokkene direct en vrijwillig terugbetaalt.

Het bestuursorgaan mag niet zonder meer overgaan tot intrekking van het toeken-
ningsbesluit. Dit geldt ook wanneer in eerste instantie ten onrechte is toegekend,
wanneer het toekenningsbesluit dus onjuist is. Verder is het zo dat wanneer wel
kan worden ingetrokken en teruggevorderd, de bevoegdheid daartoe zal moeten
worden begrensd. In beide gevallen zullen de algemene beginselen van behoorlijk

14. Uiteraard kunnen parnjen anders afspreken, de ontvanger van een betaling kan vnjwillig terug-
betalen, ondanks het feit dat de rechtsgrond voor die betaling formed nog steeds bestaat

15. In een voorkomend geval moeten dus een intrekkingsbesluit, een tenigvorderingsbesluit en een
hworderingsbcsluil worden genomen. Dit wil niet zeggen dat deze besluiten afzonderhjk moeten
worden genomen; zij kunnen ook in een besluit worden vervaL . . .
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bestuur een rol spelen, met name het rechtszekerheids- en het vertrouwensbegin-
sel. Dczc beginselen zullcn dan ook ten grondslag moeten liggen aan een eventue-
le wettelijke regeling. Hoe de precieze uitwerking van deze beginselen dient te
luiden, zal in het vervolg van dit onderzoek uitgebreid aan de orde komen. Hier
volsta ik met kort aan te geven wat tk onder deze beginselen versta en waar en in
welke omstandigheden zij aan de orde komen. Het rechtszekerheidsbeginsel is
ovengens met alleen een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, maar het is
een algemeen rechtsbeginsel, dat in het bestuursrecht een specifiekc uitwerking
knjgt.

Bij de vraag of het toekenningsbesluit kan worden ingetrokken en of het
onverschuldigd betaalde kan worden teruggevorderd, spcclt het vertrouwensbegin-
sel een belangnjke rol. Het gaat dan om dc vraag of dc betrokkene er gcrechtvaar-
digd op mocht vertrouwen dat het toekenningsbesluit of de betaling correct was.
In de jurisprudents wordt in dit verband nogal eens gesproken over 'de rechtsze-
kerheid waarop de betrokkene aanspraak heeft','" tcrwijl in de literatuur in dit
verband ook wel wordt gesproken van het materitle rechtszekerheidsbeginsel."
Wat de gevolgen zijn van het (al dan niet ontbreken van dat) vertrouwen komt
later uitgebreid aan de orde. Als vervolgens blijkt dat het vertrouwensbeginsel nict
aan intrekking of terugvordering in de weg Staat, betekent dit niet dat het onver-
schuldigd betaalde onbeperkt kan worden teruggevorderd. Mede gelet op de belan-
gen van de betrokkene zal er een begrenzing in de tijd moeten plaatsvinden. Hier-
bij speelt het rechtszekerheidsbeginsel een rol; op een bepaald moment dient
duidelijkheid te worden verkregen over de positie van partijen, zeker waar een der
partijen in een afhankelijke positie verkeert." Dit beginsel ligt onder andere ook
ten grondslag aan de verjaringstermijnen uit het BW." Ook de gevolgen van het
rechtszekerheidsbeginsel bij terugvordering zal ik hiema in dit onderzoek uitge-
breid uitwerken.

Ik heb reeds aangegeven dat het geschetste beeld slechts een algemene indruk
beoogt te geven van het terugvorderingstraject. Het is gebaseerd op de huidige
opvattingen van hoe dit traject emit dient te zien. Op tal van tcrrcinen hebben de
wetgever en de rechter de beschreven stappen inmiddels 'voorgeschreven': de

16. Zie de jurisprudent* aangehaald bij Vtn Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1999), biz 367, die
deze jurisprudence, naar mtjn mening dus terecht, besprcken bij de behandeling van het vertrou-
wensbeginsel. Ovengens liggen het vertrouwensbeginsel en het (materiele) rechtszekerheidibegin-
sel erg dicht bij elkaar; het zijn dan ook keerzijden van dezelfde medaille. 'Waar de cue kam in
de andere overgaat, is niet altnd scherp aan te geven', aldus Van Wijk/Konnnenbelt & Van Male
(1999), biz. 355.

17. Zie bijvoorbeeld De Haan/Drupsteen/Femhout I (2001), biz. 137, 138 en 142-144. Zie over het
gebruik van de termen 'vertrouwensbeginsel' en 'rechtszekerheidsbegmsel' uitgebreider 7.2.4.2.

18. Vgl. de memone van toelichong op de subsidietitel in de Awb, PG Awb III, biz 247 en 254-
255 Zie ook CRvB 26 apnl 1990. AB 1991, 157. mnt HH. TAR 1990, 138 Deze uitspraak
komt in 7.2.4.2 verder aan de orde.

19. Zie onder meer Asser-Hartkamp I (2000), biz 585 en ICoopmarm (1993), biz. 5.
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wetgever in meer recente wetten," de rechter op die terreinen waar recente
wetgeving ontbreekt." Oit zal blijken in de hoofdstukken 6 tot en met 8.

. • • > , ' , ' • * ; ; • ! ; • _ \ J u - ••' •

7.5.2

De (privaatrechtelijke) regeling met betrekking tot onverschuldigde betaling s
neergelegd in de artikelen 6:203 tot en met 6:211 BW. In deze paragraaf zal ik de
hoofdlijnen van deze regeling beschrijven. Deze regeling betreft de tenigvordering
van alle onverschuldigd verrichte prestaties. Gelet op de hiervoor gegeven bepei-
king van dit onderzoek tot betalingen van geld, zal ik mij hierna beperken tot ds
regels die op die betalingen van toepassing zijn.

Artikel 6:203 lid 1 gee ft de algemene regel: "Degene die een ander zonder
rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onver-
schuldigd betaald terug te vorderen'. Het tweede lid voegt daaraan toe: 'Betreff de
onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave vai
een gchjk bedrag'. Wanneer ontbreekt een rechtsgrond? Onder rechtsgrond moet
worden verstaan een rechtsfeit, dat aanleiding heeft gegeven tot het verrichten vai
de prestatie. Grofweg kunnen dan twee catcgoneen worden onderscheiden waarbij
<fe rec&ttgrorrcf onfbrccAt: er is nooit een rechtsgrond geweest voor deze betaling
en er is op het moment van betaling wel een rechtsgrond, maar deze wordt later
met terugwerkende kracht vernietigd." In het eerste geval kan het zo zijn dat er
nooit een schuld is geweest: men betaalt per vergissing aan iemand aan wie niet
hoe ft te worden betaald. Het kan ook zo zijn dat er wel een schuld is geweest,
maar dat deze al is betaald. Wordt dan een tweede keer betaald, dan is er voor die
betaling nooit een rechtsgrond geweest. Hetzelfde doet zieh voor als na de
ontbinding van een wederkerige overeenkomst alsnog wordt betaald of als de
rechtshandeling op grond waarvan is betaald, nietig is, bijvoorbeeld wegens strijd
met de goede zeden."

Bij de tweede categorie - er is op het moment van betaling wel een rechts-
grond, maar deze wordt later vernietigd - is er een geldige verbintenis, en dus
rechtsgrond, geweest, maar deze is later met terugwerkende kracht aan de betaling
ontvallen. Zo kan de verbintenis bijvoorbeeld tot stand zijn gekomen onder
invloed van een wilsgebrek.^ Deze verbintenis is dan geldig tot het moment dat
zij wordt vernietigd. Deze vernietiging heeft terugwerkende kracht, zodat achteraf
alsnog de rechtsgrond aan de betaling komt te ontvallen." Dit is overigens bij
ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens tekortschieten anders.

20. Onder meer in de socialezekerheidswetten zoals in 19% gewijzigd door de Wet boeten, maatre-
gelcn en temg- en invordenng sociale zekerheid, en in de subsidiebtel in de Awb.

21. Bijvoorbeeld het ambtenarenrecht.
22. Asser-Hartkamp III (1998), biz. 310-314 gee ft een verdere onderverdelmg. -
23. Zie artikel 3:40 lid 1 BW.
24. Zie de artikelen 3:44 en 6:228 BW.
25. Zie artikel 3:53 lid 1 BW: 'De vemietiging werkt terug tot het bjdsüp waarop de rechtshandeling

is verricht'. , , . . . . . . , - • -
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Onder het huidige recht is het namelijk zo, dat dc ontbinding geen terugwerkende
kracht heeft.** Artikel 6:271 bepaalt dan ook uitdrukkchjk dat de rechtsgrond
voor reeds nagekomen verfointenissen in stand blijft. Wei ontstaan wat dcze reeds
nagekomen prestatics betreft zogenaamde ongedaanmakingsverbintemssen, die
verplichten tot het 'terugdraaien' van die reeds verrichte prestatics. Prestaties
verlieht na dc ontbinding ontberen, zoals gezegd, wel een rechtsgrond; zij kunnen
dan ook worden teruggevorderd als zijnde onverschuldigd betaald.

Is aan de vereisten voor een vordenng uit onverschuldigde betaling voldaan,
dan is het rechtsgevolg dat een verbintcnis tot ongedaanmaking ontstaat, en wel
op het moment dat de onverschuldigde betaling plaatsvindt. Wordt deze verbinte-
nis niet nagekomen, dan zijn de algemenc regels met betrekking tot het niet
nakomen van een verbintenis van toepassing, zij het dat de afdcling over onver-
schuldigde betaling specifieke bepalingen bevat, die als /egej 3/>ecia/&? boven de
algemene bepalingen gaan. Daar deze bepalingen vrijwel uttsluitend zien op
situaties waann geen sprake is van betaling van een geldsom, niaar van een andere
prestatie, laat ik deze hier verder onbesproken. /v-*n •-.

Artikel 3:309 BW gecft dc verjaringstermijn van de rechtsvordering uit
onverschuldigde betaling: deze rechtsvordering 'verjaart door vcrloop van vijf
jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldeiser met zowel
het bestaan van zijn vordenng als met dc persoon van dc ontvangcr is bekend
geworden en in ieder geval twintig jaren nadat de vordenng is ontstaan'. Zoals
gezegd ontstaat de vordenng op het moment van betaling. Op dat moment gaat
ook de twintigjarentermijn lopen. De vijfjarentermijn begint wanneer de betaler
ook daadwerkelijk weet dat onverschuldigd is betaald, en aan wie. Dit kan op een
later tijdstip zijn. Als bijvoorbeeld onder invloed van dwaling een overeenkomst
wordt aangegaan die later wordt vernietigd, dan zal de vordenng uit onverschul-
digde betaling ontstaan op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. Op
dat moment begint dus de termijn van twintig jaren te lopen. Uiteraard zal hier
vaak sprake zijn van een juridische fictie, vandaar de tweede termijn van vijf
jaren. De schuldeiser zal immers pas met het bestaan van de vordering bekend
worden op het moment van de vemietiging; deze vemietiging leidt - weliswaar
met terugwerkende kracht tot een eerder moment, namelijk het tijdstip van het
sluiten van de overeenkomst - tot het ontstaan van de vordering uit onverschuldig-
de betaling en op dat moment zal de termijn van vijf jaren aanvangen."

7.5.5

Deze beschhjving van het terugvorderingstraject in het bestuursrecht en het
privaatrecht laat zowel overeenkomsten als verschillen zien. Ik zal er een aantal
uitlichten en kort bespreken. De belangnjkste overeenkomst is, dat in beide

26. Artikel 6:269 BW.
27 Zo ook Scheitern« (1997), biz. 136, noot 25. Vgl PG Bock 3 BW, biz. 922-923, AMer-Hvt-

kunp I (2000), biz. 601 en Koopmann (1993), biz. 58.
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gevallen onverschuldigd moet zijn betaald, alvorens kan worden teruggev>rderd;
de rechtsgrond voor de betaling moet ontbreken. Daarbij kan het zo zijn dat er
nooit een rechtsgrond is geweest voor de betaling - het bestuursorgaan heet meer
betaald dan waarop de betrokkene recht had op grond van het toekenningSKsluit,
de rechtshandeling waarop de betaling is gegrond, is nietig of er is betaalcterwijl
er geen schuld bestond - of dat de rechtsgrond achterafmet terugwerkend< kracht
aan de betaling is ontvallen - het toekenningsbesluit is met terugwerkendt kracht
ingetrokken, de rechtshandeling is met terugwerkende kracht vernietigt. Een
andere overeenkomst is dat zowel in het bestuursrecht als in het privaatt-cht de
mogclijkheid tot het terugvorderen van onverschuldigde betalingen in detijd is
begrensd. De uitwerking hiervan is echter verschillend. In het BW is een stecifie-
ke regeling met betrekking tot verjaringstermijnen bij onverschuldigde letaling
opgenomen, welke toepasselijk is op alle vordenngen, gegrond op de regelng van
onverschuldigde betaling in het BW. Een dergelijke uniforme termijn betaat in
het bestuursrecht niet; verschallende regelingen kennen verschillende teru;vorde-
ringstermijnen, tcrwijl de rechters de mogelijkheid tot tenigvordering in de tijd
hebben begrensd op die terreinen. waarop jjeen wettelijke termijnen bestoiden of

bestaan.

Er bestaan ook verschillen tussen de (regeling betreffende) tenigvordering in
het privaatrecht en het bestuursrecht. Een belangrijk verschil is dat wanneer
eenmaal onverschuldigd is betaald, wanneer de rechtsgrond ontbreekt, de betaler
in het privaatrecht gerechtigd is het onverschuldigde terug te vorderen zonder dat
aan verdere formele vereisten moet worden voldaan. In het publiekrecht is het
enkele ontbreken van een rechtsgrond niet voldoende om tot tenigvordering over
te gaan. Er moet eerst nog een terugvorderings- en een invorderingsbesluit worden
genomen. Voorts is het zo, dat in het privaatrecht de omstandigheden waaronder
onverschuldigd is betaald er in beginsel niet toe doen. In het bestuursrecht is dit
vaak anders. Als bijvoorbeeld een werkgever te veel loon betaald aan een werkne-
mer, dan kan hij dit terugvorderen als zijnde onverschuldigd betaald. De vraag of
de werknemer wist of behoorde te weten dat te veel werd betaald, doet in het
algemeen niet ter zake. Als de overheid een werknemer - een ambtenaar - te veel
betaald, wordt de vraag of de ambtenaar wist of behoorde te weten dat te veel
werd betaald, wel relevant. Het vertrouwensbeginsel kan aan de tenigvordering in
de weg staan. Meer in het algemeen kan worden gesteld dat de algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur een prominente rol speien in het bestuursrecht. In het
privaatrecht kan weliswaar de redelijkheid en billijkheid een vergelijkbare rol
speien, dit correctiemechanisme dient echter terughoudend te worden toegepast.**

28. Vgi.Asser-Hwttamnpil 12001), Wz.3»5.
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onverschuldigde betaling in het BW. Een dergelijke uniforme termijn bestaat in
het bestuursrecht niet; verschillende regelingen kennen verschillende terugvorde-
ringstermijnen, terwijl de rechters de mogelijkheid tot terugvordering in de tijd
hebben begrensd op die terreinen, waarop geen wettelijke termijnen bestonden of
bestaan.

Er bestaan ook verschillen tussen de (regeling betreffende) terugvordering in
het privaatrecht en het bestuursrecht. Een belangrijk verschil is dat wannecr
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in het privaatrecht gerechtigd is het onverschuldigde terug te vorderen zonder dat
aan verdere formele vereisten moet worden voldaan. In het publiekrecht is het
enkele ontbreken van een rechtsgrond niet voldoende om tot terugvordering over
te gaan. Er moet eerst nog een terugvorderings- en een invorderingsbesluit worden
genomen. Voorts is het zo, dat in het privaatrecht de omstandigheden waaronder
onverschuidigd is betaald er in beginsel niet toe doen. In het bestuursrecht is dit
vaak anders. Als bijvoorbeeld een werkgever te veel loon betaald aan een werkne-
mer, dan kan hij dit terugvorderen als zijnde onverschuidigd betaald. De vraag of
de werknemer wist of behoorde te weten dat te veel werd betaald, doet in het
algemeen niet ter zake. Als de overheid een werknemer - een ambtenaar - te veel
betaald, wordt de vraag of de ambtenaar wist of behoorde te weten dat te veel
werd betaald, wel relevant. Het verfrouwensbeginsel kan aan de terugvordering in
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28. Vgl. AssCT-Hirtkimp II (2001), biz. 315.
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1.6 Burgerlijke rechteren bestuursrechter

Een van dc vragcn, die in dit onderzoek aan de orde komt, is welke rechter
rechtsbescherming moct bieden tegen dc overhcid. In verband daarmee zal ik hier
kort beschrijven wat in theone de bclangnjkste karakteristieken zijn van zowel de
bestuursrechtelijkc als de civielrechtclijke rechtsgang. Twee uitgangspunten vallen
op. De civielrechtclijke rcchtsgang is vooral gericht op het bcstcchten van
geschillen. Uiteraard is dit bij de bcstuursrechtehjke rcchtsgang ook dc bcdocling,
maar daar spelen nog andere aspecten ecn rol. Zo was controlc van het bcstuur in
het verleden cen bclangnjke factor om voor de burger de weg naar de bestuurs-
rechter open te stellen, terwijl tegenwoordig vooral rechtsbescherming tegen de
overheid aan de bestuursrechtspraak ten grondslag ligt." Uit dczc punten kan
ook een tweede uitgangspunt worden algcleid: in het burgerlijk proccs wordt
uitgegaan van de gelijkheid van partijen; in het bestuursproccsrecht daarentegen
van de ongehjkheid. Hocwel op dezc twee uitgangspunten nogal wat af tc dmgen
valt, zekcr tegenwoordig, zijn zij mijns inziens bepalend voor dc vcrschillcn
tussen beide rechtsgangen en de beginselen die eraan ten grondslag Hggcn. ik zal
nu kort deze beginselen bespreken.

Over de beginseien van bestuursprocesrecht is in 1978 door Van Galen en Van
Maarseveen gepreadviseerd voor de VAR.'° Een groot deel van de door hen be-
schreven beginselen is terug te voeren op de ongelijkheid van partijen. Binnen het
bestuursprocesrecht is altijd een van de partijen de overheid. Er is dan ook vaak
sprake van ongehjkheid tussen partijen in zowel ftnanciele, sociale als juridische
zin. Naar mijn mening is de ongelijkheidscompensatiedan ook het leidende begin-
sel. Het trachten deze ongelijkheid op te heffen heeft onder meer geleid tot een
iaagdrempelige toegang tot de procedure en tot een actieve rol van de rechter. De
laagdrempeligheid komt onder meer tot uiting in het beginsel van procesmondig-
heid, dat meebrengt dat verpiichte rcchtsbijstand niet bestaat, partijen mögen dut
zelf procederen, en het beginse! van kosteloosheid, dat inhoudt dat de Staat buiten
griffierechten geen andere hefFingen vraagt en dat de extra kosten, waarbij kan
worden gedacht aan kosten van getuigen of deskundigen, ten laste van de Staat

29. In de Awb heeft de wetgever gekozen voor de fechtsbeschermingsfunctJe als primatre doeittel-
Img van het bestuursprocesrecht, handhaung van het objectteve bestuursrecht, dc controlefunctie
dus. is dan ook met langer een zelfstandig doe], zodat 'die kenmerken van de bestaande
regeimgen van bestuursprocesrecht die uitsiuitend dienstbaar kunnen zijn aan het verwezenlijkcn
van de doelsteiltng van het handhaven van het objecüeve publieltrecht' in de Awb niet terugke-
ren. Hiennee is overigens niet gezegd, aldus de memone van toelichtmg, dat het handhaven van
het objecueve bestuursrecht m het geheel geen rol meer ipeelt, zie PG Awb II, biz. 174. Zie ook
Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1999), biz. 569.

30. Van Galen/Van Maarseveen <1978).
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29. In de Awb heeft de wetgever gekozen voor de rechlsbeschermingsfunctie als pnmaire doclslel-
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? van de doelstclling van het handhaven van het objectieve publiekrecht' in de Awb met terugke-
ren. Hiermee is ovengens met gezegd, aldus de memone van toelichtmg, dat het handhaven van
het objectieve bestuursrecht m het geheel geen rol meer speelt, zie PC Awb U, Mi. 174. Zie ook
Van Wij k/Konijnenbelt & Van Male (1999), blz. 569. ~ M « *£• Ui sf» Ar':*

30 Van Galen/Van Maarseveen (1978). _ '*< , 4 4
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komen." Dc acticvc rol van de rechter is terug te vinden in het inquisitoire
bcginscl. Als eenmaal een procedure is aangebracht dan heeft de rechter de
touwtjes in handen: hij is dommus /if«. Dit blijkt ook uit het vrij-bewijsbeginsel:
hij bepaalt wie wat moet bewijzen en hij waardeert zelfstandig het geleverde
bcwijs, hij kan getuigen of deskundigen oproepen enzovoort. Het beginsel van de
proccsmondigheid kan ook slechts bestaan wanneer een rechter actief is: de
rechter zal dan de balans in aanwezige kennis, zowel juridisch als anderszins,
moeten waarborgen en zo nodig herstellen.

Een fundamenteel onderscheid tussen het bestuursprocesrecht en het burger-
lijk procesrecht zit naar mijn mening in de partij-autonomie: in het burgerlijk
proces zijn partijen rfomini //7/5. Een kenmerk van dit proces is dan ook de
lijdelijkheid van de rechter. Dit vloeit mijns inziens mede voort uit het feit dat
partijen gelijk worden geacht en vrij zijn zelf te bepalen hetgeen zij aan de rechter
willen voorleggen. Daamaast is het zo dat in het burgerlijk procesrecht de
drempel om te gaan procederen hoger is dan in het bestuursprocesrecht; zo is er
veelal sprake van verplichte procesvertegenwoordiging, terwijl Van Boneval Faure
aan het eind van de negcntiende eeuw de niet-kosteloosheid als een hoofdbeginsel
van het burgerlijk procesrecht vermeldde." Bij het voorgaande moet wel worden
bedacht dat de genoemde beginselen in belangrijke mate zijn ontleend aan de
'klassieke' civiele procedure: de dagvaardingsprocedure. Op het moment lijkt in
het civiele recht de verzoekschriftprocedure steeds belangrijker te worden. De
verschillen met het bestuursprocesrecht blijken bij die procedure kleiner te zijn."
Verder is het zo dat door de herziening van het burgerlijk procesrecht, die in
werking trad op 1 januari 2002, de dagvaardingsprocedure wijzigingen heeft
ondergaan, waardoor de verschillen tussen deze procedure en de verzoekschrift-
procedure zijn afgenomen." Zo is de lijdelijkheid van de burgerlijke rechter ook
in de dagvaardingsprocedure teruggedrongen," zodat deze rechter in de praktijk
een vcel actievere rol kan spelen. Hiermee lijken ook de verschillen tussen de
dagvaardingsprocedure en het bestuursprocesrecht op dit punt te zijn verminderd.

Een aantal van de genoemde karakteristieken van het bestuursprocesrecht kan
evenwel worden genuanceerd, bijvoorbeeld door de zogenaamde argumentatieve
fuik, die een aantal bestuursrechters in bepaalde gevallen hanteert. Deze argumen-

31. Overigens is het zo, dat de gritfierechten bij de inwerkingtreding van de Awb zijn gestegen,
terwijl tegenwoordig ook de mogelijkheid bestaat dat de rechter de burger in de kosten veroor-
deelt die de andere paroj. het bestuursorgaan dus, voor de behandeling van het beroep voor de
rechter redelijkerwijs heeft moeten maken, zie artikel 8:75 Awb. Wel beperkt lid 1 van dat
artikel deze mogelijkheid: 'een natuurlijke persoon kan slechts in de kosten worden veroordeeld
in geval van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht'.

32. Van Boneval Faure (1893), biz. 118-119. Zie over de hoofdbegmselen van het burgerlijk
procesrecht Hugenholtz/Heemskerk (1998). biz. 7-13.

33. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1999), biz. 571.
34. Zie bijvoorbeeld Wiersma (2002), biz. 8.
35. Wiersma (2002). biz. 12-13.
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tatieve ruik houdt kort gezegd in, dat bedenkingen in een zo vroeg mogelijk
stadium van de procedure naar voren moeten worden gebracht. Gebeurt dit niet
dan kan de rechter deze bedenkingen in een later stadium buiten de beoordelmg
houden; zij mögen dan niet meer naar voren worden gebracht. Concrcet betekent
dit, dat bijvoorbeeld bedenkingen, feiten of omstandighcden die in dc bezwaarfase
naar voren hadden kunnen worden gebracht, niet pas bij de rechter mögen worden
aangevoerd." Dit betekent echter dat van de betrokkene ecn gedegen (juridische)
kennis wordt verwacht. Deze zal vaak niet aanwezig zijn. Ongelijkhcidscompcnsa-
tie kan niet meer plaatsvindcn; het is immers 'einde oefening' voor de betrokkene.
Het feit, dat procesvertegenwoordiging niet verplicht is, kan dan ook in het nadeel
van betrokkene werken." Ook overigens wordt kritiek geuit op het bestuurspro-
cesrecht, zoals dat in de praktijk werkt." Het is hier echter niet de plaats om
uitgebreid in te gaan op de vraag of de bcstuursrechtelijke rechtsgang voldoct; dit
komt later aan de orde."

1.7 Begripsbepalingen ,

Ter afsluiting van de inleiding zal ik een aantal begrippen, die in het onderzoeks-
verslag worden gebruikt, kort toelichten. Zo zal een aantal termen als synoniem
worden gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de termen burgerlijk recht cn
privaatrecht; zij zijn inwisselbaar, ik heb althans niet beoogd met deze termen
verschillende zaken aan te duiden/° Hetzelfde is het geval met de begrippen
rechtsverhouding en rechtsbetrekking.

Enkele regelmatig terugkerende begrippen zijn administratief recht, bestuurs-
recht en publiekrecht. De eerste twee begrippen zijn wederom synoniemen. Werd
oorspronkelijk gesproken van administratief recht, tegenwoordig wordt vrij alge-
meen de voorkeur gegeven aan de term bestuursrecht/' De term publiekrecht is
ruimer; het omvat niet alleen het bestuursrecht, maar ook het Staatsrecht. In een
nog ruimere betekenis vallen ook strafrecht, intemationaal recht en procesrecht
eronder. Desalniettemin zal ik veelal geen onderscheid maken tussen de begrippen
publiekrecht en bestuursrecht. Dit is ook niet problematisch, nu uit de context
blijkt als de term 'publiekrecht' ruimer wordt bedoeld dan het bestuursrecht. lets
soortgelijks kan worden gezegd van de begrippen 'overheid', 'bestuur' cn
'bestuursorgaan'. Ook tussen deze begrippen kan een onderscheid worden
gemaakt; ik heb dit hier niet beoogd. De 'wederpartij' van de overheid heb ik ook

36 Zie hierover onder meer Damen (1999-1), biz. 27-33 en Schlöueis (1999), Wz. 181-185.
37. Zie Bollen (2000), blz. 311.

38. Bijvoorbeeld door Tak (1999-I).
39. Zie onder meer hoofdstuk 12.
40 Tak (1999-H), blz. 3-4 maakt wel onderscheid tuisen beide lermen.
41 . Zo veranderde de Vereniging voor administratief recht in 1998 haar naam m 'Vereniging voor

bestuursrecht' en heet hei vertrouwde handbock Van Wijk/Konijnenbelt sinds de l i e druk uit
1999 niet meer Hoofdstukken van administratief recht, maar Hoofdstukken van bestuursrecht.
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met verschilfende termen aangeduid: burger, betrokkene en soms belanghebbende.
Hierbij moet worden bedacht dat deze wederpartij met altijd een natuurlijk
persoon hoc ft te zijn; het kan immers ook een (privaatrechtelijke) rechtspersoon
zijn. Uit de context zal veelal blijken of met de genoemde begrippen burger,
betrokkene of belanghebbende mede die rechtspersonen worden bedoeld. In
bepaalde gevallcn zal uit de aard van de matene reeds blijken dat alleen wordt
gedoeld op natuurlijke personen, bijvoorbeeld bij socialezekerheidsuitkeringen of
ambtenarensalarissen; anders ligt dit bij bijvoorbeeld subsidies."

Ten slotte zal de term intrekking (van het toekenningsbesluit) regelmatig
worden gebmikt. In 1.5.1 is reeds ingegaan op de positie die de intrekking
inneemt in het terugvorderingstraject. Naast intrekking kan ook herziening van het
besluit plaatsvinden, terwijl voorts bij intrekking kan worden onderscheiden tussen
intrekking alleen voor de toekomst en intrekking die ook of alleen voor het vcrle-
den werkt. Wat de />er;We betreft waarop de intrekking betrekking heeft: verle-
den, toekomst of beide, het volgende. In dit onderzoek zal de term 'intrekking'
worden gehanteerd wanneer het gaat om een intrekking met terugwerkende kracht,
de intrekking er rune. Voor het intrekken van een besluit voor de toekomst - het
betreft dan dus intrekking ex nu/ic - prefereer ik de term 'opzeggen' van het
besluit." Bij het intrekken van een besluit in de hiervoor aangegeven betekenis
kan voorts een onderscheid worden gemaakt tussen het geheel intrekken en het
gedeeltelijk intrekken. Dit laatste wördt veelal aangeduid als 'herzien'; de
oorspronkelijke beslissing krijgt een gewijzigde inhoud. In het kader van dit
onderzoek geldt dat hetgeen gezegd wordt over intrekking ook geldt voor herzie-
ning. Feitelijk zou dan ook vrijwel overal waar ik de term intrekking hanteer,
tevens de herziening moeten worden genoemd. Om redenen van leesbaarheid heb
ik daarvan afgezien. In plaats van te spreken van intrekkings- en herzienings-
besluit (of intrekkings-/herzieningsbesluit) of intrekkings- en herzieningsbevoegd-
heid zal ik kortheidshalve de term intrekkingsbesluit of intrekkingsbevoegdheid
gcbruiken. Ik zal hier slechts sporadisch van afwijken, bijvoorbeeld indien de
betrokken wet uitdrukkelijk de term 'herzien' gebruikt in plaats van 'intrekken'.
Dan is een afwijking gerechtvaardigd, omdat anders citaten uit de wetstekst of uit
uitspraken verwarring kunnen wekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Wet
studiefinanciering 2000 en de voorloper van deze wet, de Wet op de studiefinan-
ciering, en bij overheidspensioenen."

42. Mut ook hier kan de urd van de subsidie uiteraard meebrengen, dat slechts natuurlijke personen
worden bedoeld, denk bijvoorbeeld aan huursubsidie.

43. Anders Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1999), biz. 428, die net begrip 'intrekken' hanteren
als algemeen begrip, waaronder zowel het intrekken voor het verteden als voor de toekomst vail
Intrekken met terugwerkende kracht noemen zij terugnemen, intrekking voor de toekomst
opzeggmg.

44. Zie respectievelijk 8.3 en 7.3.
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ADMINISTRATIE, BURGERLIJKE RECHTER EN BURGERLIJK.
RECHT: HISTORISCHE ONTWIKKELINGEN

2.1 Inleiding

Historisch gezien bestaat er een nauw verband tussen de omstandigheid dat er
lange tijd geen specifieke rechter is geweest, die het handelen van de overhcid,
van de administratic, ten opzichte van de burger kon contiolcrcn en de omstandig-
heid dat de overheid gebruik is gaan maken van het privaatrecht. De burgerltjke
rechter is namelijk de leemte gaan invullen, die bestond in de rechtsbeschemiing
tegen de overheid. De criteria die hij daarbij hanteerde om zijn bevoegdheid vast
te stellen en af te bakenen, waren echter zo ruim dat deze ook voor de overheid
een rechtsingang boden. Mede door het grotendeels ontbrcken van administralicf
recht, was de rechter geneigd privaatrecht toe te passen, ook in verhoudingen
waarbij de overheid was berrokken. Wcl zag hij in dat de administratic cen
bepaalde mate van vnjheid moest worden gelaten; zoals zal blijken deed hij dit
uiteindelijk niet via de bevoegdheidsvraag, maar via de ontvankelijkheidsvraag.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw heeft een geleidelijke uitbouw plaats-
gevonden van de administratieve rechtsbeschcrming door (specifieke) bestuurs-
rechters, een ontwikkeling waarvan het (concrete) begin kan worden gesitueerd in
1901. Deze ontwikkeling heeft op twee manieren invlocd gehad op het gebruik
van het privaatrecht door de overheid. In de eerstc plaats hield dc burgerlijke
rechter rekening met het feit dat in bepaalde gevallen een administratiefrechtelijke
rechtsgang openstond, hetgeen ertoe leidde dat hij in bepaalde gevallen geen
inhoudelijk oordeel gaf over het geschil dat bij hem voorlag. In de tweede plaats
gaven (bepaalde) administratieve rechters het privaatrecht veel minder ruimte dan
de burgerlijke rechter in een verhouding tussen de overheid en de burger.

In de körnende drie hoofdstukken zal deze ontwikkeling kort worden beschreven.
Aan de orde zal dus zijn de wisselwerking tussen de rechtsgang en het gebruik
van privaatrccht door de overheid. Deze hoofdstukken zullen dus niet specifick
gericht zijn op terugvordering, maar op de wat bredere context van het gebruik
van privaatrecht door de overheid.

In dit hoofdstuk zal ik vooral de rol van de burgerlijke rechter bekijken. Deze
rechter heeft (zoals gezegd) met betrekking tot het gebruik van het privaatrccht
door de overheid in de negentiende eeuw een belangrijke rol gespeeld. Een
afronding van de ontwikkeling van die fase kan worden gesitueerd in 1915, toen
de Hoge Raad in het arrest Noordwijkerhout-Guldemond' definitief het criterium
heeft gegeven aan de hand waarvan de burgerlijke rechter zijn bevoegdheid diende

1 HR 31 december 1915, NJ 1916, 407.
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te bepalen.
In hoofdstuk 3 zal ik de opkomst en de ontwikkeling van de administratieve

rechtspraak beschrijven. De vraag hoe de burgerlijkc rechter reageerde op het
bestaan van een administratiefrechtelijke rechtsgang en de vraag hoe de bestuurs-
rechter zijn bevoegdheid bepaalde, zullen aan de orde komen in hoofdstuk 4.

Hiervoor heb ik al enigc malen de term 'burgerlijke rechter' gebruikt. Deze term
is echter minder juist waar het het begin van de negentiende eeuw betreft; in die
tijd kende men het begrip 'burgerlijke rechter' namelijk nog niet. Men sprak over
de gewone rechter of de rechterlijke macht. Hieronder vielen wat wij heden ten
dagc noemen de burgerlijke rechter en de strafrechter. Hieronder vielen niet de
administratiefrechtelijke colleges, voor zover die al bestonden. De tegenstelling
administratieve rechter-burgerlijke rechter was dus onbekend.

Een van de redenen waarom de term burgerlijke rechter in genoemde tijd met
geheel juist is, is dat de term 'burgerlijk' toen een andere betekenis had dan deze
term nu heeft. Onder burgerlijk werd namelijk verstaan 'vermogensrechtelijk', op
geld waardeerbaar. Het kwam overeen met de toen gebruikelijke betekenis van
'civiel'.* De term had dan ook tevens betrekking op verhoudingen tussen over-
heid en burgers, op de vermogensrechtelijke positie van het bestuur. Als zodanig
stond 'burgerlijk' dus niet tegenover - in de huidige terminologie - het publiek-
recht/ Pas in de jaren veertig van de negentiende eeuw werd aan het begrip
burgerlijk voor het eerst de huidige betekenis toegekend. Ik heb er desondanks
voor gekozen de term 'burgerlijke rechter' ook in deze periode te gebruiken als
synoniem voor de gewone rechter of de rechterlijke macht.

2.2 De bevoegdheid van de burgerlijke rechter: de artikelen 165 Gw 1815 en
2R.O.

Vrij snel na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1814 werd in de
Grondwet een artikel opgenomen, dat de competentie van de gewone rechter
regelde. Artikel 165 van de Grondwet van 1815 bepaalde:

'Alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende regten, over schuldvordering of
burgerlijke regten, behooren bij uilsluiting tot de kermis van de regterlijke magt'.

Dit artikel werd ingegeven door de wens om een (van de administratie) onafhan-
kelijke rechter bescherming te laten bieden tegen aantastingen van het particulier
vermögen, ook en voornamelijk door de overheid." Aangezien een administratieve

2. Ik zie op het eerste gezicht parallellen met het begrip 'civil rights', 'burgerlijke rechten', m
artikel 6 EVRM. Zie over (de uitleg van) dit begrip Vienng (1994), biz. 102-142.

3. Zie hierover Teunissen (1996), biz. 60-63.
4. Het was dan ook een reaetic op het Franse conflictenstelsel, dat ook in het Koninkrijk Holland

heeft gegolden tussen 1810 en 1814. Zie hierover Drion (1950), biz. 57-60.
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rechter nict bestond, was men aangewezen op de gewone rechter.' Doel van de
grondwetsbepaling was dat niet de administrate, maar de rechter zelf over zijn
competentie diende te beslissen; hij kreeg de zogenaamde Äfompe-'en2-Kompe7ertJ
toegewezen. Dit doel werd bereikt door de woordcn 'bij uitsluiting' in artikel
165* Met deze woorden werd dan ook bedoeld dat de rechtcrlijke macht bij
uitsluiting van de administratieve macht haar competentie diende te bepalen/ Het
feit dat de rechtcrlijke macht 'bij uitsluiting' bevoegd was, betekende dus nie/, dat
zij erc/us/e/bevoegd was, zoals later wel werd aangenomen.' Voorts bracht deze
bcpaling met zieh mee, dat de burgerhjkc rechter competent was indien een van
de genoemde rechten werd geschonden, ook als dit gebeurdc door een overheidsli-
chaam, zelfs als de overheidsgedraging was gebaseerd op een publiekrcchtelijke
bevoegdheid.* Artikel 165 Gw 1815 werd in 1827 overgenomen in artikel 2 Wct
op de Regterlijke Organisatie.'" Vanaf dat moment ging de rechter zijn bevoegd-
heid (vooral) baseren op dit laatste artikel.

Op grond van eerst artikel 165 Gw, later artikel 2 R.O., achtte de burgerlijke
rechter zieh dus competent kennis te nemen van vorderingen tegen de overheid,
mits werd voldaan aan het vereiste dat sprake was van een twistgeding over
eigendom of een daaruit voortspruitend recht, een schuldvordering of een burger-
lijk recht. Hierbij speelde een rol dat de burger vaak geen andere mogclijkheid
had om bij een onafhankelijke instantie op te komen tegen administratieve
handelingen: administratieve rechtspraak bestond niet, afgezien van het terrein van
de belastingen. De burgerlijke rechter was zodoende de enige die de burger
rechtsbescherming kon bieden tegen de overheid. Hierbij speelde in deze tijd de
aantasting van de eigendom en de onrechtmatige daad een belangrijke rol. Vooral
de eigendom was heilig; inbreuken op een eigendomsrecht, geplecgd door de
overheid in het algemeen belang waren niet onmogelijk, maar dienden wel vnjwel
altijd te berusten op een wettelijke grondslag.

Het feit dat de burgerlijke rechter de burger rechtsbescherming ging bieden,
was zeer tegen de zin van de administrativ Zij vreesde dat de rechter op deze
wijze kon ingrijpen in haar (beleids)vrijheid. De mogelijkheid bestond immers dat

5. Teunissen (1996), blz. 163-164.
6. Zie Drion (1950), blz. 77-78.
7. Zie ook Alen (1984), blz 694-697 en Poortinga (1987), blz. 261. De Vriei (1917), blz. 339

(noot 2) kwatn tot een andere slotsom
8. Bijvoorbeeld door Zonderland (I9S4), blz. 60-63. De opvatting van Zonderland komt aan de

orde in 2.4.1.
9. Zie voor een overzicht van de rechtspraak over de bevoegdheid van de burgerlijke rechter in de

Periode 1815-1821 De Vrie* (1917).
10. Wet van 16 april 1827, op de zamenstellmg der Regterlijke magt en het beleid der Juitiüe, Stb

20. Artikel 2 luidde: 'De kennisnemmg en beslissmg van alle geschillen over eigendom of
daaruit voorupmitende regten, over schuldvordenngen of burgerlijke regten, en de toepauing
van alle soon van wettig bepaalde straffen, zijn bij uitsluiting opgedragen aan de regteriijke
magt, volgens de verdeelingen van regtsgebied, de regterlijke bevoegdheid en de wcrkzaamhedcn
bij deze wet geregeld'.
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de rechter op vordering van een burger de administrate zou veroordelen ie»s te
doen of te latcn, dus een gebod of verbod zou uitspreken tegen de overheid.'' D«
administratie kende dan ook aan art ike 1 165 Gw een beperkte betekenis toe; de
burgerlijke rechter kon slechts competent zijn indien geen sprake was van een
uitoefening van een administratieve bevocgdheid; was hiervan wel sprake, dan
diende het oordeel hierover te worden gegeven door de administratie 2elf,
eventueel door een hogere administratieve instantie. Daamaast vond de administra-
tie, anders dan in vele gevallen de rechter, dat zij zelf moest oordelen over de
omvang van haar bevoegdheid.'* .:

Deze stnjd tussen de administratie en de rechterlijke macht leidde uiteindelij^ tot
het in 1822 door Koning Willem I uitgevaardigde Conflictenbesluit," dat de tant
van de administratie koos." De consequentie van dit besluit was dat uiteindelijk
niet mcer de rechter oordeelde over zijn eigen competentie, maar dat dit Verd
gedaan door de Kroon, de administratie dus. De Kroon kon namelijk op grond van
dit besluit de geschillen, door artikel 165 Gw ter uitsluitende kennisneming
dragen aan de burgerlijke rechter, onttrekken aan deze rechter.

Het Conflictenbesluit betekende een afname van de rechtsbescherming die de
burger genoot tegen handeiingen van de overheid. Het stuitte dan ook op veel
bezwaar. Het was duidelijk in strijd met (de geest van) artikel 165 Gw." Om dit
laatste verwijt te omzeilen werd zowel artikel 165 Gw als artikel 2 R.O. meerdere
malen restrictief geinterpreteerd: de burgerlijke rechter zou volgens deze uitleg
slechts bij uitsluiting bevoegd zijn indien het recht, bijvoorbeeld het eigendoms-
recht of het bezit, werd ontkend door de wederpartij. Alleen in dat geval was
volgens deze interpretatie sprake van een twistgeding."

Het verzet tegen het Conflictenbesluit werd ten slotte zo sterk dat de minister
van Justitie in april 1842 het opwerpen van nieuwe conflicten verbood. In 1844

11. Dat deze mogelijkheid niet denkbeeldig was, blijkt bijvoorbeeld uit de zaak betreffende de Ro$-
olymolen, Hoog Geregtshof der Vereenigde Nederlanden 28 Oktober 1818, Algemeen Rijksar-
chief 's-Gravenhage, Archief Hooggerechtshof 1811-1838, Eerste civiele kamer, inv. nr. 497,
ongefolieerd, audientieblad 1143. De uitspraak wordt vermeid door onder meer De Vries (1917),
biz. 345-347 en Drion (1950), biz. 118-120.

12. Zie over deze strijd tussen de rechter en de administratie het derde hoofdstuk van Dnon (1950).
Zie ook Vegting (1957), biz. 355-357.

13. Besluit van S Oktober 1822, houdende voorziening, aangaande de conflicten van attributen
tusschen de administrative en regterlijke authoriteiten, Stb. 44

14. Zie over het Conflictenbesluit onder meer Drion (1950).
15. Drion (1950), biz. 170-171. Zo ook Vegting (1957), biz. 360. Dit was in de periode v66r de

inwerkingtreding van het Conflictenbesluit ook uitdrukkelijk het oordeel van de Raad van Stale
en dc Koning, zie hierover Drion (1950), biz. 78-92, in het bijzonder biz. 90 en Van Poetje
(1984), biz. 121. Overigens vond niet iedereen een conflictenstelsel in strijd met (de bedoelmg
van) artikel 165 Gw 1815. Zo vond bijvoorbeeld Thorbecke een dergelijk stelsel grondweffig,
mits neergelegd in een wet in formele zin. Zie hierover Poortinga (1987), hoofdstuk 7.

16. Zie Drion (1950), biz 177-178 en Meijers (1916), biz 468.
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werd het Conflictcnbesluit ingetrokken." Dit betekende dat de burgcrlijkc rechter
weer zelf zijn competcntie kon bepalcn op grond van artikel 2 R.O. Was echter
geen sprake van een geschil 'over eigendom of daaruit voortspruitendc regten,
over schuldvordehngen of burgerlijke regten', dan bleef de burger grotcndeels
verstoken van rechterlijke bescherming. Een administratieve rechter bestond
immers met."

2 J Van rechtsbescherming /<g«i de overheid naar rechtsbescherming v<wr
de overheid

Sedcrt de jaren veertig van de negentiende eeuw was het dus voor dc burger weer
mogelijk om naar de burgerlijke rechter te stappen indien de overheid een inbreuk
maaktc op zijn eigendomsrecht of onrechtmatig jegens hem handelde. Opvallend
genoeg zien we sinds deze tijd ook gevallen waarin de overheid een actic instclde
tegen een burger, evenecns een beroep doende op (inmiddels) artikel 163 Gw
1840" en artikel 2 R.O., teneinde een publiekrechtelijk doel tc bereiken.

Zo diende in September 1842 ecn zaak voor de Rechtbank Deventcr, waarbij
het Rijk amotie vorderde van een gebouw dat door de weduwe Zuithoff op ccn
aan de weduwe toebehorend sruk grond was gebouwd binnen een bepaalde afstand
van de vesting Deventer. Op grond van artikel i i Wet militaire 's lands gronden
en gebouwen^ was het de eigenaren of bewoners van onder meer 'buitenplaat-
sen, stallingen, huizingen, boerenwoningen, schüren of getimmerten van welken
aard ook', welke zieh binnen een afstand van 300 roeden van de vesting bevon-
den, verboden hieraan verdere vertimmeringen te doen dan nodig waren voor het
behouden van de eigendommen in de Staat waarin zij zieh bevonden. De controte
hierop was opgedragen aan de officieren van de genie in de vestingen, die bij
overtreding 'zieh daarover moeten adresseren aan het plaatselijk bestuur, hctwclk
alsdan de noodige maatregelen daar tegen zal in het werk stellen, en zieh, ingeval
van verschil, daarover aan den Secretaris van Staat voor de Binncnlandschc Zaken
adresseren*. Een regeling ingeval van geschiüen kende de wet met.

Het Rijk wendde zieh tot de burgerlijke rechter. De rechtbank verklaardc zieh
onbevoegd, maar het Provinciaal Geregtshof in Overijssel vemictigde deze

17. Besluit van 20 mei 1844, omtrent het intrekken en buiten werking «teilen van dat van de 5
October 1822 {Staatsbiad n* 44}, aangaande de confticten van aftributien tusseben de admini-
strative en regterhjke authoritetten, Stb. 25.

18. Siechte op een enkei terrein, bijvoorbeekj befutmgen (zie Vegting (1957), blz. 364), en m enkele
wetten werden »gelingen opgenomen voor de beslechtmg van geschtllen. Maar deze 'reeba'-
gangen waren tmbevredigend; er waren geen procedureie regeis, terwijl de betrokken burger
vetia! nict by de rechtsgang werd betrokken. Dit gold speciaai in procedure* by de Kroon,
Donner (1987). blz. 308, Vegting «1957>, blz. 364-365.

19 Dat gelijk was aan artikel 165 Gw 1815.
20. Wet van 16 november 1814, houdende bepaimgen omtrent de rmtiUire 's Und* gronden en

gebouwen, en het bouwen en aanleggen van womngen, tu inen, boomgaarden of andere gestiebten
«i den omtrek van vestingen, sterkten, posten en imien van defensie, Stä». iO6.
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uitspraak. De weduwe ging in cassatie, stellende dat de burgerlijke rechter niet
competent was over de vordering te oordelen. Het Rijk ageerde immers niel als
eigenaar, noch was er sprake van een twistgeding als bedoeld in artikel 2 R O.;
het Rijk handelde slechts als uitvoerende macht.

Het verweer van het Rijk was dat de burgerlijke rechter wel bevoegd was,
ondcr meer omdat de ingestelde vordering strekte tot handhaving van een recht,
bij wet aan de Staat toegekend, terwijl de regeling daarover geen verdere bepalin-
gen bevatte, zodat de burgerlijke rechter bevoegd was. Bovendien stelde het Rijk
dat dc vordering betrekking had op rechten van Zuithoff, welke voortsproten uit
haar eigendom.*' :. •. •

De Hoge Raad oordcelde als volgt:
, „ • ; / . . , ' . • ' r , g j . • * : ? • . . . , - - • •* .

'Overwegende, d»t, ingevolge art. 163 der Grondwet, alle twistgedingen over eigendom, of d*aniit
voortspruitende regten, over schuldvordering of burgerlijke regten bij uitsluiüng behooren U>t dc
kennisneming der regterlijke magi, zom/er u/ftonrfer/ng ru»cAen uWte personesi, o / door o/y<ff«iJ
we/itf /f'grAame/i </i'e Atu(gf</ingci tvorrfe/i gevoerrf,
O., dat de Staat of het Rijk der Nederlanden dienvolgens het onderhavig regtsgeding, strekkende tot
imotie van een gebouw, door de eischeresse in cassatie op haren grond (zoo de Staat beweeft ten
onregtc) gesticht, te regt hceft gebragt voor der eischeresses dagelijkschen en gewonen regier, en wel
verre van daardoor de voomoemde Urondwetsbepalmg te hebben geschonden, dezelve integendeel met
juistheid hecft gebragt in toepassing, en dat dan ook met even veel juistheid bij het beklaagde arrest de
daartegen door de eischeresse opgeworpen exceptie van incompetentie is verworpen, vermits hier
ontwijfelbaar geschil is over eigendom en daaruit voortspruitende regten'.**

Er was dus volgens de Hoge Raad sprake van een geschil over eigendom en
daaruit voortspruitende rechten en dus was de burgerlijke rechter bevoegd.

Voor zover ik heb kunnen nagaan was dit de eerste keer dat de overheid naar dc
burgerlijke rechter stapte met als doel de naleving af te dwingen van een publiek-
rechtelijke regeling. Naar de reden van deze stap valt slechts te gissen. Men zou
verwachten dat de overheid, zeker nu een publiekrechtelijke regeling het bouwen
van de woning verbood, de eigenaresse zou sommeren het gebouwde af te breken,
of, indien zij hieraan geen gehoor gaf, het gebouwde zelf zou afbreken: een soort
toepassing van bestuursdwang dus. Maar dit deed zij niet; de overheid vond het
kennelijk nodig hiervoor van tevoren toestemming te krijgen van de burgerlijke
rechter - een in die tijd onbekende en hoogst ongebruikelijke stap.

De verklaring hiervoor lijkt te moeten worden gezocht in de tijd waarin deze
zaak zieh voordeed. Begin 1842 had de minister van Justitie het opwerpen van
conflicten immers verboden, terwijl het in de jaren daaraan voorafgaand al
duidelijk was dat het Conflictenbesluit zijn längste tijd had gehad. Opruiming nu
van het gebouw van Zuithoff betekende een inbreuk op haar eigendomsrecht, zelfs

21. Dit is opvallend, daar deze Stelling van het Rijk neerkomt op het volgende: door mijn vordenng
poog ik een inbreuk te maken op het eigendomsrecht van eiseres en dus is de burgerlijke rechter
bevoegd.

22. HR 12 januari 1844, W. 469, Van den Honert, Gemengde zaken deel 2, no. 89. Mijn cursivering
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als dit gebeurde op grond van cen publiekrechtclijkc regeling. Kennelijk was de
Staat beducht dat zijn handelen door de burgerhjke rechter op vordenng van de
weduwe achteraf als onrechtmatig zou worden beoordeeld. Dit nu was typisch een
zaak waahn een paar jaar eerder een conflict zou zijn opgeworpen, maar dat was
niet mecr mogelijk. De overheid, die niet achteraf wilde worden gcconfrontccrd
met een veroordcling tot betaling van schadevergoeding, vrocg dus maar vooraf
van de rechter een verklaring dat zij niet onrechtmatig handelde.

De Hoge Raad gaf vervolgens in het arrest alle ruimte aan de hier geschetste
ontwikkeling, door in zeer mime bewoordingen te oordelen dat alle twistgedingen
die onder artikel 163 Gw 1840 vielen, tot de competence van de burgerhjke
rechter behoorden, 'zonder uitzondering russchen welke personen, of door of
jegens welke ligehamen die twistgedingen worden gevoerd'.

Bijna drie jaar later - in november 1846 - wees de Hoge Raad een arrest dat
kan worden gezien als een onderbouwing van deze verklanng. In dezc zaak ging
het om de vraag of de burgerlijke dan wcl de strafrechter bevoegd was kennis te
nemen van een vordenng tot amotie van hetgeen was gebouwd in stnjd met een
plaatselijke verordening. De Hoge Raad overwoog dat de vordenng cenc zuiver
burgerhjke handeling' betrof, namelijk de wegruiming van een gebouw. Vorder
overwoog hij

'dat, indicn het al mögt kunnen opgaan, dat de eischen bevoegd waren, om, uit krachte der reserve,
voorkomende in an. 12 van het mecrbedoelde reglement, bij nalaügheid des verweerders, rfe /orlo, rfe
gnoM in verschil te bewerkstelligen (legen welke daad alsdan, niettemin, ongetwijfcld aan den
verweerder, indien hij dezelve onregtmatig oordeelde, de recurru.s tot den gewonen Regler zou zijn
verbleven), het, in allen gevalle, aan de eischers vrijstond, zieh aan dergelijke handeling niet te wagen,
maar hun beweerd regt door den competenten Regter, con/r<u//c(o/r met den verweerder, indien hij niet
mögt verkiezen aan de vordenng te voldoen, te doen uitmaken, en, gewapend met 's Reglers gewijsde,
coju guo, veilig, de bevolene gmoii« ten uitvoer te leggen, en dat alweder niemand anders dan de
gewone burgerlijke Regter tot de beregtmg dier vordenng, hetzij dezelve gegrond or ongegrond,
noodig of onnoodig mögt geacht worden, kan bevoegd zijn'."

2.4 De competentie van de burgerlijke rechter

2 ¥.7 FerscA/7/in </e/er?/i

De burgerlijke rechter verklaarde zieh dus bevoegd van de vordenng kennis te
nemen als sprake was van een twistgeding over eigendom of een daaruit voort-
spruitend recht, een schuldvordering of een burgerlijk recht, ook als deze vorde-
nng werd ingesteld door of tegen de overheid. Het is echter de vraag, wanncer
sprake was van een dergelijk twistgeding. Deze vraag ging vanaf de tweede helft
van de negentiende eeuw een steeds belangrijker rol speien.

23 HR 13 november 1846, W. 772. Ned. regttpraak deel 25, § 39. Cursrvenngen in oorspronkelijke
lekst
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Was pas sprake van een twistgeding als de eigendom of het recht volledig werd
ontkend door de gedaagde, zoals wel door de administrate werd gesteld ten njde
van het Conflictenbesluit? Deze visie is (vrijwel) nooit gevolgd door de rech-
ter." Algemeen werd aangenomen dat twee stelsels bestonden, waarop de rechter
zijn bevoegdheid baseerde, namelijk het stelsel waahn het voorwerp van het
geschil, het pe/jfwm, bepalend was en het stelsel waahn de aard van het recht,
waaruit het geschil voortsproot, de competentie besliste. Het eerste stelsel staat
bekend als de leer van het per;7um of de leer van het 06/ecfum ///is, het tweede als
de leer van het /««rfamenfMm />eten</j." Beide zijn in de iiteratuur verdedigd.

Thorbecke stond bijvoorbeeld een strikte scheiding tussen privaat- en publiek-
recht voor. Artikel 163 Gw 1840 doelde volgens hem dan ook op geschillen met
betrckking tot rechten van bijzondere personen: 'schuldvorderingen' in artikel 163
Gw 1840 diende te worden gelezen als 'privaatrechtelijke schuldvorderingen',
terwijl dc 'eigendom en daaruit voortspruitende regten' slechts zag op de privaat-
rechtelijke eigendom en de 'burgerlijk voortspruitende' rechten." Schuldvorde-
ringen ontstaan uit het publiekrecht behoorden volgens hem dus niet meer 'bij
uitsluiting' tot de kennisneming van de burgerlijke rechter." Thorbecke kan dus
een aanhangcr worden genoemd van de /unrfa/ne/ifK/n pete/idi'-leer.**

Buijs daarentegen betoogde ruim veertig jaar later dat het de bedoeling van
de (grond)wetgever was geweest het object van de strijd beslissend te doen zijn,
de leer van het o/yecfum /if« dus."

Beide stelsels zijn in dc negentiende eeuw toegepast door de rechter.'* Zo
oordeelde de Hoge Raad in 1857" dat de burgerlijke rechter onbevoegd was
kennis te nemen van een vordering tot schadevergoeding tegen de Staat in verband
met het langer in dienst houden van een milicien dan volgens eiser was toegestaan
op grond van de Wet op de nationale militie:

'O., ten aanzien van het regt, dat deze beweerde inlijving door en van wege den Staat is eene daad,
strekkendc ter uitvoering van de wetten en wettelijke Verorderungen, betreffende de nationale militie;
O., dat de beoordeeling van die daden daarbij geheel is opgedragen aan en uit hären aard behoort tot

24. Meyers (1916). blz. 468.
25. Volgens Meijcrs (1916), blz. 468 werkte 'een zoodanige kenschetsing' echter verwarrend. Hij

zag als beslissend voor de uitlegging van artikel 2 R.O. de vraag, wanneer sprake is van een
geschil.

26. Thorbecke (1843). blz. 155.
27. Vegting (1957), blz. 474-475. Zie ook De Vries (1917), blz. 337.
28. Hierbij moet overigens worden bedacht dat deze leer 'eerst enkele decennia later in het Neder-

landse rechtsdenken gestalte kreeg', aldus Burkens (1978), blz. 8. Zie ook Poortinga (1987), blz.
259.

29. Buijs (1887), blz. 295 Zo ook De Jonge (1865), blz. 81.
30. Zie het overzicht in Van Schaik (1905), blz. 205-216. Zo ook Vos (1902), blz. 161, volgens wie

echter de jurisprudentie van de Hoge Raad zieh als regel in de richting van de pe/inun-leer heeft
bewogen.

31. HR 18 december 1857, W. 1917.
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de admin «trade ve magt, en met het oog op art. 148 der Grondwet" niel kan geacht worden bcgrcpcn
le zijn onder de zaken, waarvan de kennisneming u n de rcgterlijkc magt is opgedragen.
O., dal hierin geene verandenng wordt te weeg gebragl door de omstandighcid, dal de cischer bij de
acOc, die hij te dier zake tegen den Staat heeft ingcsteld, als eenc daamit voortvloeijcnde verpligting.
eene geldelijke schadevergoeding vordert, omdat die vordenng in ciuu onaficheidelijk is van den
eemgen grondslag, waarop die schadeloosstelling wordt getischt, en die in deze ingettelde aene niel
kan worden onderzocht en beoordeeld, zonder in een onderzoek te treden van en te besluscn omtrcnl
net regtmatige en onregtmatige van de daad, welke aan den Staat wordt ten laste gclegd of voor
welker gevolgen deze wordt beweerd aansprakelijk te zijn.

0., dat de Hooge Raad rrutsdien is onbevoegd om van de ingesieldc vordenng kenn» le nerrwn'."

De Hoge Raad volgdc in dit arrest dus de /Mn*/amenr«m /w'tWMeer: de aard van
het recht, waaruit het geschil voortsproot, was publiekrechtelijk van aard cn dus
was de burgerlijke rechter onbevoegd kennis ervan te nemen.**

In 1873 overwoog hij daarentegen

'dat de beshssing der vraag, of de in deze door den verweerder ingeroepen bepaling der door hem
bedoelde keur is eene wettige Verorderung, daarvan ifhangt, of de administratieve magt is bevoegd den
eigendom van den eischer op de door hem gelegde buizen in dier voege te beperken. als du is
geschied bij de bedoelde keur; (...)
Overwegende, dat hieruit volgt, dat het onderwerpelijk geding inderdaad betreff een geschil over
eigendom of daaruit voortspruitende regten; dat de kennisneming daarvan bij art. 2 der wet op de
regterlijke organisatie bij uitsluiting is opgedragen aan de regtcrlijke magt, dat de regter in deze is
gekomen tot eenc tegenovergestelde bcslissing, door vooruit te loopen op de eerst bij de behandeling
der zaak ten principale en met nu reeds bij die der exceptie te pas körnende vraag over de ontvanke-
lijkheid of gegrondheid der vordenng cn de kennclijkc verwamng dier vraag met die over zijne
bevoegdheid'.*' , --.-•*. .-- >•

In dit arrest lijkt dus de Hoge Raad de ofyec'K/n /«'«-leer te volgen. Verrassend
was dit niet; in deze zaak werd namelijk een inbreuk op de eigendomsrechten van
eiser gesteld. De rechtspraak van de Hoge Raad was echter niet duidelijk, hetgeen
advoeaat-generaal Smits deed versuchten:

'Wanneer ik zeg dat de vraag naar de grens van de bevoegdheid van de regterlijke magt eenc
moeijelijke is, zal ik, naar ik geloof, wel geene tegenspraak ontrnoeten (...) Daarvoor gctuigt de
jurisprudence van de Hoogen Raad, dikwijls in stnjd met de conclusien van het Openbaar Ministerie,
en die mij, hetzij met eerbied gezegd, ten aanzien van deze materie, niet altijd consequent en buitcn
tegenspraak met zieh zelf toeschijnt te zijn gebleven"."

32. Artikel 148 Gw 1848, de 'opvolger' van arükel 163 Gw 1840.
33. Cursivering in oorspronkeltjke telcst
34. De Jonge (186S), blz. 81-82, is echter van menrng dat de Hoge Raad in dit geval de ofyer/u/n

/irij-leer toepast, maar dat de vraag naar de geldigheid van de administrative handeling een
voorvraag is, die de burgerlijke rechter met mag besiissen. Hij kan dus geen oordeel geven over
de hoofdvraag en moet zieh dus onbevoegd verklaren.

35. HR 17 Oktober 1873, Ned regtspraak, deel I0S, $ 9.
36 Conclusie voor HR 29 mn 1874, Ned. regwpraak, deel 107, » 11
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Thorbecke zag schuldvorderingen in artikel 163 Gw 1840 dus als pnvaatrechelij- |
ke schuldvorderingen. Deze visie lijkt te zijn overgenomen door de grondwetjever !
van 1848. Was in artikel 163 Gw 1840 de rechterlijke macht nog bij uitslüting
bevoegd kennis te nemen van geschillen over eigendom, schuldvorderingen o/
burgerhjke rechten, in artikel 148 Gw 1848 werd hij bevoegd kennis te rumen
van geschillen over eigendom, schuldvorderingen en ant/ere burgerlijke rechten.
Schuldvordering moest kennelijk worden gelezen als fturger/yte schuldvordmng.
Deze opvatting is echter door een aantal schrijvers verworpen; volgens her was
slechts sprake van een redactionele wijziging, waarmee geen inhoudelijke vijzi-
ging werd beoogd." Nu moet worden gezegd dat de toelichting van Thorbicke,
die deze wijziging had voorgesteld in zijn /^anfee/tenz/ig op </e GrowJwef, togal
kort en cryptisch was," zodat men daarmee alle kanten op kon." De jarle-
mentaire stukken gaan niet in op de wijziging/" zodat inderdaad kan wtrden
verdedigd dat de grondwetgever geen inhoudelijke wijziging voor ogen stond

In de praktijk was dc wijziging overigens niet van belang. De rechter oleef
zijn bevoegdheid baseren op het ongewijzigde artikel 2 R.O. en behoefde zici dus
niet te bekommeren om de betekenLs van de ^rnndwetswüjzi£jui% Overî /ui&Terft.
de Hoge Raad de bevoegdheid van de burgerlijke rechter in de negentiende eeuw
ook een aantal maal uitdrukkelijk op artikel 1 R.O. gebaseerd/" Ik heb twee
arresten gevonden waarin dit geschiedde;" beide betroffen geschillen met betrek-
king tot belastingen/' De Hoge Raad gaf in deze arresten aan, dat hij in artikel 1
R.O. las dat algemene rechtsmacht was toegekend aan genoemde rechters, tenzij
de Grondwet of een andere wet een andere rechter had aangewezen. Zonderland
stelde dan ook, mede naar aanleiding van deze arresten, dat artikel 1 R.O. het
bevoegdheidsartikel was. Artikel 2 R.O. noemt hij het monopolieartikel: op grond
van artikel 1 R.O. kon de wetgever een andere rechter aanwijzen, ten aanzien van
de geschillen genoemd in artikel 2 R.O. kon dit echter niet; op die terreinen was

37. Zie bijvoorbeeld Vos (1902), biz. 164-167.
38. Thorbecke (1843), biz. 155.
39. Burkens (1978), biz. 7-8.
40. Zie Burkens (1978), biz. 7.
41. Artikel 1 R.O. zoals gewijzigd bij wet van 28 apnl 1835, Stb. 10, bepaalde zecr ruim: 'De

regterlijke magt wordt (onverminderd het regtsgebied over bepaalde ondcrwerpen bij de grond-
wet of bij andere wettelijke bepalingen aan bijzondere kollegien toegekend) uitgeoefend, door:
1*. De kantongeregten;
2°. De arrondissements-regtbanken;
3*. De provinciale geregtshoven, en de cnminele regtbank in de provincic Holland;
4°. Den hoogen raad'.

42. HR 24 maart 1865, W 2681 en HR 28 januah 1886, W. 5266.
43. Dit is mijns inziens van belang, aangezien artikel 146 lid 3 Gw 1848 bepaalde dat de wet 'de

regtspraak over geschillen en overtredingen in zake aller belastingen' regelt Er was dus sprake
van een 'regtsgebied' over een bepaald onderwerp bij de Grondwet aan een bijzonder 'kollegie'
toegekend als bedoeld in artikel I R.O., en dus zou de rechterlijke macht op dat gebied niet
worden uitgeoefend door de in artikel 1 R.O. genoemde gerechten. De Hoge Raad oordeelde
echter dat. nu de in de Grondwet genoemde wet met tot stand was gekomen, de uitzondering
genoemd in artikel I R.O. niet aan de orde was, zodat de rechterlijke macht bevoegd was.
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de burgcrlijkc rechter exclusief bevoegd." Deze opvatting steunt echter op een
verkeerde lezing van de woorden 'bij uitsluiting'. Met deze woorden werd immers
niet bedoeld bij uitsluiting van andere rechters, maar dat de burgcrlijkc rechter op
genoemde terreinen bij uitsluiting van de administratie over zijn eigen bevoegd-
heid diende te oordelen.*' . . . . . . . . .,..,... ., , . , , ,„., ,,,

2.4.2 Z)? ft^vo^rfA«'«/ van dV 6urg<?r/i/A? recAfw mzaA* scAu/<rV0r</?r/fi£?fi ,

De burgerlijke rechter was bevoegd te oordelen over schuldvorderingen, aldus
artikel 2 R.O. Maar koos de burgerlijke rechter met betrekking tot zijn bevoegd-
heid inzake schuldvorderingen voor de /undamenfum />efe/i<fi- of de o/>yec/um ///«-
leer? Deze vraag is van belang voor de bevoegdheid van de burgerlijkc rechter
met betrekking tot terugvordering. Terugvordering van hetgeen onvcrschuldigd is
betaald, verondcrstclt namelijk een schuldvordering. Zoals we hebben gc/.ien,
diende volgens Thorbecke 'schuldvordering' in artikel 148 Gw 1848 te worden
gelezen als 'pnvaatrcchtelijke schuldvordering'.

is. In zaken, waarin het veelal een burger was die terugvordering vroeg van ten
onrechte aan een bestuursorgaan betaalde bedragen, werd door de administratie
vaak het verweer opgeworpen dat de burgerlijke rechter onbevoegd was kennis te
nemen van de vordenng, nu sprake was van een administratieve daad. Veelal werd
dit verweer verworpen, vooral sinds de jaren zestig van de negentiende eeuw. Zo
oordeelde het Geregtshof te 's-Hertogenbosch in 1877 'dat de kennisneming van
twistgedingen over schuldvorderingen aan de regterlijke magt is opgedragen,
onverschillig of die schuldvorderingen uit publiekrcgtelijke, dan wel uit privaat-
regtelijke handelingen zijn voortgesproten'.*'

Uit een arrest uit 1866 blijkt impliciet dat de Hoge Raad ook deze redenering
volgde. Het betrof een vordering tot verhaal van verleende onderstand door het
burgerlijk armbestuur van de gemeente Numansdorp op de gemeente Strijen. Deze
laatste beriep zieh op verjanng. De Hoge Raad oordeelde dat sprake was van een
schuldvordering, en dat alle geschillen over schuldvorderingen 'burgerlijke
geschillen' zijn 'en dus van privaatregtelijken aard'/' Het lijkt er dan ook op dat
de burgerlijke rechter in deze gevallen de ofyecfum /ito-leer toepaste."

44. Zonderland (1954), blz. 60-63. Zie ook Tak (1987-1), blz. 289-290.
45. Zie 2.2.
46 Geregtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 18T7, WBA 1877, 1453. Zo ook bijvoorbeeld HR 19

Juni 1908, W. 8722 (Meester-Staat).
47. HR 23 november 1866, W. 2854.
48 Zie ook HR 28 januari 1886, W. 5266.
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De burgerlijke rechter verklaarde zieh dus herhaalde malen onbevoegd om kennis
te nemen van een vordenng op grond van de overweging dat het oordeel van de
rechter omtrent deze vordenng een oordeel vereiste omtrent een achterliggende
bcstuurshandeling. De aard van het geschil was volgens de rechter in dat gcval
niet privaatrechtelijk, maar publiekrechtelijk: de leer van het /w/K/a/wenru/n
/>efe/i<//. Als de rechter zieh echter wel bevoegd achtte op grond van de ingestelde
vordering - als dus de leer van het ofyec/w/w /i/is werd gevolgd - wilde dit niet
altijd zeggen dat de rechter ook een uiteindelijk oordeel kon geven met betrekking
tot het geschil. Zoals bhjkt uit het in 2.4.1 geciteerde arrest van de Hoge Raad
van 17 Oktober 1873, hoefde de bevoegdheid van de rechter niet tevens te leiden
tot ontvankelijkheid van de eiser/' Vergde het oordeel over de vordering een
oordeel over een administratieve daad, welk laatste oordeel was voorbehouden aan
de administrate, dan verklaarde de rechter eiser niet-ontvankelijk.

De burger kon in deze gevallen dus niet bij de gewone rechter terecht; deze
verklaarde ofwel zieh onbevoegd ofwel de burger niet-ontvankelijk in zyn
vordering. In deze situatie deed het ontbreken van onafhankelijke administratieve
rechtspraak zieh gevoelen. Weliswaar vonden in de negentiende eeuw verschillen-
de pogingen plaats om tot een regeling van de administratieve rechtspraak te
komen, maar geen daarvan was uiteindelijk succesvol.

De vraag, welke leer de heersende was, namelijk die van de ofe/eefum /if« dan
wel die van het /uwda/wen/um pefend«, werd uiteindelijk in 1915 beantwoord door
de Hoge Raad in het bekende arrest Noordwijkerhout-Guldemond.'" In dat arrest
koos de Hoge Raad defmitief voor de otyecfum /i/is-leer. Dit arrest zal uitgebrei-
der aan de orde komen in 2.6.

2.5 Toepassing van privaatrechtelijke regeis in geschillen met de overheid: de
> verjaringstermijnen uit het BW .

De burgerlijke rechter achtte zieh sedert 1843 bevoegd recht te spreken als de
overheid een vordering instelde tegen een burger. Hij was in ieder geval compe-
tent als er sprake was van een inbreuk op een eigendomsrecht, eerst nog op de
grond dat sprake was van een inbreuk op dit recht van de burger - zie het arrest
inzake de weduwe Zuithoff -, vervolgens ook omdat er sprake was van een
inbreuk op de eigendom van de overheid." Vervolgens achtte de rechter zieh

49. HR 17 okiober 1873, Ned. regtspraak, deel 105, § 9. Zie bijvoorbeeld ook de conclusie van
procureur-generaal Van Maanen voor HR 18 december 1857, W. 1917. , •==•-.

50. HR 31 december 1915, NJ 1916, 407
51. Een voorbeeld hiervan geeft HR 10 Oktober 1851, Van den Honert, Gemengde zaken deel 11,

no. 532.
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competent om kennis te nemcn van schuldvorderingcn. ongeacht of deze vorderin-
gen ontsproten uit het publiek- dan wel privaatrecht.

Daamaast ging de overheid zieh al snel beroepen op aan het privaatrecht
ontleende verweren, wanneer zij werd geconfrontecrd met tcgen haar ingestelde
vorderingen, die werden behandeld door de burgerlijke rechter. Zo bcricp een
college dat namens de provincie Noord-Brabant een schadeloosstcllingsfonds
beheerde, zieh in 1854 voor het Provinciaal Gercgtshof in Noord-Brabant op dc
vijfjange verjaringstermijn van artikel 2012 BW (oud), toen van dit college in
rechte de uitbctaling werd gevorderd van een bedrag van / 1200 voor schadevcr-
goeding over de tijdvakken van 1829 tot en met 1848. Het bestuurscollcge
erkende de gegrondheid van het gevorderde, maar concludeerde tot nict-ontvanke-
lijkheid van de eis over de periode tot het jaar 1846. De cerste rechter ging
voorbij aan het verweer van het college en veroordeelde het tot betaling van de
gevorderde som. In hoger bcroep werd het appcl afgewezen, aangezien de
verjaringstermijn van artikel 2012 niet kon worden ingeroepen 'in handelingcn
gepleegd op het terrein van het staatsregt, (...) alwaar de gevorderde betaling niet
het gevolg is van eenige burgerlijke overeenkomst, maar allecn van publiek
regtelijke bepalingen en administrative maatregelen, welke door eigene regclen
worden beheerscht'."

Ruim tien jaar later, in 1866, oordeelde de Hoge Raad anders." In een
geschil tussen het burgerlijk armbestuur van de gemeente Numansdorp" en de
gemeente Strijen omtrent het verhaal van door het armbestuur verlecnde under-
stand, voerde de gemeente de exceptie van verjaring, zoals neergelegd in de
Armenwet 1854, aan. Dit verweer werd verworpen; de verjaring zou zijn gestuit
door een erkentenis als bedoeld in artikel 2019 BW (oud). De gemeente ging in
beroep en uiteindelijk in cassatie, stellende dat op de actie tot verhaal van
understand, 'als zijnde van zuiver publiekregtelijken aard', de bepalingen van het
BW niet van toepassing waren, tenzij daamaar uitdmkkelijk werd verwezen. In
ieder geval zouden de bepalingen omtrent stuiting en verjaring niet van toepassing
zijn omdat de Armenwet daaromtrent bijzondere voorschriften gaf. De Hoge Raad
volgde de gemeente niet. Hij oordeelde dat het verhaal van verleende understand
betrof, dus een schuldvordering. Hij vervolgde dat 'alle geschillen over schuldvor-
deringen zijn burgerlijke geschillen en dus van privaatregtelijken aard, en dat
derhalve daarop zijn toepasselijk de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, voor

52. Provinciaal Gercgtshof Noord-Brabant 20 juni 1854, Ned. regtspnude, dtt l 50, § 81.
53. Dit arrest is reeds kort aan de orde gekomen in 2.4.2.
54. Dit burgerlijk armbestuur was een (semi)overheidstnstantie, namelijk het armbestuur vanwege de

burgerlijke overheid, zie de memone van toelichting op de Armenwet 1854: 'De beoordeehng
omtrent de noodzakelijkheid tot ondersteunmg (...) moet plaatselijk blijven en in elke gemeente
worden uitgeoefend of door haar bestuur regtstreeks, of middellijk door van wege dat bestuur tot
stand gebragte of daaraan ondergeschikte burgerlijke of algemeene irutellingen van weldadig-
heid', Tweede Kamer 1853-1854, bijiagen, S ie vel, biz 1%. De Armenwet kende dan ook onder
meeT gemeente-instellmgen, door de burgerlijke overheid geregeld en van harentwege bestuurd
(«rt 2 onder a Armenwet 1854).



3 6 —' HOOFDSTUK 2

zooveirc daaromtrcnt bij meergenoemde wet met zijn gegeven bijzondere voor-
schriften'."

Overigens bepaalde artikel 72 Armenwet 1854:

•Geschillen over (....) het verhaal en het verhaalbaar bedrag van widerstand krachtens deze wcl
verstrckt (...) behooren, mdien zij met door de administrative magt in de mmne worden afgedaan, tot
de kennisneming van de regterlijke magt'.

In de toelichting op dit artikel steldc de regering dat zij op grond van de tekst vai
artikel 148 Gw 1848 ook niet anders kon dan de burgerlijke rechter bevoegd te
maken met betrekking tot deze geschillen.'* De toelichting zei echter nergens dat
in dat geval de bepalingen uit het BW van toepassing waren.

Met deze uitspraak gaf de Hoge Raad de overheid de ruimte om bij tenigvor-
dering van onvcrschuldigde betalingen gebruik te maken van het privaatrecht
Terugvordering is immers altijd een schuldvordering, waarop dus de bepalingen
van het BW van toepassing zijn, tenzij een publiekrechtelijke regeling bijzondere
voorschriften geeft.

Een ander voorbeefd van de toepassing van de privaatrechtelijke verjaringstermij-
nen biedt het arrest van de Hoge Raad van 19 juni 1908. Meester was benoemd
tot ridder in de Militaire Willemsorde, aan welke benoeming een riddersoldij
verbonden was. De orde was hem echter ontnomen wegens drankmisbruik. Nadat
hij een aantal jaren later zijn drankprobleem kennelijk had overwonnen, werd hem
de orde en het riddersoldij weer toegekend. Meester maakte echter ook aanspraak
op de riddersoldij, die hij had gederfd in de periode dat de orde hem was ontno-
men. Hij stelde dat niet voldaan was aan de wettelijke vereisten voor deze
ontneming. De Staat voerde hier tegen aan dat de beoordeling van de vraag of de
ontneming terecht was geweest binnen de grenzen van de administratie viel en dat
dus sprake was van een publiekrechtelijk geschil. Voorts beriep hij zieh op de
verjaringstermijn van artikel 2012 BW (oud). De rechtbank achtte zieh bevoegd
van de vordering kennis te nemen, maar oordeelde met betrekking tot de toepasse-
lijkheid van de verjaringstermijnen uit het BW dat de vordering een uitkering,
verbonden aan een koninklijke benoeming, betraf. Deze uitkering vond haar
oorsprong in het publiekrccht; daarop waren volgens de rechtbank de bepalingen
van het BW niet van toepassing." Zoals te verwachten op grond van de boven
aangehaalde jurisprudentie, vemietigde het hof dit vonnis. De rechtbank had
terecht geoordeeld dat de burgerlijke rechter bevoegd was, maar op de rechtsvor-
dering waren tevens de verjaringsbepalingen uit het BW van toepassing. De
wetgever had volgens het hof blijkens de bepalingen van artikel 2 R.O. en van de
Grondwet "schuldvorderingen, afgescheiden van den rechtsband, hetzij deze was
van publiekrechtelijken of van burgerTechtelijkcn aard, waaruit zij oorsprong

SS. HR 23 november 1866. W. 2854
56 Tweedc Kamer 1853-1854. bijlagen, S3e vel, blz 203.
57. Rb. VGravenhage 9 januan 1906, W. 8327.
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namen, (...) beschouwd als burgerTechtelijke rechtsvorderingen, omdat zij uiting
gavcn aan den wil om tc innen eenige gcldschuld, die deel van het vermögen van
den eischcr vormde'. Op deze rechtsvordenngen waren de bepahngen van het BW
wcl toepasselijk.**
De Hoge Raad verwierp vervolgcns zowel het door Meestcr ingestelde principale
beroep in cassatie, als het incidcntele beroep, ingcsteld door de Staat. Wat betreft
de toepasselijkheid van de verjaringstermijnen uit het BW overwoog hij:

'dal, immer», wanneer (...) de rechtsvordering door den cischer tegen den Staat ingesleid tot betaling
van zekere geldsom is eene schuldvordenng, zoodat de kennisneming van het geschil daarover behoort
tot de bevoegdheid van den burgertijken rechter, als daarmede samenhangende moet worden
aangenomen, dat het vervallen door veqanng van het recht tot vorderen naar de bepaltngcn van het
BW moet worden beoordeeld, nu daaromtrent ten aanzien van de ingcslclde vordenng bij geene
andere wet bijzondcre bepahngen zijn gemaakt'."

•< ,•:=.,. w . - » H ' v }. ."'•;. U;:.< •-'.!

Volgens de Hoge Raad waren dus alle geschiilen over schuldvorderingen 'burger-
lijke geschillcn en 'dus van privaatregtelijken aard', waarop in bcgmsel de
bepahngen van het BW van toepassing waren. Dat de burgerlijke rechter geneigd
was privaatrecht toe te passen, als eenmaal de hindernis van de bevoegdheids- en
de ontvankelijkheidsvraag was genomen, lag voor de hand. Veelal was er geen pu-
bliekrecht, terwijl de burgerlijke rechter ook gewend was om te gaan met privaat-
recht en dit recht toe te passen. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat slcchts
een enkele keer werd stilgestaan bij het toepassen van de bepahngen uit het BW
in geschillen, waarbij de burgerlijke rechter bevoegd was en de overheid een der
partijen was. Thorbecke sprak dan ook van het 'burgerlijk regtsoog' van de
burgerlijke rechter." Ook Vos was het opgevallen dat het 'burgerlijk rechtsoog'
van de civiele rechter 'zooveel sterker ontwikkeld was dan zijn 'publiekrechte-
lijk". Volgens hem was dit een 'quaestie van usance, van routine'.*' Voor hem
was het reden om ervoor te pleiten om de rechtspraak in publiekrechtelijke
geschillen in ieder geval met onder te brengen bij de burgerlijke rechter." Dit

58. Hof's-Gravenhage 16 december 1907, W. 8636. "
59. HR 19 juni 1908, W. 8722 (MeesteT-Staat).
60. Thorbecke (1848), blz. 85-86. Volgens Thorbecke eiste rechtspraak op het lerrem van het

'politische regt' een afzonderlijke rechter: 'De wetgeving, naar welke de politische regter regt
moet spreken, een van het burgerlijk regt geheel onderscheiden tak, door verschillende beginse-
len geregeerd, eischt, om in haar verband te worden gekend, afzonderlijke Studien, voorbereiding
en oefening. Het is bijkans onverrrujdelijk, en de voorbeelden zijn niet verre, dat de burgerlijke
regter, aan Wien een politisch geschil wordt onderworpen, er den aard van rrriskent, dewijl hij het
met een burgerlijk regtsoog beschouwd'. Onder 'politisch regt' verstand Thorbecke het bestuurt-
recht, zie Van der Hoeven (1989), blz. 64, vgl Poortmga (1987), blz. 107

61. Interventie van H. Vos bij de besprekmg van de preadviezen voor de Nederlandsche Junsten-
Vereeniging van Van Houlen en Buij», Verelag NJV (1891), blz. 127. Zie over dit 'burgerlijk
rechtsoog' voorts De Hooge Raad en het publiekrecht, WBA 1902, no. 2771. H. Vos is
vermoedelijk de (anonieme) auteur van dit stuk.

62. Verslag NJV (1891), blz. 127 en Vos (1902). blz. 190.
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laatste was ovcngcns geen nicuw geluid." Zo zag de Staatscommissie Kappeyne
van de Coppello in het feit dat het voor de burgerlijke rechter een te grotc
belasting was zieh 'die grondige kennis van het zoo uitgebreide administrative
recht eigen te maken, welke voor een goede berechting der administraticve
rechtsgeschillen gevorderd moet worden', een reden om te adviseren de admini-
stratieve rechtspraak niet op te dragen aan die burgerlijke rechter." Ook dit is
een aanwijzing dat de burgerlijke rechter niet gewend was om te gaan met het
publiekrecht.

2.6 De bevoegdheidsafbakening door de burgerlijke rechter in de twintigste
eeuw

De lijn die de burgerlijke rechter volgde met betrekking tot zijn bevoegdheid in
het begin van de twintigste eeuw, bewoog zieh steeds meer in de richting van de
leer van het oft/ecrum ///«. Zo overwoog de Hoge Raad in 1907 dat uit het feit dat
een betrekking tussen een onderwijzer en een gemeentebestuur in de eerste plaats
publiekrechtelijk van aard is, niet volgt dat de vordering van de onderwijzer tot
betaling van zijn bezoldiging zou ophouden een schuldvordering te zijn. Op die
grond was de rechter dan ook bevoegd van het geschil kennis te nemen." En in
1911 besliste de Hoge Raad dat onder twistgeding over schuldvorderingen, welke
bij uitsluiting tot de kennisneming van de rechterlijke macht behoren, ook
behoorde de vordering uit onverschuldigde betaling, 'ook al heeft deze betaling
moeten dienen tot voldoening eener vermeende schuld van publiekrechtelijken
aard, omdat hieruit niet volgt, dat de vordering tot teruggave zou ophouden eene
schuldvordering te zijn'.**

In 1915 heeft de Hoge Raad, zoals hiervoor reeds kort werd vermeld, in het arrest
Noordwijkerhout-Guldemond definitief gekozen voor de leer van het oft/ecrwm
/ifis." De Hoge Raad baseerde deze keuze op historische gronden. Hij lijkt hier-
mee de opvatting van Buijs te volgen, die reeds in 1887 dezelfde historische gron-
den aanvoerde om te betogen dat de grondwetgever in 1815 de bedoeling had om
het o6/ecrum /»r« bepalend te laten zijn voor de competentie van de burgerlijke
rechter.** De Hoge Raad overwoog onder meer dat niet kon worden aangenomen
datartikel 165 Gw 1815

63. Zie reeds het in noot 60 aangehaalde citaat van Thorbecke.
64. Verslag Staatscommtssic Kappeyne van de Coppello (1894), biz. S. Evenzo Buijs (1891), biz. 73.
65. HR 20 december 1907, W. 8641.
66. HR 30 juni 1911, W. 9197, m.nt J.W.M. Zie ook bijvoorbeeU HR 12 juni 1908, W. 8722.
67. HR 31 december 1915, NJ 1916, 407.
68. Buijs (1887), biz. 294-296. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Talc
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'cene zuivere onderscheidmg wikle maken tusachcn pnvaatrechtclijkc en pubhckrechielrjke geschillen,
welke ondcncheidmg in 1815 nagenoeg onbekend » i s , doch dal blijkens de woorden 'bij uilsluiting',
daarbij de gedachte heeft voorgezeten, om de macht der Administrahc tc heperken, cn de in dal artikel
genoemde rechten onvoorwaardclijk te stellen onder de hoede der rechterlijke niacht;
O. dat derhalve met het publiek- of pnvaatrcchtelijk karakter van het gcschil, maar het te beschermen
recht de uitsluitende bevoegdheid der rechterlijke macht zou bepalen, gelijk nader blijkt uit den
Franschen tekst van dit Grondwetsartikel: "Les contestations fui on/ pour 06/rt la propncic ou du
droits qui en denvent etc.*.
O-i dat aan art. 2 RO dezelfdc beteekenis moet worden toegekend, gelijk nader blijkt uit hetgeen bij
de Matandkoming dezer wet in April 1827 in de Tweede Kamer der Staten-Oeneraal is voorgeval-

taT"

De conclusic van de Hogc Raad was dan ook dat de bevoegdheid van de rechter-
lijke macht 'is afhankelijk gesteld van het voorwerp van het geschil, dat is van het
recht waarin de aanlegger vraagt te worden beschermd, en niet van den aard van
het recht waarop de verweerder zijn verweer grondt'.™ Het gevolg van dit arrest
was dat, mits de eisende partij als voorwerp van het geschil een eigendomsrecht,
een schuldvordering of een burgerlijk recht aanvoerde, er altijd een bevoegde
rechter was.

Het feit dat de burgerlijke rechter koos voor de oA/'ecfum /ifw-leer om zijn
bevoegdheid te bepalen, was begrijpelijk en zeer wel te verdedigen vanuit
rechtsbeschermingsoogpunt. Zoals zal blijken in het volgende hoofdstuk kwam een
algemene regeling met betrekking tot administratieve rechtspraak niet van de
grond, zodat een burger die een conflict had met een overheidsorgaan veelal
slechts terecht zou kunnen bij de administrate zelf, wanneer geen rechtsgang had
opengestaan naar de burgerlijke rechter. Door zijn bevoegdheid te laten afhangen
van de vordering was de rechter sneller bevoegd dan wanneer hij zijn bevoegdheid
liet afhangen van de aard van het recht waaruit het geschil voortkwam. Het pro-
bleem was immers dat juist in publiekrechtelijke geschillen grote behoefte bestond
aan rechtsbescherming door een onafhankelijke rechter.

In latere arresten maakte de Hoge Raad duidelijk dat dit criterium niet alleen
gold indien de burger een vordering instelde voor de burgerlijke rechter, maar ook
wanneer dit gebeurde door de overheid. Een voorbeeld biedt een arrest uit 1944.
De gemeente Alkmaar vorderde van de provincie Noord-Holland levering van
elektriciteit. De Hoge Raad overwoog dat het recht om dezc levering te vorderen
een schuldvordering in de zin van artikel 2 R.O. is en

'dat voor de vraag, of er een recht van schuldvordenng naar dat artikel aanwezig u. niet afdoet, of de
verbintenis wordt beheerscht door publiek- dan wel door privaatrecht, doch bovendien de beweerde
verbintenis tusschen concessionans en derde - ten deze toevallig beiden publiekrechtelijke lichamcn -
tot levering van elektnciteit onderworpen is aan het burgerlijk recht, ook al zou de conceme zelf
worden beheerscht door publiek recht'/"

69. Cursivermg in oorspronkelijke tekst.
70. Zte over de historische gronden, waarop de Hoge Raad zieh beriep. uitgebreid De Vne» (1917).
71. HR 18 augustus 1944, NJ 1944-1945, 598 (Alkmaar-Noord-Holland) Een ander, ouder

voorbeeld geeft HR 20 april 1923, NJ 1923, 689.
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Dat sprake is van vaste rcchtspraak blijkt ook uit onder meer de arresten Limmen-
Houtkoop en Kabayel. In het eerste arrest, gewezen in 1973, probeerdc de
gemeente Limmen via een onrechtmatigedaadsactie naleving van publiekrechtelij-
ke voorschnften door Houtkoop af te dwingen. Volgens de Hoge Raad was de
burgcrlijkc rechter bevoegd, maar diende de vordering te worden afgewezen; het
algemeen belang dat voor elk overheidslichaam is betrokken bij de naleving van
die wettclijke voorschriften behoorde niet tot de door artikel 1401 BW (oud) be-
schermde belangen." In 1994 is de Hoge Raad in het arrest Kabayel op dit
laatste temggekomen. Wederom was de bevoegdheid geen probleem, er was
sprake van een schuldvordering. Verder oordeelde de Hoge Raad dat niet vereist
was dat de Staat aan de vordering een 'civielrechtelijk belang' ten grondslag
legde, een 'voldoende belang' was genoeg." Dit kan ook het algemeen belang
zijn, dat voor ieder bestuursorgaan bij de naleving van wettelijke voorschriften is
betrokken.

Een uitzondering, naast de in 4.3.2 te behandelen meer algemene uitzondenn-
gen op het terrein van onder meer het ambtenarenrecht, vormde het arrest Verkie-
zingsafspraak Elsloo/" Een aantal kandidaten voor de gemeenteraad had afge-
sproken dat de kandidatenlijst in willekeurige volgorde zou worden opgesteld,
maar dat de kandidaten met de meeste stemmen plaats zouden nemen in de ge-
meenteraad. Hoger op de lijst geplaatste kandidaten zouden daartoe moeten
bedanken als lid van de gemeenteraad. Een van de kandidaten hield zieh niet aan
deze afspraak, waarop de kandidaat die op grond van de gemaakte afspraak in
aanmerking kwam voor een zetel in de raad hem dagvaardde in kort geding. De
president achtte zieh bevoegd (en wees de vordering toe). In cassatie, ingesteld in
het belang der wet, oordeelde de Hoge Raad dat de burgerlijke rechter onbevoegd
was van de vordering kennis te nemen. De bevoegdheid van de rechterlijke macht
moet weliswaar worden beoordeeld 'naar de aard van de door de aanlegger
gestelde rechtsverhouding en het recht waarin deze vraagt te worden beschermd',
maar de gemaakte afspraak strekte uitsluitend daartoe een van de Kieswet
afwijkende regeling te treffen. Uit zodanige afspraak vloeide echter niet voort
'eigendom of enig daaruit voortspruitend recht, een schuldvordering of een
burgerlijk recht'.

Uit het arrest Tegelen-Provincie Limburg uit 1999 zou mogelijk binnen wor-
den afgeleid dat de Hoge Raad wat de bevoegdheid van de burgerlijke rechter be-
treft de lijn van het arrest Verkiezingsafspraak Elsloo heeft vertaten. In casu ging
het om een gemeentelijke herindeling, waarbij de gemeente de provincie verweet
de voorgeschreven overlegprocedure niet correct te hebben gevoerd. Hierdoor zou
de provincie onrechtmatig hebben gehandeld. In kort geding werd gevorderd dat -
kort gezegd - niets met het voorstel van gedeputeerde staten tot wijziging van de
gemeentelijke herindeling zou worden gedaan. De Hoge Raad stelde voorop dat de

72. HR 9 november 1973, NJ 1974, 91, rn.nL W.F.P. Het betrof hier overigens een kort geding.
73. HR 18 fcbruin 1994, NJ 199S. 718, rn.nL MS. Ook hier betrof het een kort geding.
74. HR 26 mMrt 1971, NJ 1971, 434, AB 1971, 135, nu«. DJ. Veegens.
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gemeente aan haar vordehng ten grondslag heeft gelegd dat de provincie jegens
haar onrechtmatig hccft gehandeld, zodat de burgerlijke rechter bevoegd is. De
vordering stuitte vervolgens af op het grondwettelijk toetsingsverbod van formele
wetten." In zijn noot ondcr het arrest in de AB spreekt Drupstecn ire (Tend van
jurisprudentie met 'een hoog Sesam-open-U-gehalte*.

2.7 Conclusie

Een gevolg van het ontbreken van adminisrratieve rechtspraak was dat de burger-
lijke rechter in bepaalde gevallen rechtsbescherming is gaan bieden tegen de
overheid. Artikel 165 Gw 1815 gaf hem daartoe de ruimte. Door de ruime
bewoordingen van dat artikel werd het ook mogelijk voor de overheid rcchtsvor-
deringen in te stellen tegen burgers bij de burgerlijke rechter, ook ter bescherming
van publiekrechtelijke belangen. Deze rechter was van nature geneigd het hem
bekende recht, het privaatrecht, toe te passen, ook wannecr de overheid bij het
geschil was betrokken. Wel zag de rechter in dat de overheid cen bepaalde
vrijheid diende te hebben, zodat er geschillen waren die de rechter niet beoordeel-
de. Hierbij hanteerde hij verschillende criteria. Enerzijds deed hij dit via de
bevoegdheidsvraag: in een aantal gevallen paste hij de /u/x/a/nen/um pe/e«</i-leer
toe en achtte zieh op die grond niet bevoegd kennis te nemen van het geschil.
Anderzijds leidde toepassing van de ofe/eefum ///«-leer, waarbij de rechter zieh
snel bevoegd achtte kennis te nemen van het geschil, niet altijd tot een inhoudelij-
ke beoordeling van dat geschil. Bevoegdheid van de rechter leidde niet automa-
tisch tot ontvankelijkheid van de eiser. Erg duidelijk was deze situatie niet. In
1915 heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt waar het de bevoegdheidsvraag
betrof: deze moet worden bepaald aan de hand van het voorwerp van geschil, het
oi/ec/um /if/j. De bevoegdheid van de burgerlijke rechter werd daarna steeds
minder en minder een probleem. Vanaf dat moment heeft de afbakening van de
vraag of de rechter een inhoudelijk oordeel kon geven over een geschil, waarbij
de overheid was betrokken, vooral plaatsgevonden via de ontvankelijkheidsvraag.
Hierop zal ik verder ingaan in hoofdstuk 4.

75. HR 19 november 1999, NJ 2000, 160, ntnt TK, AB 2000, 387, m.nt ThGD, JB 2000, 1, m.nt
RJ.N. S.
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HOOFDSTUK 3

OPKOMST VAN HET PUBLIEKRECHT EN DE
ADMINISTRATIVE RECHTSPRAAK

3 . 1 I n l e i d i n g • < ' , • • • • ' , , " • > • - . ; „ r , - ,

In het vorige hoofdstuk is gebieken dat de burgerlijke rechter kon oordelen over
geschülen waarbij de overheid betrokken was (hetzij als eiser, hetzij als gedaag-
de). Dat hceft crtoc geleid, althans er sterk toe bijgedragen, dat die overheid
gebruik is gaan maken van het pnvaatrecht. In dit hoofdstuk zal lk dc ontwikkc-
hng van het administraticve recht en de administrative rechtspraak met de daarbij
behorende administraticve rechters behandelen. De nadruk zal liggen op dc pogin-
gen om te komen tot een a/gemene regeling van administraticve rechtspraak. Wcl-
lswaar gaat het bij administraticve rechtspraak om rechtsbeschermtng tegen de
overheid, toch is deze ontwikkehng van belang voor de vraag of de overheid ge-
bruik mag maken van pnvaatrecht. De besruursrechter lijkt namelijk minder snel
geneigd het gebruik van pnvaatrecht door de overheid toe te staan. Dit speelt het
sterkst daar, waar een bestuursrechter een ruime competentie heeft met betrekking
tot een bepaald rechtsterrein, zoals bijvoorbeeld het geval is in het ambtenaren-
recht en in (een deel van) het sociaal-economische recht.

Voor een goed begrip van de ontwikkelingen in de twintigste eeuw is het
noodzakeüjk kennis te nemen van pogingen om tot een algemene rcgeling van
admmistratieve rechtspraak te komen, die in de negentiende eeuw plaatsvondcn,
Deze zal ik in 3.2 beschrijven, in 3.3 zal ik de ontwikkeiing in de twintigste eeuw
tot de Tweede Wereldoorlog bespreken cn in 3.4 de periode na dc Tweede
Wereldoorlog. Zoals zai blijken waren deze pogingen tot 1963 wemig succesvoi,
waardoor op een aantal speeifieke terreinen regeiingen met betrekking tot (onder
meer) administratieve rechtspraak werden gemaakt. In 3.5 zal ik deze ontwikkelin-
gen behandelen. De beschrijving van de ontwikkeiing van de administratieve
rechtspraak zal bondig zijn. Dit kan ook, nu deze ontwikkeiing reeds vaker uitste-
kend is beschreven, onder meer door Van der Hoeven.'

3.2 De ontwikkeiing van de administratieve rechtspraak in de negentiende
eeuw

In de negentiende eeuw was het dus vooral de burgerlijke rechter, die de burger
rechtsbescherming moest bieden tegen de overheid. Administraticve rechtspraak of
een administratief-rechtelijkc rechtsgang ter beslechting van geschillcn bestond er
slechts in zeer bescheiden mate op een beperkt aantal terreinen. Binnen de admmi-

1. Vm der HoeveiM 1989).
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stratie hccrste de nodige weerstand tegen een dergclijke vorm van rechtspraak. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit de strijd tussen administratie en burgerlijke rechter in de
periode tussen 1815 en 1848, welke periode grotendeels werd beheerst door het in
2.2 behandelde Conflictenbesluit.

Waar de burgerlijke rechter niet competent was, bleef de burger grotendeels
verstoken van rechtsbescherming, evenals in het geval dat deze rechter weliswaar
bevoegd was, maar de eiser niet-ontvankelijk werd verklaard. Het besef groeide
echter dat ook in die gevallen rechtsbescherming nodig was. Het belangrijkste
bezwaar tegen een onafhankelijke administratieve rechter bleef dat beslissingen in
administraticvc geschillen werden beschouwd als een daad van uitvoering en dus
door de uitvoerende macht dienden te worden genomen. Hierop sruitte bijvoor-
beeld in de jaren zestig van de negentiende eeuw het plan af om de Raad van
State om te vormen tot onafhankelijke rechter in administratieve geschillen.* Wei
werd in de Wet op de Raad van State uit 1861 de Kroon aangewezen als instantie
die in hoogste aanleg besliste over administratieve geschillen. Een uit de Raad van
State gevormdc afdeling kreeg hierbij een adviserende taak. De wet gaf tevens
procedureregels. De Kroon werd niet algemeen bevoegd; de competentie diende in
de afzonderlijke wetten te worden geven. Er bleven de nodige geschillen bestaan,
waarmee de burger bij het bestuur noch bij een rechter terecht kon.

De behoefte aan een algemene regeling betreffende de administratieve rechtspraak
bleef dan ook bestaan. Hierbij speelde vooral de rechtsstaatgedachte een rol: ook
de overheid is aan het recht gebonden en dus is er behoefte aan onafhankelijke
rechtspraak. De administratie kon dan ook niet tegelijk partij en rechter zijn in een
geschil.* Tijdens de grondwetswijziging van 1887 kwam het vraagstuk van
administratieve rechtspraak aan de orde. Tot een verplichting tot invoering van
administratieve rechtspraak kwam het uiteindelijk niet. Wei werd artikel 153, dat
gelijk was aan artikel 148 Gw 1848, 'aangevuld' door artikel 154, dat luidde:

'De wet kan de beslissing van twistgedingen, niet behoorende tot die, vermeid in art 153, hetzij aan
den gewonen regier, hetzij aan een collcgie met administrative rcgtspraak belast, opdragen; zij regelt
de wijze van behandeling en de gevolgen der beslissingen'.

Artikel 76 stelde buiten kijf dat (een afdeling van) de Raad van State een derge-
lijk 'collegie' was aan wie de rechtspraak kon worden opgedragen.' De discussie
spitste zieh vervolgens toe op de vraag hoe aan artikel 154 invulling diende te
worden gegeven. Naast de vraag, welke instantie als rechter diende te worden
aangewezen, speelde ook de vraag wat de rechtsmacht van deze instantie diende te

2. In 1848 werd daartoe een regenngsvoorstel gedaan, nadat reeds eerder een voorstel was gedaan
door de zogenaamde negen-mannen, waaronder Thorbecke, zie Donner (1987), biz. 308-309.

3. Zie bijvoorbeeld Buijs (1887), biz 324-325 en 346-347.
4. Artikel 76 Gw 1887 luidde: 'De wet kan aan den Raad van State of aan eene afdeelmg van dien

Raad de uitspraak over geschillen opdragen'.
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zijn.'
In 1S91 wcrd de Staatscommissie Kappeyne van de Coppello ingcsteld, die de

opdracht kreeg een wetsontwerp te maken met betrekking tot de regeling van de
administratieve rechtspraak. Zij bracht in 1894 verslag uit,* waahn zij onder mecr
voorstelde een nieuw administrahef hooggerechtshof op te richten dat administra-
tieve handelingen (in de ruimste zin van het woord) diende te toctsen op wctma-
tigheid. De doelmatigheidstoets diende te geschieden door de administratie zelf.
Het gerechtshof moest de beleidsvrijheid van de administratie dan ook respecteren.
Het welsvoorstel vond geen bijvaf en verdween dan ook in de ljskast.

3 J De pogingen om tot een algemene regeling van administratieve recht-
spraak te komen in de eerste helft van de twintigste eeuw

Het mislukken van dit voorstel betekende niet dat de pogingen om te komen tot
een algemene regeling van administratieve rcchtspraak werden opgegeven. Maar
tevens zien we de ontwikkeling van het 'moderne' bestuursrecht beginnen.

Zo kwam in deze periode de eerste Nederlandse socialezekerheidswet tot
stand, de Ongevallenwet 1901.' Een uitgebreide regeling omtrent de rechtspraak
werd hierin niet neergelegd. Nu de regering nog steeds bezig was met het werken
aan een algemene regeling van de administratieve rechtspraak wilde zij zichzelf
niet voor de voeten lopen door een regeling van het formcle recht in de Ongeval-
lenwet neer te leggen. Er werd voor gekozen om de beroepsgang in een afzonder-
lijke wet neer te leggen,' de Beroepswet 1902.'° In artikel 1 van deze wet wcrd
onder meer bepaald dat hoger beroep tegen de beslissingen van de Raden van
Beroep kon worden ingesteld bij de Ccntrale Raad van Beroep. De regeling werd
door de regering als een voorlopige gezien, die te zijner tijd zou opgaan in de
algemene regeling van de administratieve rechtspraak.''

In 1905 vond een volgende poging plaats om te komen tot een dergelijke algeme-
ne regeling. In dat jaar diende de minister van Justitie J.A. Loeff drie wetsont-
werpen in, gezamenlijk getiteld de ontwerpen van wet houdende maatregelcn tot

5- Het belangrijkste geschilpunt was of deze rechter alleen een wetmatigheidstoeU dan wel tevenj
een doelmatigheidstoets mocht hanteren. Zie hierover onder meer de preadviezen voor de NJV
uit 1891 van Van Houten (1891) en Buijs (1891)

6. Verslag Staatscommissie Kappeyne van de Coppello (1894).
7. Zie Vegting (1957), blz 385-386.
8. Wet van 2 januari 1901, houdende wettelijke verzekering van wcrklieden tegen geldelijke

gevolgen van ongevallen in bepaalde bednjven, Stt>. 1.
9. Faber (1992), blz 4-5.

10. Wet van 8 december 1902, tot uitvoenng van artikel 75 der Ongevallenwet 1901, Stb. 208. De
Beroepswet trad op 14 december 1902 in werkmg, besluit van 8 december 1902, Stb. 209.

11. Vegting (1957), blz. 387. Ik zal m 6.3 2 verder mgaan op deze twee wetten.
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regeling der Administratieve Rechtspraak, de Ontwerpen-Loeff.'* Belangrijkstc
was het ontwerp-Wetboek van Administratieve Rechtsvordering, het ontwerp
WAR.

Het doel van deze ontwerpen was bescherming bieden tegen 'schennis van het
publiek recht door de Overheid'.'* De administratieve rechtspraak diende te wor-
den opgedragen aan de gewone rechters. Hiertoe zoudcn bij de rechtbanken, ge-
rechtshoven en de Hoge Raad afzonderlijke administratieve kamers dienen te
komcn. Uitgangspunt was een behandeling in drie instanties. Beroep kon worden
ingesteld tegen besluiten, handelingen of weigeringen van administratieve Organen
(artikel 74 lid 1 ontwerp WAR) door hem, die persoonlijke belangen heeft, welke
rechtstrecks door het aangevallen besluit of de aangevallen handeling of weigenng
worden getroffen (artikel 15 lid I aanhef en onder 1° ontwerp WAR). Beroeps-
grond was 'schennis van publiekrechtelijke wetten of wettelijke voorschriften'
(artikel 84 ontwerp WAR). De rechter kon dus niet treden in de beoordeling van
de wijze van uitoefening van de discretionaire bevoegdheden door de admini-
stratieve organen.'* Werd het beroep gegrond geacht, dan werd het aangevallen
besluit, de aangevallen handeling of weigenng geheel of gedeeltelijk onwettig
verklaard (artikel 183 lid 1 ontwerp WAR).

Het ontwerp WAR bevatte voorts een artikel met betrekking tot terugvorde-
hng, artikel 14, dat bepaalde dat 'naar publiek recht onverschuldigd betaalde
gelden moeten worden teruggegeven'. Uit de memorie van toelichting bleek dat
dit artikel zag op terugvordering door de burger, die te veel had betaald aan de
overheid." In een latere versie werd dan ook voorgesteld de tekst van artikel 14
te wijzigen, waardoor deze bedoeling werd verduidelijkt: 'Krachtens publiek recht
geinde, onverschuldigd betaalde gelden moeten worden teruggegeven'."

De ontwerpen (b)leken hun tijd ver vooruit." Zij vonden dan ook de nodige

12. Tweede Kamer 1904-1905, 159, ms. 2, 4 en 6, zie ook Ontwerp-Loeff (1905). Het was de
bedoeling dat op een later bjdstip nog drie ontwerpen zouden worden aangeboden, waaronder
een ontwerp van een nieuwe Beroepswet, Tweede Kamer 1904-1905, 159, nr. 3, blz. 23-24.

13. Memorie van toelichting ontwerp-WAR, Tweede Kamer 1904-1905, 159, nr. 3, blz. 24,
Ontwerp-Loeff (1905), blz. 64-65. Het door Loeff beoogde doel was dus handhaving van het
objeetieve publiekrecht, en niet zozeer rechtsbeschermmg voor de burger. Administrative
rechtspraak moest immers bescherrhing bieden tegen 'schennis van net publiekrecht door de
overheid'. Dit was in overeenstemming met de ideeen die Loeff reeds in 1887 in zijn proefschnft
had neergelegd, zie hierover 5.3.1.

14. Ten Berge/Tak (1983), blz. 16.
15. Tweede Kamer 1904-1905, 159, nr 3, blz. 26, Ontwerp-Loeff (1905), blz. 70.
16. Tweede Kamer 1914-1915, 47, nr. 1, blz. 60, Ontwerp-Loeff (1915), blz. 127.
17. Er wordt wel gesteld dat vele denkbeeiden uit de ontwerpen zijn terug te vmden in Algemene

wet bestuursrecht. Het is de vraag of dat correct is. Bij Loeff stond namelijk controle van het
bestuur en dus handhaving van het objeetieve publiekrecht voorop, zie ook de uitwerking van
zijn denkbeeiden in zijn dissertatie (Loeff (1887), zie hierover 5.3.1), aan de Awb-bepalingen
met betrekking tot bestuursrechtspraak en het bestuursprocesrecht ligt vooral de rechtsbescher-
mingsgedachte ten grondslag, zie PG Awb II, blz. 174. Wel kan worden gezegd dat de ontwer-
pen en de Awb grote overeenkomsten vertonen in de uitwerkmg van de bepalingen.
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bcstnjding, ondcr meer door Struycken." Dicns voomaamste bezwaar was dat de
rechter de administrate niet mocht controleren; dit diende de adtninistratie zelf te
doen. De kritick van Struyckcn had zovcel invloed dat de ontwerpen na 1915 niet
verder werden behandeld en in 1937 ook formeel werden ingetrokken.

Na 1915 werd de idee van een a/geme/ie- regeling van administratieve rechtspraak
voorlopig vertaten. Wel werd de rechtsbescherming tegen de overheid ook na die
tijd uitgebreid; dit gebeurde via specifleke regelingen. Zo werd het Kroonberoep
uitgebreid, evenals het administratieve beroep op bijvoorbeeld gedeputeerde sta-
ten." Voorts versehenen nieuwe administratieve rechters" en werd door som-
mige wetten de rechtspraak opgedragen aan de burgcrlijke rechter." Ten slotte
werd aan bestaande colleges voor administratieve rechtspraak, waarvan de belang-
njkste de Centrale Raad van Beroep was, steeds meer rechtspraak opgedragen."

In 1931 werd het vraagstuk van de algemene administratieve rechtspraak weer
actueel door de instelling van de Commissie van Advics inzake verhoogde
rechtsbescherming tegen de overheid, de Commissie-Koolen. Zij bracht in 1932
verslag uit." De (verhoogde) bescherming diende te worden geboden door een
onafhankelijke rechter, in hoogste instantie de Centrale Raad van Beroep, welke
zou worden hemoemd tot Hoog Administratief Gcrechtshof. De rechtsmacht van
deze administratieve rechter zou zijn, te oordelen over besluiten, handelingen en
weigehngen van administratieve Organen. Wel zou de rechtsbescherming aanvul-
lend zijn; waar een specifieke administratieve rechtsgang bestond, was de algeme-
ne administratieve rechter niet bevoegd. Beroepsgrondcn waren strijd met de wet
en detoumement de pouvoir.

Ook deze voorstellen leidden tot niets, onder meer als gevolg van de crisis
die in deze tijd uitbrak." Een andere oorzaak was dat het leersruk van de on-
rechtmatige overheidsdaad in een stroomversnelling kwam en hierin (een deel
van) de oplossing werd gevonden." Aan het einde van de negentiende ceuw had
de Hoge Raad de mogelijkheid om de overheid aan te spreken op grond van een
onrechtmatige daad sterk beperkt in arresten als Vrouwe Elske en Rhedense
koe." Deze lijn werd in het begin van de twintigste eeuw langzaam verlaten. De

18. Zie Struycken (1910).
19. Zie voor voorbeelden Van Wijk/Konünenbelt & Van Male (1999). blz. 542.
20. Bijvoorbeeld de Raden van Beroep voor de directe belasüngen Zie over deze raden Widden-

hoven (1989), blz. 77 en 94-95
21. Zie Van Wijk/Kontjnenbelt & Van Male (1999), blz. 543 en Ten Berge/Tak (1983), blz. 18 voor

enige voorbeelden.
22. De Centrale Raad van Beroep werd bijvoorbeeld bevoegd op het terrein van het ambtenarenrechL

Zie uitgebreid hierover 7.2.3.
23 Verslag Commissie-Koolen (1932).
24. Zie Widdershovcn (1989), blz. 66 en Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1999), blz. 543.
25. Zie Vegüng (1957), blz 402 en Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1999). blz. 543.
26 Respectievelijk HR 29 mei 18%, W. 6817 en HR 21 april 1898, W. 7116. Zie hierover onder

meer Van Maanen (1996), blz. 46-52.
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mogclijkheden om een onrechtmatigedaadsactie in te stellen tegen de overheid
werden gcleidelijk (weer) vcrruimd." . . . - ,„ „.,. .,. . , ..

3.4 De periode na de Tweede Wereldoorlog

Spoedig na de Tweede Wereldoorlog werden de pogmgen om de rechtsbescher-
ming uit te breiden via aanvullendc regelingen hervat; in 1946 kreeg de Commis-
sie-De Monchy opdracht om de stand van zaken met betrekking tot de rechtsbe-
schermmg tegen de overheid op te nemen en om daarbij aan te geven in hoeverre
behoefte bestond aan verhoogde rechtsbescherming." Een van de door deze com-
missie voorgestelde ontwerpen leidde uiteindelijk, zij het in gewijzigde vorm, tot
de Wct bab, de eerste wet die aanvullcnde rechtsbescherming beoogde te bieden.
Hiermec werd de weg in de rieht ing van het huidige stelsel ingeslagen. Een
tussenstation blijkt achteraf de Wet arob te zijn geweest. Deze wet werd inge-
trokken toen in 1994 de Algemene wet bestuursrecht in werking trad.

5.¥.2 De ffef Aeroep a</ini/iisrra/ieve 6escAiAft/ngen (Wer

Nadat de Commissie-De Monchy haar opdracht had gekregen, bracht zij in 1950
verslag uit.*' In dit verslag waren elf voorontwerpen van wet opgenomen. De
twee belangrijkste waren het voorontwerp voor de Wet beroep administratieve
beschikkingen, de Wet bab, en het voorontwerp Wet onrechtmatige daden over-
heidslichamen, afgekort tot Wet odol. Het eerste betraf een regeling met betrek-
king tot beschikkingen, het tweede met betrekking tot andere handelingen.

Ten aanzien van beschikkingen stelde de commissie een aanvullende regeling
voor; tegen beschikkingen, waartegen geen beroep bij een onafhankelijke rechter
of bij de Kroon openstond (of had opengestaan), kon beroep worden ingesteld bij
de Kroon, die deze beschikkingen op rechtmatigheid kon toetsen. Voorgesteld
werd een aantal toetsingsgronden op te nemen, namelijk strijd met algemeen ver-
bindende voorschriften en strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Het uitgangspunt van het onrwerp odol was dat de gewone rechter competent
bleef. Aan de artikelen omtrent de onrechtmatige daad uit het BW diende in een
afzonderlijke wet een aantal bepalingen te worden toegevoegd met betrekking tot
de onrechtmatige overheidsdaad. Dit onrwerp ontmoette veel kritiek: het werd
onder meer onwenselijk geacht de Hoge Raad door starre wetsbepalingen te

27. Zic hicrover onder meer Vegtmg (1957). blz 480-484 en Van Munen (1996), blz. 59-62. Zie
over de gehele ontwikkeling vanaf het eind van de negenbende eeuw tot de Tweede Wereldoor-
log Van Maancn/Dc Lange (2000), bU 29-35.

28. Van Wijk/K.onijnenbelt & Van Male (1999), blz. 543.
29. Verslag Commissie-De Monchy (1950).
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belemmeren in de onrwikkeling van dit rechtsgcbied.*' '--• -*
De Wet odol bracht het niet verder dan ontwerp. Het ontwcrp bab kende een

gunstiger lcvensloop; in 1963 trad de Wet bab in werking." Dczc wet week op
een aantal belangnjke punten af van de voorstellen van de commissie. Zo kon de
natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door een beschikking rechtstreeks in zijn
belang was getroffen daartegen bij de Kroon voorziemng vragen,'" aldus artikel
4 lid 1 aanhef, maar anders dan in het voorontwerp was het begrip beschikking
beperkt tot schriftelijke wilsverklahngen van de ce/i/ra/e overheid (artikel 2 lid 1).
Voorts zonderde artikel 5 een groot aantal beschikkingen uit van Kroonberoep.
Het aanvullende karakter van de wet werd neergelegd in artikel S aanhef en onder
d. De toctsingsgronden waren te vinden in artikel 4 lid 1: strijd met een algemeen
verbindend voorschnft, detoumement de pouvoir, willekeur en het anderszins in
stnjd met enig in het algemeen rcchtsbcwustzijn levend beginscl van behoorlijk
bestuur beschikken," kortom; een rechtmatigheidstoets. Toch was gecn sprakc
van echte rechtspraak; de toctsing vond immers plaats binnen de administrate."

.4 J ße Ĥ er a</mi/iisrraliev« recA/spraaA overAeü/sA ŝc/uAAiMge/f fWef aro£>>

De Wet bab was de eerste wet waarin een aanvullende rechtsbescherming werd
neergelegd. Toch was er khtiek op deze regeling. Het uitgangspunt, ook van de
Commissie-De Monchy, dat de algemene administratieve rechter competent zou
zijn indien geen andere (speeifieke) administratieve rechter bevoegd was, werd
niet onverkort toegepast in de Wet bab. Vooral het feit dat alleen tegen beschik-
kingen van de centrale overheid (aanvullend) beroep bij de Kroon openstond,
werd bekritiseerd. Reeds in 1965 werd de Commissie-Wiarda ingesteld, die tot
opdracht kreeg na te gaan in hoeverre het mogelijk en wenselijk was een verhoog-
de rechtsbescherming te bieden met betrekking tot beschikkingen van organen van
lagere overheidslichamen." Zij bracht in december 1967 haar rapport uit." Zij
stelde voor de Wet bab te wijzigen door ook beroep tegen beschikkingen van
lagere overheden open te stellen. Daarbij zag zij geen reden een beroep in twee
instanties voor te schnjven. Meestal was al een dergelijke procedure aanwezig.
Waar dit niet zo was, stelde zij voor om voorafgaande aan het 'bab-beroep' een
bezwaarschriftprocedure te creeren bij het orgaan dat de beschikking had gege-

30. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1999), blz. 544.
31. Wet van 20 juni 1%3, Stb 268.
32. De Kroon besliste vervolgens, nadat de Afdehng voor de ge«chillen van bestuur van de Raad van

State advies had uitgebracht, artikel 13 Wet bab.
33. Deze toetsingsgronden waren inrrnddels ook al opgenomen m de Wet administratieve rechtspraak

bednjfsorganisabe, die in 1955 m werking trad. Zic hierover 8.4.3
34. Rapport Comrmssie-Wiarda (1968), blz. 14.
35. Zie de installanerede van minuter van Justine Schölten, Rapport Commissie-Wianla (1968), blz.

2. Voorzitter GJ. Wiarda was ook reeds lid van de Commiuie-De Monchy.
36. Rapport CommtssK-Wiarda (1968).
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ven." Een tweede belangrijk voorstel was om het beroep weg te halen bij de
administrate. De Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State,
in de Wet bab adviseur van de Kroon, diende belast te worden met de beslissing
op het beroep."

De voorstellen van de Commissie-Wiarda waren voor de regering aanleiding
om in 1971 een wetsontwerp in te dienen tot vervanging van de Wet bab door de
Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, de Wet arob," tezamen
met een ontwerp-wijziging van de Wet op de Raad van State.*" Beide wetten
versehenen in 1975 in het Staatsblad" en traden op 1 juli 1976 in working/* '

Door de wijziging van de Wet op de Raad van State werd de Afdeling recht-
spraak van de Raad van State in het leven geroepen (artikel 63 Wet RvS), welke
werd belast met de beslechting van geschillen, haar bij de wet opgedragen,
namelijk het beroep tegen beschikkingen op grond van de Wet arob. Evenals de
Wet bab gaf de Wet arob een algemene, aanvullende rechtsgang: stond tegen een
beschikking een andere administratiefrechtelijke voorziening open, dan kon geen
voorzicning worden gevraagd bij de Afdeling rechtspraak. Ook de voorgestelde
bczwaarschriftprocedure werd opgenomen in de wet. Beroepsgronden waren de
reeds uit de Wet bab (en de Wet arbo") bekende vier rechtmatigheidsgronden,
namelijk strijd met een algemeen verbindend voorschrift, detournement de
pouvoir, willekeur of strijd met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend
beginsel van behoorlijk bestuur (artikel 8). Uitgesloten van toetsing, want volgens
de Wet arob geen beschikking, was onder meer de rechtshandeling naar burgerlijk
recht (artikel 2 lid 2). De uitsluiting van deze rechtshandelingen was ook reeds
opgenomen in de Wet arbo" en, zij het in andere bewoordingen, in de Wet bab.
In 4.2 zal ik nader ingaan op de consequenties van deze uitsluiting.

In 1983 vond een wijziging van de Grondwet plaats, waarbij artikel 107 lid 2
werd opgenomen, dat bepaalde dat 'de wet (...) algemene regels van bestuursrecht
vast(stclt)'. Hiermee kreeg de wens tot codificatie van het algemene bestuursrecht
een grondwettelijke basis. Het ontstaan en de ontwikkeling van die algemene

37. Rapport Commissie-Wiarda (1968), biz. 18-21.
38. Rapport Commissie-Wiarda (1968), biz. 14-16. Een belangrijke overwegrng hierbij was dat op

die manier de autonome sfeer van de lagere overheidslichamen beter gewaarborgd zou blijven.
39. Tweede Kamer 1970-1971, II 279, ms. 1-3.
40. Tweede »tamer 1970-1971, 11 280, nrs. 1-3.
41. Respectievelijk als Wet van I mei 197S tot wijziging van de Wet op de Raad van State en een

aantal andere wetten, Stb. 28J en Wet van 1 mei 197S, houdende regels betreffende beroep op
de Raad van State tegen overtieidsbeschikkingen (Wet administratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen), Stb. 284.

42. Respectievelijk besluit van 22 april 1976, Stb. 233 (Wet tot wijziging van de Wet op de Raad
van State) en besluit van 20 april 1976, Stb 234 (Wet arob).

43. Zie 8.4.3.
44. Zie hierover 8.4.3 en verder.
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rcgels van bestuursrccht kan niet los worden gezien van de heiziening van de
rechterlijke organisatie, zodat ook daarop moet worden ingcgaan. j •

In de jaren zestig kwam van vcrschillcnde kanten khtiek op de bestaande rechter-
lijke organisatie/' In 1971 besloot de minister van Justitie tot het insteilen van
een staatscommissie, die een herziening van de rechterlijke organisatie diende
voor te bereiden. Deze staatscommissie werd voorafgegaan door dc werkgroep-
Wicrsma, volgcns welke de in te stellen staatscommissie onder meer de mogelijk-
heid moest onderzoeken van samenvoeging van de administratiefrechterlijke macht
en de gewonc rechterlijke macht.**

In 1976 werd de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie ingc-
steld." In het eerste deel van haar eindrapport uit 1984 deed zij een aantal
voorstellen, waarvan het belangrijkstc met betrekking tot de administratieve
rechtspraak was dat dc administratieve rechtspraak diende te worden opgedragen
aan administratieve kamers bij de gewonc rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge
Raad. Dcze kamers dienden tot de rechterlijke macht te gaan bchoren/'

Een en ander was voor de regenng aanlciding over te gaan tot het doen van
een voorstel met betrekking tot een herziening van de rcchtcrlijkc macht. Deze
herziening zou zieh in drie fasen moeten voltrekken. Voor het bestuursrccht waren
de eerste en derde fase van belang. De eerste fase zou bestaan uit het insteilen van
administratieve kamers bij de rechtbanken, welke in eerste aanleg dienden te
oordelen in geschillen betreffende onder meer socialezekerheidszaken, ambtena-
renzaken en arob-zaken. De rechtsmacht in hoger beroep in onder meer arob-
geschülen diende in deze fase te worden opgedragen aan de nicuw te vormen
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State/' Deze Afdeling bestuurs-
rechtspraak zou ontstaan door fusie van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur en de Afdeling rechtspraak. De tweede fase diende de integratie van de
kantongerechten en de rechtbanken te regelen en een definitieve regeling van het
hoger beroep in straf- en civiele zaken. De derde fase zou de voltoonng van de
herstrueturering van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming omvat-
ten. Belangrijkste punt hierbij was de definitieve regeling van hoger beroep en
cassatie in de administratieve rechtspraak.*°

De Wet voorintegratie bewerkstelligde dat in 1992 de Raden van Beroep en
de Ambtenarengerechten op hielden te bestaan als zelfstandige instanties. Hun
taken werden overgenomen door de administratieve kamers bij de rechtbanken."

45. Zie hierover Hirsch Ballin (1993), blz. 272 en Van den Haak (1997), blz. 68.
46. Rapport werkgroep-Wiersma (1972), blz. 9.
47. Bij KB van I apnl 1976. nr. 71. Zie ook Rapport Staatscomrruuie-Van Zebcn (1984), blz. 1. Tot

1979 was Ras voorzitter van de commissie, sedertdien Van Zeben.
48. Rapport Staatscommissie-Van Zeben (1984), blz. 26. Dit lewam overeen met hetgeen LoefT had

voorgesteld, zie 3.3.
49. Tweede Kamer 1991-1992, 22 495, nr. 3, blz. 11, PG Awb II, blz. 71.
50. Tweede Kamer 1991-1992, 22 495, nr. 3. blz. 11, PG Awb II, blz. 71.
51. Wet van 3 juni 1992, Stb 278.
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Naast de herziening van de rechterlijke organisatie bestond de wens naar codifica-
tic van het algemene bestuursrecht, welke in 1983 dus een grondwettelijke basis
had gekregen. Hiertoe werd in 1983 de Commissie wetgeving algemene regels van
bestuursrecht ingesteld, de Commissie-Scheltema." Zij koos voor een systeem
van aanbouwwetgeving; de wet zou in verschillende stappen, tranches genaamd,
tot stand worden gebracht. Het in een keer codificeren van het bestuursrecht was
een te grotc opgave. Begin 1987 bood dc commissie een voorontwerp Algemene
wet bestuursrecht Eerste Deel aan. In 1989 diende de regering vervolgens het
voorstel Algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht) in."
In dezc eerste tranche van de Awb werd voornamelijk het algemene deel van het
mateneic bestuursrecht geregeld. Deze tranche werd wet op 4 juni 1992." De
inwerkingtreding werd echter uitgesteld; gekozen werd voor de datum waarop ook
de tweede tranche in werking zou treden.

De tweede tranche werd niet voorbereid door de Commissie-Scheltema, maar
maakte deel uit van het wetsvoorstel dat de eerste fase van de herziening van de
rechterlijke macht zou voltooien. Dezc tranche zou namelijk de regels betreffende
het uniforme bestuursprocesrecht bevatten, die de administratieve kamers van de
rechtbanken en de andere bestuursrechters zouden moeten gaan toepassen. De
l'nvoering van deze regefs fcon vofgens de regenng met los worden gezien van de
voltooiing van de eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie."
Het wetsvoorstel werd op 16 december 1993 wet'* en trad op 1 januari 1994 in
werking, tezamen met de eerste tranche van de Awb. Op dat moment begon ook
de nieuwe Afdeling bestuursrechtspraak met haar werkzaamheden.

Met de inwerkingtreding van de Awb is de situatie in grote lijnen de volgen-
de. Voor alle bestuursorganen geldt een uniform algemeen deel van het bestuurs-
recht, waarin het 'besluit'begrip centraal staat. Volgens artikel 1:3 lid 1 is een
besluit een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een
publiekrechtelijke rechtshandeling. Nu het moet gaan om een pu6/ie£rec/i/e/i/&e
rechtshandeling, vallen rechtshandelingen naar burgerlijk recht niet onder het
besluitbegrip. Een belanghebbende, die door een besluit van een bestuursorgaan
rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan tegen dit besluit beroep instellen bij
de besruurskamer van de arrondissementsrechtbank (artikel 8:1 Awb), tenzij de
wet een andere rechtsgang voorschrijft (artikel 8:6) of beroep door de Awb wordt
uitgesloten (artikelen 8:2-8:5). Uitgesloten wordt onder meer beroep tegen een

52. KB van 23 augustus 1983, Stb. 417. Voorzitter was M. Scheltema.
53. Tweede Kamer 1988-1989, 21 221, nrs. 1-3.
54. Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht),

Stb. 315.
55. Tweede Kamer 1991-1992, 22 495, nr. 3, biz. 12, PG Awb II, biz. 72.
56. Wet van 16 december 1993 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene

wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en
andere wetten, alsmede intrckkmg van de Wet administratieve rechtspraak overhetdsbcschikkin-
gen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie), Stb. 650.
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bcsluit ter voorbereiding van ccn pnvaatrcchtchjkc rechtshandeling (artikcl 8:3).
Wel dient de belanghebbende alvorens beroep in te stellen tegen het bcsluit
bezwaar te maken (artikel 7:1). Vervolgens kan tegen de uitspraak van de recht-
bank hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bcstuursrcchtspraak, de Cen-
tralc Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bednjfsleven. afhan-
kelijk van het soort geschil." Dcze instanties oordelen dan als hoogste rechter.
Zoals gezegd kan de wet een andere rechtsgang voorschrijven. Zo oordeelt de
Afdeling bcstuursrcchtspraak op grond van een aantal wetten, waarvan de belang-
njkste is de Wet milieubeheer (artikel 20.1 Wmb), in eerste en enige aanleg. Ook
de Centrale Raad van Beroep wordt in bepaalde wetten aangewezen als enige be-
rocpsrechter. Daamaast blijft het College van Beroep voor het bedrijfslcvcn voor
zover oordclcndc op grond van zijn algemene rechtsmacht op grond van de Wet
bestuursrechtspraak bedhjfsorganisatie in eerste en enige aanleg competent."
Wel geldt voor deze instanties het uniforme bestuursprocesrecht zoals neergelcgd
in hoofdstuk 8 Awb" en dienen zij het bestreden bcsluit te toetsen aan de regeis
van het algemene bestuursrecht, zoals neergelegd in de Awb."

Inmiddels is duidelijk dat de derde fase van de herziening van de rechterlijke
macht niet conform de oorspronkelijke planning zal worden uitgevoerd; er zal
enige jaren een pas op de plaats worden gemaakt." Slechts enkele kleine aanpas-
singen zullen plaatsvinden in het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming
en bestuursrechtspraak." Deze pas op de plaats betekent niet dat de met de derde
fase beoogde ontwikkeling van eenheid in het administratievc recht van de baan is
nu, in ieder geval gedurende de körnende tijd, verschülende hoogste administratie-
ve rechters actief blijven. Vanuit de verschülende colleges is namelijk een
coördinerend overleg opgezet, waarin de rechtsontwikkelingen van die colleges
zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd."

Op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht wordt wel de nodige voor-
uitgang geboekt. De derde tranche is op 1 januari 1998 in werking getreden."
Het voor dit onderzoek belangrijkste onderwerp uit deze tranche is de subsidietitcl
(titel 4.2). Inmiddels is ook een voorontwerp voor de vierde tranche gepubliceerd.
In dit voorontwerp zijn bepalingen met betrekking tot vier onderwerpen opgeno-

57. Artikel 37 lid I Wet RvS, artikel 18 lid 1 Berocpswet en artikel 20 lid I Wbbo.
58. Zie hierovCT 8.4.3.
59. Zie bijvoorbecld artikel 36 en 39 Wet RvS en artikel 17 en 21 Beroepswet.
60. En uilcraard aan de speeifieke regeis in de afzonderlijke wetten.
61. Zie hierover 12.6.
62. Brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer, Tweede Kamer 1996-1997, 25 425, nr.

1, blz. 11-12. Een van die aanpassingen is inmiddels gercaliseerd: het in 1986 ingeslelde College
van beroep studiefrnancienng, dat bevoegd was te oordelen over besluilen genomen op grond
van de Wet op de studiefmanciering, is opgeheven. Zie hierover 8.3.1.

63. Zie hierover Van der Harn (1997)
64. Wet van 20 juni 1996 tot aanvullmg van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche

Algemene wet bestuursrecht), Stb. 333.
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men, waarondcr bcstuursrechtelijkc geldschulden (beoogde titel 4.4).*' Ook
hebbcn de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
in een brief aan de Tweede Kamer 'mogelijke onderwerpen voor een vijfde
tranche' aangegeven. De eerste prioriteit ligt bij de volgende onderwerpen:
nadeelcompensatie (en schadevergoeding), intrekking en wijziging van beschikkin-
gen en (bestuursrechtelijke) overeenkomsten.** Wei wordt in dezelfde brief
aangegeven dat 'voor het ter hand nemen van nieuwe onderwerpen, en dus voor
een vijfde tranche van de Awb, (...) de körnende tijd maar in zeer beperkte mate
ruimte' bestaat."

3.S Bijzondere admlnlstratieve rechtspraak

Naast de pogingen om te komen tot een algemene regeling van administratieve
rechtspraak werd op een aantal specifieke terreinen een wettelijke regeling
gemaakt met betrekking tot de rechtsbescherming. Hierbij werden ook bijzondere
administratieve rechtere*' in het leven werden geroepen. Ik heb reeds gewezen
op dc introductie van de Centrale Raad van Beroep in de Beroepswet. Vanaf het
begin van de twintigstc eeuw, en zeker na het mislukken van de Ontwerpen-Loeff,
vond dc uitbouw van de administratieve rechtspraak vooral längs deze weg plaats:
specifieke regelingen met een specifieke administratieve rechter. Ik zal hier kort
de hoofdlijnen van deze ontwikkeling beschrijven; zij zal uitgebreider aan de orde
komen in de hoofdstukken 6 tot en met 8.

Door de Beroepswet 1902 werd dus de Centrale Raad van Beroep in het leven ge-
roepen. De rechtsmacht van deze Raad werd neergelegd in artikel 1: hij oordeelde
bij uitsluiting in hoogste instantie 'over de beslissingen van het bestuur der
Rijksverzekeringsbank, waartegen, ingevolge de bepalingen der Ongevallenwet
1901, beroep openstaat'. Met de uitbouw van het socialezekerheidsrecht werd ook
de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep" uitgebreid. Tegen de meeste
besluiten van de op grond van de verschillende socialezekerheidswetteningestelde
uitvoeringsorganen stond voor de betrokkenen beroep open bij een administratieve
rechter. Hoofdregel was dat in deze gevallen de Raden van Beroep in eerste
aanleg oordeelden, met de mogelijkheid van hoger beroep bij de Centrale Raad
van Beroep. Het in dat geval toepasselijke formele recht was (in de regel)
neergelegd in de Beroepswet. Op deze hoofdregel bestond een aantal uitzonderin-
gen, waarvan (tot 1935) die in de Ziektewet de belangrijkste was.

65. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), biz. 2.
66. Brief van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vaststel-

ling van de bcgroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2000, Tweede Kamer 1999-2000, 26 800 VI, nr. 7, biz. 8-10.

67. Tweede Kamer 1999-2000, 26 800 VI, nr. 7, biz. 8.
68. Ik gebruik deze term als tegenstelling tot een algemene administratieve rechter.
69. En van de Raden van Beroep.
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Een tweede te behandelen terrein waarvoor een specifieke administratierrechtelijke
rechtsgang in het Jeven werd geroepen, was het ambtenarenrecht. Sinds het
midden van de negenbende eeuw leefde de aigemene opvatting dat de ambtenaar
met betrekking tot zijn rechtspositie bescherming diende tc krijgcn tcgen de
willekeur van de administratie. Aangezien in ambtenarenzaken steeds mcdc open-
bare belangen een rol spelen, diende de beslechting van geschiilen tussen ambte-
naren en de administratie niet te worden overgelaten aan de gewone rechter. Dit
was {een van) de belangnjkste reden(en) dat een wettehjkc regeling lange tijd niet
van de grond kwam. Uiteindelijk werd na een aantal pogingen in 1929 de
Ambtenarenwet 1929 (hierna: Aw 1929) in het Staatsblad gepubliceerd.™

De Ambtenarenwet richtte zieh voomamelijk op het formcle recht. Beroep
kon worden ingesteld tegen besluiten, handetingen en weigehngen om te besluiten
of te handelen, ten aanzicn van ambtenaren als zodanig door een administratief
orgaan genomen, verricht of uitgesproken. Er werden nieuwe Ambtenarengcrcch-
ten ingesteld, die in eerste instantie oordeelden. Hoger beroep kon worden mgc-
steid bij de Centraic Raad van Beroep (artikel 3 lid 1 Aw 1929). In een aantat
gevallen was de Centrale Raad in eerste en enige aanleg competent (artikel 3 lid 2
Aw 1929). De procedure leek sterk op die van de Beroepswet. Besloten werd dan
ook de standplaatsen van de Ambtenarengerechten bij de Raden van Beroep in tc
richten, zodat de expertise van deze Raden ten goede kon komen aan de Ambtena-
rengerechten. Dit werd versterkt door het feit dat het ondersteunende pcrsoneel bij
de Raden ook werd ingezet bij de Ambtenarengerechten.

Een laatste beiangrijk terrein waarop administratieve rechtspraak tot ontwikkeling
kwam, was het gebied van de sociaal-economische wetgeving. Op dit terrein
speelden bedrijfsorganisaties een belangrijkc rol. De ontwikkeling van dczc
bednjfsorganisaties was een gevolg van de crisistijd in de jaren dertig van de
twintigste eeuw. Het voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral op het
terrein van de voedselvoorziening opgebouwde stelsel werd na het einde van die
oorlog verder uitgewerkt, ook buiten dat terrein.

Zo kwam in 1950 de Wet op de Bedrijfsorganisatie (hiema: WBO) tot
stand. ̂ ' Deze wet introduceerde de Sociaal-Economische Raad (artikel 1 WBO)
en opende onder meer de mogelijkheid product-, hoofdbedrijf- en bednjfschappen
in het leven te roepen (artikel 66 WBO). Op grond van artikel 32 lid 1 WBO had
de SER verordenende bevoegdheid. Ook de schappen hadden die bevoegdheid ten
aanzien van de hen bij wet of aigemene maatregel van bestuur toegekende
onderwerpen (artikel 93 WBO). Alle genoemde openbare iichamen konden
publiekrechtelijke besluiten nemen en handelingen verrichten, indien de bevoegd-

70. Wet van 12 deccmber 1929, houdende regelen betreffende den rechtstoestand van ambtenaren,
Sib. 530. Het duurde vervolgens tot I maart 1933 voor de wet m werking trad, betluit van 26
januan 1933, Stb. 32.

71. Wet van 27 januan 1950 tot toepassmg ten aanzien van het bednjfsleven van de artikelen 80 en
152 tot en met 154 van de Orondwet (Wet op de Bednjfsorganisatie), Sib. K 22.
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heid daartoe in de verordening was neergclegd. De rcchtsbescherming wetd
geregeld in de in 1955 in wcrking getreden Wet administratieve rechtspraak
bedrijfsorganisatie (hiema: Wet arbo)." Artikel 4 van deze wet riep een nieuw
administratief-rechterlijk college in het levcn, het College van Beroep voor het
bedrijfsleven. Dit college oordcelde 'bij uitsluiting' over het beroep tegen
besluiten en handelingen van onder meer de genoemde lichamen, met uitzondehng
van besluiten, strekkende tot hct verrichten van een rechtshandeling naar burger-
lijk recht (artikei 4 lid 2). Beroepsgronden waren strijd met een algemeen verbin-
dend voorschnft, detournement de pouvoir, willekeur en strijd met enig in het
algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur (artikei 5),
dezelfde gronden die negen jaar later werden opgcnomen in de Wet bab."

Met de uitbouw van de sociaal-economischc wetgeving werd ook de compe-
tentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitgebreid: het werd
belast met de rechtspraak tegen besluiten of handelingen van bestuursorganen op
grond van vele van dcze wetten.™ In deze gevallen kreeg het College een speci-
fieke rechtsmacht, dit in tegenstelling tot zijn algemene rechtsmacht op grond van
de Wet arbo. De consequenties hiervan zullen worden behandeld in hoofdstuk 8.

3.6 Conciliate

Gedurende de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werd een aantal
pogingen gedaan om te komen tot een algemene regeling van administratieve
rechtspraak. Deze pogingen stuitten echter voomamelijk af op het bezwaar dat ook
rechtspraak in administratieve geschillen werd gezien als besturen, hetgeen aan het
bestuur moest worden overgelaten en niet aan een rechter. Een gevolg hiervan was
dat de wetgever sinds het begin van de twintigste eeuw op een aantal terreinen
bijzondere rechtsgangen heeft ontwikkeld, waarbij specifieke bestuursrechters in
het leven werden geroepen. Later, sinds 1963, werd de uitbouw van de rechtsbe-
scherming tegen de overheid deels bcreikt via aanvullende regelingen: was geen
specifieke administratieve rechter bevoegd, dan was de algemene, aanvullende
bestuursrechter bevoegd. Dit systeem kende echter belangrijke hiaten. De belang-
rijkste beperking was wel dat zowel in de Wet bab, de Wet arob en de Awb feite-
lijke overheidshandelingen van de competentie van de 'aanvullende' rechter waren
uitgesloten, evenals rechtshandelingen naar burgerlijk recht. Bij een aantal
specifieke bestuursrechters was dit anders. Zo waren (en zijn) de Centrale Raad
van Beroep als ambtenarenrechter en het College van Beroep voor het bedrijfsle-

72. Wet van 16 September 1954, houdende administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, Stb. 416.
De wet trad in werking op 1 juli I9SS, Besluit van 3 juni 1955, houdende inwerkingtreding van
de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisaoe, Stb. 226.

73. Zie 3.4.2. Deze beroepsgronden waren ook al opgcnomen in hct verslag van de Commissie-De
Monchy, zij het dat de daar voorgestelde grond 'stnjd met algemene beginselen van behoorlijk
bestuur' verder werd uitgewerkt.

74. Zie voor een opsomming Mulder (1980), biz. 395-396. « -& ', :,--•; . , ; i ; •
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ven oordelend op grond van zijn algemene rechtsmacht ook bevoegd te oordelen
over (feitelijke) handehngen van de overheid.

De belangrijkste consequentie van het feit dat sprake was van een rechtshan-
deling naar burgcrlijk recht, was dat de burgerlijke rechter competent was en dat
op die rechtshandeling (in beginsel) burgerlijk recht van toepassing was. De
administratieve rechter leck minder mimte te laten voor rechtstreekse toepassing
van het privaatrecht, vooral de bijzondcre bestuursrechters die een mime compe-
tentie hadden. Zo zal in hoofdstuk 7 aan de orde komen dat bijvoorbeeld de
ambtenarenrechter geneigd was privaatrechtelijke regeis te vertalen naar meer
algemene rcgels, welke het privaatrecht overstegen wanneer hij werd gecon-
fronteerd met een probleem waarvoor het privaatrecht een regeling bevatte, welke
in het publiekrecht ontbrak. Deze algemene regeis werden vervolgens toegepast,
waarbij zij werden 'ingebed' in het publiekrechtelijk normenstelsel. De vraag
hoeveel mimte de bestuursrechters licten voor toepassing van het privaatrecht zal
aan de orde komen bij de bespreking van de verschillende rechtsgebieden.

Een belangrijke vraag is dus, wanneer sprake is van een rechtshandclingen
naar burgerlijk recht. 1s immers sprake van een dcrgelijke rechtshandeling, dan is
de burgerlijke rechter veelal bevoegd. Het privaatrecht kan in dat geval een
belangrijke(re) rol speien. Ik zal deze vraag in het körnende hoofdstuk behandelen.
In hoofdstuk 2 is aan de orde gekomen dat de burgerlijke rechter zijn bevoegdheid
afbakent aan de hand van o6/ec/um /ins. Voor de competence van de bestuura-
rechter is veelal beslissend of sprake is van een beschikking of onder de Awb een
besluit. Deze criteria stemmen niet overeen, waardoor een competentiegeschil kan
ontstaan. Dit kan een negatief geschil zijn: zowel de burgerlijke als de bestuurs-
rechter acht zieh niet competent kennis te nemen van het geschil. Vaker zal zieh
voordoen dat sprake is van een positief competentiegeschil, waarbij beide rechters
zieh bevoegd achten. Hoe dit 'geschil' wordt opgelost zal ook aan de orde komen
in het volgende hoofdstuk. ••• ,
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COMPETENTIE'PERIKELEN'

4.1 Inleiding - r , •-,.,..,,.

Gebleken is dat bij de afbakening van de bcvoegdheid van zowel de burgerlijke
als de bestuursrechter het uitgangspunt is dat ieder van deze rechters bij uitsluiting
bevoegd is te oordelen over zijn eigen competentie. Nu de door beide rechters
gehanteerde criteria niet op elkaar aansluiten, kan dit tot problemen leiden.
Enerzijds kan het voorkomen dat beide rechters zieh niet bevoegd achten, ander-
zijds (en deze siruatie doet zieh in de praktijk vaker voor) kan het zo zijn dat
beide zieh wel bevoegd achten. Er kan dus zowel een positief als een negatief
competentieconflict ontstaan. In dit hoofdstuk wordt bekeken of en zo ja, hoc de
burgerlijke en de bestuursrechter zulke conflicten hebben opgelost en welke
wisselwerking er eventueel bestaat hissen deze rechtere en dc rechtsgangen. Het
belang hiervan voor het onderzoek is dat bij de burgerlijke rechter de ruimte voor
het gebruik van privaatrecht groter (b)lijkt te zijn dan bij de bestuursrechter.

De burgerlijke rechter bepaalt zijn competentie aan de hand van het otyecrt/m
//rw, het voorwerp van het geschil zoals dat wordt verwoord door eiser, zie 2.6.
Als de eisende partij haar vordering maar op de juiste manier inklecdt, is de
burgerlijke rechter snel en tegenwoordig zelfs vrijwel altijd bevoegd. De afbake-
ning van de bevoegdheid van de bestuursrechter is veelal afhankelijk van de
betrokken wettelijke regeling. Het belangnjkste gehanteerde criterium is de vraag
of een beschikking/besluit voorligt. Zoals gezegd sluiten deze criteria nict op
elkaar aan. Hoe gaat de burgerlijke rechter om met een positief competentiege-
schil? In de conclusie van hoofdstuk 2 heb ik al aangegeven dat de burgerlijke
rechter de vraag of hij een geschil, waarbij de overheid is betrokken, inhoudelijk
zal beoordelen, tegenwoordig vooral zal beantwoorden aan de hand van de
ontvankelijkheidsvraag. Voorts speelt de door de Hoge Raad ontwikkelde leer van
de formele rechtskracht een rol. Deze punten zullen aan de orde komen in 4.3.

Een andere vraag betreft de wijze waarop de bestuursrechter zijn bevoegdheid
afbakent. Het belangnjkste criterium hiertoe is dus de vraag of een beschik-
king/besluit voorligt. Dat is niet het geval als sprake is van een rechtshandeling
naar burgerlijk recht. Uiteraard is het dan van belang te bekijken wanneer sprake
is van een dergelijke rechtshandeling. Deze vraag zal ik eerst behandelen.
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4.2 Rechtshandeling naar burgerlijk recht/publiekrechtelijkerechtshandeling

Op grond van de Wet arob kon een rechtstreeks belanghebbende in beroep tegen
een beschikking bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, tenzij een
andere rechtsgang openstond of had opengestaan. Bepaalde beschikkingen werden
uitgezonderd. Geen beschikking in de zin van de Wet arob waren (naast besluiten
van algemene strekking) de rechtshandelingen naar burgerlijk recht. Ook in de
Awb is deze uitzondcnng opgenomen, zij het in een andere formulering. Volgens
artikel 1:3 lid 1 Awb is een besluit namelijk een schriftelijke beslissing van een
bestuursorgaan, inhoudende een />ufe//e/fcrec/jte/j/ifce rechtshandeling.

Reeds de Wet bab kende een soortgelijke uitzondering: volgens artikel 2 lid 1
moest het gaan om een beschikking, gegeven fcracAfe/u een /« emg s/aatt- o/
aaWnüfrafiy/fccA/e/i/A voorscAri// vervaffe 6evoeg</Aej</ o/ verp/jcA/zng. Hiermee
werd het publiekrechtelijke karakter van de beschikking tot uitdrukking gebracht.'
Volgens dc tweede druk van het Rapport AB AR uit 1959 werd met deze woorden
beoogd 'de besluiten van zuiver pnvaatrechtelijk karakter buiten te sluiten'."

Het onderscheid russen een rechtshandeling naar burgerlijk recht en een
publiekrechtelijke rechtshandeling is van belang op het moment dat de aanvullen-
de administratieve rechter - eerst de Afdeling rechtspraak van de Raad van State,
nu de administratieve kamers van de rechtbanken en de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State - in beeld komt. Deze rechters bepalen namelijk hun
rechtsmacht aan de hand van de vraag of de ene dan wel de andere rechtshande-
ling voorligt. Is sprake van een publiekrechtelijke rechtshandeling, dan is in
beginsel de administratieve rechter competent, bij rechtshandelingen naar burger-
lijk recht de burgerlijke rechter. Dit heeft ook consequenties voor het toepasselijke
recht; het besluit wordt beheerst door bestuursrecht, zoals onder meer neergelegd
in de Awb, bij een rechtshandeling naar burgerlijk recht zai de burgerlijke rechter
burgerlijk recht toepassen.

In de volgende paragrafen zal ik ingaan op de betekenis van het Arob-begnp
'rechtshandeling naar burgerlijk recht' (4.2.2) en -net begrip 'publiekrechtelijke
rechtshandeling' uit de Awb (4.2.3).

4.2.2 / )* FfVr aro6; rfcn/sAa/ioWi/ig naar Aurger/y* r̂ c/rr

Het ontwerp van de Wet arob hanteerde in artikel 2 de in de Wet bab gebruikte
formulering.' Later is het criterium, dat de beschikking moest zijn 'gegeven
krachtens een in enig Staats- of administratiefrechtelijk voorschrift vervatte

1. Memorie van toelichong, Tweede Kamer 1958-1959, 5363, nr. 3, biz. 12.
2. Rapport ABAR (1959), biz. 2. In de praktijk paste de Kroon het enterium echter ruimer toe, zie

hierover de vierde druk van het rapport, Rapport ABAR (1973), biz. 57.
3. Tweede Kamer 1970-1971, 11 279, nr. 2, PG arob, biz 138.
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bevoegdheid of vcrplichting' vervallen.* De conclusie kan worden getrokken dat
het de bedocling van de wetgever was dat indien het bestuursorgaan handelde in
de uitoefening van een administratierrechtelijke bevoegdheid of verplichting - als
er sprake was van een publiekrechtelijke titel* -, er sprake was van een beschik-
king.* Wei diende dcze titel in het algemeen geschreven te zijn. Niet vereist was
dat er een 'speciaal' voorschrift aan de bevoegdheid of veiplichting ten grondslag
lag/ voldoende was dat sprake was van 'een in enig, hoe algemeen ook geformu-
leerd, voorschnft neergelegde Staats- of administratiefrechtelijke bevoegdheid of
verplichting'.* Dit vereiste zou voortvloeien uit het lcgaliteitsbeginscl.*

Ook de arob-rechter stelde veelal dcze eis, wilde hij een beschikking aanne-
men.'° Hij greep hierbij meestal terug op het criterium uit de Wet bab, dus een
geschreven wettelijk voorschrift. Slechts in een aantal gevallen wilde hij dit
vereiste wel eens laten vallen." Het voor dit onderzoek belanghjkstc geval betraf
subsidies." Toekenning van subsidie werd als een begünstigende beschikking
gezien, waarbij vaak een enkele begrotingspost als voldoende bevoegdheidsgrond-
slag werd aangenomen. De Afdeling rechtspraak baseerde zieh hierbij veelal op
wetshistohsche argumenten." Ging het om tcrugvordenng van ten onrechte ver-
strekte subsidies, een voor de betrokkene belastende mgreep, dan was weer wel
een uitdrukkelijke, geschreven publiekrechtelijke titel vereist. Was die niet
aanwezig, dan was sprake van een rechtshandeling naar burgerlijk recht."

In het kader van de terugvordering speelde de Wet arob slechts een doorslag-
gevende rol bij subsidies en aanverwante terreinen. Voor terugvordering van
socialezekerheidsuitkeringen was namelijk meestal een uitdrukkelijke, geschreven
publiekrechtelijke grondslag. De bevoegdheid van dc ambtenarenrechter was niet
beperkt tot beschikkingen, hij mocht ook oordelen over handelingen, terwijl ook

4. Vierde not« van wijziging, Tweede Kamer 1973-1974, 11 279, nr. 26, PG «rob, biz. 151. Zie
hicrovCT Rapport ABAR (1976), biz. 11-12.

5. Zie Borman (1981), biz. 27.
6. Zie onder meer de memone van antwoord, Tweede Kamer 1973-1974, 11 279, nr. 8, biz. 6, PG

arob, biz. 142 en Handelingen Tweede Kamer 1973-1974, biz. 4343. PG arob, biz. 149.
7. Zie bijvoorbeeld Simon (1989), biz. 470-471. """
8. Aldus Borman (1981), biz. 38-39
9. Ik zal hierop vertier ingaan in hoofdstuk 11.

10. Stromk (1979), biz. 392.
11. Zo werd m een aantal gevallen een grondslag gevonden in het publieketaakcriterium. Zie

Borman (1981), biz. 41-50 en Michiels (1987), biz. 168-183 Borman (1981), biz. 50-51 komt
tot de conclusie dat de Afdeling haar bevoegdheid ruim zag door te zocken naar een bestuurt-
rechtelijke titel, neergelegd in enig voorschnft, daarbtj het begrip bestuursrechtelijke titel in
voorkomend geval - zie bijvoorbeeld het publieketaakcriterium - ook nog ruim uitleggend.

12. Michiels (1987), biz. 158. Het ging dan om eenzijdige subsidiebesluiten.
13. Damen (1987), biz. 758. Het argument was dat de in de Wet bab neergelegde bepaling dat in het

algemeen geen voorzienmg openstond tegen beschikkingen tot het toekennen of weigeren van
subsidie, in de Wet arob was geschrapl A contrario werd daamit afgeleid dat de wetgever die
beslissmgen als beschikking beschouwde. Zie hierover uitgebreider 8.2.4.

14. Bijvoorbeeld Wnd. Vz. ARRvS 31 december 1982, tB/S V, nr. 290, m. aant tB/S. Z k hierover
uitgebreider hoofdstuk 8. •••«* jrij.-rr
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het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn bevoegdheid veelal ruim zag.
Dit alles komt aan de orde in deel II van het onderzoek. De jurisprudentie van de
Afdeling rechtspraak en de burgerlijke rechter op het terrein van subsidies en de
rol van de Wet arob daarbij wordt uitgebreider behandeld in hoofdstuk 8.

In de Awb Staat bij de afbakening van de rechtsmacht van de aanvullende admini-
stratieve rechter nict meer centraal het negatieve vereiste dat geen sprake mag zijn
van ccn rechtshandeling naar burgerlijk recht, maar het positieve vereiste dat
sprake dient te zijn van een publiekrechtelijke rechtshandeling. Insteek bij de Awb
is het besluit." Dit is volgens artikel 1:3 lid 1 Awb 'een schriftelijke beslissing
van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling'. Deze
definitic is mede geinspireerd door artikel 2 Wet arob.'* Zij heeft dan ook
gemcen met het beschikkingsbegrip uit artikel 2 Wet arob dat rechtshandelingen
naar burgerlijk recht er niet onder vallen, zij het dat de Awb een kortere formule-
ring hanteert: er moct sprake zijn van een /JM/>/ze*recAte/(//fce rechtshandeling.

Er bestaan echter verschillen tussen het beschikkingsbegrip uit de Wet arob
en het besluitbegrip uit de Awb, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis." Belangnjk is
dat de Awb-wetgever de werking erkent van algemene rechtsbeginselen in het
bestuursrecht, beginselen die niet slechts privaatrechtelijk of publiekrechtelijk zijn,
maar algemene gelding hebben." Verder lijkt het of hij de rechtsbetrekking op
de voorgrond plaatst. Is deze publiekrechtelijk, dan kan het handelen in het kader
van die rechtsbetrekking ook snel als publiekrechtelijk worden gekwalifieeerd."
Daarnaast merkt de wetgever een aantal rechtshandelingen, die onder het oude
recht veelal als rechtshandelingen naar burgerlijk recht werden gezien, expliciet
als publiekrechtelijk aan, bijvoorbeeld het terugvorderingsbesluit.^

Van belang is te kijken hoe het begrip 'publiekrechtelijke rechtshandeling' is
ingevuld in dc rechtspraak. Volgden de administratieve rechters de door de wetge-
ver gedane handreiking?*' In eerste instantie bleven de administratieve kamers

15. Memorie van toelichting, PG Awb I, biz. 153.
16. Memorie van toelichting, PG Awb I, biz. 154.
17. Zie hierover Simon (1997), biz. 57.
18. PG Awb II, biz. 500 en 501. Als voorbeeld geeft de wetgever het beginsel dat hetgeen ten on-

rechte als betaling is ontvangen, moet worden terugbetaald.
19. Zie Simon (1997), biz. 57. Verder vindt Simon de vooropstelling van het begrip 'publiekrechte-

lijke rechtshandeling' opvallend: als een schriftelijke rechtshandeling van de overheid als
publiekrechtelijk kan worden gekwalifieeerd, dan is er sprake van een besluit, waarbij de
wetgever uitgaat van een ruim begrip 'publiekrechtelijk'.

20. Tweede Kamer 1991-1992, 22 495, nr. 3, biz. 246 (niet opgenomen in PG Awb II). Ik kom
hierop terug aan het einde van deze paragraaf.

21. Voor zover zij de door de wetgever aangegeven weg niet reeds volgden. De CRvB als ambtena-
renrechtcr en het CBB, oordelend op grond van zijn algemene bevoegdheid keken bijvoorbeeld al
geruime tijd achter de vorm waarin de beslissing was gegoten naar de rechtsverhouding bissen
partijen, terwijl de CRvB ook de algemene rechtsbeginselen reeds geruime tijd uitdrukkelijk
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van de rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak op de lijn zitten van de
jurisprudence van de Afdeling rechtspraak met betrekking tot de afbakening van
de rcchtshandeling naar burgerlijk recht. Vereist was dus een publiekrechtelijke
titel, waarbij ofwel een geschreven publiekrechtelijke bevocgdheid werd vereist,
ofwel deze bevoegdheid werd gevonden in het publieketaakcritehum.

In 1996 kwam een ommezwaai; in dat jaar vemiimde de Afdeling bestuurs-
rechtspraak het begrip publiekrechtelijke titel en dus het begrip publiekrechtelijke
rcchtshandeling. Voor een publiekrechtelijke titel was niet langer vereist dat
sprake was van een geschreven publiekrechtelijke bevoegdheid of van een be-
voegdheid in het kader van een publieke taak. Een publiekrechtelijke bevoegdheid
lean onder omstandigheden ook worden ontleend aan het ongeschreven recht, met
name aan ongeschreven rechtsbeginselen. Het mecstc stof opwaaien deed dc om-
slag in de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met betrekking tot het
zuiver of zelfstandig schadebesluit." Werd voorhcen altijd gcoordceld door de
Afdeling (bestuurs)rechtspraak dat een verzoek om schadevergocdmg dat niet was
gebaseerd op een uitdrukkelijke publiekrechtelijke regeling (eventueel kon een
gepubliceerde beleidsregeling volstaan), een rcchtshandeling naar burgerlijk recht
was en dus geen publiekrechtelijke rcchtshandeling, in haar uitspraak van 29 no-
vember 1996 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat dc beslissing op een
dergelijk verzoek een besluit was. Het publiekrechtelijk rechtsgcvolg van een
dergelijk besluit vloeide voort 'uit het in het besluit in ieder gcval vervatte
oordeel over de aanspraken die al of niet zouden bestaan op schadevergoeding in
verband met het in geding zijnde bestuurshandelen'." De Afdeling sloot met
deze uitspraak aan bij de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep als
ambtenarenrechter en het College van Beroep voor het bedrijfslcven, oordelend op
grond van zijn algemene bevoegdheid, die reeds längere tijd het zuiver schadebe-
sluit als publiekrechtelijk besluit zagen." Ook waren na de inwerkingtreding van
de Awb de Centrale Raad van Beroep als socialezekerheidsrechter, het College
van Beroep voor het bedrijfsleven op grond van zijn bijzondere rechtsmacht en
het College van beroep studiefinanciering in deze de Afdeling bestuursrechtspraak
voorgegaan."

De Afdeling gaf in deze uitspraak niet aan wat de grondslag was voor de
schadevergoeding. Ook de vraag, waarom sprake was van een publiekrechtelijke
rechtshandeling kwam niet aan de orde. Dit was wel het geval in latcre uitspraken,
het duidelijkst in een uitspraak van 6 mei 1997. Daarin overwoog de Afdeling:

erkende, zie 7.2.3.3. Het CBB deed dit laatste naar rmjn menmg impliciet, zie 8.4.4.
22. Een eerste overzicht van de commentaren op deze jurisprudentie geeft Simon (1998), biz. 64-65.
23. ABRvS 29 november 1996, AB 1997, 66, m.nt. PvB, JB 1996, 253, m.nt. red. (Alpha Kleding-

reinigmgsbedrijf).
24. Bijvoorbeeld CRvB 3 mei 1972, AB 1973, 232. rant v.d H., CBB 17 mei 1963, SEW 1963,

196 (biz. 531-533), m.nt. J.P. en CBB 22 april 1975, AB 1975, 149, m o t J.P., SEW 1975, biz.
449-452, m.nt J.P. Zie over de uittpraken van het CBB 8.4 3.

25. Zie de verwijzmgen in de noot van de redact!« onder ABRvS 29 november 19%, JB 1996, 253.
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'De schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan op een verzoek om vergoeding van schade, die
veroorzaakt zou zijn binnen het kadcr van de uitoefening door dat orgaan van een aan het publiekrecht
ontleende bevoegdheid, is - ook indien dat verzoek niet op een specifieke wettelijke grondslag is
gebaseerd - een publiekrechteiijke rechtshandeling en dus een besiuit in de zin van artikel 1:3 van de
Awb
[)e Afdelmg nverweegt hiertoe het volgende. Een publiekrechtelijke rechtshandeling is een op
rcchtsgevolg gerichte beslissing van een bestuursorgaan, dat de bevoegdheid tot het nemen van die
beslissing ontlecnt aan het publiekrecht. Zoals volgt uit dc uitspraak van de Afdeling van 29 november
1996 berust de bevoegdheid van een bestuursorgaan tot het nemen van een beslissing op een verzoek
om vergoeding van schade, voorzover het schade betreft ten gevolge van de onrechtmatige uitoefening
van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid, op het - in artikel 6:162 van het Burgerlijk
Wetboek en in artikel 8:73 van de Awb tot uitdrukking körnende - algemeen geldende rechtsbeginsel,
volgens hetwelk degene die door aan hem toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten schade heeft
veroorzaakt, is gchouden die aan dc bcnadeelde te vergoeden. Dit rechtsbeginsel is publiekrechtelijk
van aard indien het zijn werking doet voeien in een door de uitoefening van een aan het publiekrecht
ontleende bevoegdheid ontstane rechtsverhouding'.**

Het algemeen rechtsbeginsel dat hij die toerekenbaar onrechtmatig schade veroor-
zaakt, gchouden is deze schade te vergoeden, vormt dus de bevoegdheidsgrondslag
voor het bestuursorgaan om een beslissing met betrekking tot de schade te nemen.
Dit allecn is niet voldoende om deze beslissing tot besiuit te bestempelen. Daar-
voor is tevens vereist dat het rechtsbeginsel in het concrete geval publiekrechtelijk
van aard is. Dit is zo als het zijn werking doet gevoelen in een rechtsverhouding,
die is ontstaan door de uitoefening door het bestuursorgaan van een aan het
publiekrecht ontleende bevoegdheid. De achterliggende verhouding dient dus in
het concrete geval publiekrechtelijk van aard te zijn.

Het schadebesluit is in dat geval dus een besiuit in de zin van de Awb."
Hiermce is niet gezegd dat de bestuursrechter ook bevoegd is dit besiuit te beoor-
delen. De Afdeling eist namelijk voor een positief antwoord op de vraag of
beroep openstaat bij de bestuursrechter een processuele connexiteit tussen het
schadeveroorzakende bestuurshandelen en de beslissing op het verzoek tot schade-
vergoeding. Zij verwijst hiertoe naar het stelsel van de Awb. De bedoeiing van de
wetgever, zoals die onder meer blijkt uit de parlementaire geschiedenis van artikel
8:3, was volgens de Afdeling zo veel mogelijk te voorkomen dat verschillende
rechters zouden moeten oordelen over nauw met elkaar samenhangende beslissin-
gen. Volgens de Afdeling 'past het in dit stelsel de algemene dan wel bijzondere
bestuursrechter slechts bevoegd te achten tot kennisneming van beroepen tegen
een zuiver schadebesluit, indien die rechter ook bevoegd is te oordelen over

26. ABRvS 6 mei 1997. AB 1997, 229, mnt PvB, JB 1997, 118, nurt. HJS (Van Vlodrop).
27. Overigens stelde de CRvB 28 juli 1994, AB 1995, 133, mnt. RMvM, JB 1994, 221, m.nL

ELB/ABJH als socialezekerheidsrechttr in eerste mstantie een strenger vereiste; er dtende sprake
te zjjn van samenhang tussen de schade en een eerder (appetlabel) besiuit, wil de beslissing op
een verzoek tot vergoeding van de schade als besiuit in de zin van artikel 1:3 Awb worden
»angemerkt. Materieel heeft dit echter (vnjwel) geen gevolgen. De CRvB is later hierop
teruggekomen en volgt nu de lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak. zie onder meer CRvB 24
September 1997, AB 1997, 431, mnt. FP en CRvB 23 april 1998, AB 1998, 251, mnt HBr.
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beroepen tegen de schadeveroorzakende uitoefening van de publiekTechtelijke be-
voegdheid zelf.*' De rechter die bevoegd is over het achterliggend, schadever-
oorzakend feit te oordelen, is tevens bevoegd te oordelen over hct zuivcr schade-
bcsluit. Is het schadeveroorzakend feit dus bijvoorbeeld een feitelijke handeling of
een algemeen verbindend voorschnft - waarover de administrative rechter niet
bevoegd is te oordelen, zie de artikelen 8:1 en 8:2, en waarbij dus de burgerlijke
rechter bevoegd is -, dan betekent dit dat die rechter ook nict bevoegd is te
oordelen over het schadebesluit, ondanks het feit dat sprake is van een besluit in
de zin van artikel 8:1 en dit besluit in de ovehge artikelen van afdeiing 8.1.1 niet
wordt uitgesloten. De betrokkene zal dus naar de burgerlijke rechter moeten om
het schadebesluit (of de weigehng een dergelijk besluit te nemen) aan te vcch-
ten."

De omslag van de Afdeiing bestuursrechtspraak kwam niet geheel onver-
wacht. Zoals gezegd opende de parlementairc geschiedenis de mogelijkheid dat
bevoegdheden werden gebaseerd op ongeschreven (publiek)recht. Daarnaast werd
in de memorie van toelichting op artikel 8:1 uitdmkkelijk ingegaan op het feit dat
de junsprudentie van de Centrale Raad van Beroep als ambtcnarcnrcchtcr en hct
College van Beroep voor het bedrijfsleven, oordelend op grond van zijn algemene
bevoegdheid, enerzijds en de overige rechters, de Afdeiing rechtspraak voorop,
anderzijds met betrekking tot het zuiver schadebesluit uiteen liep. De regering
stelde zieh op het standpunt dat de rechters zelf zouden moeten oordelen welke
koers zij gingen volgen. Wei overwoog zij uitdmkkelijk dat zij geen reden zag
voor wijziging van de rechtspraak van de Centrale Raad en het College van
Beroep voor het bedrijfsleven.^ Twee mogelijkheden bleven dus over: of de
rechters bleven ieder hun eigen weg volgen, of de Afdeiing bestuursrechtspraak en
de andere rechters die de rechtspraak van de Afdeiing volgden, stelden hun
jurisprudentie bij.*' De eerste mogelijkheid was niet gewenst, de bedoeling van
de Awb was immers mede om de jurisprudentie van de verschillende rechters
zoveel mogelijk op een lijn te krijgen.

De schokgolf die de rechtspraak van de Afdeiing bestuursrechtspraak teweeg
bracht, was vooraf gegaan door een kleinere golf: in haar uitspraak van 21
Oktober 1996 bestempelde de Afdeiing een terugvorderingsbeslissing, waarvoor

28. ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229, m.nt. PvB, JB 1997, 118, m.nt. HJS (Van Vlodrop)
29. Zoals gezegd eiste ook de CRvB als socialezekerhcidsrechter deze processuele conncxiteil. het

onlbvckcn crvan leidde in eerste instantie echter tot andere gevolgen dan bij de Afdeiing
bestuursrechtspraak. Bij de Afdeiing was het gevolg van het ontbreken van proceuuele
connexiteit dus dat er sprake was van een besluit, maar dat dit geen appellabel besluit was; bij de
CRvB was het gevolg dat er geen sprake was van een besluiL De CRvB itelde dus een dubbel
connexiteitscriterium, zo blijkt uit CRvB 28 juli 1994, AB 1995, 133, m.nt. RMvM, JB 1994,
221, rant ELB/ABJH. Zoals gezegd in noot 27 is de CRvB hier inrmddeli op teniggekomen.

30. PG Awb II, biz. 380.
31. De theoretisch bestaande derde mogelijkheid dat de CRvB en het CBB hun koers zouden bijftel-

Icn in de nchüng van de Afdelmg, was na de uitlatingen van de regenng niet meer aan de orde;
dit zou bovendien een achteruitgang betekenen in de rechtsbeschermrng voor de betrokkenen.
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gccn geschreven grondslag was tc vinden in de wet, als besluit." Ook hier werd
de bevoegdheid tot terugvordering gevonden in een algemeen rechtsbeginsel,
namclijk het beginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden terugge-
vorderd. Op deze uitspraak, die terugvordering van geldelijke steun bij aankoop
van een nieuwe woning betrof, zal ik uitgebreid ingaan in de hoofdstukken 8 en 9.
Deze uitspraak kon niet als een venassing komen; de regering had namelijk in de
mcmorie van toelichting bij het wetsontwerp voltooiing eerste fase herziemng
rechterlijke organisatic al aandacht besteed aan de vraag of een terugvorderingsbe-
slissing een besluit was. Naar aanleiding van een artikel van Dorhout," waarin
deze wees op het feit dat de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep en
de Afdeling rechtspraak met bctrekking tot het rechtskarakter van een terugvorde-
ringsbeslissing uitcenliep, had zij gesteld:

'(D)e oorsprong van de onderhavige terugvordenngsbeslissingen ligt in het publiekrecht. (...) Getet op
het feit dat ook dc onderliggcndc rcchlsverhoudmg door de administratieve rechter beoordeeld wordt,
ligt het in de rede dat ook de terugvordenngsbcslissingen worden beoordeeld door de administratieve
kamcr van de rechtbank en derhalve worden gekwalificeerd als bcsluitcn in de zin van artikel 1:3 van
de AwbV*

Inmiddels heeft dc Afdeling bestuursrechtspraak ook geoordeeld dat het algemene
rechtsbeginsel dat hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander,
verplicht is, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag
van zijn verrijking bestuursrechtelijk van aard kan zijn, namelijk als het zijn
werking doet gevoelen in een door het bestuursrecht beheerste verhouding."

Deze jurisprudcntie-omslag, zowel wat betreft het zuiver schadebesluit als wat
betreft het terugvorderingsbesluit, is niet onomstreden. Het belangrijkste bezwaar
tegen deze uitspraken was dat het legaliteitsvereiste zou zijn verlaten nu bevoegd-
heden kennelijk kunnen worden gebaseerd op algemene rechtsbeginselen. Daar-
naast zou de administratieve rechter in strijd met de Grondwet zijn competentie
verruimen en daarmee die van de burgerlijke rechter verengen. Op deze kritiek zal
ik ingaan in hoofdstuk 9.

De Afdeling bestuursrechtspraak is dus geneigd haar bevoegdheid ruim te zien;
het besluitbegrip wordt daartoe tegenwoordig ruim uitgelegd. De Afdeling is
geneigd nu meer naar de achterliggende verhouding te kijken dan naar de vorm
van de beslissing. Is die achterliggende verhouding publiekrechtelijk, dan zal zij
veelal een besluit aannemen. Wei zal er sprake moeten zijn van een publiek-
rcchtelijke rechtshandeling, dus een publiekrechtelijke bevoegdheid - er dient
sprake te zijn van een publiekrechtelijke titel -, maar deze hoeft niet langer te

32. ABRvS 21 Oktober 1996, AB 1996, 4%, rant NV, JB 1996, 232, ran t HJS (Nanne).
33 Dorhout(1991).
34. Tweede Kamer 1991-1992, 22 495. nr. 3, biz. 246 (met opgenomen in PG Awb II).
35. ABRvS 26 augustus 1997, AB 1997, 461, rn.nL NV, JB 1997, 265, rn.nL HJS (Samenwerkings-

verband Noord-Kennemerland).
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worden gevonden in een gcschreven wettelijke regeling of in het publieketaakcri-
terium; een dergelijke bevoegdheid kan ook worden gebaseerd op ongcschrcven
publiekrecht en algemene rechtsbeginselen. Met deze ontwikkeling lijkt de
Afdeling steeds meer in de richting van de /iWamenrum />efen<ft-leer te gaan.

4J Administratie, admlnistratieve rechtsgang en de burgerlljke rechter

Met de in het vorige hoofdstuk beschreven ontwikkeling van de administratieve
rechtspraak werd nog met de beoordeling van het gehele overheidsoptreden onder
de rechtsmacht van de bestuursrechter gebracht; er bleven steeds leemtes bestaan
in de rechtsbescherming die die rechter kon bieden. Zo is gebleken dat bijvoor-
beeld rechtshandelingen naar burgerhjk recht voor een belangnjk deel niet tot de
competentie van die rechter behoren, hoewel de bestuursrechter zijn rechtsmacht
wel uitbreidt; zic de in 4.2.3 besproken jurisprudent inzakc het zuiver schadebe-
sluit en terugvordering. Als sprake is van een rechtshandeling naar burgerlijk
recht, dan kan de betrokkene zonder probleem naar de burgerlijke rechter.

Uiteraard is het de vraag of het ontstaan van administratieve rechtspraak ook
in meer algemene zin invloed heeft gehad op de rechtsmacht van de burgerlijke
rechter. Deze vraag zal ik hierna bespreken vanuit de optiek van de rechtsbescher-
ming zoekende: kan deze nog bij de burgerlijke rechter terecht als een administra-
tiefrechtelijke rechtsgang bestaat? In 4.3.2 komt de vraag naar de bevoegdheid van
de burgerlijke rechter aan de orde en in 4.3.3 de vraag naar de ontvankelijkheid
van eiser. In 4.3.4 zal ik ingaan op het leerstuk van de formele rechtskracht. In
4.3.5 zal ik de gevolgen bekijken van de uitbouw van het bestuursrecht voor de
vraag of de overheid de rechtsgang naar de burgerlijke rechter kon volgen. Ik zal
mij in die paragraaf concentreren op de terugvorderingsproblematiek. De gevolgen
van de 'algemene-rechtsbeginselenjurisprudentie' voor de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter zal ik hier niet behandelen; die zullen aan de orde komen in
hoofdstuk 9.

Z>£ f/iv/oirf va/i Aef o/ifs/aa/t van arfmiii/s/ra/iive recAto/waaA op
va/i </e

Had het ontstaan van administratieve rechtspraak invloed op de bevoegdheid van
de burgerlijke rechter? Gelet op hetgeen in hoofdstuk 2 naar voren is gekomen
zou het antwoord hierop ontkennend moeten zijn. De Hoge Raad had immers in
1915 aangegeven dat niet de aard van partijen of de aard van de rechtsverhouding,
maar de aard van de vordenng bepalend was voor de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter, de zogenaamde ofc/ecrum

36. HR 31 december 1915, NJ 1916, 407 (Noordwjjkerhout-Guldemond) Zie hierover 2.6.
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Dit bleek echter niet de visie van de wetgever te zijn, althans waar het het
ambtenarenrecht bctrof. Artikel 3 lid 1 Aw 1929 bepaalde dat de ambtenarenrech-
ter 'bij uitsluiting' oordeelde over de besluiten, handelingen en weigeringen (om
te besluiten of te handelen), ten aanzien van ambtenaren als zodanig door een ad-
ministratief orgaan genomen, verricht of uitgesproken. Deze bepaling had ook ge-
volgen voor dc bevoegdhcid van de burgerlijke rechter op dit terrein, aldus de
memorie van toelichting: de gehele rechtsbetrekking tussen overheid en ambtena-
ren werd als publiekrechtelijk beschouwd. Daaruit vloeide voort dat de burgerlijke
rechter zieh had te onthouden van de kennisneming van geschillen tussen amb-
tenaren en overheid. 'Het bijzondere voorschhft van dit nieuwe artikel gaat toch
in ieder geval boven den algemeenen regel van het oude art. 2 R.O.'." In de
parlementaire bchandeling werd nog de vraag gesteld of dit wel verenigbaar was
met artikel 154 Gw 1922, dat toch bepaalde 'dat alle twistgedingen over schuld-
vordering bij uitsluiting tot de kennisneming van rechterlijke macht behoorenV
Het antwoord van de regenng luidde als volgt:

'Art. 154 der Grondwct drug! aan de rechterlijke macht bij uitsluiting de kennisneming van
twntgcdingcn over 'schuldvordenng' op. Met schuldvorderingen worden daar bcdoeld privaat-
rechtelijke aanspraken. Dat blijkt uit de op 'schuldvordenng' volgcndc woorden 'en ant/ere burgerlijke
rechten'. Alle geschillen, volgens de Grondwet aan den gewonen rechter ter afdoening toevertrouwd,
zijn geschillen, waarvan private rechten den inzet vormen. Dat de tegenwoordige practijk op een ander
standpunt Staat, valt gemakkelijk te verklaren. Zij wordt toch beheerscht, niet door artikel 154 der
tegenwoordige Grondwet, maar door artikel 2 der wet op de Regterlijke Organisatie van 1827. Dit
oude, op de Grondwet van 1815 stcunende voorschrift belast den gewonen rechter met de beslissing
van alle gedingen, die op schuldvorderingen, onverschillig van welken aard, betrekking hebben.
Krachtens artikel II Additioneele Artikelen is die bepaling van de wet op de Regterlijke Organisatie tot
heden blijven gelden. Eenmaal wet geworden, zal het aanhangig ontwerp echter, voor zoover de
geldclijke aanspraken van ambtenaren betreft, artikel 2 R.O. buiten werking stellen'."

De wetgever ging dus blijkbaar ervan uit dat in artikel 154 Gw 1922
menfum /jetert<//-lecr was neergelegd: 'schuldvordenng' moest worden gelezen als
privaatrechtelijke aanspraak.

De burgerlijke rechter besliste sindsdien herhaaldelijk dat hij in ambtenaren-
geschillcn niet meer bevoegd was.*" Ook de Hoge Raad deed dat. In het Ambte-
narenwetarrest uit 1941 ovcrwoog hij

'dat en blijkens de bewoordingen dezer bepaling en blijkens de geschiedenis van de totstandkoming
der Ambtenarcnwet 1929 dc geschillen over schuldvorderingen, welke uit de rechtsbetrekking tusschen
ambtenaar en Overheid voortvloeien, voorzooverre daarbij sprake is van een klacht over een besluit of
handeling of weigering der administratie, met terzijde Stelling van den algemeenen regel van art 2
R.O., aan dc kennisneming van de rechterlijke macht zijn onttrokken;

37. Memorie van loelichting, Tweede Kamer 1927-1928, 392, nr. 3, biz. 17.
38. Voorlopig verslag. Twccdc Kamer 1928-1929, 91, nr. I. biz 1.
39. Memorie van antwoord, Tweede Kamer 1928-1929, 91, nr. 2, biz. 8. Cursivcnng in oorspron-

kelijke tekst. De minister volgde hier dus de opvatting van Thorbecke, zie 2.4.1.
40. Zie bijvoorbeeld Rb Maastricht 25 apnl 1935. NJ 1935, 1285
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dat nutsdicn het geschil tusschen Bonne veld en den Staat (...) niet is ondcrworpen aan de rechtsmacht
van den burgerlijken rechter en de Rechtbank zieh onbevoegd had behooren te verklaren om van het
geactul kcnnis te nemen'.'"

In 7.2.4.3 zal blijken dat dc Hogc Raad in 1992 in het Changoe-arrest is terugge-
komen van deze opvatting en zieh sindsdien wel bevoegd acht kcnnis te nemen
van deze geschillen, maar de eiser niet-ontvankelijk vcrklaart in zijn vordering
indien een met voldoende waarborgen omklede administratief-rechtelijke rechts-
gang openstaat dan wel heeft opengestaan."

De burgerlijke rechter verklaarde zieh dus onbevoegd in ambtenarenaangelegenhe-
den. Aangenomen mag worden dat de Hoge Raad dit ook zou hebben gedaan op
een deel van het sociaal-economisch recht, namelijk het terrein waarop het Colle-
ge van Beroep voor het bedrijfsleven competent was op grond van artikel 4 lid 2
Wet arbo. Rechtspraak hierover is er niet, maar de Hoge Raad heeft zieh uitdruk-
kelijk onbevoegd verklaard in een arrest waarin het Schcidsgcrecht voor de
Voedselvoorziening, de voorloper van het College/' bevoegd was. De bevoegd-
heid van dat scheidsgerecht was neergelegd in artikel 13 lid 1 Organisatiebesluit
Voedselvoorziening 1941," dat de beslissing van geschillen tussen een organisa-
tie en een ondernemer 'bij uitsluiting' opdroeg aan een scheidsgerecht, het
Scheidsgerecht voor de Voedselvoorziening. In een arrest uit 1950 ovcrwoog dc
Hoge Raad dat dit artikel slechts de uitleg toeliet,

'dat alle geschillen, welke hun oorsprong vinden in de publiekrechtelijke vcrhouding tussen een
organisatie en een ondememer als in het artikel bedoeld, met onttrekking aan de beoordeling door den
gewonen rechter in eerste instantie door een scheidsgerecht worden beslist'.*'

De Hoge Raad achtte de burgerlijke rechter niet bevoegd te oordelen indien een
geschil op grond van artikel 13 Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 onder
de competence van het Scheidsgerecht voor de Voedselvoorziening viel. Deze
laatste was in dat geval exclusief bevoegd.

Het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 is in 1950 'opgegaan' in de
WBO en vanaf 1 juli 1955 nam het College van Beroep voor het bedrijfsleven de
werkzaamheden over van het Scheidsgerecht voor de Voedselvoorziening. Evenals
het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941, dat genoemde geschillen 'bij
uitsluiting' opdroeg aan het Scheidsgerecht, stelde artikel 4 lid 2 Wet arbo dat het

41. HR 13 november 1941, NJ 1942, 172, AB 1942, 485. Zie ook bijvoorbeeld HR 12 januari 1951,
NJ 1951, 538 en HR 4 december 1987, NJ 1988, 295, m.nt. WHH, AB 1988, 189, m.nl FHvdB
(Du Pied). In dit laatste arrest oordecide de Hoge Raad dat ook de president in kort gedmg niet
bevoegd was kennis te nemen van een vordering van een ambtenaar tegen de overheid.

42. HR 28 februari 1992, NJ 1992, 687, rant MS, AB 1992, 301, rn.nL FHvdB.
43. Zie hierover 8.4.2.
44. Zie over dit besluit 8.4.2.
45. HR 24 maan 1950. NJ 1950. 662.



7 0 HOOFDSTUK 4

College *bij uitsluiting' oordeeldc over het beroep door natuurlijke of rechts-
personen ingesteld tegen de in dat art ike 1 genoemde besluiten of handelingen. Vol-
gens Wiersma betekende dit dat de burgerlijke rechter 'van dit terrein (is)
verdrongen voor zover de geschillen hun oorsprong vinden in de publiekrechtelij-
ke verhouding tussen het openbaar lichaam en de ondememer'.** Ook Van Ange-
rcn trekt uit het genoemde arrest de conclusie dat in navolging van het Organisa-
tiebesluit Voedselvoorziening 1941 ook de Wet arbo volledige rechtsbescherming
biedt en dat dus de burgerlijke rechter op dit gebied onbevoegd is."

In ecn aantal gevallen verklaarde de burgerlijke rechter zieh dus onbevoegd; het is
de vraag of hij dit deed omdat hij ook vond dat hij onbevoegd was. De Hoge
Raad had immcrs in 1915 de o^ec""" ///»-leer als enige juiste aanvaard. Volgens
Van Angeren lag de verklaring voor het feit dat de burgerlijke rechter zieh deson-
danks onbevoegd verklaarde, daarin dat de bedoeling van de Grondwet en van
artikcl 2 R.O. was de rechtsbescherming van de burger, zoals de rechter die kon
geven, te waarborgen tegen ingrcpen door de administrate. Als deze bescherming
reeds volledig door de wetgever was verzekerd in de vorm van administratieve
rechtspraak, dan was een onbevoegdverklaring door de burgerlijke rechter zelf niet
-AtTCjicLip xnAt i U /lvuJUvdU^ >uup iU,^ Greuadutnf. ** JJUtf A\i> xLaf JU> .hivsuv-Ajik* jvtntaiv

bevoegd was, betekende dus niet dat hij zieh altijd bevoegd venfc/aan/e (of moest
verklaren). Het voorhanden zijn van een administratief-rechtelijke rechtsgang kon
voor hem een reden zijn zieh van het toneel terug te trekken, maar hij was hiertoe
niet verplicht. Hiertegen kan worden aangevoerd dat zowel artikel 2 R.O. als het
daarmee corresponderende grondwetsartikel de burgerlijke rechter 6y u/Zs/u/r/ng
bevoegd verklaarde indien schending van een burgerlijk recht wordt aangevoerd.
De onbevoegdverklaring zou dan in strijd zijn met deze artikelen. In 2.2 is echter
gebleken dat deze lezing van de woorden 'bij uitsluiting' een onjuiste is, zij gaven
slechts aan dat de burgerlijke rechter, met uitsluiting van ieder ander, en vooral
met uitsluiting van de administratie, over zijn bevoegdheid mocht oordelen, uiter-
aard binnen de grenzen van de wet. Dit betekende dat als een andere rechtsgang
openstond, die de belanghebbende hetzelfde kon bieden, hij ook mocht besluiten
dat voor hem geen taak was weggelegd. De betekenis van de woorden 'bij uit-
sluiting' in de Grondwet en in de Aw 1929 en de Wet arbo was dus niet dezelfde.

Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter de uiterste consequentie van het bestaan
van een administratief-rechtelijke rechtsgang niet snel trok; zelfs als een dergelijke
rechtsgang bestond, verklaarde hij zieh vrijwel nooit onbevoegd, mits uiteraard de
eiser (schending van) een burgerlijk recht of een schuldvordering aanvoerde.

46. Wiersma (19S8). biz. 105.
47. Van Angeren (1%8), biz. 25. Op biz. 56 (noot I) geeft hij aan dat de Hoge Raad zieh nog niet

had uitgelaten over die vorm van administratieve rechtspraak. Voor zover ik neb kunnen nagaan
heeft de Hoge Raad dat daama ook niet gedaan. Anders. Rb. 's-Gravenhage 11 januari 1973, NJ
1973, 233, welke eiser niet-ontvankelijk verklaarde omdat zij geen rechtsmacht had.

48. Van Angeren (1968), biz. 25-26.
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Hiervoor zijn twee uitzondehngen op deze 'regel' aan de orde gekomen, namclijk
wanneer de ambtenarenrechter of het Scheidsgerccht voor de Vocdsclvoorziening
(en waarschijnlijk ook in bepaalde gevallen het College van Beroep voor hct
bednjfsleven) bevoegd waren. Verder oordeelde de Hoge Raad in 1925 dat de
burgcrlijke rechter niet bevoegd was kennis tc nemen van cen vordcring uit
onverschuldigde betaling tcrzakc van gemeentebelastmg. Eiser had ecn aanslag
gekregen en deze betaald. Vervolgens vorderdc hij dit betaalde terug als onver-
schuldigd betaald; de Verorderung, waarop de hefting stcundc, zou met rechts-
geldig zijn. De Hoge Raad verklaarde de burgerlijke rechter onbevoegd; eiser had
bezwaren kunnen inbrengen bij de gemeenteraad en in beroep bij de Raad van
Beroep voor de directe belastingen. Er bestond dus een bijzondcre rechtsgang
'waarvoor de algemeene regel van art ike 1 2 R.O., krachtens welken de kennisne-
ming en beslissing van alle geschillcn over schuldvorderingen aan de rcchterlijke
macht is opgedragen, moet wijken'." En in 1928 oordeelde dc Hogc Raad in een
geschil tussen een provincie en de Staat dat de exclusieve bevoegdheid van de
minister van Waterstaat om in een administratieve procedure te beslissen, dc
bevoegdheid van de burgerlijke rechter uitsloot."

Uit deze rechtspraak kan worden afgeleid, dat de rechter zieh meestal allccn
onbevoegd verklaarde als er een uitputtende administratief-rechtelijke voorzicning
bestond. Dit was het geval als het materiele publiekrecht een volledige formeel-
rechtelijke uitwerking had gekregen, zoals bijvoorbeeld in de Ambtenarenwet."

¥.5.5 Z>

Uit het voorgaande blijkt dat de bevoegdheid van de burgerlijke rechter regel, on-
bevoegdheid uitzondering is, mits een geschil omtrent een burgerlijk recht wordt
aangevoerd. Hieruit mag echter niet de conclusie worden getrokken dat de rechter
in al deze gevallen ook aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil toekomt.
Met de beantwoording van de bevoegdheidsvraag is namelijk niet tevens antwoord
gegeven op de vraag of de eiser ontvankelijk is in zijn vordering.

Het lijkt erop dat de rechter zieh alleen onbevoegd zal verklären als naar zijn
mening een bestuursrechter vo//e<f/ge rechtsbescherming kan bieden. Kan de be-
stuursrechter dit naar het oordeel van de burgerlijke rechter niet, dan blijft de

49. HR 6 mei 1925, NJ 1925, 756. Een paar jaar daarvoor had de Hoge Raad nog geoordeeld dat in
een soortgelijk geval de burgerlijke rechter wel bevoegd wai en de vordermg tnhoudeiijk
beoordeeld, HR 16 december 1920, NJ 1921, 220. .,..-., ; ,

50. HR 7 decembcr 1928, NJ 1929, 788, m.nL EMM.
51. Zoals gezegd is de Hoge Raad wat het ambtenarenrecht betrcfl in 1992 temggekomen op deze

opvatting in het Changoe-arrest. Hij was uit een oogpunt van rechubescherming van mening dat
'de burgerlijke rechter, anders dan in een stelsel van uitsluitende bevoegdheid van de admini-
stratieve rechter, (de burger) aanvullende rechtsbescherming kan bieden', HR 28 februan 1992,
NJ 1992, 687, m.nt MS, AB 1992, 301, m.nt. FHvdB, zie 7.2 4.3 Mm geldt dan hetzelfde op
de andere terreinen. De burgerlijke rechter is dan wel bevoegd, maar dient eiser met-ontvankelijk
te verklaren, aangezien een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang bij een adminutraue-
ve rechter openstaat dan wel heeft opengestaan. Zie hierover de körnende paragraaf.
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laatste zichzelf competent achten. Dit kan leiden tot een positief competentiege-
schil; zowel de burgerlijke als de bestuursrcchter achten zieh bevoegd van de
vordering kennis te nemen. Net als de burgerlijke rechter beslist ook de bestuurs-
rechter zelf over zijn bevoegdheid. In die gevallen zal de burgerlijke rechter veelal
naar de achtergrond treden door eiser niet-ontvankelijk te verklaren."
De Hoge Raad steh zieh in die gevallen op het standpunt, dat indien een rechts-
gang bij de administratieve rechter openstaat of heeft opengestaan, de eiser deze
weg moet of had moeten volgen. Zolang geen oordeel van deze rechter is
verkregen, treedt de burgerlijke rechter terug en verklaart eiser niet-ontvankelijk.
Zo bcslistc de Hoge Raad reeds in 1911, dus voor het Noordwijkerhout-Gulde-
mond-arrest, dat de burgerlijke rechter weliswaar bevoegd was kennis te nemen
van een vordering tot terugbetaling van vermeend onverschuldigd betaalde
premies ingevolge de Ongevallenwet, maar dat hij daarbij gebonden was aan de
onaantastbaar geworden beslissing die hetzij in hoogste instantie, dus door de
Centrale Raad van Beroep, hetzij door een lagere instantie, zoals bijvoorbeeld de
Rijksverzckeringsbank, was genomen in het onderliggende geschil. In dit geval
was de vordering uit onverschuldigde betaling gebaseerd op de Stelling, dat de
oorspronkelijke ciser, nu verweerder in cassatie, door de Rijksverzekeringsbank,
nu etseres in cassatie, in een verikeerde gevarenit/asse was rngectee/d en Arcntoor
ten onrechte premies had betaald. De Hoge Raad verklaarde de oorspronkelijke
eiser niet-ontvankelijk in zijn vordering." Overigens maakten de lagere rechters
niet altijd een even scherp onderscheid hissen nun onbevoegdheid en de niet-ont-
vankelijkheid van de eiser.'* ••• •; '

De burgerlijke rechter liet (en laat) de ontvankelijkheid van de eiser dus afhangen
van de bevoegdheid van de administratieve rechter. Als de rechtsgang bij de
administratieve rechter met voldoende rechtswaarborgen was omgeven, dan kon de
burgerlijke rechter eventueel een aanvullende rol speien, nadat het oordeel van de
administratieve rechter was verkregen. Dit was het geval indien de mogelijkheden
die de administratieve rechter kon bieden, niet dezelfde waren als die, welke de

52. Van Angeren (1968). blz. 49 en 52.
53. HR 30 juni 1911, W. 9197, m.nt. J.W.M. Zie ook bijvoorbeeld HR 15 december 1950, NJ 1951,

221, m.nt. Ph.A.N.H., HR 26 juni 1964, NJ 1965, 2, m.nt. GJ.S. Overigens had de RvB
Leeuwarden in 1910 in een soortgelijk geval ook een vordering tot terugbetaling afgewezen. Hij
overwoog hiertoe, dat de indeling 'doordat legen die beslissing geen beroep is ingesteld, tegen-
over klaagster kracht van wet (heeft) gekregen met dien verstände dat zij, zoo lang die indeeling
en toewijzing niet op geldige wijzc zijn vervangen, dienovereenkomstig premie heeft te beulen.
Van tcruggave der betaalde premie, zooals door klaagster is gevorderd, kan dus geen sprake zijn,

• terwijl in ieder geval de raad van beroep aan geene enkele wetsbepaling de bevoegdheid ontleent,
• ' teruggave van betaalde premie te gelasten'. Er was dus volgens de RvB geen sprake van
' onverschuldigde betaling. De CRvB bevestigde de uitspraak op dit punt RvB Leeuwarden 27

September 1910 en CRvB 27 januari 1911. WRSV 1911. afl. 6, nrs. 3 en 4. Zie ook RvB
Amsterdam 30 Oktober 1908. WRSV 1909, aft 10. nr. 13.

54. Zie bijvoorbeeld Ktr Leeuwarden 25 juni 1946, NJ 1948, 27, welke zieh onbevoegd verklaarde,
waar niet-ontvankelijkheid op zijn plaats was.
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burgerlijke rechter kon bieden. Te denken valt aan de mogelijkheid tot het
toekennen van schadevergoeding, het bicden van cxecutiemugelijkheden, het
opleggen van een dwangsom of het geven van een voorlopige voorziening in
spoedeisende gevallcn." De uitspraak van de administrative rechter is in dat
geval voor de burgerlijke rechter een gegeven; hij dient uit te gaan van de formele
rechtskracht van het overheidsbesluit.

Met deze laatste term, de formele rechtskracht van een besluit, is een nieuw aspect
aangestipt dat van belang is bij de rolverdeling tussen de burgerlijkc en de
administratievc rechter. Een belanghjke vraag is, wanneer dc burgerlijke rechter
eiser niet-ontvankelijk moet verklaren en wanneer eiser weliswaar ontvankelijk is,
maar een besluit dat in de procedure een rol speelt, voor deze rechter onaantast-
baar is, voor hem dus een gegeven vormt, dat hij niet mcer mag bcoordelen. Kort
gezegd betreft het de vraag, wanneer de ontvankelijkheid in het geding is en
wanneer dc formele rechtskracht van een besluit.'*

Tot heden is er geen eenduidig antwoord gegeven op deze vraag. Vcrschillcn-
de auteurs hanteren verschallende criteria, terwijl ook de rechters, waaronder de
Hoge Raad, niet consequent zijn in het gebruik van de verschillende termen."
Volgens Damen is het bijvoorbeeld zo, dat wanneer een bestuursrechtelijke proce-
dure openstaat of aanhangig is, de burgerlijke rechter eiser niet-ontvankelijk moet
verklaren. Staat geen bestuursrechtelijke rechtsgang meer open, maar heeft deze
wel opengestaan en heeft betrokkene verzuimd gebruik te maken van die rechts-
gang, dan is er in beginsel sprake van formele rechtskracht van het besluit: het
besluit vormt voor de burgerlijke rechter een gegeven, hij gaat ervan uit dat het
zowel naar inhoud als naar wijze van totstandkoming rechtmatig i s ."

Anderen hanteren als criterium voor niet-onrvankelijkverklanng de vraag of
een bestuursrechtelijke rechtsgang openstaat of heeft opengestaan." De formele
rechtskracht van een besluit komt dan aan de orde, wanneer de burgerlijke rechter
niet rechtstreeks wordt gevraagd een oordeel te geven over het besluit, maar het
besluit bij het beoordelen van de vordering wel een rol speelt. In dat geval heeft
de burgerlijke rechter in beginsel uit te gaan van de geldigheid en rechtmatigheid

SS. Van Angeren (1968), blz. 25 Overigens zijn met de komst van de Awb de mogelijkheden om
via administratief-rechtelijke weg bijvoorbeeld een dwangsom op te leggen of een voorlopige
voorziening te knjgen, sterk uitgebreid.

56 Zie over dc leer van de formele rechtikracht onder veel meer Mok/Tjitfes (1995) en Van der
Linden (1998).

57. Vgl. Schueler (1997), bU. 20.
58. Onrechtrratige daad V.A.3 (Damen), aanL 71 (supplement 62, September 2001).
59. Bijvoorbeeld Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1999), blz 716: 'Wie verzuimd heeft in

bezwaar of beroep te gaan terwijl dit wel mogelijk was of is, wordt in een civielrechtelijke pro-
cedure waann hij (ongevecr) hetzelfde probeert te bereiken, in beginsel niet ontvankelijk ver-
klaard'
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van het besluit; het bcsluit heeft in dat geval fonnele rechtskracht.*" Schueler
spreekt met betrekking tot de ontvankelijkheidsvraag in het eerste geval van het
critcrium 'de bestuursrechter kan', in het tweede geval van het criterium 'de
bcstuursrechter kan of kon'.*' Zoals gezegd kan in de jurisprudents van de Hoge
Raad steun worden gevonden voor beide criteria." .

Naar mijn mening moet eiser niet-ontvankelijk worden verklaard indien hij via
een vordering voor de burgerlijke rechter tracht iets te krijgen, dat hij ook kan of
had kunnen krijgen via de bestuursrechtelijke weg, bijvoorbeeld door een aanvraag
daartoe in te dienen, bezwaar te maken of beroep in te stellen bij de bestuursrech-
ter." Dit is dus, onnauwkeuriger gezegd, het criterium 'de bestuursrechter kan of
kon'. Deze formulenng is onnauwkeuriger, nu naar mijn mening de burgerlijke
rechter eiser niet alleen niet-ontvankelijk moet verklaren als een bestuursrechtelij-
ke rec/irvgang openstaat of heeft opengestaan, maar ook als de bestuursrechtelijke
wt'g openstaat of heeft opengestaan. Het gaat dan dus niet alleen om de vraag of
de bestuursmrA/er kan of kon, maar ook om de vraag of het /7e5/wur mogelijk kan
of kon. Laat berrokkene bijvoorbeeld na een aanvraag in te dienen ter verkrijging
van iets, terwijl die mogelijkheid wel bestaat, maar gaat hij direct naar de
burgerlijke rechter, dan zal deze hem niet-ontvankelijk moeten verklaren. De
bestuursrechter kan op dat moment echter veelal nog niets; er ligt immers geen
besluit voor waarover hij bevoegd is te oordelen.**

Ook de wetgever hanteert (impliciet) het criterium 'de bestuursrechter kan of
kon' in artikel 70 Rv. De tekst van deze bepaling luidt:

'1. Voor zover de rechter de aanlegger in diens vordering of verzoek niet-ontvankelijk verklaart
omdat bezwaar kon worden gemaakt, administraticf beroep kon worden ingesteld of beroep bij een
administratieve rechter kon worden ingesteld, wordt dit in het vonnis, het arrest of de beschikking
vermeid. - ,

60. Wordt bijvoorbeeld een vordering uit onverschuldigde betaling ingesteld voor de burgerlijke
rechter, gebaseerd op de Stelling dat is betaald op grand van een foutief besluit, terwijl dat

, besluit niet in een bestuursrechtelijke procedure is aangevallen, dan dient de burgerlijke rechter
uit te gaan van de rechtmatighcid van dat besluit, dat dus formele rechtskracht heeft gekregen.
Het besluit vormt in dat geval de rechtsgrond voor de betaling, zodat de vordering dient te
worden afgewezen. Vgl. de casus in HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723, m.nt. MS, AB 1986, 573,
mm. FHvdB (Heesch-Van de Akker), waarin overigens een uitzondering werd aangenomen op
het beginsel van formele rechtskracht.

61. Schueler (1997), biz. 20-21. Ook Damen hanteert deze termen, Onrechtmaüge daad V.A.3
(Damen), aant. 71 (supplement 62, September 2001).

62. Schueler (1997), biz. 20 en Onrechtmatige daad V.A.3 (Damen), aant. 71 (supplement 62,
September 2001).

63. Uileraard is daarmee niet gezegd dat je datgene wat je vrugt ook daadwerkelijk had gekregen
via de bestuursrechtelijke rechtsgang.

64. Ken voorbeeld uit de jurisprudence waarin de Hoge Raad het 'kan of kon'-criterium hanteerde, is
het Changoe-arrest. HR 28 februari 1992, NJ 1992, 687. m.nt. MS, AB 1992, 301, m.nt. FHvdB.

•••-: Op het moment van dagvaarding stond geen administratieve rechtsgang meer open; de Hoge
- Raad overwoog dat de rechtbank Changoe niet-ontvankelijk had moeten verklären m zijn

vordering. Zie over dit arrest uitgebreid 7.2.4.3.
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2. Indien de njet-onrvankehjkheid voor de aanlegger onduidelijk kon njn, vermeldl de rechter
tevens in het vonnis. het arrest of de beschikktng bij welk orgaan alsnog bezwaar kan worden gcmukt
of almog beroep kan worden ingesteld Het orgaan waarbij alsnog bezwaar kan worden gemaakt of
alsnog beroep kan worden ingesteld, is aan die beslissmg gebonden
3 De termijn voor het alsnog indienen van het bezwaar- of beroepschnft vangt aan met ingang van
de dag na die waarop bei vonms, bet arrest of de bcschikJcmg onhcrroepeluk is geworden*.

• . ' : . • ! • ' • ' ' • • ' • • ' ' • ' . j • •• v , = * : < • %

Het eerste lid geeft aan, dat wannecr de rechter eiser niet-ontvankelijk verklaart,
hij dit moet vermelden in het vonnis, het arrest of de bcschikking. Tevens geeft
het aan, wanneer eiser niet-ontvankelijk moet worden verklaard, namelijk wanneer
bezwaar kon worden gemaakt, administratief beroep kon worden ingesteld of
beroep bij een bestuursrechter kon worden ingesteld. Lid 2 geeft vcrvolgens aan
wanneer de burgerlijke rechter in het vonnis, het arrest of de beschikking moet
vermelden bij welk orgaan alsnog bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan
worden ingesteld, namelijk wanneer de niet-ontvankelijkheid voor de aanlcgger
onduidelijk kon zijn. In dat geval heeft de wetgever de betrokkene, die met te
verwijten valt dat hij heeft nagelaten de bestuursrechtelijke rechtsgang te volgen,
een herkansing willen bieden. Lid 2 bouwt voort op lid 1: doorvcrwijzing naar de
bestuursrechtelijke rechtsgang kan alleen als de burgerlijke rechter eiser niet-
ontvankelijk verklaan."

In het kader van artikel 70 Rv is toepassing van het criterium 'de bestuurs-
rechter kan of kon' logisch. Bij strikte toepassing van het criterium 'de bestuurs-
rechter kan' zou het immers zo zijn dat wanneer de termijn voor het indienen van
bezwaar ongebruikt is verstreken, artikel 70 Rv geen rol meer kan speien. In dat
geval dient eiser immers niet niet-ontvankelijk te worden verklaard.** De eiser
die verschoonbaar heeft nagelaten de bestuursrechtelijke procedure te volgen, kan
niet alsnog naar die procedure worden verwezen, terwijl de burgerlijke rechter de
vordering in het algemeen zal moeten afwijzen omdat het bestreden besluit of het
besluit waarop de vordering voortbouwt formele rechtskracht heeft gekregen,
tenzij deze rechter een uitzondering op die rechtskracht wil aannemen.

65. In artikel 70 Rv, dat in 2002 in werking is getreden, komt dit duidelijker in de telcst tot uiting
dan in de voorloper van dit artikel, artikel 96a Rv. Uit de toelichting op artikel 1.8.2 Rv, het
latere artikel 70, Tweede Kamer 1999-2000, 26 855, nr. 3, blz. 81, kan worden afgeleid dat met
de nieuwe redactie geen inhoudelijke wijziging is beoogd ten opzichte van artikel 96a Rv. Ook
onder artikel 96a Rv gold mijns inziens reeds dat doorverwijzing naar de bestuursrechter slechü)
mogelijk was als eiser niet-ontvankelijk was verklaard door de burgerlijke rechter. Ook zo Van
Ravels (2001), blz. 200. Het probleem was echter dat de wetgever zieh in de toelichting op
artikel 96a niet ondubbelzinnig heeft uitgelaten over dit punt, zie de tweede nota van wijziging
van de Wet voltooimg eerste fase herziening rechterlijke organisatie, waarbij artikel 96a Rv werd
ingevoegd, Tweede Kamer 1992-1993, 22 495, nr 12, blz. 67-68. Het artikel werd mgevoegd
naar aanleiding van een onderzoek van de Katholieke Universitett Brabant in samenwerking met
de Erasmusuniversiteit en de Rijksuniversiteit Limburg met betrekking tot onder meer doorzend-
en verwijsregels, zie voor dit onderzoek Van Male/De Waard (1993).

66. Damen lijkt om dit te ondervangen lid 1 los te koppelen van lid 2; toepassing van lid 2 zou dan
geen niet-ontvankelijkheid vooronderstellen, zie Onrechtmatige daad V.A.4 (Damen), aant 98.1
(supplement 44, april 1999). Onder de redactie van artikel 96a Rv kon dit nog worden verdedigd,
de nieuwe telcst van artikel 70 Rv laat naar mijn menmg een dergelijke lezing niet meer toe.
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Van het geval waarin een besluit formele rechtskracht heeft gekregen, moet
worden onderschciden de situatie waarin de bestuursrechtelijke procedure is
gevolgd en de bestuursrechter"" de bestuurshandeling heeft beoordeeld. In dat
geval zal dc burgerlijke rechter dat oordeel normaliter ovememen. Voor deze
situatie kan, met Bloembergen en Damen, de term bindende kracht worden
gebruikt." Zij achten het begrip formele rechtskracht hier onjuist. Het gaat
volgens hen niet om dc vraag of de burgerlijke rechter moet uitgaan van de
rechtskracht die het besluit heeft gekregen doordat daartegen geen voorziening
meer openstaat, maar het gaat om de bindende kracht van de rechterlijke uit-
spraak. Ook op dit punt bestaat echter geen eenduidigheid. Zo kan ook van
formele rechtskracht worden gesproken, indien de bestuursrechter het besluit in
stand laat.** Duidelijk is in ieder geval wel dat wanneer de bestuursrechter het
besluit vernietigt, er geen sprake meer kan zijn van formele rechtskracht van dat
besluit. In het algemeen zal voor de burgerlijke rechter de onrechtmatigheid van
het primairc besluit vaststaan indien de bestuursrechter dit besluit vernietigt.™
Daarbij geldt tevens de regel, dat deze onrechtmatige daad aan het bestuur kan
worden toegerekend; als er al geen sprake is van schuld, dan zal toerekening
plaatsvinden krachtens verkeersopvatting." •

4 3.5 ZV recArs#a/i# /taar aV Aurger/yAce recA/er </oor aV overAe/d* M/ Art
fte.vfaa/i van

In het voorgaande is gebleken dat het bestaan van een administratieve rechtsgang
gevolgen had voor de beanrwoording van de vraag of de burgerlijke rechter mocht
oordelen in een geschil tussen een burger en de overheid. Dit gebeurde op
verschallende manieren: via de bevoegdheid van de rechter, via de ontvankelijk-
heid van de eiser, via de formele rechtskracht en via de bindende kracht van de
rechterlijke uitspraak. In deze gevallen was het steeds de 'wederpartij' van de
overheid die een vordering instelde bij de burgerlijke rechter. Had het bestaan van
een bestuursrechtelijke rechtsgang ook consequenties voor het antwoord op de
vraag of <fe overAe/rf een vordering mocht instellen voor de burgerlijke rechter?
Met andere woorden: als de overheid het publiekrechtelijk trajeet kon volgen door
een besluit te nemen, waartegen vervolgens de belanghebbende kon ageren via het
volgen van die bestuursrechtelijke rechtsgang, mocht de overheid dan in plaats
daarvan de privaatrechtelijke weg kiezen door de burgerlijke rechter te adieren?

67. Beter zou zijn: de tot beslissen geroepen instance, ungezien dit niet altijd de bestuursrechter
hoeft te zijn, hoewel dit in de praktijk vhjwel altijd het geval zal zijn.

68. Onrechtmatige daad V.A.5 (Damen), aant. 113 (supplement 55, augustus 2000).
69. In dat geval kan er zowel sprake zijn van formele rechtskracht van het besluit als van bindende

kracht van de rechterlijke uitspraak.
70. Zie onder meer HR 24 febmari 1984, NJ 1984, 669, rn.nL JAB, AB 1984, 399, rrunt EM. van

Eijden (St Oedenrode/Driessen).
71. Onder meer HR 31 mei 1991. NJ 1993, 112, m.nt CJHB, AB 1992, 290, nvnt FHvdB onder

291 (Van Gog/Nedcrweert).
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Hiermec zou voor de betrokkene de bcstuursrcchtelijkc rechtsgang worden
afgesloten. Tevens moet worden bekeken in hoeverre de burgerlijke rechter een
rol kon spelen indien voor het bestuursorgaan geen bestuursrechtelijke weg open-
stond omdat de publiekrechtelijke regeling deze weg uitdrukkelijk uitsloot. Ik zal
deze vragen bekijken aan de hand van de terugvordcring, nu hct bij terugvorde-
ring de overheid is die het initiatief neemt, hetzij door een terugvorderingsbesluit
te nemen, hetzij door cen vordering in te stellen bij de burgerlijke rechter.

De periode die ik in deze paragraaf zal behandclen is die voor en vlak na de
Twecde Wereldoorlog. De latere periode komt bij de bespreking van de verschil-
lende rechtsgebieden in de hoofdstukken 6 tot en met 8 aan de orde.

Kon de burgerlijke rechter een rol kon spelen als er een bestuursrechtelijke
regeling bestond? Met betrekking tot terugvordering komt dezc vraag crop ncer of
de overheid mocht kiezen voor de privaatrechtelijke weg als een publiekrechtelijke
regeling terugvordering uitdrukkelijk toestond of juist uitdrukkelijk uitsloot. Dit
laatste was bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog het geval in vrijwel alle
socialezekerheidswetten.'* In de periode die hier wordt behandeld lijkt de geme-
ne rechtsleer, zoals gezien door onder meer Hamaker en P. Schölten, de heersen-
de, in ieder geval onder privaatrechtelijk ingestelde Juristen." Deze leer zag het
privaatrecht als het algemene recht dat altijd en overal gold, tenzij door het
publiekrecht een specifieke regeling was getroffen. In dat geval ging de publiek-
rechtelijke regeling voor:

'Principieele scheiding is mogelijk tusschen Staatsrecht en privaatrecht. Het overige zoogenaamd
publiekrecht Staat als bijzonder recht tegenover het gemeene. Grens en inhoud daarvan wordt door de
positieve rechtsorde gegeven; het is niet van anderen aard dan het gemecne recht; tvaor /i«

Er zijn in de jurisprudentie geen aanwijzingen te vinden dat de burgerlijke rechter
een andere opvatting huldigde. Dit betekent dat de overheid in dat geval - het
publiekrecht geeft een regeling - waarschijnlijk geen gebruik mocht maken van de
privaatrechtelijke weg. (Gepubliceerde) jurisprudentie van de burgerlijke rechter
met betrekking tot een terugvorderingsactie ex artikel 1395 BW (oud) van een
uitkering, die op grond van een socialezekerheidswet was betaald en waarbij
terugvordering door die wet was uitgesloten, is er voor zover ik kan nagaan
niet"

72. Zie hierover 6.3.
73. Zie hieroveT 5.2.1.
74. Asser-Scholten (1934), biz. 42. Mijn cursivermg.
75. Slechts Rb. Dordrecht 11 mei 1938, NJ 1939, 571, te bespreken in 6J.3, komt in de nchtmg,

maar daarbij betrof het een vordehng uit onrechtmatige daad, terwijl de rechtbank alvorens deze
vordering te behandelen had vastgestcld dat de bepalmg uit de Ziektcwet die terugvordering
uitsloot niet van toepassmg was.



fg '" HOOFDSTUK 4

Ten slotte wil ik ingaan op de vraag in hoeverre de burgerlijke rechter een rol kon
speien als geen administratiefrechtclijke weg bestond. Strikt genomen valt deze
vraag buiten de in deze paragraaf behandelde materie. Toch blijkt bijvoorbeeld uit
een uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch uit 1950 dat de ontwikkeling
van het bestuursrecht ook hier invloed heeft gehad." Dit is overigens een van de
weinige gepubliceerde uitspraken van de burgerlijke rechter met betrekking tot
tcrugvordering door de overheid uit de periode tot het begin van de vijftiger jaren
van de twintigste eeuw.

De minister van Oorlog had op grond van de Dienstplichtwet" aan de zoon
van Van der Meyden bij beschikking een kostwinnersvergoeding toegekend ten
bcdrage van / 3,15 per dag. In totaal werd een bedrag van / 1206,45 uitgekeerd.
De Dienstplichtwet noch het op deze wet gebaseerde Dienstplichtvergoedings-
besluit" kenden regels met betrekking tot terugvordering van te veel of ten
onrechte betaalde vergoedingen. Na controle bleek dat gedaagde geen recht had op
een kostwinnersvergoeding en de Staat stelde voor de rechtbank een vordenng in
wcgens onverschuldigde bctaling. Hoewel zij zieh hier niet over uitsprak, achtte
de rechtbank zieh wel bevoegd kennis te nemen van de vordenng. Wei werd de
Staat niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank oordeelde dat er een titel voor de
betaling was, namelijk het toekenningsbesluit. Dit betekende dat er geen sprake
kon zijn van onverschuldigde betaling, ook niet als bleek dat geen recht op
toekenning van de vergoeding bestond. Wilde de vordering kunnen slagen, dan
diende de minister eerst de toekenningsbeschikking in te trekken. De vraag of een
dcrgehjkc intrekking mogelijk was, kwam in een ofc/fer rf/cfum aan de orde:

; ! " . • • • . - ' • • • • * • . * < , ; t ; < > . ; ; ; , . . i i : t : ;

' 0 . dat de Rechtbank deswege buiten beschouwing kan laten de, niet door partijen aangeroerde, vraag,
in hoeverre het de Minister mogelijk is bij een nader Besluit, niet alleen voor de toekomst maar ook
voor het verleden, met tcrugwerkende kracht op een reeds genomen en uitgevoerd Besluit terug te
komen, en aldus aan door het eerste Besluit verkregen rechten hun rcchtsgrond te ontnemen, een vraag
die de Rechtbank geneigd is ontkennend te beantwoorden'. . . ., / •;:.,;,• , ]̂;-K "i

Deze uitspraak lijkt in overeenstemming met de rechtspraak van de administratie-
ve rechter in deze periode."

76. Rb. 's-Hertogenbosch 13 Oktober 1950, NJ 1951, 501.
77. Wet van 4 februari 1922, houdende een nieuwe regeling van den dienstplicht, Stb. 43, zoals later

gewijzigd.
78. Besluit van 24 februari 1922. betreffende de uitvoenng van art. 38 der Dienstplichtwet (Staats-

blad 1922, no. 43), Stb. 86, gewyzigd by het besluit van 29 September 1939, Stb. 589 C
79. Zie bijvoorbeeld de in 7.2.3.3 te bespreken jurisprudence die de CRvB als ambtenarenrechter

heeft gewezen tot begin jaren vijftig van de twintigste eeuw.
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4.4Condusie v . ,

Het ontstaan van bestuursrechtelijke rechtsgangen heeft gevolgen voor de moge-
lijkheden van de burgerlijke rechter om een geschil tusscn een burger en de over-
heid te beoordelen. Enerzijds is de burgerlijke rechter geneigd om de rechtsmacht
van de bestuursrechter te erkennen en voorrang te geven. Hij doet dit veelal niet
door zieh onbevoegd te achten van het geschil kennis tc ncmen, maar door ciser
met-ontvankelijk te verklaren in zijn vordering. Zulke niet-ontvankclijkverklaring
dient te worden uitgesproken indien de eiser via de rechtsgang voor de burgerlijke
rechter tracht icts te verkrijgcn, dat hij ook via een bestuursrechtelijke (rechts-)
gang kan knjgen of had kunnen krijgen. Als de burgerlijke rechter de ciser
ontvangt, kunnen de formele rechtskracht van een besluit en/of de bindende kracht
van de rechterlijke uitspraak (gedaan door de bestuursrechter) een rol speien. De
formele rechtskracht van het besluit speelt een rol indien bij de beoordelmg van
de vordering door de burgerlijke rechter cen besluit een rol speelt, dat in een
bestuursrechtelijke rechtsgang kan of had kunnen worden aangevallen. Als de
betrokkene die bestuursrechtehjke rechtsgang niet volgt of heeft gevolgd, gaat de
burgerlijke rechter in beginsel uit van de rechtmatigheid van dat besluit. Is het
besluit wel aangevallen via de bestuursrechtelijke rechtsgang, dan neemt de
burgerlijke rechter in beginsel de uitspraak van de bestuursrechter hicromtrent
over.

De vraag of het ontstaan van administratief-rechtelijke rechtsgangen consc-
quenties had voor de mogelijkheid voor het bestuur om de burgerlijke rechter te
adieren, moet vooral worden beantwoord aan de hand van de heersende opvatting
met betrekking tot de vraag of de overheid gebruik kon maken van het pri-
vaatrecht. Deze opvattingen zullen in het volgende hoofdstuk aan de orde komen.
In de periode voor en kort na de Tweede Wereldoorlog kan de gemene rechtsleer
als de heersende worden gezien; volgens deze leer was het antwoord op de
gestelde vraag afhankelijk van het feit of de betrokken publiekrechtelijke regeling
bepalingen bevatte.

Anderzijds diende ook de bestuursrechter zijn bevoegdheid af te bakenen. Dit
leidde in bepaalde gevallen tot coneurrerende rechtsmacht; de bestuursrechter
hanteerde een ander criterium dan de burgerlijke rechter. Voor de bestuursrechter
was dit criterium veelal de vraag, of een beschikking/besluit voorlag. Hierbij
diende hij het begrip beschikking/besluit nader uit te werken. Vooral de afbake-
ning ten opzichte van rechtshandelingen naar burgerlijk recht was van belang. Een
dergelijke rechtshandeling was namelijk geen besluit en viel dus buiten de
rechtsmacht van de (algemene) bestuursrechter. In recente tijd is de bestuursrech-
ter het besluitbegrip steeds ruimer gaan uitleggen, zodat het door hem gehanteerde
criterium steeds meer op het /um/a/HeHfimi peten<ft is gaan lijken. Dit heeft
uiteraard weer gevolgen voor de rechtsmacht van de burgerlijke rechter, althans
dat zou zo moeten zijn. Hierop zal ik verder ingaan in hoofdstuk 9 en verder.
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* •***' '* OVERHEID EN PRIVAATRECHT;
, VERSCHILLENDE THEOR1EEN

5.1 Inleiding • . < , ;

In de vorige hoofdstukken hebben we gezien dat drie samenhangende ontwikkelin-
gen in de negentiende eeuw - namclijk het vrijwel ontbreken van administratief
recht en administrative rechtsbcscherming, waardoor de burgerlijke rechter deze
rechtsbescherming is gaan bieden, het feit dat de overheid vordcringen kon
instellen bij de burgerlijke rechter en het feit dat deze rechter veelal burgerlijk
recht toepastc - ertoe hebben geleid dat de overheid gebruik ging maken van het
pnvaatrecht, ook ter verwezenlijking van publiekrechtelijke doeien, en dat het
gebruik van privaatrecht door de overheid vrij algemeen werd aanvaard.

Uit dit hoofdstuk zal blijken, dat dit niet betekende dat dit gebruik onbeperkt
was of zelfs onbestreden is gebleven. Wel heeft deze historische ontwikkeling
ertoe geleid dat nog steeds als uitgangspunt geldt, dat de overheid publiekrechtelij-
ke belangen in beginsel 'ook mag behartigen door gebruik te maken van haar in
beginsel krachtens het privaatrecht toekomende bevoegdheden'.'

In dit hoofdstuk zal ik de theoretische onderbouwingen beschrijven die -
veelal achteraf - aan deze praktijk zijn gegeven. Uiteraard hebben deze theorieCn
op hun beurt weer de praktijk en de rechtspraak beinvloed. Ook de manier waarop
de rechter en de wetgever de verschillende theorieön hebben toegepast en uitge-
werkt zullen aan de orde komen.

De beschrijvingen in dit hoofdstuk zullen in hoofdhjnen plaatsvinden.^
Globaal kunnen twee opvattingen worden onderscheiden. Aan de ene kant is er de
opvatting dat de overheid gebruik mag maken van het privaatrecht. Hiermce is
overigens niet gezegd dat dit gebruik ongelimiteerd en ongeclausuleerd kan plaats-
vinden. Aan de andere kant zijn er geluiden uit de tegenovergestelde richting te
beluisteren; het privaatrecht is niet geschreven voor de overheid en dient dus ook
niet van toepassing te zijn in rechtsverhoudingen waarbij de overheid partij is.
Deze tegenstelling zal in dit hoofdstuk het uitgangspunt van de beschrijving zijn.

1. HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393, mnt MS onder 394, AB 1990, 408, m.nt G.P. KJeijn
(Windmill).

2. Er bestaan ul van uitgebrcide beschrijvingen, ik noem slechts Van der Hoeven (1989).
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5.2 Uitgangspunt: de overheid mag gebruik maken van bet privaatrecht

Sedert het einde van de negentiende eeuw lean de stroming die vindt dat de
overheid gebruik mag maken van het privaatrecht als de heersende worden
beschouwd. Ik zal deze stroming dan ook als eerste bespreken. Bedacht moet
worden dat eigenlijk niet gesproken kan worden van een stroming, maar van een
aantal (samenhangende en op elkaar voortbouwende) stromingen.

5.2.7 (f«m«/t« rec/ifs/eer, ««/>Ae/</ van Ae/ recnf en </e opvam'/t^ van Fan

Als theoretische bron kan worden gezien de zogenaamde gemene rechtsleer. De
grondlegger van deze leer was Hamaker, die zieh vooral afzette tegen de opvatting
van Locff, dat het privaatrecht afkomstig is van de Staat.' Volgens Hamaker was
het privaatrecht juist het '(al)gemenc recht', dat in feite niets anders was dan de
inhoud van het rechtsbewustzijn. Dit privaatrecht ontstond en bestond dan ook
onafhankelijk van de overheid. Het publiekrecht daarentegen was niets anders dan
het overhcidsbevel in de vorm van de wet. De wetgever kon hierin neerleggen hoe
hij vond dat de maatschappij moest worden ingericht.' Het publiekrecht bestond
volgens Hamaker slechts voor zover het was neergelegd in een wet.* Als dit was
gebeurd, dan achtte hij het privaatrecht 'ondergeschikt' aan het publiekrecht, in
die zin dat de wetgever geacht moest worden door die wetten de werking van het
rechtsbewustzijn tegen te gaan, opzij te zetten. Er was geen sprake van onderge-
schiktheid in die zin, dat het publiekrecht van hogere orde zou zijn dan het
privaatrecht; 'over het rechtsbewustzijn heeft (de wetgever) geene macht'.' De
vraag of de overheid ook gebonden was aan het privaatrecht moest bevestigend
worden beantwoord, voor zover uiteraard het (in de wet neergelegde) publiekrecht
geen afwijkend antwoord gaf; het privaatrecht gold immers als uiting van het
rechtsbewustzijn altijd en voor iedereen - dus ook de overheid -, tenzij de
overheid ervan was afgeweken in de wet. Logischerwijs betekende dit dat de
overheid ook gebruik mocht maken van het privaatrecht, al heeft Hamaker dit niet
met zoveel woorden gezegd. Hamaker heeft met zijn theorie de sedert 1844 be-
staande praktijk voorzien van een theoretische grondslag.'

Haar populariteit heeft de gemene rechtsleer voor een groot deel te danken
aan P. Schölten, die in het /4/gemeen dee/ van de Asser-serie uit 1931 schrijft:

3. Loeff (1887), biz. 32, zie hierover 5.3.1.
4. Hamaker (1894). biz. 72. Verspreide geschritten blz. 160.
5. Hij vroeg zieh dan ook af of dit publiekrecht, dit overhcidsbevel in de vorm van wet, wel aan-

spraak mocht maken op de ate! 'recht', zie Hamaker (1894), blz. 51, 73, Verspreide geschritten
blz. 139. 161.

6. Hamaker (1894). blz. 74. Verspreide geschritten blz. 162.
7. Hamaker stelde zelf: 'De theorie zal de praktijk moeten volgen, niet omgekeerd', Hamaker

(1894), blz. 61, Verspreide geschritten blz. 149. Zie over die praktijk in de negentiende eeuw
uitvoering hoofdstuk 2.
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'Nog alnjd schijnt rruj, dat de kijk, die Hamaker op het vraagstuk had, het juiste inzichl gee ft Het
pnvaalrtcht wijst de algemeene gedragsregelen aan, het gemwif rechl is daarvoor de juiste term. In
het publiekrecht worden (...) cvenzeer gedragsregelen gegeven, bevelen der overheid, rechtsregels, als
die van het gemeene recht, die dat recht terwille van de staatstaak aanvullen en er van »fwijkcn Dit
kan uitdrukkelijk geschieden, de afwijking kan ook het resultaat zijn van rechtsvtnding, waar de wet
zwijgt. (...) (E)r is een presumptic van onderworpenheid van het staatsorgaan aan het gemeene recht,
doch we motten er aan toevoegen, dat de aard der verhoudmg, met name het beroep op het gezag, wel
met steeds de toepassehjkhcid der gewone rcgels moef uitsluiten, doch daanoe Aon leiden',*

Het verschil tussen Schölten en Hamaker is dat de eerste het bestaan van onge-
schreven publiekrecht erkende,' terwijl hij voorts, uitgaande van de prcsumptie
van onderworpenheid van de overheid aan het gemene recht, aannam dat de aard
van de verhouding de toepasselijkheid van dat gemene recht kan uitsluiten.'° De
gemene rechtsleer, zoals verkondigd door Schölten, is lange tijd in Nederland de
heersende leer met betrekking tot de verhouding overheid-phvaatrecht geweest;
regelmatig wordt betoogd dat zij nog steeds de heersende leer is.

De gemene rechtsleer maakte een phncipieel onderscheid tussen publiek- en
privaatrecht. Dit onderscheid werd echter niet door iedereen erkend. In zijn bock
Die LeAre <fer Äec/itoouvenämrdf introdueeerde Krabbe in 1906 de idee van dc
eenheid van het recht in Nederland." In zijn visie bestond er weliswaar een
onderscheid tussen privaat- en publiekrecht, maar hij ontkende dat dit een
principieel onderscheid was; er was sprake van slechts een recht. Uitgangspunt
was de rechtssoevereiniteit. Het privaatrecht was het altijd en voor ecnicder, dus
ook voor de overheid, geldende recht, het gemene recht, dat op sommige punten
voor de overheid werd aangevuld door publiekrecht. In zoverre hceft ook dczc
leer haar worteis in de gemene rechtsleer. Deze leer heeft later aanhangers
gevonden in onder meer Krabbe's leerling Kranenburg en G.A. van Poelje.'*

De gedachte die aan de idee van eenheid van recht ten grondslag ligt, is dus

8. Asser-Scholten (1931), blz. 40. Cursivering in oorspronkelijke tekst.
9. In 1923 erkende de Hoge Raad dat ook een publieke taak bevoegdheden kon scheppen, HR 12

januari 1923, NJ 1923, 307. Volgens Meijers erkende de Hoge Raad hiermee 'regelt van onge-
schreven publiekrecht (...), die de overheid bevoegdheden tockennen', Meijer» (1925), blz. 243,
VPO III blz. 153.

10. Opvallend is dat Schölten in 1912 duidelijke vraagtekens plaatste bij de leer van Hamaker: 'Van
het publiekrecht, maar ook alleen daarvan, zegt sehr., kan men zeggen, Ctat het te vinden is in de
wet, en dat er buiten deze geen recht is. Het mag o.i. worden betwijfeld of dil laatste in allen
deele juist is, voorts of de tegenstelling tusschen rechtsregels voortkomend uit het rechtibe-
wustzijn en rechtsregels bevelen van de overheid wel scherp te trekken is, en ten tlotte of, all dit
al geval is, zij dan samenvalt met die tusschen privaat- en publiekrecht', Asser-Scholten (1912),
blz. 4-5. Bijna twintig jaar later gaat hij dus om. Een duidelijke aanzet daartoe was al te vinden
in zijn bewerking van het Asserdeel betreffende het zakenrecht uit 1927: '(H)et privaatrecht is
het gemeene recht. Het publiek recht maakt daar voortdurend mbreuk op maar steh het niet ter
zijde, het geldt ook voor de overheid. zoolang een afwijkmg niet kan worden aangewezen',
Asser-Scholten (1927), blz. 28.

H. Krabbe (1906).
12. Zie respectievelrjk Kranenburg (1927) en Van Poelje (1931).
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dat er slechts een recht bcstaat. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden
met de specifieke situatie en het specifieke karakter van de rechtsverhouding. Dit
betekent dat voor specifieke gevallen specifieke regels kunnen gelden, waarbij
mede moet worden gekeken naar de aard van de partijen. Dit geldt niet alleen
voor de overheid, waarbij het publiekrecht aanvullende regels kan geven, maar
bijvoorbceld ook voor handelsbetrekkingen, waarbij het Handelsrecht aanvullend
werkt of voor familierechtelijke betrekkingen, waarbij het personen- en familie-
recht deze functie vervult. Deze aanvullende regels vullen dan het privaatrecht, dat
dus nog steeds wordt gezien als het gemene recht, aan, hetgeen ook een afwijking
van dit recht kan betekenen. In zoverre sluit deze rechtseenheidgedachte aan bij en
ligt zij mogelijk ten grondslag aan de gemengde rechtsleer, die vanaf de jaren
zeventig van de twintigste eeuw opkomt." Zoals zal blijken maakt het volgens
deze leer niet veel uit of de overheid gebruik maakt van het privaatrecht, nu dit
privaatrecht, wanneer de overheid optreedt, door de specifieke rechtsverhouding
dient te worden gekleurd door publiekrechtelijke beginselen.

Sinds de gemene rechtsleer was het algemene uitgangspunt dat het privaatrecht
onder omstandigheden ook van toepassing was op de overheid. Deze toepasselijk-
heid was niet onbegrensd. Volgens de gemene rechtsleer mocht de overheid steeds
gebruik maken van het privaatrecht, tenzij er een publiekrechtelijke uitzondering
was. Ook volgens de aanhangers van de leer van de eenheid van recht mocht de
overheid gebruik maken van het privaatrecht, zij het dat het publiekrecht dit
privaatrecht kon aanvullen en er ook van kon afwijken.

Gelct op de jurisprudence van de bestuursrechter met betrekking tot onder
mcer het zuiver schadebesluit" is ten slotte nog de visie van Van Praag interes-
sant. Zijn visie vertoont namelijk een aantal parallellen met de door de bestuurs-
rechter gehanteerde constructie bij dat schadebesluit. Volgens Van Praag diende
als uitgangspunt te worden genomen de rechtsverhouding:" was deze publiek-
rechtelijk van aard, dan was publiekrecht van toepassing; was deze privaatrech-
telijk, dan het privaatrecht. De vraag of een rechtsverhouding publiekrechtelijk
van aard was, diende te worden beantwoord door te kijken in welke hoedanigheid
de overheid optrad. Het criterium was daarbij of de overheid 'als zodanig' optrad,
of dat zij zieh wilde 'stellen op hetzelfde standpunt als een partikulier'."

13. De idee van eenheid van recht is dan ook in die tijd weer terug te vinden in Polalc (1970), biz.
15 en Bloembcrgen (1977V In zijn opstel, getiteld £eitArirf van privaafrecA/ en tufoiinurrar/«/
recAi, pleine Bloembcrgen voor een eenheid van begnppen in beide rechtsgebieden. Dit alleen
zou geen eenheid van recht meebrengen, het was volgens hem wel een eerste vereiste daartoe,
zie Bloembergen (1977), onder meer biz. 54, Btoembergens Werk. blz. 350-351.

14. Zie 4.2.3.
15. Van Praag (1923). blz. 131.
16. Van Prmag (1923), blz. 8-10. Het was echter aan de overheid zelf om te bepalen of zij 'als zoda-

nig' wilde optreden, terwijl het ook aan haar was om te bepalen wat zij onder haar bestuursttak
verstond. Verder was niet uitgesloten dat als de overheid 'als zodanig' was opgetrcden, de regels
uit het BW toch (rechtstreeks) van toepassing waren. Van Praag (1923), blz. 13-14.
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Als een bepaalde rechtsverhouding publiekrechtelijk was, dan betekende dit
volgens Van Praag niet, dat de regeis uit het BW met van toepassing konden zijn.
De rechter kon die regcls namelijk analogisch toepassen als het publiekrecht geen
regels stelde en dus een leemte bevatte." Ook zag Van Praag dat hct mogelijk
was om bepaalde algemene rechtsbeginselen te onderkennen, die hun uitwerking
hadden gekregen in het BW." Het artikel uit het BW waarin dat rechtsbeginscl
zijn uitwerking had gevonden, kon dan ook worden toegepast in de publiekrechte-
lijke rechtsverhouding, al voegde hij daar onmiddellijk aan toe dat 'uit het gemeen
zijn der rechtsfiguur (...) nog niet (volgt) dat ook de wetsartikelen voor beide
terreinen gelden'." Van Praag licp hiermee vooruit op een ontwikkeling, die in
de jarcn vijftig door de Centrale Raad van Beroep in gang werd gezer" en in de
jaren negenrig algemeen ingang heeft gevonden.*' w ? -r

5.2.2 Z) y

De tot nu toe beschreven opvattingen gingen alle uit van het uitgangspunt dat de
overheid gebruik mocht maken van het privaatrecht. Hicrbij gold de beperking,
dat indien er (geschreven of ongeschreven) publiekrecht bestond, dit publiekrecht
van toepassing was, als uitzondering, als aanvulling of omdat de overheid 'als
zodanig' optrad. In 1925 introduceerde de Hoge Raad echter de twee wegenleer:

*(O)ok al had het openbaar gezag aan den eischer zijn wil ter voldocnmg door dezen van de
administratiekosten kunnen opleggen," geen enkel wettelijk voorschnfl dit gezag belette om daarvan
niet gebruik te maken, doch te dien aanzien eene regeling met den eischer te treffen en daarover eene
overeenkomst aan te gaan'."

Kortom: als het privaatrecht het gemene recht is dat ook van toepassing is op de
overheid, waarom kan de overheid dan niet kiezen voor toepassing van dit gemene
recht als het publiekrecht een uitzondering geeft op dit gemene recht? Met andere
woorden, voor de overheid Staat nääst de eventuele publiekrechtelijke weg ook de
privaatrechtelijke weg open: de overheid kan kiezen uit twee wegen.

Hiermee werd echter het gevaar geschapen dat de overheid misbruik zou gaan
maken van het privaatrecht; door te kiezen voor privaatrecht kon de overheid
immers publiekrechtelijke waarborgen omzeilen. Dit werd ook geconstateerd door
Huart, die zijn opstel A/isirwi* van 6urger/j/Jt recAf «foor rfe aJ«i/n;j/rar/e hicraan
wijdde." Volgens Huart mocht de overheid gebruik maken van het privaatrecht,

17. Van Praag (1923), biz. 38.
18. Van Praag (1923), biz. 39.
19. Van Praag (1923), biz. 39, noot 69.
20. Zie 7.2.3.3.
21. Zie onder meer 4.2.3 en hoofdstuk 9.
22. En we! op grond van 'de door de publiekrechtelijke macht gemaakie voonchriften'.
23. HR 16 april 1925, NJ 1925, 649. Zje ook HR 1 april 1926, NJ 1926, 577
24. Huan(1927).
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zowel in plaats van als in combinatie met het publiekrecht, zolang maar geen
sprakc was van misbruik van pnvaatrccht. Daarvan was sprake als de publiekrech-
telijke weg exclusief was bedoeld en deze weg beperkingen oplegde aan de over-
heid en de ovcrhcid vervolgens deze weg en de beperkingen trachtte te omzeilen
door de privaatrechtelijke weg te kiezen.
Ook Donner wees in het Algemeen deel van het handboek Afe<fer/an<& ßejfwurs-
rtc/ir uit 1953 op het gcvaar van misbruik van privaatrecht door de overheid. In
beginsel achtte ook hij het gebruik van privaatrecht door de overheid mogelijk,
maar anders dan Huart gaf hij voorrang aan de publiekrechtelijke weg. Gebruik
van privaatrecht in plaats van of gecombineerd met publiekrecht wees hij af."
Voor Donner lag het primaat duidelijk bij het publiekrecht, terwijl ook bij gebruik
van het privaatrecht de publiekrechtelijke normen in acht dienden te worden
genomen. Met dit laatste heeft Dormer ook de aanhangers van de tweewegenleer
bcinvloed. Zo toondc Troostwijk zieh in zijn preadvies voor de VAR uit 1956 een
voorstander van de tweewegenleer, zij het dat ook hij een aantal beperkingen
aanbracht op de bevoegdheid van de overheid om gebruik te maken van het
privaatrecht. Zo mocht door de keuze voor het privaatrecht geen sprake zijn van
misbruik van recht en diende de overheid de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur in acht te nemen."

In de praktijk werd de tweewegenleer steeds meer toegepast. Dormer spreekt
van de tweepettenpraktijk: de overheid had in beginsel de keuze of zij in een
bepaalde verhouding haar publiekrechtelijke dan wel haar privaatrechtelijke pet op
wilde zetten." Ook in de rechtspraak werd in de jaren zestig de tweewegenleer
tot uitgangspunt verheven." Uiteraard kon de tweewegenleer slechts toepassing
vinden als er twee wegen bestonden: er moest in een concreet geval een publiek-
rechtelijke regeling voorhanden zijn." Het uitgangspunt van de Hoge Raad was
dat privaatrechtelijk optreden door de overheid was toegestaan, ook als een
publiekrechtelijk alternatief voorhanden was. Dit was slechts anders als de
bewoordingen dan wel de strekking van een wettelijke publiekrechtelijke bepaling
zieh hiertegen verzetten, zo bleek uit het arrest Eindhoven-Staals.'" Andere
arresten voegden hieraan toe dat geen sprake mocht zijn van misbruik van be-
voegdheid of misbruik van feitelijke macht." Op deze manier werden ook in het
privaatrechtelijk optreden van de overheid (steeds meer) publiekrechtelijke normen
binnengebracht.

25. Donner (1953), biz. 65-66
26. Troostwijk (1956), biz. 70-71.
27. Donner (1987), biz. 271.
28. Beurskens(1997), biz. 26.
29. Was dit publiekrechtelijk 'iltemitief ntet aanwezig, dan werd het privaatrecht toegepast de

gemene rechtsleer.
30. HR 19 januari 1968, NJ 1968, 166, m.nt. G.J.S, AB 1968, 585, m.nt S.
31. Zie onder meer HR 13 april 1962, NJ 1964, 366. m.nL H.B , AB 1962, 487, rant St (Kruse-

man). Zie hierover Beurskens (1997), biz. 26-35.
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5.2J Kmfere freperftift^i* op Aef £?Aru/Jk VOM /»WvoofrecA/ «feor rf*

Het binncnbrengcn van die publiekrechtelijke normen in het privaatrechtelijk
optreden van de overheid betekende dat in het gebruik van privaatrecht verdere
beperkingen werden aangebracht. Troostwijk wees in zijn genoemde preadvies
voor de VAR reeds op de algemene beginselen van bchoorlijk bestuur. Deze
beginselen zijn in eerste instantie ontwikkeld door bestuursrechtelijke Juristen en
'recht'sprekende instanties." Zo toetste voor de inwerkingtreding van de Ambte-
narenwet 1929 de Kroon op het terrein van het ambtenarenrecht aan ongeschreven
behoorhjkheidsnormen." Na de inwerkingtreding van die wet toetste vervolgens
de Centrale Raad van Beroep in 193S een beslissing aan het (ongeschreven)
rechtszekerheidsbeginsel," nadat hij al in 1933 had laten blijken te zullen toetsen
aan algemene rcchtsbeginselen." In 1936 wees de Hoge Raad een arrest waarin
hij aangaf dat schending van een ongeschreven (publiekrechtelijke) rechtsnorm een
onrechtmatige daad kon oplevercn. De Hoge Raad eiste van het bestuur een
redelijke en billijke bevoegdheidsuitoefening, maar hij zag pas ruimte voor
rechterlijk ingrijpen als de bevoegdheidsuitoefening misbruik van bevoegdheid
opleverde." Na de Tweede Wereldoorlog werd strijd met algemene beginselen
van behoorlijk bestuur opgenomen als toetsingsgrond in administratieve wetten.
Dit gebeurde het eerst in de Wet arbo; artikel 5 noemde als beroepsgronden strijd
met een algemeen verbindend voorschrift, detournement de pouvoir (het bestuurs-
orgaan heeft bij het geven van het besluit van zijn bevoegdheid kennelijk tot een
ander doel gebruik gemaakt dan tot de doeleinden, waartoe die bevoegdheid is
gegeven), willekeur (het bestuursorgaan heeft bij afweging van de betrokken
belangen niet in redelijkheid tot het besluit kunnen komen) en strijd met enig
ander in het algemeen bewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur." Later
volgden onder meer de Wet bab en haar opvolgers, de Wet arob en de Awb."

Ook in de jurisprudence van de burgerlijke rechter werd in de naoorlogse
periode het privaatrechtelijk optreden van de overheid steeds vaker getoetst aan
deze beginselen, zij het aanvankelijk nog voorzichtig. In de eerste van de twee
bekende woonruimtevorderingsarTesten uit 1949, de Zandvoortse woonruimtcvor-
denng," besliste de Hoge Raad dat het bestuursorgaan zieh slechts mag laten
leiden door die motieven welke naar de strekking van de wet in aanmerking
mögen komen. Laat het andere motieven mcespelen, dan maakt het een ander

32. In Nederland moeten Krabbe en Struycken worden genen als de 'aarOvadea' vtn deze begmie-
len, Nicolai (1990), biz. 23

33. Zie Nicolai (1990). biz. 40-42
34. CRvB 31 Oktober 1935, AB 1936, 168. Zie 7 2 3 3 en Nicolai (1990), biz. 45.
35. CRvB 22 juni 1933, AW 1933/K8 (niet gepubliceerd), geciteerd bij onder andere Nicola! (1990),

biz. 45.
36. HR 13 november 1936, NJ 1937, 182, rant EMM. Zie ook Nicolai (1990), biz. 62-63.
37. Zie over de Wet arbo 3.5 en 8.4.3.
38. Zie 3 4.
39 HR 14 januari 1949, NJ 1949. 557. rant DJ.V onder 559
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gebruik van zijn bevoegdheid dan waarvoor deze is gegeven.* Het tweede arrest,
de Doetinchemse woonruimtevordering, betrof het verbod op willekeur." Van
willekeur was sprake als het bestuursorgaan bij afweging van alle betrokken
belangen in redelijkheid niet tot zijn besluit is kunnen komen. Dit zal zieh vooral
voordoen bij discretionaire bevocgdheden.

Toctstc de burgerlijke rechter het overheidshandelen ook aan de overige
algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Deze vraag werd in eerste instantie
beantwoord in dc Landsmecr-arresten, die ook woonruimtevordering betroffen."
Hierin overwoog de Hoge Raad dat de burgerlijke rechter het overheidshandelen
niet rechtstreeks mocht toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Wei konden deze beginselen een rol spelen in het kader van de vraag of
het bestuursorgaan in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen. Er was dus
sprake van een indirecte toets: schending van een dergelijk beginsel kon slechts
over de band van de willekeur worden gespeeld. Dit had tot gevolg dat de enkele
schending van een algcmeen beginsel van behoorlijk bestuur niet kon leiden tot
een onrechtmatige daad, daarvoor moest deze schending zodanig zijn dat het
bestuursorgaan willekeung had gehandeld, dus in redelijkheid niet tot zijn besluit
had kunnen komen.

Deze lijn - toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan
slechts aan de orde komen in het kader van de willekeurtoets - heeft de Hoge
Raad volgehouden tot 1987. In het arrest Amsterdam-Ikon ging hij (impliciet) om;
hij overwoog dat de Stelling dat het gelijkheidsbeginsel 'slechts aan de orde zou
kunnen komen in het kader van de toepassing van een aan de overheid meer
ruimte latende redelijkheidsmaatstaf en daarom hier een zwakkere werking dan in
het bestuursrecht zou hebben', uitgaat 'van een onjuiste rechtsopvatting'.*' Vanaf
dat moment werd aangenomen dat de burgerlijke rechter het (privaatrechtelijk)
overheidsoprreden ten voile diende te toetsen aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. De Hoge Raad heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat dit ook
zijn opvatting is.**

Uit deze jurisprudence blijkt dat de Hoge Raad onder de tweewegenleer, zoals die
werd toegepast in de jaren zestig, het gebruik van pnvaatrecht door de overheid in
het algemeen toestond, maar dat wel tot op bepaalde hoogte rekening werd gehou-
den met het feit dat de overheid optrad en met het feit dat het publiekrecht zieh
kon verzetten tegen het gebruik van pnvaatrecht. Een directe toetsing aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur vond in die tijd nog niet plaats.

De gedachte dat de overheid steeds (mede) aan publiekrechtelijke normen was
gebonden, ook als zij privaatrechtelijk optrad, begon dus steeds meer ingang te

40. Er it <Un sprake van detoumement de pouvoir. Nicolai (1990), biz. 63, betwist echter dat de
Hoge Raad in de Zandvoortse zaak het verbod van ditoumement de pouvoir hanteerde.

41. HR 25 februari 1949, NJ 1949, 558, m.nt. DJ.V. onder 559.
42 HR 4 januari 1963, NJ 1964. 202 en 204, m.nt J.H.B onder 204
43. HR 27 maart 1987, NJ 1987, 727, rant. MS, AB 1987, 273. m.nt FHvdB.
44. Zie bijvoorbeeld HR 24 aphl 1992. NJ 1993. 232, m.nt MS, AB 1992, S42 (Zeeland-Hoondert).
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vinden. Als gezegd heeft een aantal ontwikkelingen op publiekrechtelijk tcrrein
daaraan bijgedragen, zoals de ontwikkeling van ongeschrevcn publiekrechtelijke
normen. Verder kan worden gewezen op de emancipatie van het bestuursrecht na
de Tweede Wereldoorlog, waardoor de gcmene rechtslecr steeds meer onder vuur
kwam te liggen. Van belang was verder dat de burgerlijke rechter in zijn jurispru-
dentie steeds meer aandacht ging besteden aan de hoedanigheid van de partijen,
waarbij dus het feit dat een van de partijen overheid was, mee kon speien bij de
uiteuidelijke beslissing van de rechter.'"

Tegehjkertijd werd het uitgangspunt van de gemene rechtsleer gehandhaafd:
de overheid mag in beginsel privaatrechtelijk optreden, ook ter behartiging van
publiekrechtelijke belangen. Privaatrechtelijk optreden had immers in bepaalde
gevallen onmiskenbare voordelen: het was vaak praktischer, sncller, goedkoper en
gaf de overheid meer slagkracht.

De in de vorige paragraaf genoemde twee uitgangspunten - de overheid mag in
beginsel privaatrechtelijk optreden, maar dit optreden dient steeds (meer) te
worden genormeerd door publiekrechtelijke beginselen - leidden uiteindelijk tot de
gemengde rechtsleer. In deze leer is het niet zozeer de vraag o/ de overheid
gebruik mag maken van privaatrecht, maar of het privaatrechtelijk handelen van
de overheid niet (mede) publiekrechtelijk gekleurd moet zijn. Het privaatrechtelijk
optreden van de overheid is dan niet meer zuiver privaatrechtelijk; er dient al naar
gelang de omstandigheden van het geval in meerdere of mindere mate rekening te
worden gehouden met een publiekrechtelijk inkleuring van dat optreden. Deze leer
vormt dus geen breuk met de voorheen als algemeen geldend beschouwde gemene
rechtsleer, maar bouwt daarop voort.

Alvorens op de gemengde rechtsleer in te gaan, zet ik de zienswijze van Van
der Hoeven uiteen. Een aantal van diens ideeen is namelijk later gebruikt in de
gemengde rechtsleer. In zijn bekende opstel uit 1970 De mag/jene /«/«. Ker/ren/un-
gen op <fe gre/is van puW/eJfc- en privaarrecAr werkte Van der Hoeven zijn
opvattingen uit.** Hij verwierp de tot dan veel gehanteerde criteria, zoals de
opvatting die onderscheidde tussen het privaatrecht als het algemene recht en het

45. De overheid was immers ils zij privaatrechtelijk optrad gebonden aan pnvaatrechtelijke normen,
waaronder de rtdelijkheid en billijkheid. Wal redelijkheid cn billijkheid eisen, wordt sedert HR
19 mei 1967, NJ 1967, 261, m.nl GJ.S (Saladin-HBU) mede bepaald door 'de maatschappelyke
positie en de onderlinge verhouding van partijen'. Weliswaar mag worden aangenomen dat de
HR bij het formuleren van deze maatstaf niet het oog heeft gehad op verhoudingen waarbij de
overheid is betrokken, het arrest biedt wel de mogelijkheid hiermee rekening te houden. Volgeru
Konijnenbelt brengt bijvoorbeeld de maatschappelijke positie van de overheid mee, dat ZIJ altijd
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht heeft te nemen, Van Wijk/Konijnenbelt &
Van Male (1999), blz. 451. Zie over de betekenis van dit arrest voor contracten met de overheid
Bloembergen (1976), blz. 33-34, Btoembergens werk blz. 252-253.

46 Van der Hoeven (1970).
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publiekrecht als het uitzondenngsrecht, dc opvatting die het onderscheid legde bij
het optreden van de overheid 'als zodanig' en ook de opvatting die geen princi-
pled onderscheid zag tussen publiek- en pnvaatrecht. Van der Hoeven kende
ondcrscheidend vermögen toe aan de vraag of een publiek belang in het geding
was." Maakt een handeling deel uit van publieke taakvervulling, dan heeft dat
gevolgen 'voor de inhoud van het recht waardoor die handeling wordt geregeerd -
onverschillig of dat pnvaatrecht of publiekrecht in de klassieke zin des woords
is'." Wei blijft bij Van der Hoeven sprake van pnvaatrecht dat publiekrechtelij-
ke elementen gaat opnemen." Dit is ook het geval bij Lubach, *° aan wie in het
algcmeen de term 'gemcngde rechtsleer' wordt toegeschreven." Anderen zien de
gemengde rechtsleer als een 'combinatietheorie':" bepaalde handelingen van de
overheid worden nict meer bestempeld als 'pnvaatrecht met een publiekrechtelijk
sausje' of als 'publiekrecht met een privaatrechtelijke inkleuring', maar er ontstaat
een eigen, gemengd recht.

Utteindelijk is ook de rechter de gemengde rechtsleer gaan toepassen, onder meer
door het privaatrechtehjk overheidsoptreden rechtstreeks te gaan toetsen aan de
algemcnc beginsclen van behoorlijk bestuur." Ook het feit dat er in 1976 een
algemene administratieve rechter kwam, de Afdeling rechtspraak van de Raad van
State, droeg hieraan bij." Dit had namelijk gevolgen voor de wijze waarop de
burgerlijke rechter het privaatrechtehjk optreden van de overheid ging beoordelen.
Zo gaf deze administratieve rechter het 'goede voorbeeld' aan de burgerlijke rech-
ter, onder meer door allerlei publiekrechtelijke beginselen te ontwikkelen en/of
verder uit te werken. Daamaast was er een aantal geschillen dat zowel voor de
Afdeling als voor de burgerlijke rechter kwam. De burgerlijke rechter werd hier-
door min of meer gedwongen de lijn van de bestuursrechter over te nemen."

Onder de gemengde rechtslcer bleef het uitgangspunt dat de overheid privaatrech-
telijk mag optreden. Dit betekent dat de overheid kan optreden als rechtssubjeet in
het pnvaatrecht. Dit is ook het uitgangspunt dat wordt gehanteerd in de junspru-

47. Van der Hoeven (1970), biz. 205, Staatsrecht en Bestuursrecht biz. 181.
48. Van der Hoeven (1970), biz. 218, Staatsrecht en Bestuursrecht biz. 194.
49. Of otngekeerd: 'dat publiekrecht soms het omgekeerde verschijnsel laat zien (nl. 'privaatrechtelij-

ke" trekken gaat vertonen)'. Van der Hoeven (1970), biz. 218, Staatsrecht en Bestuursrecht biz.
194. De Haan (1998-1), biz 632, spreekt van de 'absorpnetheorie".

50. Lubach (1982), biz 102.
51. In zijn VAR-preadvies uit 1986, Lubach (1986), zou de term voor het eerst zijn gebmikt
52. Zie bijvoorbecld Bloembergen (1976), biz. 63-64, Bloembergens werk blz. 282-283 en De Haan

(1998-11), blz. 95.
53. Zie 5.2.3.
54. Zie 3.4.3. Zie hierover ook Bcurskens (1997). blz. 39-41.
55. Het bekendste voorbeeld hiervan is de jurisprudent« inzake het uitwegvergunnmgenstelsel; zie

achtereenvolgens HR 2 febnian 1966, NJ 1966, 415, m.nt N.J.P. (Hoogeloon). ARRvS I
September 1977, AB 1977, 366, m.nL v.d.V. (Uitwegvergunning Maastncht I) en HR 16 met
1986, NJ 1986, 723, rn.nL MS, AB 1986, 573, rn.nL FHvdB (Heesch-Van de Akker).
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dentie. Zo steh de Hoge Raad voorop dat de overhcid in beginscl bcschikt over
haar krachtens het privaatrecht toekomende bevoegdheden.** Dit uitgangspunt is
door ondcr meer Bloembergen verdedigd met een bcroep op de artikelen 2:1 en
2:5 BW." Artikel 2:1 luidt als volgt:

'1. De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan
krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rcchtspersoonlijkhcid.
2. Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, bezitten slcchts
rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de wet bepaalde volgt.
3. De volgende artikelen van deze titel, behalve artikel 5, gelden met voor de in de voorgaande
leden bedoelde rechtspersonen'. — •

Artikel 2:5 bepaalt dat een rechtspersoon wat het Vermögensrecht betreft, met een
natuurlijk persoon gelijkstaat, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. Van
belang is vooral artikel 2:1 lid 3, waaruit voor publiekrechtelijke rechtspersonen
rechtsbevoegdheid voortvloeit, want door dit artikellid is artikel 2:5 als enige uit
de titel Algemene bepalingen van toepassing. Hiermee is volgcns Bloembergen de
overheid 'als rechtssubject het privaatrecht binnengesluisd en is het overheidspri-
vaatrecht gegeven', waarbij dus ook aan de overheid Vermögensrechten kunnen
toekomen en waarbij de overheid ook privaatrechtelijke rechtshandelingen kan
verrichten." Dat deze zienswijze niet onomstreden is, zal blijken in 5.3.2."

De gemengde rechtsleer is ook doorgedrongen in de twee codificaties die hebben
plaatsgevonden in het privaatrecht en het publiekrecht, het (nieuwe) BW en de
Awb. In dat verband zijn van belang enerzijds de zogenaamde schakelbepalingcn
in het BW,*° die de export van privaatrecht naar publiekrechtelijke verhoudingen
bevorderen, anderzijds artikel 3:1 lid 2 Awb en artikel 3:14 BW, dat respectie-
velijk de export dan wel de import van publiekrecht naar 'privaatrechtelijke'
verhoudingen regelt. Verder kan worden gewezen op artikel 3:12 BW, dat bepaalt
dat bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, rekening moet
worden gehouden met a/gemeen erJte«</e rarAttfteginse/en, met dc in Nederland
levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen.

In de schakelbepalingen wordt een aantal artikelen uit Boek 3 BW buiten het
Vermögensrecht van overeenkomstige toepassing verklaard, 'voor zover de aard
van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zieh daartegen niet verzet*.
Lange tijd was onduidelijk of ook het bestuursrecht hierdoor werd bestreken. Uit
de memorie van antwoord bij de Invoeringswet bocken 3, 5 en 6 van het Nieuwe
Burgerlijk Wetboek (vierde gedeelte) blijkt echter duidelijlc, dat deze bepalingen

56. Vgl. HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393. m-nt MS onder 394, AB 1990, 408, rn.nL G.P. Kleijn
(Windmill).

57. Bloembergen (1992), biz. 953.
58. Bloembergen (1992), biz 953.
59. Ik wijs haar in ieder geval af; zie hoofdstuk 11.
60 De artikelen 3:15, 3:59. 3:79 en 3:326 BW.
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mede zicn op het bestuursrecht.*' Wei dient de toepassing van de 'geschakelde'
artikclen steeds te worden getoetst aan de vraag of 'de aard van de betrokken
rechtsverhouding zieh daartegen niet verzet'. ~- ;u fe

Verder kent het BW in artikel 3:14 een bepaling die buiten kijf stelt, dat ook
wanneer de overheid privaatrechtelijk handelt, zij is gebonden aan regels van
publiekrecht. Volgens artikel 3:14 mag 'een bevoegdheid die iemand krachtenshet
burgerlijk recht tockomt, (...) niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven of
ongeschreven regels van publiekrecht'. Dit artikel zou leiden tot het primaat van
het publiekrecht." Het wordt (deels) gecomplementeerd door artikel 3:1 lid 2
Awb, dat bepaalt dat 'op andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten de
afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van overeenkomstige toepassing (zijn), voor zover
dc aard van de handelingen zieh daartegen niet verzet'. Volgens de wetgever dient
het laatste artikel te worden beschouwd als een uitwerking van artikel 3:14 BW,
voor zover zij elkaar overlappen." Dat beide artikelen elkaar niet geheel over-
lappen, blijkt uit het feit dat artikel 3:1 lid 2 Awb drie afdelingen, waarin een
aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur is gecodificeerd, in beginsel
van overeenkomstige toepassing verklaart op onder meer privaatrechtelijk hande-
-lityiwn »;«n H^ nv/»rh*iH Mi»f j a a t Mil« r>m j»*»«r/ir*>v*>rt h^yinsHen geschreven OU-
bliekrecht. Artikel 3:14 BW daarentegen betreft zowel geschreven als ongeschre-
ven publiekrecht, dus ook de (nog) niet gecodificeerde algemene beginselen van
behoorlijk bestuur.^ Nu reeds op grond van artikel 3:14 BW het geschreven pu-
bliekrecht, dus ook de in artikel 3:1 lid 2 Awb genoemde afdelingen, bij de uitoe-
fening van privaatrechtelijke bevoegdheden in acht dient te worden genomen, was
artikel 3:1 lid 2 eigenlijk overbodig. Desalniettemin vond de wetgever het uit
systematisch oogpunt noodzakelijk dit artikel in de algemene codificatie van het
bestuursrecht op te nemen." , . . - . . , . „ . * . . ...,^„ ,„, ^

5.2.5 Z>

Ook onder de gemengde rechtsleer bleef de tweewegenleer haar gelding behouden.
Stond slechts een weg open,** dc privaatrechtelijke, dan diende deze weg mede
ingekleurd te worden door publiekrechtelijke beginselen. Stonden twee wegen
open, dan was het uitgangspunt dat de overheid kon kiezen. Koos zij voor de
privaatrechtelijke weg, dan werd deze weg mede ingekleurd door publiekrechtelij-
ke beginselen. Dit kon ertoe leiden dat de privaatrechtelijke weg alsnog werd
afgesneden, bijvoorbeeld omdat het gebruik van deze weg in strijd was met de
wet, omdat er sprake was van detoumement de pouvoir et cetera.

61. PG Inv. Bock 3 BW, biz. 1016.
62. Van der Veen (1997), biz. 360. , ••
63. PG Inv. Bock 3 BW, biz. 1015 Zie ook Snijders (1988), biz SO.
64. Ik wil er ovengens uitdrukkelijk op wijzen dat artikel 3:14 BW niet is beperkt tot toetsing aan de

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. - . - . . .
6 5 . P G A w b 1, b i z . 1 8 8 . • • • - > • ' • • •• , • . .-. .
66. Feitelijk was er in dat geval dus geen tweewcgrnproblcem . . .
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Aan het eindc van dc jarcn tachtig en hct begin van de jaren negentig werd de
tweewegenleer 'vervangen' door de doorkruisingsleer. Indien een publiekrechtelij-
ke weg openstond, was het met meer zo evident dat de overheid desondanks de
privaatrechtelijke weg mocht bewandelen. Dc Hoge Raad hceft in ccn aantal
aiTesten de criteria ontwikkeld, aan de hand waarvan moet worden beoordceld of
de privaatrechtelijke weg openstaat. De doorkruisingsleer bekijkt dus - evenals de
tweewegenleer - of het de overheid in een concreet geval vrij Staat de privaat-
icchtelijke weg te kiezen in plaats van de publiekrechtelijke weg.
4$ Het uitgangspunt van de doorkruisingsleer is door de Hoge Raad uiteengezet
in het Windmill-arrest." Voorop wordt gesteld, dat de overheid beschikt over
'haar in beginsel krachtens het privaatrecht toekomende bevoegdheden". De vraag
is dan of de overheid gebruik mag maken van die privaatrechtelijke bevoegdheden
ter behartiging van een belang, indien haar daartoe bij een publiekrechtelijke
regeling publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend.

Bij de beantwoording van deze vraag moet eerst worden gekeken of de
betrokken publiekrechtelijke regeling hier iets over zegt. Als deze rege ling
uitdrukkelijk exclusiviteit van de publiekrechtelijke weg voorschrijft, is het
evident dat de privaatrechtelijke weg niet mag worden bewandeld. Overigens is
het zo, dat ook de privaatrechtelijke weg exclusicf kan worden voorgeschreven
door de publiekrechtelijke regeling, zie bijvoorbeeld artikcl 17 Onteigeningswet.

Wanneer de publiekrechtelijke regeling geen antwoord geeft op de vraag of
de privaatrechtelijke weg mag worden bewandeld - en dat zal vrijwel altijd het
geval zijn, nu het kennelijk gaat om de vraag of de publiekrechtelijke regeling
expliciet voorziet in een antwoord op deze vraag; de inhoud en strekking van deze
regeling, die mede uit de parlementaire geschiedenis kunnen blijken, spelen
namehjk veelal pas een rol in de volgende fase -, zal moeten worden gekeken of
het gebruik maken van de privaatrechtelijke bevoegdheden de publiekrechtelijke
regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist. Hiertoe geeft de Hoge Raad een
arsenaal aan toetsingscriteria, die steeds moeten worden bekeken tegen de
achtergrond van het geschreven en ongeschreven publiekrecht: inhoud en strekking
van de publiekrechtelijke regeling, waarbij mede moet worden gelet op de
parlementaire geschiedenis, en de rechtsbescherming die de publiekrechtelijke
regeling de burger biedt - niet alleen de direct betrokkene, maar ook andere
belanghebbenden. Ten slotte is van belang de vraag of de overheid door gebruik
te maken van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar resultaat kan
bereiken als door gebruikmaking van de privaatrechtelijke weg. Als dit zo is, is
dat volgens de Hoge Raad een belangrijke aanwijzing dat de privaatrechtelijke
weg is afgesneden.

De criteria, die de Hoge Raad in 'Windmill' heeft gegeven om te bepalen of
gebruik mag worden gemaakt van de privaatrechtelijke weg, zijn flexibel geble-
ken; in latere arresten heeft de Hoge Raad ze aangepast aan de omstandigheden
van het geval. Hierin zit een groot dee! van de aantrekkelijkheid van de doorkrui-

67. HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393, m.nt MS onder 394, AB 1990, 408. nuit G.P. Kletjn
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singsleer: het is ecn socpelc leer. Afhankclijk van de feitelijke omstandigheden en
de ingcstelde vordering wordt de vraag, of sprake is van doorkraising van de
publiekrechtelijke regeling, beantwoord, nadat uiteraard eerst is bekeken of die
publiekrechtelijke regeling zelf al een uitdrukkelijk antwoord bevat op de vraag of
de privaatrechtehjkc weg mag worden gevolgd. De rechter kan rekening houden
met het feit, dat de overheid zieh beroept op haar eigendomsrecht,** dat het
verhaal van door de overheid gemaakte kosten betreff' dat het gaat om een
onrechtmatigedaadsactie™ of dat het gaat om het niet-nakomen van voorwaarden
die zijn verbonden aan een overeenkomst" en in iedcr van deze of andere geval-
len de te hantcrcn criteria bijstellen.

Zoals gezegd steh de Hoge Raad voorop de vraag of de wetgever heeft ge-
sproken. Zegt de publiekrechtelijke regeling uitdrukkelijk iets over het gebruik
van privaatrecht, dan is daarmee de kous af. Dit is zowel zo, wanneer de publiek-
rechtelijke regeling het gebruik van privaatrecht verbiedt, als wanneer deze
regeling dat gebruik tocstaat. In een aantal arresten heeft de Hoge Raad overwo-
gen dat bij de vraag of de publiekrechtelijke regeling iets zegt de inhoud en
»trekking van de regeling, die mede kunnen blijken uit haar geschiedenis, niet aan
de orde dienden te komen; deze factoren speelden immers pas een rol bij de door-
kruisingsvraag." In Kunst- en Antiekstudio Lelystad werden de strekking en de
geschiedenis van de regeling wel betrokken bij de vraag of de publiekrechtelijke
regeling zelf iets zei over het gebruik van de privaatrechtelijke weg. Andere
arresten laten ruimte voor beide interpretaties." Naar mijn mening zouden
strekking en geschiedenis van de regeling aan de orde tnoeten komen bij de door-
kruisingsvraag. Het is dan immers slechts een van de factoren die bepaalt of
sprake is van onaanvaardbare doorkruising. Opvattingen over regelingen kunnen
immers in de loop der tijd wijzigen, een factor waarmee de Hoge Raad tijdens de
hoogtijdagen van de tweewegenleer rekening hield," terwijl het gevaarlijk is om

68 Zoals bijvoorbeeld in HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393, m.nt. MS onder 394, AB 1990, 408,
m.nt. O.P. Kleijn (Windmill) en HR 9 juli 1990, NJ 1991, 394, m.nt MS, AB 1990, 547, m.nt.
G.P. Kleijn (De Pina-Hclmond).

69. Zoals bijvoorbeeld in HR II december 1992, NJ 1994, 639, m.nt. MS, AB 1993, 301, m.nt
G.A. van der Veen (Brandweerkosten), HR 14 Oktober 1994, NJ 1995, 720, m.nt MS, AB 1995,
48, rant G.A. van der Veen (Wrakkenwet) en HR 15 januari 1999, NJ 1999, 306, mnt ARB,
AB 2000. 196, mnt ThGD, JB 1999, 45, m.nt ARN (De Eemshom).

70. Zoals bijvoorbeeld in HR 22 Oktober 1993, NJ 1995, 717, m.nt MS, AB 1994, I, rn.nL G-A.
van der Veen (Staat-Magnus).

71. Zoals bijvoorbeeld in HR 8 juli 1991, NJ 1991, 691, m.nt MS, AB 1991, 659, m.nt FHvdB
(Kunst- en Antiekstudio Lelystad).

72. Zie bijvoorbeeld HR 26 januari 1990. NJ 1991, 393, m.nt. MS onder 394, AB 1990, 408, m.nt
G.P. Kleijn (Windmill) en HR 11 december 1992, NJ 1994, 639, rruit MS, AB 1993, 301, rant
G-A van der Veen (Brandweerkosten).

73. Bijvoorbeeld HR 14 Oktober 1994, NJ 1995, 720, nvnt MS, AB 1995. 48, m.nt G A van der
Veen (Wrakkenwet) en HR 15 januari 1999. NJ 1999, 306, mnt ARB, AB 2000, 1%, m.nt
ThGD. JB 1999, 45. mm. ARN (De Eemshom).

74. Zie bijvoorbeeld HR 19 januari 1968, NJ 1968, 166, rant GJ.S., AB 1968, 585, nvnt S.
(Eindhoven-Staals).
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uit het enkele stilzwijgen van de wctgcver af te leiden dat deze instemt met
bepaalde zaken." De doorkmisingsvraag biedt in dat geval nog een aantal andere
toetsingscriteria, die tezamen een genuanceerder antwoord geven op de vraag of
de privaatrcchtelijke weg in het concrete geval openstaat.

De criteria zijn dus flexibel. Zo ovenvoog de Hoge Raad bijvoorbeeld in
Windmill, dat het feit dat via de publiekrechtelijke weg een vergclijkbaar resultaat
kan worden behaald als via de privaatrechtelijke weg, een belangrijke aanwijzing
is dat deze laatste weg is afgesloten. In het Brandweerkostenarrest was juist een
belangrijke factor het feit dat een bepaald resultaat (verhaal van kosten) niet via
de publiekrechtelijke weg kon worden behaald; dit diende ertoe te leiden dat dat
resultaat ook niet via privaatrechtelijke weg mogelijk diende te zijn.

De vraag of dc tweewegenleer door de doorkruisingsleer is verdreven is niet
eenduidig te beanrwoorden. Naar aanleiding van onder meer het Windmill-arrest
was een aantal schrijvers van oordeel dat de tweewegenleer was vertaten." Mijns
inziens kan de doorkruisingsleer echter ook worden gezien als uirwerking van dc
tweewegenleer. Duidclijk is in ieder geval dat de overheid in beginsel privaat-
rechtelijk mag optreden, ook als er een publiekrechtelijke weg is. Tot zover kan
men dus stellen dat de tweewegenleer overeind is gebleven. Daar Staat echter
tegenover dat de grote keuzevrijheid die de rechter de overheid gaf onder de
'traditionele' tweewegenleer, is ingeperkt. Was het oorspronkelijk zo dat dc
privaatrechtelijke weg mocht worden gevolgd, tenzij dc publiekrechtelijke weg
uitdrukkelijk als exclusief was bestempeld, tegenwoordig dient - als de publiek-
rechtelijke regeling niets zegt - ook te worden bekeken of het volgen van de
privaatrechtelijke weg het publiekrecht niet doorkruist.

Hiermee is overigens niet gezegd dat de doorkruisingsleer de juiste benade-
ring biedt van dc vraag of de overheid gebruik mag maken van het privaatrccht.
Dit is namelijk niet zo. Het uitgangspunt van de Hoge Raad dat de overheid in
beginsel beschikt over haar krachtens het privaatrecht toekomende bevocgdheden
kan worden betwist." Maar zelfs als men dit uitgangspunt wel aanvaardt, han-
teert de doorkruisingsleer verkeerde uitgangspunten. Ik zal hierop ingaan in 11.5.

53 Uitgangspunt: de overheid mag geen gebruik maken van het privaatrecht

De hiervoor beschreven Stromingen hebben alle als uitgangspunt dat het privaat-
recht in beginsel ook van toepassing is op de overheid. Dit betekent dat de over-
heid in beginsel gebruik mag maken van dit privaatrccht. Hieraan werden welis-

75 Dit deed de Hoge Raad bijvoorbeeld in Kunst- en Antiekstudio Lelystad, HR 8 juli 1991, NJ
1991, 691, m.nl MS, AB 1991, 659, mm. FHvdB

76. Bijvoorbeeld Tak (1990), biz 265-266 en Dniptteen (1990) Scheltetna ziet in deze arre*ten de
bevesoging van zijn opvattmg dat de gemene rechtsleer reed* was vertaten, zie zijn noot onder
HR 9 juli 1990, NJ 1991, 394 (De Pma-Helmond), biz 1675

77. Zie hierover 5.3.2 en (wat rmjn eigen opvattmg betreft) II.4.
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waar in de loop der tijd grenzen gesteld, het uitgangspunt blijft intact. Dit uit-
gangspunt is echter ook verworpen door een aantal auteurs, vooral in de negen-
tiende en aan het cinde van de twintigste ecuw. Gedurende een groot deel van de
twintigste eeuw was de heersende en vrijwel onbestreden opvatting dat het
privaatrecht het 'gemene recht' was. In deze paragraaf zal ik de 'andere' stroming
bcschrijven. Evenals in 5.2 zal ik hierbij ook beschrijven in hoeverre deze
stromingen, en dan met name de zogenaamde invullende rechtsleer, ingang hebben
gevonden in de rechtspraktijk; in de jurisprudence en in de wetgeving dus.

5.J./ ß

De ecrstc die, in het midden van de negentiende eeuw, in Nederland een princi-
pieel onderscheid maakte tussen publiek- en privaatrecht was Thorbecke. Welis-
waar was er een aantal auteurs dat reeds aan het begin van de negentiende eeuw
een onderscheid maakte tussen deze twee gebieden, maar dat onderscheid was bij
hen slechts bcdocld om de competentie van de burgerlijke rechter af te bakenen.
Van ccn principled onderscheid kon niet worden gesproken.™ Thorbecke was
aanhangcr van het constitutionalisme," een stroming die de Grondwet als hoog-
ste wet in de Staat zag, waarbij alle overheidsbevoegdheden dienden te kunnen
worden hcrleid tot de Grondwet. Dit bracht in zijn visie met zieh, dat de publiek-
rechtelijke bevoegdheden slechts bij de Staat konden berusten. Deze opvatting
leidde tot een scheiding tussen publiek- en privaatrecht. Het onderscheidend
criterium was het onderscheid tussen algemeen en bijzonder belang.*" Aangezien
het algemeen belang voor Thorbecke principieel verschilde van het bijzonder
belang, was ook het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht voor hem
principieel. Volgens Thorbecke was niet uitgesloten dat overheidslichamen
privaatrechtelijk optraden, maar wanneer het algemeen belang in het geding was,
dan kon het overheidslichaam slechts publiekrechtelijk optreden, en diende dit
optreden naar de regels van publiekrecht te worden beoordeeld; voorkomen moest
worden 'dat het algemeen belang (...) wordt behartigd met behulp van bevoegdhe-
den die gelegenheid scheppen om een bijzonder belang (...) te dienen'." Er is
dan ook een scherpe scheiding tussen publiek- en privaatrecht.

Thorbecke heeft zijn ideefin over het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht
nooit samengebracht in een, speciaal hieraan gewijd, geschrift; zij zijn verspreid
over zijn gehele werk en vele aantekeningen, notities en collegedictaten te vinden.
De eerste die een zelfstandig werk wijdde aan dit onderscheid, waarin hij het prin-
cipiele karakter van het onderscheid verdedigde, was Loeff in zijn dissertatie /*«-

78. Poortinga (1987), biz. 87-91.
79. Althans sedert ongeveer 1840, zie Poortinga (1987), biz. 69-71.
80. Poortinga (1987), biz. 112.
81. Poortinga (1987), biz. 118. * , f / y
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MieJfcrecAf fegenoverprivaafrecA;," waarmce hij in 1887 promoveerde bij Buys.
Uitgangspunt bij Loeff was de staatssoevereiniteit. De Staat is almachtig, hij

kan doen wat hem goeddunkt. Zijn wil is altijd recht, niet in de zin van ae^u/ros
(billijkheid) of yurfifia (rechtvaardigheid), die boven de Staat staan, maar in de zin
van yus. Hij zal altijd dat willen, wat in zijn belang is; hieruit bestaat dus het
recht." Maar de Staat zelf kan niet handelen, dit moet hij doen door middel van
feilbare - natuurlijke en onnaruurlijke - personen, de administrate. Om er voor te
zorgen dat de administrate ook daadwerkelijk de staatswil uitoefent, kan de Staat
regeis stellen, de zogenaamde publiekrechtelijke wetten. Deze wetten creCren dus
een verplichting voor de administrate; voor de Staat scheppen zij een recht op
naleving van die regeis.

In de opvatting van Loeff is zowel het publiekrecht als het privaatrecht
afkomstig van de Staat." Het eerste regelt de verhouding fussen de Staat en de
staatsonderdaan; het tweede de verhoudingen tussen Staatsonderdanen onder-
ling." De vraag is of een staatsonderdaan subject kan zijn van publiekrecht en de
Staat subject van privaatrecht. Het anrwoord op beide vragen luidt ontkennend."
Loeff koppelt het zijn van subject aan het hebben van subjectieve rechten. Als een
staatsonderdaan subject zou kunnen zijn van publiekrecht, zou dit betekenen dat
hij subjectieve rechten zou hebben op publiekrechtelijk gebied, dus tegenover de
Staat. Hier tegenover zouden dan logischerwijs subjectieve rechtsplichten van de
Staat ten opzichte van de staatsonderdaan moeten staan." Uitgaande van de
staatssoevereiniteit is dit ondenkbaar. Het publiekrecht schept slechts plichten voor
de staatsonderdaan en voor de administratie ten opzichte van de Staat; het kan
geen rechten scheppen voor de staatsonderdaan. Volgcns Loeff kan de Staat ook
geen subject van privaatrecht zijn, de aard van de Staat laat dat niet toe. Zou dit
wel kunnen, dan zou hij ondergeschikt worden aan datgene, wat hij zelf heeft
geschapen. Hij zou als persoon van hogere orde op een lijn komen te staan met de
Staatsonderdanen, waardoor hij zijn karakter als heerser verliest; de heerser zou
tevens beheerste worden. Ook dit is ondenkbaar voor Loeff. Dit betekent niet dat
de Staat geen enkele vermogensrechtelijke handeling kan verrichten, alleen moet
men deze handelingen niet beschouwen als privaatrechtelijk. De (burgerlijke)
rechter kan hier dan ook niet over oordelen.**

82. Poortnga (1987), blz. 20-21.
83. Dit yui kan dus zelfs in strijd zijn met de a«7uiMj: '(W>t de Staat wil (kan) zecr goed contra

aequitatetn (...) zijn, maar niet contra jus. Want junt doordat hij net wil u het ju», hoczeer het
ook met de aequitas möge stnjden", Loeff (1887), blz. 32, noot I.

84. Loeff (1887), blz 32.
85. Loeff (1887), blz. 33.
86. Loeff (1887), blz. 50.
87. Loeff (1887), blz. 50-51.
88. Loeff (1887), blz. 53-54. Overigens zag Loeff zelf dat zijn theotie niet in overeenftemmtng wat

met de praktijk van dat moment; voor hem was dit ook geen probleem: zijn opvatnngen hadden
'louter het oog in abstracto op de natuur van Staat en ttaauonderdanen, en maken geen oofen-
blik aanspraak op praktische waarde', Loeff (1887), blz 50. Desondanks heeft hij geprobeerd
zijn theone ingang te doen vmden via de Ontwerpen-Loeff, zie 3.3. Admmiitraüeve rechtspraak
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5.3.2 Z)

De opvatting van Locff wcrd sterk bestreden, onder meer door Hamaker." Diens
gemene rcchtslcer wcrd vcrvolgens de heersende leer. Het uitgangspunt dat het
privaatrecht ook van toepassing was op de overheid, ondervond als zodanig gedu-
rendc het grootste deel van de twintigste eeuw geen besthjding. Wei werden
beperkingen aangebracht op dit gcbruik. Maar aan het eind van deze eeuw werd
ook het uitgangspunt onder vuur genomen, en wel door een aantal mensen van de
Universitcit Maastricht, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de benaming 'de
Maastnchtse school'. Vooral in de geschritten van Tak, Simon en Teunissen valt
principle kritiek te beluisteren op de gemene en gemengde rechtsleer en de
praktische uitwerking daarvan in de tweewegen- en doorkruisingsleer. Als
alternatief voor die opvattingen stelde Tak in 1993 de zogenaamde invullende
rechtslcer voor.**

Het voornaamste kritiekpunt is de omstandigheid dat de heersende leren
uitgaan van de opvatting dat ook de overheid in beginsel privaatrechtelijke
bevoegdheden hccfi. Dit uitgangspunt zou ook zijn neergelegd in de artikelen 2:1
en 2:5 BW." Dit nu wordt bestreden; het BW verleent geen bevoegdheden, maar
reguleert slechts (de uitoefening van) bestaande bevoegdheden.'* Bij natuurlijke
personen wordt deze bevoegdheid voorondersteld; de bekwaamheid van de burger
is uitgangspunt." Pas als de bevoegdheid problematisch wordt, treden bevoegd-
heidsvragen op. Voor privaatrechtelijke rechtspersonen geldt hetzelfde, zie artikel
2:5 BW: 'Een rechtspersoon Staat wat het Vermögensrecht betreft, met een
natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit'.

Dit uitgangspunt kan echter niet worden volgehouden waar het publiekrechte-
lijke rechtspersonen betreft; binnen het publiekrecht bestaan bevoegdheden slechts
voor zover deze uitdrukkelijk zijn verleend, althans er dient een 'positieve
indicatie' te zijn voor een dergelijke bevoegdheid." Uitgangspunt is 'de onbe-
kwaamheid van de overheid'." Er dient steeds een titel te kunnen worden
aangewezen, die een publiekrechtelijke bevoegdheid vestigt (legaliteitsbeginsel of
vereiste van wetmatigheid van bestuur), terwijl de uitoefening van die bevoegd-
heid steeds dient te geschieden met inachtneming van het doel waarvoor zij is
verleend (specialiteitevereiste).*' Het uitgangspunt van de doorkruisingsleer, dat

was voor hem dan ook niet zozeer bedoeld om de burger rechlsbeschcrming te bieden tegen de
overheid, maar ter controle van de administratie: voerde deze de staatswil wel uit?

89. Zie 5.2.1.
90. Tak (1993).
91. Zie 5.2.4.
92. Zie Tak (1993). biz. 178, Simon (1993). biz. 190, TeunissenAak (1994), biz. 609, Simon/Tak

(1994). biz. 178 Teunissen (1996). biz 221 en Tak (1997), biz. 105 en 107.
93. Simon/Tak (1994). biz. 178. Dit blijkt volgcns hen bijvoorbeeld uit amkel 3:32 lid 1 BW.
94. Tak (1993), biz. 178.
95. Simon/Tak (1994), biz. 178.
96. Teunissenrtak (1994), biz. 609.
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de overheid in beginsel beschikt over privaatrechtelijke bevoegdheden, is dan ook
fout; het BW kan niet ftinctioneren als 'bevoegdheidverschaiTende grondslag voor
handelen van de overheid dat ingrijpt in rechten en belangen van burgers'." ?s5

Betekent dit nu dat het BW in deze visie nooit een rol kan spelen in een
verhouding waarbij de overheid is betrokken? Het möge duidelijk zijn dat in dat
geval het BW nooit kan worden gebruikt als bevoegdheidsgrondslag. Wei kan er
nog plaats zijn voor een rol voor het BW als er een publiekrechtelijke grondslag
is voor het overheidsoptreden. Kent in dat geval namelijk het (geschreven)
publiekrecht een leemte, dan dient deze te worden opgevuld met ongeschreven pu-
bliekrecht. Dit ongeschreven publiekrecht kan mede worden gevonden in algeme-
ne rechtsbeginselen; beginselen die publiek- en privaatrecht gemeen hebben. Vecl
van deze beginselen zijn gecodificeerd in het BW, zoals de beginselen die ten
grondslag liggen aan de schadevergoedingsplicht bij onrechtmatige daad, zaak-
waarneming en ongerechtvaardigde verrijking, het beginsel dat ten grondslag ligt
aan de vordenng uit onverschuldigde betaling en het beginsel van gebondenheid
aan het gegeven woord. In dat geval kan de in het BW vervatte regeling bruikbaar
zijn 'als invullingsvorm van publiekrechtelijke bevoegdheden', zij het onder
strenge condities." De regeis uit het BW kunnen dan in het geschreven en
ongeschreven publiekrecht bestaande leemtes invullen. Zij kunnen dit publiekrecht
dus nooit vervangen. Volgens Tak is er in dat geval dan ook geen sprake van
toepassing van een privaatrechtelijke regel, maar van een publiekrechtelijke
regel." Voorop Staat dus de absolute voorrang van het publiekrecht: is er een
geschreven publiekrechtelijke regel, dan moet deze worden toegepast. Ontbrcekt
een dergelijke geschreven regel, dan dient toepassing te worden gegeven aan het
ongeschreven publiekrechtelijk normenstelsel. Pas als in dat geval zieh nog steeds
een leemte voordoet, kan invulling worden gegeven aan de overheidsbevoegdheid
met gebruikmaking van de vormen van het BW, waarbij deze BW-vorm volledig
onderworpen dient te zijn aan publiekrechtelijke beginselen. Hierbij kan de
jurisprudentie, gewezen in geschillen tussen private rechtssubjecten geen rol
spelen. Ten slotte is het laten toepassen en toetsen van die bepalingen door
publiekrechtelijk geschoolde en geörienteerde rechters een vereiste."*

Elementen van deze leer zijn reeds terug te vinden in ouderc literatuur. Dc
invullende rechtsleer vertoont bijvoorbeeld overeenkomsten met (delen van) de
theorie van Praag. Zo zag Van Praag ruimte om regels uit het BW analoog toe te
passen, indien het publiekrecht een leemte bevatte, terwijl hij ook al onderkende,
dat in het BW algemene rechtsbeginselen waren gecodificeerd, die ook kunnen
worden toegepast in publiekrechtelijke verhoudingen. Tevens stelde hij dat uit 'het
gemeen zijn der rechtsfiguur' niet zonder meer volgde, dat de wetsartikelen dan

97. Simon/Tak (1994), biz. 179 en Tik (1997), biz. 113.
98. Tak (1993), biz 185.
99 Tak (1997), biz. 116. ;

100. T«k (1997), biz. 117.
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ook golden op beide tcrreinen (publiek- en privaatrecht)."" Het uitgangspunt
van Praag dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen de overheid 'als
zodanig' en de overheid, optredcnde 'als een partikulier', wordt echter verworpen
door dc 'Maastnchtse school'; het veronderstelt immers dat de overheid ook
privaatrechtelijk kan optreden. Maar de overheid kan volgens de 'Maastrichtse
school' niet op voet van gelijkheid optreden ten opzichte van een particulier,
omdat zij altijd en slechts in het algemeen belang dient te handelen."" •,.., ,-,,;

5.J.J /)

Iieeft de invullende rechtsleer toepassing gevonden in de jurispnidentie? Elemen-
ten, die later voorkomen in deze leer, komen we reeds tegen in 1952. In dat jaar
erkcnde de Centrale Raad van Beroep 'de bepaling, dat hetgeen zonder vcrschul-
digd te zijn betaald is, kan worden teruggevorderd, in art. 1395 B.W. vastgelegd
voor het burgerlijk recht, (...) als een algemeen rechtsbeginsel, van toepassing ook
in het administratieve recht'."" Deze uitspraak zal in 7.2.3.3 uitgebreid aan de
ordc komcn, vandaar dat ik er hier kort over ben. Het betrof de vraag of ten
onrechtc - in dit geval te veel - betaalde bezoldiging kon worden teruggevorderd,
ondanks het feit dat de Ambtenarenwet 1929 hiervoor geen wettelijke grondslag
kende. Dit kon, aangezien genoemd algemeen rechtsbeginsel bestond.

De Centrale Raad van Beroep als ambtenarenrechter had al vrij vroeg de
mogclijkheid om te oordelen over terugvorderingsbesluiten. De rechtsmacht van
deze rechter werd namelijk afgebakend door de vraag, of sprake was van een
besluit, handeling of weigering (om te besluiten of te handelen) ten aanzien van
een ambtcnaar als zodanig.'" Eenzelfde soort afbakening kende het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, althans waar het oordeelde op grond van zijn
algemene rechtsmacht.""

De meeste andere administratieve rechters waren en zijn slechts bevoegd te
oordelen over publiekrechtelijke rechtshandelingen.'°* Tot voor kort was het zo,
dat beslissingen van bestuursorganen, waarvoor geen uitdrukkelijke, geschreven
publiekrechtelijke grondslag was, door deze rechters werden aangemerkt als
rechtshandelingen naar burgerlijk recht, als privaatrechtelijke rechtshandelingen

101. Van Praag (1923), blz. 38-39. Zie hierover 5.2.1.
102. Tak (1993). blz. 180-181
103. Crvb 30 december 1952, AB 1953, 477 (Schouten-Zonnemaire).
104 Artikel 3 Aw 1929, zie 3.5 en 7.2 3.2.
105. Artikel 4 lid 2 Wet arbo, zie 3.5 en 8.4.3. Weliswaar sloot dit artkel uitdmkkelijk rechtshan-

delingen naar burgerlijk recht uit van beroep bij het CBB, maar wanneer het publiekrechtelijk
lichaam handelde binnen het kader van de uitoefening van zijn publiekrechtelijke taak, dan nam
het CBB nict snel een dergelijke rechtshandcling aan, zie 8.4.3.

106. De term 'publiekrechlclijke rechtshandeling" is pas met zoveel woorden in de Awb gerntrodu-
ceerd, de entena in onder andere de Wet bab en de Wet arob kwamen feitelijk op hetzelfde neer,
zie 4.2.
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dus; dit konden derhalve geen publiekrechtelijke rechtshandelingen zijn."" Dit
was bijvoorbeeld het geval wanneer een bestuursorgaan een terugvorderingsbeslis-
sing nam, wanneer het een beslissing nam naar aanleiding van een verzoek om
schadevergoeding dan wel om nadeelcompensatie, waar het betaling van een geld-
som betrof et cetera, waarvoor geen uitdrukkelijke grondslag was te vinden in een
publiekrechtelijke regeling. Consequentie was dat de administratieve rechter de
burger veelal niet-ontvankelijk verklaarde en dat de burgerlijke rechter bevoegd
was. Zoals we hebben gezien paste de burgerlijke rechter in die gevallen vrijwel
altijd burgerlijk recht toe, waarbij dit recht wel publiekrechtelijk werd ingekleurd.

Vanaf 1994 begonnen de administratieve rechters echter steeds vaker beslis-
singen met betrekking tot deze voorheen als privaatrechtelijk aangemerkte
rechtshandelingen te kwalificeren als publiekrechtelijk."" De Afdeling bestuurs-
rechtspraak deed dit wat betreft de terugvordering van onverschuldigd betaalde
subsidie in 1996. Oordeelde zij een jaar eerder nog dat besluiten omrrent terugvor-
dering die geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag hadden, geen besluiten in de
zin van artikel 1:3 Awb waren, maar privaatrechtelijke rechtshandelingen,"" in
haar uitspraak van 21 Oktober 1996 gaat zij om."°

'De Afdeling ziet zieh (...) geplaatst voor de vraag naar het rechtskarakter (...) van besluiten van
bestuursorganen tot terugvordering van eerder door hen in het kader van de uitoefening van hun
bestuursrechtelijke taken en bevoegdheden gedane toekenningen.
De Afdeling oordeelt dicnaangaande thans, anders dan zij in het verleden heefl gedaan, dat terugvorde-
ringsbesluiten van bestuursorganen als in de vorige alinea omschreven, ook indien deze niet op
uitdrukkelijk daartoe strekkende wettelijke bevoegdheden zijn gebaseerd, zijn gericht op rcchugevolg.
Dit rechlsgevolg wordt ontleend aan het algcmene, ook in het bestuursrecht geldende, rechubeginiel
volgens hetwelk hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd.
Dit rechtsbeginsel is van bestuursrechtelijke aard, wanneer zijn working zieh doet gevoelen in door het
bestuursrecht beheerste verhoudingen. Voor bestuursorganen schept het dan een bevoegdheid omtrent
de aanwendmg waarvan per geval beslist moet worden met inachtneming van de algemene beituurs-
rechtelijke normen die de aanwending van discretionaire bevoegdheden beheersen. Zo een beilissing,
die strekt tot voldoening aan de bestuursrechtelijke voorwaarden voor een rechtmatige terugvordenng,
opdat naar het bestuursrecht een beulingsverplichting ontstaat, u> gericht op publiekrechtelijk
rechtsgevolg'.

In deze uitspraak kan de invullende rechtsleer worden gelezen. De leemte in het
publiekrecht, waar het de terugvordering betreft, leidt er namelijk niet toe dat het
pnvaatrecht van toepassing is, zoals voorheen werd aangenomen, maar zij wordt
kennelijk ingevuld door ongeschreven publiekrecht. Dit ongeschreven publiekrecht

107. Hierop bestonden uitzonderingen. Zo werd in een aantal gevallen ook een publiekrechtelijke
grondslag gevonden in een publieke taak. Zie hierover 4.2.2.

108. Deze 'revolutie der rechters' (Verheij (1999), biz. 22) begon met een uitspraak van de Crvb als
socialezekerheidsrechter met betrekking tot een zuiver schadebesluit, CRvB 28 juli 1994, AB
1995, 133, rn.nL RMvM, JB 1994, 221, rant ELB/ABJH, zie hierover 4.2.3.

109. Bijvoorbeeld ABRvS 2 november 1995, JB 1995, 333. rant RAM. S.
110. ABRvS 21 Oktober 1996, AB 1996. 496, rn.nL NV, JB 1996, 232. rn.nL HJS (Nanne). Zie over

deze uitspraak uitgebreid 42.3, 8.2.6 en hoofdstuk 9.
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wordt in casu gevonden in het algemenc rechtsbeginsel dat hetgeen onverschul-
digd is bctaald, lean worden teruggevorderd. De Afdeling moet vervolgens nog be-
palen wannecr dit rechtsbeginsel pubhekrechtclijk is; dit is zo wanneer 'zijn
werking zieh doet gevoelen in door het bestuursrecht beheerste verhoudingen'. Er
is in dat geval sprakc van matenelc connexiteit.'"

Vervolgens ging de Afdeling ook om met betrekking tot het zuiver schadebe-
sluit, zie onder meer de uitspraken inzake Alpha Kledingreinigingsbedrijf en Van
Vlodrop."* Naast het algemene rechtsbeginsel, volgens hetwelk hetgeen onver-
schuldigd is bctaald, kan worden teruggevorderd en het algemene rechtsbeginsel,
volgens hetwelk degene die door aan hem toerekenbaar onrechtmatig handelen of
nalaten schade heeft veroorzaakt, is gehouden die aan de benadeelde te vergoeden,
heeft de Afdeling inmiddels ook het algemene rechtsbeginsel dat hij die onge-
rechtvaardigd is vemjkt ten koste van een ander, verplicht is, voor zover dit
redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking, erkend als
ook in het bestuursrecht geldend rechtsbeginsel.'"• "*

Ook andere bestuursrechters gingen vervolgens soortgelijke constructies
hanteren. Zij erkennen tegenwoordig alle dat een zuiver schadebesluit een besluit
in de zin van artikel 1:3 Awb kan zijn.'" Hierbij wordt overigens alleen door

de Afdeling de bevoegdheid van het bestuur uitdrukkelijk ontleend aan een alge-
meen rechtsbeginsel. Slechts in het kader van de terugvordering van onverschul-
digd betaalde studiefinanciering overwoog het College van beroep studiefinancie-
ring dat van het publiekrecht ook deel uitmaakt 'het in het algemeen rechtsbe-
wustzijn levend beginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald dient te worden
terugbetaald'.'"

111. Met enkele fcit dat sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb wil nog niet zeggen
dat de bestuursrechter ook bevoegd is kennis te ncmen van beroepen tegen dit besluit Hiervoor
steh de Afdeling (en de overige bestuursrechters) nog het vereiste van processuele connexiteit,
zie 4.2.3. Overigens zal de situatie dat wel sprake is van materiele, maar niet van processuele
connexiteit zieh niet snel voordoen bij terugvordering, zo ook Verheij (1999), biz. 34, noot 77.

112. ABRvS 29 november 1996, AB 1997, 66, m.nt PvB, JB 1996, 253, m.nt red. (Alpha Kleding-
reinigtngsbcdnjf) en ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229, ran t PvB, JB 1997, 118, r an t HJS
(Van Vlodrop). Zie 4.2.3.

113. ABRvS 26 augustus 1997, AB 1997, 461, m.nt NV, JB 1997, 265, r an t HJS (Samenwerkings-
verband Noord-Kennemerland).

114. Daamaast erkende de ABRvS in de uitspraak inzake Van Vlodrop, ABRvS 6 mei 1997, AB
1997, 229, m.nt. PvB, JB 1997, 118, m.nt. HJS, ook het rechtsbeginsel van 'egalite devant les
charges publiques' oftewel de gelijkheid voor openbare lasten 'Op grand van dit beginsel zijn
bestuursorganen gehouden tot compensatie van onevenredige - buiten het normale maatschappe-
lijke risico vallende en op een beperkte groep burgers of instellingen drukkende - schade die is
ontstaan in een door de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid ontstane
rechtsverhouding', aldus de ABRvS. Dit beginsel is per definine publiekrechtelijk en kent dus

- geen privaatrechtelijk equivalent. De ABRvS spreekt dan ook niet van een algemeen rechtsbegin-
sel, maar van een rechtsbeginsel, zie Teunissen (2001), biz. 90. Nu dit beginsel per defmiüe
publiekrechtelijk van aard is, ga ik er met verder op in.

115. Zie bijvoorbeeld CBB 19 februan 1997, AB 1997. 144, r an t JHvdV, JB 1997, 92, nu i t HJS en
Cbsf 23 mei 19%, JB 19%, 177, m.nt red.

116 Cbsf 9 april 1997, JB 1997, 105, m.nt HJS. In 8.3.2 zal ik verder op deze uitspraak mgaan.
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Het antwoord op de aan het begin van deze paragraaf gestelde vraag - heeft de
invullende rechtsleer in de jurisprudentie toepassing gevonden? - moet op grond
van de hiervoor besproken uitspraken volgens een aantal auteurs, waarondcr Van
Ommeren, Van der Meulen en Verhcij, positief worden beantwoord, althans zij
vinden dat de jurisprudentie van vooral de Afdeling bestuursrechtspraak - om met
Verheij te spreken - 'verdacht veel op een toepassing van Taks invullende
rechtsleer' lijkt.'" Teunissen ziet in deze jurisprudentie het ontstaan van een
nieuwe 'gemene rechtsleer', waarbij het gaat om aan het bestuursrecht en burger-
lijk recht gemeen(schappelijk) recht.'" Damen spreekt in dit verband van de
'echte gemene rechtsleer'.'"

Ook naar mijn mening kan deze jurisprudentie (deels) worden gezien als een
toepassing van de invullende rechtsleer. '*° Nu een leemte bestaat in het gcschre-
ven bestuursrecht, wordt deze opgevuld met ongeschreven bestuursrecht, dat in
casu wordt gevonden in een algemeen rechtsbeginsel. Deze ontwikkeling zal er
toe leiden dat als de bestuursrechter competent is en oordeelt over een geschil, hij
niet licht privaatrecht zal toepassen. Weliswaar zal hij in een aantal gevallen
teruggrijpen op bepalingen van het BW, zoals dat bijvoorbeeld nu reeds gebeurt
met betrekking tot de berekening van de te betalen schadevergoeding; hij zal dit
slechts doen als die BW-bepalingen niet puur privaatrechtelijk zijn, maar meer een
neerslag zijn van 'algemene regels', zoals de regeis met betrekking tot schadever-
goeding. Ook dit stemt overeen met de invullende rechtsleer.

Voor het antwoord op de vraag of de overheid gebruik kan maken van het
privaatrecht is echter vooral de houding van de burgerlijke rechter van belang.
Deze was het immers die in het verleden de gemene en dc gemengde rechtsleer
toepaste en door middel van de tweewegen- en de doorkruisingsleer het gebruik
van privaatrecht door de overheid afbakende. Met betrekking tot de houding van
deze rechter doen zieh dan twee vragen voor. De eerste vraag is hoe hij zal
reageren op de door de bestuursrechter ingeslagen weg. Leidde het feit dat de
burger een zelfstandig schadebesluit kon uitlokken ertoe dat de weg naar de
bestuursrechter exclusief werd, of mocht de burger kiezen voor een actie uit
onrechtmatige daad voor de burgerlijke rechter? De tweede vraag is of in de
jurisprudentie van de burgerlijke rechter reeds toepassing van de invullende
rechtsleer kan worden ontdekt.

Wat de eerste vraag betreft, het antwoord hierop is inmiddels dcels duidelijk.
In het arrest Groningen-Raatgever heeft de Hoge Raad beslist dat de bevoegdheid
van de bestuursrechter niet exclusief is, zodat de burger mag kiezen welke weg hij

117. Zic Van Ommeren (1998), biz. 121, Van der Meulen (1998), biz. 165, Verheij (1999), biz. 60.
118. Teunissen (1997), biz. 88.
119. Damen (1999-11), biz. 57. Damen wijst echter de door de administratieve rechter gehanteerde

construct* af: ongeschreven algemene rechtsbeginselen kunnen volgens hem geen discretionaire
bestuursrechtelijke bevoegdheden scheppen. Zie hierover 9.3.2

120. Deels, want volgens Tak kan een algemeen rechtsbeginsel nimmer enige ovcrheidsbevoegdhekl
verschaffen, Tak (1997), biz. 48-49. Het beginsel kan dus niet bevoegdheidscheppend zijn.
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wil volgen. Hij verwijst hiertoc onder andere naar de toelichting op artikel 8:73
Awb, waar een dergelijke keuze uitdrukkelijk is toegestaan.'*' De burger is dus
niet verplicht een zuiver schadebesluit uit te lokken, waartegen hij vervolgens in
voorkomend geval bezwaar en beroep kan instellcn. Zoals gezegd zal ik in 9.6.1
nader ingaan op dit arrest. Het arrest betreft een vordenng tot schadevergoeding;
hiermee is dus nog niet gezegd dat de Hoge Raad met betrekking tot terugvorde-
ring eenzelfdc koers zal varen.

Een andere vraag is, of in de jurisprudence van de burgerlijke rechter ook
iets is terug te vinden van de invullende rechtsleer. Ik heb de algemene houding
van de burgerlijke rechter ten opzichte van het gebruik van privaatrecht door de
overheid al beschreven: gebruikmaking van privaatrechtelijke bevoegdheden en
vordenngen is mogelijk, zolang geen sprake is van doorkruising van het publiek-
recht. Daarnaast is het zo dat de overheid ook gebruik kan maken van regels die
zijn neergelegd in het BW. Wat de artikclcn in een aantal titels uit boek 3 betreft,
is dit reeds uitdrukkelijk vastgelegd in de zogenaamde schakelbepalingen, die
steeds deze titels afsluiten: deze artikelen vinden ook buiten het Vermögensrecht
toepassing, voor zover de aard van de rechtshandeling of de rechtsbetrekking zieh
daartcgen niet verzet.'" Maar dit wil niet zeggen dat artikelen uit andere titels
of uit andere boeken niet ook van toepassing (kunnen) zijn op publiekrechtelijke
rechtsbetrekkingen, althans volgens de burgerlijke rechter. Dit vloeit uiteraard
voort uit de gemene rechtsleer. Zo heeft hij herhaaldelijk de regels uit het BW
met betrekking tot de vordering uit onverschuldigde betaling rechtstreeks toege-
past op publiekrechtelijke verhoudingen.'" Hetzelfde gebeurde met de regeling
betreffende verrekening.'*' In deze gevallen past de rechter de BW-bepalingen
rechtstreeks toe. Een uitzondering hierop maakte de Hoge Raad in het arrest
Comelissen-Groningen van 25 Oktober 1991.'" Daahn overwoog hij met be-
trekking tot een terugvordering van publiekrechtelijke aard - het betrof terug-
vordering van te veel betaalde bijstand -:

Mngcvolge art. 1395 BW - en ook ingevolge art. 6:203 NBW - is degene die zonder rechtsgrond heeft
bclaald, gercchtigd tot terugvordenng. Deze voorschriften geven uitdrukking aan een beginsel dat voor
het gchele recht gcldt. Dit brengt mee dat zij ook toegepast dienen te worden op betalingen van
publiekrechtelijke aard, voor zover uit de wet niet het tegendeel voortvloeit".

Artikel 1395 BW (oud) - en artikel 6:203 BW - kan dus slechts worden toegepast
op betalingen van publiekrechtelijke aard, omdat die voorschnften uitdrukking
geven aan een beginsel dat geldt voor het gehele recht. Er is in dit arrest dan ook
geen sprake van toepassing van de gemene rechtsleer in de klassieke zin, waarbij

121. PG Awb 11, biz. 474.
122. Zie hierover 5.2.4.
123. Bijvoorbeeld MR 10 augustus 1992, HI 1993. 636, m.nt MS, AB 1993, 12 (M.-Rootendaal en

Nispen).
124. HR 28 mei 1993. NJ 1994, 435, rant HJS (Nieuwkoop-Staat).
125. HR 25 Oktober 1991, NJ 1992, 299, rant JBMV, AB 1992, 88, rn.nL FHvdB.
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het privaatrecht geldt als het algemene recht. De opmerking van Vranken in zijn
noot onder dit arrest in de NJ, dat dit arrest uit civielrechtelijk oogpunt gcen
nieuwe of verrassende gezichtspunten bevat, omdat al heel lang de heersende
opvatting in literatuur en rechtspraak is dat genoemde artikelen als voorschriften
van het gemene recht ook van toepassing zijn op betalingen van publiekrechtelijke
aard, voor zover uit de wet niet het tegendeel blijkt, is dan ook onjuist. Hicrvoor
hoeven we slechts de formulering van de Hoge Raad te bekijken. In 1930 over-
woog het hoogste (civiele) rechtscollege nog dat 'dit voorschrift van het gemeene
recht (art. 1395 BW (oud)) ook van toepassing is op betalingen van publiek-
rechtelijkcn aard', in 1991 overwoog hij dat artikel 1395 BW (oud) - en artikel
6:203 BW - 'uitdrukking (geeft) aan een beginsel dat voor het gehele recht gcldt.
£>/7 brengt mee dat het ook toegepast dient te worden op betalingen van publiek-
rechtelijke aard'. Met andere woorden: gaf artikel 1395 BW (oud) geen uitdruk-
king aan een beginsel dat voor het gehele recht gold, dan zou het ook niet worden
toegepast op betalingen van publiekrechtelijke aard. Artikel 1395 BW (oud) is in
dat geval dan ook slechts via een omweg van toepassing; het algemene rechtsbe-
ginsel is 'toevallig' in dat artikel neergelegd. Dit is iets anders dan toepassing van
de gemene rechtsleer, waarin artikel 1395 BW (oud) rechtstreeks zou worden
toegepast, en niet via voormelde omweg.'" Het blijft wel de vraag of de Hoge
Raad vervolgens de genoemde bepalingen uit het BW al dan niet invullcnd
gebruikt, maar de door de Hoge Raad gehanteerde constructie is dezelfde als die,
welke in de invullende rechtsleer naar voren komt. Het bleef echter bij dit ene
arrest; nog geen jaar later overwoog de Hoge Raad in een geval waarin ten
onrechte betaalde uitkeringen werden teruggevorderd, dat artikel 1395 BW (oud)
rechtstreeks van toepassing was.'"

5.5.4 Z>

De discussie, zoals die in de jaren negentig werd gevoerd met betrekking tot de
vraag of het privaatrecht ook van toepassing is op de overheid, lijkt uitcindclijk
ook zijn beslag te krijgen in de wetgeving. Was tot voor kort de bij de wetgever
heersende opvatting dat het BW het gemene recht was,'" tegenwoordig lijkt ook
de wetgever steeds meer een principieel onderscheid te onderkennen tussen regels
van privaatrecht en regels van bestuursrecht. Zo stelde regenngscommissaris
Scheltema mede naar aanleiding van de jurisprudentie van de bestuursrechters:

126. Zo ook Tak m zijn noot onder dit arrest in <B/S 1991, Burgerhjke rechter, nr. 7. Anden
Scheheim (1997), blr. 273-274.

127 HR 10 »ugustus 1992, NJ 1993, 636, m.nL MS. AB 1993, 12 (M -Roosendaal en Niipen)
128. Zie bijvoorbeeld de memorie van toelichtmg bij de Wet boeten, maatregelen en tenig- en

mvordermg sociale zekerheid, Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr. 3, biz. 29-31 met
betrekking tot de toepasselijkheid van de verjaringsartikelen uit het BW in het socialezeker-
he»dsrechL Zie hierover ook 6.4.
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'Er ia over (de) verhouding (tussen het bestuursrecht en het burgerlijk recht) veel te zeggen, en het
wordl steed* meer noodzakelijk haar goed te doordenken. Wanneer het burgerlijk recht niet meer als
het gcmcne recht wordt beschouwd, maar men het bestuursrecht en het privaatrecht als twee
rechtigcbieden ziet die worden overstegen door meer algemene regels en rechtsbeginselen, dan vergt
die benadering ccn nicuwe uitwerking van de onderlinge verhouding. Welke regels en beginselen zijn
gemeenschappelijk? In hoeverre lenen de regels in het ene gebied - meestal het burgerlijk recht - zieh
voor overcenkomstige loepassing in het andere? In hoeverre volgt uit het legaliteitsbeginsel of het
ipecialiteitibeginsel dat er tussen beide rechtsgebicden verschil moet worden gemaakt?
Ook in dc wctgcvtng zal de verhouding tussen het BW en de Awb duidelijker moeten worden.
Miuchien btedt de regeling van de gcldschulden in de vierde tranche daartoe een goede gelegen-
heidV'"

Het voorontwerp van die vierdc tranche, dat in September 1999 werd aangeboden
aan de ministers van Justitie en Binnenlandsc Zaken, bevat dan ook interessante
beschouwingen over de verhouding tussen de Awb en het BW - en dus over de
toepasselijkheid van privaatrecht in publiekrechtelijke rechtsverhoudingen.""
Twee uitgangspuntcn staan centraal: enerzijds zijn de regels in het BW primair
geschreven voor privaatrechtelijke verhoudingen en kunnen daarom niet zonder
meer van toepassing zijn op het terrein van het bestuursrecht, anderzijds moeten
nodeloze verschillen tussen het bestuursrecht en het privaatrecht worden verme-
den.'" Wat de toepasselijkheid van bepalingen uit het BW in het bestuursrecht
betreft, wordt dit als volgt uitgewerkt. Over de toepasselijkheid van bepaalde
artikelen uit het BW lijkt communis opinio te bestaan: 'de bepalingen over de
onrechtmatige daad worden tegenwoordig welhaast vanzelfsprekend van toepas-
sing geacht op onrechtmatig overheidsoptreden'.'" Maar 'bij andere onderwer-
pen is de toepasselijkheid van het BW minder vanzelfsprekend'. De toelichting
noemt de regeling betreffende de onverschuldigde betaling, waarbij wordt verwe-
zen naar het hiervoor behandelde arrest Comelissen-Groningen. Ook volgens de
toelichting implieeert dit arrest dat het BW in casu niet rechtstreeks van toepas-
sing is, maar 'wel doorwerkt in besruursrechtelijke rechtsbetrekkingen via de aan
beide rechtsgebieden ten grondslag liggende algemene rechtsbeginselen'. Wel
wordt uitdrukkelijk gesteld dat toepassing van een dergelijk in het BW neergelegd
beginsel in een besruursrechtelijke rechtsbetrekking in verband met de besruurs-
rechtelijke context soms tot andere uitkomsten kan leiden.'"

Ook in dc schakelbepalingen in boek 3 van het BW worden bepaaide titeis
van dat boek buiten het Vermögensrecht 'van overeenkomstige toepassing'

129. Scheltema (1999), b l r 127.
130. De toelichting steh wel uitdrukkelijk dat de verhouding tussen overheid en burgeT niet in alle

gevallen van besruursrechtelijke aard is; 'er zijn situaties waarin het privaatrecht rechtstreeks van
toepassing is", Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 48-49.

131. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 49.
132. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 49 "Overigens heeft de toepasselijkheid

van het BW niet verhindert] dat het leerstuk van de onrechtmatige overheidsdaad altijd een
s speciaal leerstuk is gebleven", voegt de toelichting hieraan toe, Voorontwerp Commissie-

Scheltema Awb IV (1999), blz. 49.
133. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 49.
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verklaard; de betrokken titels zijn dus niet rechtstreeks van toepassing op het
tenein van het bestuursrecht.'" Dit zou overeenkomen met het standpunt dat de
Hoge Raad heeft ingenomen in het arrest Cornelissen-Groningcn. De algemene
benadering dient dan ook te zijn, dat de bepalingen uit het BW en de Awb slechts
gelden voor de terreinen die worden bestreken door die wetten; dit 'neemt niet
weg dat regels van het ene rechtsgebied van overeenkomstige toepassing kunnen
zijn in het andere rechtsgebied'."' » * ,\

Wei dient te worden vermeden - we komen hier op het tweede uitgangspunt -
dat nodeloze verschillen ontstaan of blijven bestaan tussen het BW en de Awb,
waar het rechtsfiguren betreft in het privaatrecht en het bestuursrecht, die sterke
onderlinge gelijkenis vertonen. Veelal zal deze rechtsfiguur reeds een regeling
hebben in het BW; de codificatie van het privaatrecht is momenteel algemener en
completer dan die van het bestuursrecht. Dit betekent dat 'indien de eigen aard
van het besruursrecht geen argumenten oplevert voor een andere regeling', zoveel
mogelijk moet worden aangesloten bij bestaande regelingen uit het BW.'"

Dit alles leidt ten slotte tot de volgende regels:

'Uitgangspunt is dat de regels van het BW gelden voor het privaatrecht. Voor een aantal titels van
Bock 3 is de werkingssfeer mede tot bestuursrechtelijke verhoudingen uitgebreid voorzover de aard
van de rechtsbetrekking zieh daartegen niet verzet. Dit betekent dat de overige bepalingen van het BW
• voorzover dit gewenst wordt - in de Awb uitdrukkelijk van overeenkomstige toepassing verklaard
moeten worden. Voor de regels van de genoemde titels van Bock 3 gcldt dat niet: het BW voorziet in
bcginsel reeds zelf in die overeenkomstige toepassing. Wei kan het bij de regeling van een bepaald
onderwerp uit die titels nodig zijn nader te preciseren in hoeverre die bepalingen voor het bestuurs-
recht de meest geschikte zijn. (...)
Voor onderwerpen waarover de wetgever zieh noch in het BW noch in de Awb uitdrukkelijk
uitspreckt, zal de rechter zelfstandig een oplossing moeten vinden. Uit de jurisprudents blijkt ook dat
de rechter in gevallen waarin dat goed mogelijk is, in bestuursrechtelijke verhoudingen aansluiting
pleegt te zocken bij de regels van het privaatrecht'.'" •

Het is duidelijk dat in deze toelichting de gemene rechtsleer wordt verworpen. De
uitgangspunten van de wetgever benaderen zelfs op sommige punten sterk die van
de invullende rechtsleer.

Een duidelijk voorbeeld waar de wetgever een andere koers inslaat dan de
Hoge Raad, is de verrekening. De opvatting van de Hoge Raad, die de gemene
rechtsleer toepaste, was dat 'vorderingen tot betaling van geldsommen die twee
partijen over en weer op elkaar hebben, (...) in bcginsel vatbaar (zijn) voor
verrekening ongeacht de aard van de rechtsverhoudingen waaruit die vorderingen
zijn ontstaan'."* Het voorontwerp, dat onder meer een regeling bevat met

134. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), biz. 50. Dit geldt dan uiteraard ook voor de
bepalingen die niet onder een schakelbepaltng vallen, zoals bijvoorbeeld Boek 6.

135. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), biz. 50
136. Voorontwerp Comrmssie-Scheltema Awb IV (1999), biz. 50-51.
137. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), biz. 51
138. HR 28 mei 1993, NJ 1994, 435, m n t HJS (Nieuwkoop-Staat).
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betrekking tot publiekrechtelijke geldvorderingen, gaat uit van een tegenoverge-
steld standpunt: artikel 4.4.1.9 bepaalt dat geen verrekening plaatsvindt, 'tenzij bij
wettelijk voorschrift anders is bepaald'. De regeling uit het BW is dan ook niet
van toepassing, althans zij is minder geschikt om te worden toegepast in publiek-
rechtelijke verhoudingen."' De reden hiervoor is dat het ene bestuursorgaan het
andere nict is, ondanks dat zij beide onderdeel van dezelfde rechtspersoon kunnen
zijn en dus de vermogensrechtelijke gevolgen in beide gevallen deze rechtspeisoon
treffen.'*' Een door de burger te betalen geldboete moet niet met een beroep op
de regeling uit het BW kunnen worden verrekend met een huursubsidie die de
burger van de Staat ontvangt.'*'

5.4 Conclusic

Scdcrt het midden van de negentiende eeuw zijn in de Nederlandse juridische
literatuur beschouwingen te vinden over de verhouding tussen het pnvaat- en het
publiekrecht en over het gebruik van pnvaatrecht in publiekrechtelijke verhoudin-
gen. De eerste die een principieel onderscheid maakte tussen publiek- en privaat-
recht was Thorbecke. Volgens hem kon het algemeen belang niet worden gediend
met behulp van regeis die erop waren gericht bijzondere belangen te dienen; dit
leidde tot een scherpe scheiding tussen privaatTecht en publiekrecht. Ook Loeff
zag een scherpe scheiding. Uitgaande van de staatssoevereiniteit zag hij niet hoe
de overheid, het hoogste gezag, gebonden kon zijn aan het privaatrecht, waardoor
het op eeazelfde hoogte zou komen te staan als de Staatsonderdanen. Dit beteken-
de tevens dat de overheid ook geen gebruik mocht maken van privaatrecht; ook
dit zou immers ertoe leiden dat de overheid zijn 'karakter als heerser verliest'.

De praktijk van die tijd was echter een andere: de overheid was in een aantal
gevallen gebonden aan en maakte zelf ook gebruik van het privaatrecht. Dit werd
aanvaard en ook juist bevonden. De belangrijkste theoretische onderbouwing hier-
voor werd gegeven door de gemene rechtsleer: het privaatrecht was het algemene,
altijd geldende recht, dat dus ook van toepassing was op de overheid. Wei werd
onderkend dat de gebondenheid van de overheid aan het privaatrecht en het ge-
bruik ervan door de overheid niet onbegrensd was. De grens werd echter door
verschillende schnjvers en verschillende stromingen anders gelegd. Hamaker bij-
voorbeeld achtte het privaatrecht van toepassing, tenzij er een uitdrukkelijke,
wettelijke publiekrechtelijke uitzondering was gemaakt. Schölten vond dat ook on-
geschreven publiekrecht de toepasselijkheid van pnvaatrecht kon uitsluiten.

In de praktijk bleek de burgerhjke rechter vooral na de Tweede Wereldoorlog

139. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), biz. 69.
140. Althans wtnneer de wijziging van artikel 1:1 Awb zoals voorgesteld in het voorontwerp vierde

tranche wet wordt. In dit voorontwerp wordt namelijk voorgesteld aan artikel 1: t Awb een vierde
lid toe te voegen. dat luidt: 'De vermogensrechtelijke gevolgen van een handeling van een
bestuursorgaan treffen de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort'.

Ml. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), biz. 46. SH ,*:,
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het gebruik van pnvaatrecht mim toe te staan: de overheid mocht dc privaatrech-
telijke weg bewandelen, ook als een publiekrechtelijke weg aanwezig was. Deze
tweewegenleer kende oorspronkelijk slechts weinig beperkingcn. Door de ontwik-
keling van het publiekrecht in diezelfde periode werd echter eerst de theorie, later
ook de praktijk beinvloed. In het privaatrechtelijk optreden van de overheid
werden steeds meer publiekrechtelijke normen ingebouwd. Het genoemde uit-
gangspunt bleef gehandhaafd, maar het kon zo zijn, dat de publiekrechtelijke weg
als exclusief was bedoeld, of dat door de keuze voor de privaatrechtclijkc weg de
overheid zieh schuldig maakte aan misbruik van bevoegdheid. Ook de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, die in deze periode tot ontwikkeling kwamen,
konden hierbij een rol spelen. Door het steeds meer inbrengen van publiekrechte-
lijke elementen in de 'privaatrechtelijke weg' ontstond volgens een aantal auteurs
uiteindehjk een soort gemengd recht. Deze stroming staat bekend als de gemengde
rechtsleer. Ook de rechter ging steeds meer op deze lijn zitten; de tweewegenleer
die vrij soepel tegenover het gebruik van privaatrecht stond werd 'vervangen'
door de doorkruisingsleer, een leer die ten aanzien van het gebruik van pnvaat-
recht meer toetsingscritena inbouwt dan haar voorgangster. Uitgangspunt blijft
echter nog steeds dat de overheid gebruik mag maken van het pnvaatrecht. Ook
de wetgever hanteerde dit uitgangspunt in de twee grote codificaties, het BW en
de Awb, hetgeen onder meer blijkt uit dc artikelen 3:14 BW en 3:1 lid 2 Awb.

Het uitgangspunt dat de overheid in beginsel beschikt over privaatrechtelijke
bevoegdheden, zoals ook de Hoge Raad vooropstelt in het Windmill-arrest, wordt
echter bestreden door de zogenaamde 'Maastrichtse school'. Volgens deze school
bestaan binnen het publiekrecht bevoegdheden slechts voor zover zij uitdrukkelijk
zijn verleend of er in het publiekrecht een positieve indicatie is te vinden voor een
dergelijke bevoegdheid. Dit uitgangspunt is een consequentie van het legaliteitsbe-
ginsel. Het BW kan in ieder geval niet funetioneren als 'bevoegdheidverschaffen-
de grondslag voor handelen van de overheid dat ingrijpt in rechten en belangen
van burgers'. Wei erkent deze school, dat er algemene rechtsbeginselen bestaan,
rechtsbcginselen die publiekrecht en pnvaatrecht gemeen hebben. Een aantal van
deze beginselen heeft nog geen uitwerking gevonden in publiekrechtelijke
regelingen, maar wel reeds in het privaatrecht. In dat geval kan de uitwerking in
het privaatrecht een rol speien indien het publiekrecht een leemte bevat; deze
leemte kan dan onder strikte voorwaarden worden 'ingevuld' met behulp van de
regeling uit het BW. Dit is de zogenaamde invullende rechtsleer.

Hoewel deze leer als zodanig niet als de heersende wordt erkend, zijn in de
jurisprudentie en in de wetgeving aanwijzingen te vinden dat deze leer wordt
toegepast. De zogenaamde 'algemene-rcchtsbeginselenjurispmdentie' van de
verschillende bestuursrechter en het arrest Comelissen-Groningen, gewezen door
de Hoge Raad kunnen worden gezien als toepassing van de invullende rechtsleer.
De wetgever lijkt blijkens de toelichting op het Voorontwerp van de vierde
tranche van de Awb steeds meer het standpunt in te nemen dat publiekrecht en
privaatrecht twee aparte rechtsgebieden zijn, en dat toepassing van regeis uit het
ene rechtsgebied in het andere niet zonder meer vanzelfsprekend is.

Mijn eigen opvattingen zal ik uiteenzetten in deel III van het onderzoek.
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SOCIALE ZEKERHEID

6.1 Inleiding , v)

In dit en de körnende twee hoofdstukken zal ik ingaan op een aantal specifieke
terreinen, waarop de overheid financieel presterend optreedt, namelijk de sociale
zekerheid (dit hoofdstuk), het ambtenarenrecht (hoofdstuk 7) en de subsidies en
het sociaal-economisch recht (hoofdstuk 8). Mijns inziens zijn dit de belangrijkste
terreinen van financiele overheidsprestaties, waarop ook veelal een bijzondere
administratieve rechter actief is. Ik zal steeds bekijken in hoeverre op die terreinen
wettelijke terugvordehngsregels bestaan en, indien deze inderdaad bestaan, hoe
deze regels tot stand zijn gekomen en wat de inhoud ervan is. Daarnaast is
uiteraard van belang hoe de rechter met die regels is omgegaan. De jurisprudence
is vanzelfsprekend ook van belang in die gevallcn, waarin geen wettelijke
terugvorderingsregels bestaan. De bedoeiing is om uiteindelijk te bezien of in al
die wettelijke en jurisprudentiele regels een lijn kan worden ontdckt met betrek-
king tot de mogelijkheden en onmogehjkheden bij terugvordering. Stel dat een
lijn is te ontdekken, dan rijst natuurlijk ook de vraag of deze lijn de juiste is. Die
vraag zal in deel III, met name in hoofdstuk 10, aan de ordc komen. Tevens zal ik
in dit en de körnende twee hoofdstukken bekijken in hoeverre op de behandelde
terreinen nog ruimte was en is voor de burgerlijke rechter en het burgerlijk recht.

Dit hoofdstuk, gewijd aan het socialezekerheidsrecht, zal het meest uitgebreide
zijn van de drie. Dit komt deels omdat in de sociale zekerheid de meest uitgebrei-
de regelingen bestaan met betrekking tot terugvordering. Bovendien is het het
terrein waarop de wetgeving het vroegst tot stand kwam. Hierdoor zijn rechters op
terreinen waar geen regeling was, mede gaan kijken naar het socialezekerheids-
recht en hebben zij bepaalde regels hieruit overgenomen. Ook de wetgever hceft
dit soms gedaan op het moment dat hij op andere terreinen dan het socialezeker-
heidsrecht regelingen ontwierp. Dit betekent dat op de andere terreinen in een
aantal gevallen kan worden volstaan met het verwijzen naar dit hoofdstuk.

In dit hoofdstuk zal, evenals in de volgende hoofdstukken, niet alleen de
huidige situatie op het specifieke terrein aan de orde komen, maar ook de historic
In het vorige deel van het onderzoek is ingegaan op algemene historische ontwik-
kelingen; de in dit deel geschetste historische ontwikkclingen zullen meer toege-
spitst zijn op de specifieke terreinen. Voor een goed bcgnp van de huidige situatie
op die verschallende terreinen is het van belang de geschiedenis te kennen. Boven-
dien blijken oplossingen uit het verleden vaak ook nu nog bruikbaar te zijn. Ten
slotte blijken huidige regelingen in bepaalde gevallen ingegeven te zijn door
pragmatische overwegingen, terwijl aan ontwikkelingen in het verleden in een
aantal gevallen meer principiele keuzes ten grondslag lagen. Een interessante
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vraag is of pragmatick en dogmatiek met elkaar kunnen worden verenigd.
De opbouw van dit hoofdstuk is de volgende. In 6.3 zal ik de ontwikkeling in

de sociale zekerheid bespreken, zoals die heeft plaatsgcvonden tot 1940. De
periode na de Tweede Wereldoorlog zal in 6.4 aan de orde komen. In 6.5 zal
worden bekeken in hoeverre de burgerlijke rechter en het burgerlijk recht in de
sociale zekerheid een rol hebben gespeeld. Maar eerst zal ik de ontwikkeling van
de Algcmene bijstandswet en haar voorlopers, de Armenwetten uit 1854 en 1912
behandelen. Deze wetten kenden - en de Algemene bijstandswet kent - een
zodanig eigen karakter dat bespreking in een aparte paragraaf gerechtvaardigd is.'

6.2 De Armenwetten en de Algemene Bijstandswet tot 1997

4.2.7 D

Een van de weinige publiekrechtelijke regelingen op grond waarvan de overheid
in de negentiendc eeuw financieel prestercnd optrad ten opzichte van burgers, lag
op het gebied van de armenzorg. Artikel 195 Gw 1848 bepaalde dat het 'armbe-
stuur' onderwerp van aanhoudende zorg was voor de regering; het diende door de
wet te worden geregeld. Deze wet werd de Armenwet 1854,* die overigens niet
moet worden gezien als 'socialezekerheidsregeling'; een belangnjke reden om
deze materie te regelen, was het belang van de openbare orde, samenhangend met
de bestrijding van landloperij en bedelarij - dus het staatsbelang.'

Uitgangspunt van de Armenwet was dat de armenzorg zoveel mogelijk moest
worden overgelaten aan de familie van de arme, of, als deze niet tot de zorg in
Staat was, aan kerkelijke of particuliere instellingen. Pas als deze niet de nodige
steun konden bieden, mocht de overheid inspringen. Dit is het zogenaamde
subsidiariteitsbeginsel, neergelegd in artikel 20 Armenwet 1854. Een ander begin-
sel was het onvermijdelijkheidsbeginsel: 'understand' mocht slechts door de
overheid worden verstrekt indien dit onvermijdelijk w a s / Ook dan bestond geen
recht op understand; verleende het burgerlijk armenbestuur understand, dan was
dit een gunst. Volgens de memone van toelichting was het ondersteunen van ar-
men dan ook 'een ze</e/(/Ae, geen fturger/yAe pligt'.' Tegen de beslissing van het
burgerlijk besruur, of deze nu positief dan wel negatief was, was dan ook geen
beroep mogelijk.* Daarnaast kende de wet een uitgebreide regeling met betrek-
king tot het verhaal van verleende understand. Belangrijkste bepaling was artikel
52: verleende understand kon worden verhaald door het 'burgerlijk, kerkelijk of

1. Overigens is dit eigen karakter van de Abw tegenwoordig behoorlijk verminderd, zo zal ook
blijken in 6.4.5.

2. Wet van 28 juni 1854, tot regeling van het Armbestuur, Stb. 100
3. Zie de memone van toelichting, Tweede Kamer 1853-1854, bijlagen, 51e vel, biz. 196.
4. Mannoury/Asscher-Vonk (1987), biz. 46.
5. Tweede Kamer 1853-I8S4, bijlagen, 51e vel, biz. 196. Cursrvcringen in oorepronkehjke tekst '
6 Artikel 22 Armenwet 1854.
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bijzondcr bestuur, voor welks rekening de verstrekking plaats had', en wcl op de
ondersteunde zelf als hij tot temgbetaling in staat was of op zijn bloed- of
aanverwanten, voor zover die tot alimentatie verplicht waren. Tijdens de parle-
mentaire behandeling werd nergens ingegaan op de achtergrond van dit verhaals-
recht. Het werd vanzelfsprekend geacht dat als iemand als gunst understand had
gekregen, hij dit diende terug te betalen als hij later weer beschikte over voldoen-
de middelen van bestaan. Zo oordeelde de Rechtbank Rotterdam in 1866 dat het
Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur een bedrag van / 316,70 wegcns
sedert 1856 verleende understand en geneeskundige hulp kon verhalen op de
weduwe Van Leeuwen. Aan haar was namelijk na het overlijden van haar man
'uit liefdadigheid' een bedrag geschonken van / 1200 om zichzelf en haar
kinderen te onderhouden. De rechtbank oordeelde dat de vrouw daardoor in staat
moest worden geacht om de haar verstrekte understand terug te betalen, zonder
opnieuw armlastig te worden/ Het verhaalsrecht werd slechts begrensd door
artikel 58: er gold een verjaringstermijn van vijf jaar.' De wetgever koos voor
deze termijn omdat de bedoelde vordehngen konden worden gelijkgesteld met die,
bedoeld in artikel 2012 BVV (oud), zodat werd aangesloten bij de in dat artikel
gestelde verjaringstermijn van vijf jaar.* In artikel 72 werd de te volgcn rcchts-
gang geregeld indien een geschil ontstond over het verhaal: de rechterlijke macht
werd competent verklaard, althans indien die geschillen 'met door de administra-
tive magt in der minne worden afgedaan'. Zoals in 2.5 is gebleken, was volgcns
de regering immers sprake van een schuldvordering als bedoeld in artikel 148 Gw
1848 en was dus de burgerlijke rechter bevoegd.'° Ook de Hogc Raad was van
mening dat hierdoor de bepalingen van het BW van toepassing waren, tenzij
bijzondere voorschriften waren gegeven in (in dit geval) de Armenwet 1854."

d.2.2 Z)e/4rmi/iH>ef 7972 ..-:...

In 1912 verving de Armenwet 1912 de Armenwet 1854." Voor het verhaal van
verleende understand bracht dit geen wijziging mee. Het subsidiariteitsbeginsel
bleef gelden; eerst diende hulp te worden gezocht bij familie of andere onder-
houdsplichtigen," bij kerkelijke of bij particuliere instellingen. Pas als dat beroep
met slaagde, kon 'ondersteuning' worden verkregen van de overheid (artikel 28
Armenwet 1912)." Nog steeds was geen sprake van een recht op understand."
Verhaal van understand was mogelijk (artikel 63 Armenwet 1912), waarbij nog

7. Rb. Rotterdam 3 januan 1866, W. 2761.
8. Deze termijn ving aan op de 3 le december van het jaar waann de understand werd verleend.
9. Tweede Kamer 1853-1854, bylagen, 52e vel, biz. 202.

10. Memone van toelichting, Tweede Kamer 1853-1854, bijlagen, 53e vel, biz. 203.
11. Verwezen zij naar het in 2.4.2 en 2.5 behandelde arrest HR 23 november 1866, W. 2854.
12. Wet van 27 april 1912, tot regelmg van het armbestuur, Stb 165.
13. Dit was een zeer mime categoric, zie hierover Bouwens (1996), biz. 58.
14. Zie hierover Schell (1995), biz. 20-23.
15. Schell (1995), biz. 307.
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immer cen verjaringstermijn gold van vijf jaren (artikel 73 Armenwet 1912). Ook
de voorgeschreven rechtsgang veranderde niet; de geschillen over verhaal werden
opgedragen aan de rechterlijke macht (artikel 76 onder c Armenwet 1912). De
door de burgerlijke rechter onder de wet van 1854 gewezen jurisprudence bleef
van belang.

In 1929 werd de Armenwet 1912 gewijzigd, waarbij onder meer de verhaals-
bepalingen werden veranderd." De personen op wie verleende understand kon
worden verhaald bleven dezelfde (artikel 63 lid 1 Armenwet 1912), wel verander-
den de vcrjanngstermijncn. In artikel 73 werd nog slechts een verjaringstermijn
opgenomen voor 'rechtsvorderingen tot verhaal van kosten van verzorging op de
onderhoudsplichtigen'; deze termijn bleef vijf jaar." De beperking in de tijd van
het verhaal van de kosten van onderhoud op de ondersteunde zelf was verdwenen.
Volgens de memorie van toelichting was het voldoende om het verhaalsrecht
tegen de onderhoudsplichtige aan een termijn te binden. Voor het verhaal op de
ondersteunde zelf werd dit niet nodig gevonden, nu deze door de ondersteuning
direct gebaat was geweest." Door het schrappen van de bepalingen die de verja-
ring van het verhaal op de ondersteunde zelf regelden, werden de verjaringstermij-
nen uit het BW van toepassing. Dit was in overeenstemming met de in 2.5
besproken jurisprudence van de Hoge Raad. De wetgever was, althans in 1960,
van mening dat hierdoor de verjaringstermijn van artikel 2004 BW (oud) gold,
waardoor de rechtsvordering verjaarde door verloop van dertig jaar." Dit is
opvallend: in 1854 was hij immers nog van oordeel dat deze vorderingen konden
worden gelijkgesteld met de vorderingen bedoeld in artikel 2012 BW (oud). Om
die reden was indertijd gekozen voor een termijn van vijf jaren in artikel 58
Armenwet 1854.

In 1961 werd de Armenwet gewijzigd door de Wet tot beperking van het ver-
haalsrecht.™ Een van de veranderingen betraf artikel 73 Armenwet, dat de
verjaringstermijn regelde. De termijn bij verhaal op de onderhoudsplichtigen bleef
ongewijzigd," maar de termijn voor verhaal op de ondersteunde zelf werd
teruggebracht van dertig naar vijftien jaar. Volgens de memorie van toelichting
was een zo lange nasleep - dertig jaar - van bij stand die in het verleden was
verleend, in sociaal opzicht ongewenst." Ook het karakter van de termijn veran-
derde: sprak het oude artikel 73 nog van verjaren, het gewijzigde artikel 73 stelde

16. Wet van 22 juni 1929, tot wijziging van de wet van 27 april 1912 tot regeling van het armbe-
stuur, Stb. 326.

17. Ook hier ving de termijn aan op 31 december van het jaar waarin de 'verzorging' plaatsvond.
18. Tweede Kamer 1928-1929, 290, nr. 3, blz. 9.
19. Zie de memorie van toelichting op het wetsontwerp tot beperking van het verhaalsrecht, Tweede

Kamer 1959-1960. 5864, nr. 3. blz 8-9.
20. Wet van 12 januari 1961 tot beperking van het verhaalsrecht, bedoeld in hoofdstuk V der

Armenwet, Stb. 9.
21. Wel werd de groep van onderhoudsplichtigen op wie verleende onderstand kon worden verhaald

beperkt, zie Bouwens (1996), blz. 68-69.
22. Tweede Kamer 1959-1960, 5864, nr. 3, blz. 8-9.
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dat de rechtsvordenng tot verhaal verviel." Het verhaal geschiedde uit kracht
van een rechterlijke beschikking, waarbij de kantonrechter de bevoegde rechter
was, aldus artikel 64 lid I en lid 2. Zoals in 6.3.2 zal blijken, was dit een
duidelijk verschil met de (meeste) andere socialezekerheidswetten, waar de Raden
van Beroep en de Centrale Raad van Beroep bevoegd waren. » JÜ«

7965 ; , < ; , . •

De beperkingen op het verhaalsrecht uit 1961 kunnen worden gezien als een teken
des tijds. In deze periode werd namelijk een algehele vervanging van de Armen-
wet voorbereid, waardoor deze zou aansluiten bij de maatschappelijke veranderin-
gen die plaatsvonden na de Tweede Wereldoorlog. Een principiele verandering
betrof het karakter van de understand. Was het ontvangen van understand eerst
een gunst, het werd nu steeds meer gezien als een recht. Tegenover dit recht
diende de verplichting van de overheid tot het verlenen van understand te staan.

Dit nieuwe uitgangspunt werd in 1963 neergelegd in artikel 1 Algemenc Bij-
standswet (hierna: ABW)," zij het niet met zoveel woorden." Als gevolg hier-
van werd de bijstandsverlening een exclusieve taak van de overheid." Het feit
dat bijstand niet langer een gunst was, maar een recht, had ook gevolgen voor het
verhaal van verleende bijstand; de uitbetaalde bijstand kon in beginsel niet meer
worden verhaald op de belanghebbende (die van 'ondersteunde' 'bijstandsge-
rechtigde' werd). Verhaal was nog slechts mogehjk voor zover de wet dit uitdruk-
kelijk regelde. Het belangrijkste geval was neergelegd in artikel 58 onder a: op de
betrokkene zelf konden worden verhaald kosten van bijstand, die verleend waren
op grond van door de betrokkene verstrekte onjuiste of onvolledige inlichtingen.
Ook werd voor het verhaal op de betrokkene zelf de verhaalstermijn ingekort: de
rechtsvordenng tot verhaal verviel vijf jaar nadat de kosten waren gcmaakt." De
keuze voor deze termijn werd niet verder toegelicht in de parlementaire stukken.

Ik wil vijf punten met betrekking tot het verhaal zoals geregeld in de ABW
uit 1963 kort aanstippen. In de eerste plaats stelde de ABW niet als hoofdregel
voorop dat een eenmaal uitbetaalde uitkering niet kon worden verhaald, zoals de
meeste andere socialezekerheidswetten deden.** Wel werd in 1970 artikel 54a
toegevoegd aan de verhaalsparagraaf, dat bepaalde dat kosten van bijstand niet

23. Zie voor de consequenues hiervan Bollen (1996).
24. Wet van 13 juni 1963, houdende nieuwe regelen betreffende de verlenmg van bijitand door de

overheid (Algemene Bijstandswet), Stb. 284. Deze wet trad m werkmg op I januan 1965, betluit
van 10 juli 1964, houdende bepaling van het üjdjüp waarop de Algemene Bijstandswet m
werkmg treedt, Stb. 312.

25 Vgl. Heerma van Voss (1996). blz. 10.
26. Schell (1995), blz. 31.
27. Artikel 70 ABW.
28. Zie 6.47.
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konden worden verhaald dan in de gevallen, aangegeven in die paragraaf." Ten
tweedc was sprake van een discrctionaire bevoegdheid; de wet stelde dat de kosten
van bijstand /fco/irfe« worden verhaald. In de derde plaats eiste de ABW niet dat,
alvorens tot verhaal kon worden overgegaan, de toekenningsbeslissing werd inge-
trokken.'" Onverschuldigde betaling was dus in de ABW geen vereiste. Dit komt
ook tot uitdrukking in het feit, dat werd gesproken van 'verhaal' en niet van
'terugvordering'. Ten vierde konden kosten van bijstand worden verhaald als de
betrokkene onjuiste of onvolledige mededelingen had gedaan. Een verplichting tot
het geven van inlichtingen kende de ABW zelf echter niet. Toch kon een dergelij-
ke inlichtingenplicht worden afgeleid uit artikel 58. Het feit dat onjuiste of
onvolledige inlichtingen waren gegeven en dus de kosten van bijstand konden
worden verhaald wilde overigens niet zeggen dat er sprake was van opzettelijke
fraude." Ten slotte werd dc rechtsvordering tot verhaal beperkt tot vijf jaar
nadat de kosten waren gemaakt. Het koppelen van - onder meer - het geven van
onjuiste of onvolledige mededelingen en de vijfjarentermijn werd in 1977
overgenomen in de Wet tegengaan oneigenlijk gebruik."
• Indien de betrokkene niet wenste mee te werken aan het verhaal, dan diende

de gemeente over te gaan tot verhaal in rechte. Dit geschiedde volgens artikel 62
lid 1 ABW uit krachte van een rechterlijke beschikking. De rechtsvordering
diende bij verzoekschrift te worden ingesteld bij de kantonrechter (artikel 62 lid 2
j° artikel 63 lid 1 ABW). Hoger beroep stond open bij de arrondissementsrecht-
bank, tenzij het te verhalen bedrag minder was dan / 200,- (artikel 66 lid 1
ABW)." Zoals hiervoor al besproken bepaalde artikel 70 dat de rechtsvordering
tot verhaal verviel na verloop van vijf jaar, nadat de kosten waren gemaakt. Voor
de bepaling van de vijfjarentermijn was beslissend de dag van de indiening van
het verzoekschrift." Verhaald konden worden de kosten van bijstand, die waren
gemaakt tot maximaal vijf jaar voor de dag van indiening van het verzoekschrift.

De wet kende geen regeling voor verhaal indien het bestuursorgaan een
administratieve vergissing had begaan. Had een dergelijke vergissing plaatsgevon-
den, dan stond voor het bestuursorgaan de hiervoor beschreven weg niet open."
Had het bestuursorgaan conform de (foutieve) toekenningsbeslissing betaald, dan
was de enige mogelijkheid over te gaan tot terugvordering door alsnog de
toekenningsbeslissing in te trekken, gevolgd door een actie uit onverschuldigde

29. Artikel I onderdeel J Wet van 10 September 1970, houdende wijziging van de Algemene
Bijstandswet, Sib. 447. • -

30. De Boer (1981), biz.257.
31. Memorie van toelichting, Tweede Kamer 1961-1962, 6796, nr 3, biz. 28.
32. Zie 64.3
33. Dit bedrag is later enige malen verhoogd, uitemdelijk bedroeg het in 199S / 2500,-. : , .
34. Rb. Rotterdam 30 november 1981, JABW 1982, 35.
35. Artikel 54a ABW.
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betaling." In een in 1979 geslagen koninklijk besluit werd echter bepaald dat
herstel van een administratieve vergissing mogelijk was, zij het niet met terugwer-
kende kracht, nu de betrokkene redelijkerwijs niet had kunnen vermoeden dat een
administratieve vergissing was gemaakt en er dus op had mögen vertrouwen dat
zijn uitkering niet met terugwerkende kracht zou worden gekort." Intrekking met
terugwerkende kracht, gevolgd door een actie uit onverschuldigde betaling was bij
een administratieve vergissing slechts mogelijk als de betrokkene redelijkerwijs
had kunnen weten dat een dergelijke vergissing was gemaakt. •••.... ,

Bijna dertig jaar later, in 1992, werden de verhaalsbepalingen van de ABW op-
nieuw gewijzigd door de Wet terugvordering en verhaal." Dezc wet bouwde in
sterke mate voort op een eerder in 1984 ingediend voorstel, houdende wijzigingen
van bepalingen in de Algemene Bijstandswet die betrekking hebben op het verhaal
van kosten van bijstand," dat door de Eerste Kamer werd verworpen/°

Vier veranderingen vallen op. In de eerste plaats werd het onderscheid
ingevoerd tussen terugvordering en verhaal, met daaraan verbondcn verschillcnde
procedures/' 'Terugvordering' was het verhaal op de betrokkene zelf, 'verhaal'
het verhaal op derden. In de tweede plaats werd in de ABW het onderscheid
tussen 'toedoen' en 'redelijkerwijs kunnen begrijpen' ingevoerd, met daaraan
verbonden verschillende terugvorderingstcrmijnen. Ten derde werd de terugvordc-
ringsprocedure ingrijpend veranderd. Ten slotte werd de bestaande bevoegdhcid
tot terugvordering (in de oude terminologie: verhaal) omgezet in een verplichting.

Om met het laatste punt te beginnen: stelde de wet van 1963 nog dat de
kosten van bijstand op de betrokkene zelf *o/i</en worden vcrhaald, na de wetswij-
ziging bepaalde artikel 55 lid 1 dat de kosten van bijstand wen/en teruggevorderd
in de gevallen en naar de regeis aangegevcn in de terugvorderingsparagraaf. Vol-
gens lid 3 kon slechts geheel of gedeeltelijk van terugvordering worden afgezien
als daarvoor gelet op de omstandigheden van persoon en gezin dringende redenen
aanwezig waren. Artikel 55 lid 4 ten slotte bepaalde dat buiten de in de terugvor-
deringsparagraaf aangegeven gevallen geen terugvordering plaats mocht vinden.

De - voor het onderzoek - belangrijkste gevallen waarin kon worden terugge-

36. De Boer (1981), biz. 257. Had het bestuursorgaan door een vergissmg niet conform de toeken-
ningsbeschikking betaald, er was dus meet uitbetaald dan waarop de betrokkene op grand van
die beschikking recht had, dan diende ook een vordermg uit onvenchuldigde betaling te worden
mgesteld, zie Schell (1995), biz 315-316, die verwijst naar HR 25 Oktober 1991, NJ 1992, 299,
m.nt JBMV, AB 1992, 88, m.nL FHvdB (Comelissen-Gronfngen).

37. KB 29 november 1979, AB 1980, 177, m.nt V.d. N.
38. Wet van 15 april 1992, houdende een nieuwe regelmg voor tcrugv ordering en verhaal van kosten

van bijstand, Stb 193.
39. Tweede Kamer 1984-1985, 18 813. nr». 1-2.
40. Handelmgen Eerste Kamer 20 mei 1986, biz. 1233.
41. Memone van toelichting, Tweede Kamer 1987-1988, 20 598, nr. 3, biz. 1.
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vordcrd stonden in artikel 57, namelijk het verstrekken van onjuiste of onvolledige
inlichtingen en het niet voldoen aan de inmiddels in artikel 30 lid 2 ABW
opgenomen vcrplichting mededeling te doen van al datgene wat van belang was
voor de verlening van bijstand of voortzetting van verleende bijstand (artikel 57
onder a en onder d) en het redelijkerwijs kunnen weten dat ten onrechte of te veel
bijstand is verieend (artikel 57 onder e ) ." De ABW sloot op dit punt aan bij het
ovcrgrote deel van de socialczekerheidswetten, zoals die luidden sinds in 1978 de
Wet tegengaan oneigenlijk gebruik in werking was getreden." Ook wat betreft
de terugvorderingstermijnen werd in de ABW aangesloten bij de termijnen die
sedert 1978 vrij algemeen golden in het socialezckerheidsrecht: volgens artikel
61d lid 1 konden kosten van bijstand die meer dan vijf jaar voor de datum van
verzending van de beschikking tot terugvordcnng waren gemaakt, niet worden te-
ruggcvordcrd. Lid 2 bepaalde dat die termijn twee jaar bedroeg als werd terugge-
vorderd op grond van artikel 57 onder e. Over deze nieuwe terugvordehngstermijn
van twee jaar zegt de toelichting slechts dat in deze gevallen (namelijk als de
betrokkene redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de gemeente te veel of ten
onrechte bijstand had uitgekeerd) een korte vcrvaltermijn redelijk werd geacht."

Op het punt van de terugvorderingsprocedure onderging de ABW een
belangrijke wijziging. De oude situatie was zo, dat als de betrokkene niet wenste
mee te werken aan het verhaal (nu: de terugvordering), de gemeente over diende
te gaan tot verhaal in rechte door een verzoekschrift in te dienen bij de kanton-
rechter. Volgens de memorie van toelichting waren er echter geen bijzondere
redenen om de tussenkomst van de rechter steeds noodzakelijk te achten/'
Artikel 60 lid 1 bepaalde dan ook dat terugvordenng geschiedde door burgemees-
ter en wethouders van de gemeente welke de bijstand had verieend. Op grond van
artikel 61 lid 1 diende de beslissing tot terugvordering bij beschikking aan de
betrokkene tc worden medegedeeld. Tegen deze beschikking kon de betrokkene
vervolgens een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (artikel
61a lid 1); tegen de beschikking op het bezwaarschnft stond beroep open bij
gedeputeerde staten (artikel 61b lid 1). De uitspraak van gedeputeerde staten kon
door de Kroon worden geschorst of vernietigd (artikel 61b j° artikel 44). Rechter-
lijke tussenkomst was pas vereist als de betrokkene vervolgens weigerde mee te
werken aan de tenuitvoerlegging van de terugvorderingsbeschikking. In dat geval
schrcef artikel 61c lid 1 voor dat een verzoekschrift met betrekking tot de
nakoming van de beschikking moest worden ingediend bij de kantonrechter. De

42. De terugvorderingsgronden van artikel 57 onder b en c waren respectievelijk het niet vervuld zijn
van een voorwaarde en het blijk geven van een ongcnoegzaam besef van verantwoordelijkheid
voor de voorziening in het bestaan.

43. Zie 6.4.3.
44. Tweede Kamer 1987-1988. 20 598, nr. 3, Mr 16.
45. Tweede Kamer 1987-1988, 20 598. nr. 3, bU. 4.
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beschikking tot terugvordering leverde dus geen executorialc titel op.** Ook op
grond van de regeling zoals neergelegd in de Wet terugvordering en verhaal kon
de toekenningsbeslissing in stand blijven als de gemeente te veel of ten onrechte
betaalde bijstand op grond van de artikelen S3 en verder wilde terugvorde-
ren.""

Op het moment dat de Wet terugvordering en verhaal in het Staatsblad ver-
scbeen, was net een wetsontwerp dat de ABW moest veranderen aangeboden aan
de Tweede Kamer, de Herinrichting van de Algemene Bijstandswet/' Dit wets-
ontwerp groeide vervolgens uit tot de op 1 januari 1996 in werking getreden
Algemene bijstandswet (Abw).*° Het doel van deze nieuwe wet was een doeltref-
fcnder bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening, een zuiverder afstem-
ming van de bijstand op de specifieke omstandigheden in het individuele geval en
een verbeterde afstemming van de ABW op andere voorzieningen." Later werd
naar aanleiding van drie rapporten over fraude in de bijstand hieraan nog een vier-
dc doelstelling toegevoegd, namelijk de verbetering van de fraudebestrijding."
Wat betraft de terugvorderingsbepalingen bracht de Abw inhoudelijk niets nieuws
en werd de regeling uit de Wet terugvordering en verhaal overgenomen: de toe-
lichting op de terugvorderingstermijnen is zelfs letterlijk hetzclfde."**

46. Verdere regels met betrekking tot tenigvordering en invordering waren neergelegd in de Circu-
laire van het Ministerie van SZW van 30 September 1992 mzake uitvoenngsaspccten van de
nieuwe verhaalswetgeving, gepubhcecrd in S&J-uitgave 6, Algemene bijstandswet, bcwcrkl door
G.C.P. van Zeijl, 2e druk (1998), biz. 571-580.

47. Zie bijvoorbeeld CRvB 9 januari 2001, USZ 2001, 94, m.nt. A ELT Balkema.
48. Overigens ontstond door het feit dat een deel van de wijzigingen, waaronder de artikelen 61,61a

en 61b, uitgestelde working had (artikel X lid I), een ingewikkdd web van overgangsregels, dat
tot veel verwamng en rechtspraak heeft geleid. Het probleem was dat artikel 61 d wel in werking
trad en zodoende de temgvorderingstermijn koppeldc aan de verzcnddatum van het tcrugvorde-
nngsbcsluit, terwijl het bestuursorgaan wcliswaar een besluit ter zake van terugvordenng moest
nemen (artikel 61), maar op grond van artikel 63, dat voorlopig van toepassing bleef, voor de
terugvordering zelf een verzoekschrift moest indienen bij de kantonrechter De Hoge Raad
besliste uiteindelijk dat het tijdstip van indiening van het verzoekschnft bepalend was, HR 3
maan 1995, NJ 1995, 327. Zie hicrover Stijnen (1995), biz. 624-625. Hiermee in »trijd lijkt rraj
Rb. Utrecht 19 juli 2000, NJ 2001, 89

49. Namelijk op 12 maart 1992, Tweede Kamer 1991-1992, 22 545, nrs. 1-2.
50. Wet van 12 april 1995, houdende herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Algemene

bijstandswet), Stb. 199 en de Wet van 12 april 1995, houdende invoering van een nieuwe
Algemene bijstandswet (Invoenngswet herinrichting Algemene Bijstandswet), Stb. 200.

51. Memorie van toelichting, Tweede KameT 1991-1992, 22 545, nr. 3. biz. 16-17. Zie ook Hecrma
van Voss (19%), biz. 10-11 en Schell (1995), biz. 55-58.

52. Zie Heerma van Voss (1996), biz 11 en 14, Schell (1995), biz 66-77
53. Vgl. memorie van toelichting op art 61d (Wetsontwerp terugvordenng en verhaal), Tweede

Kamer 1987-1988, 20 598, nr. 3, biz 16-17 en de memorie van toelichting op art. 94 (Wetsont-
werp herinrichting Algemene Bijstandswet), Tweede Kamer 1991-1992, 22 545 nr. 3, biz 174.
Uiteraard is de arüketaummermg een aantal malen verschilfend

54. Ook nu leidde het overgangsrecht tot grote verwamng, en wel op het Icrrem van de toepasselijke
rechtsbeschermtng. Deze verwamng werd mgegeven door een uitspraak van de CRvB van 26 juli
1994, AB 1995, 229, JB 1994, 220, RSV 1995. 54 en 93, JABW 1995, 24. Zie hierover Dijkera
(1995), Stijnen (1996) en De Bnitjn/Jüein Egelmk (1996) De Hoge Raad maakte aan deze
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De inwerkingtreding van de Abw betekende niet dat de terugvorderingsbepalingen
definitief gestalte hadden gekregen. Op 1 januari 1997 vond een wijziging plaats
door de Wet boetcn en maatregelen. Dit komt aan de orde in 6.4.S.

6.3 De ontwikkeling in de sociale zekerbeid tot de Tweede Wereldoorlog

0.7

De ontwikkeling van het huidige stelsel van sociale zekerheid begon rond 1900.
Wcliswaar kende Ncderland sedert 1854 ecn Armenwet, maar deze kan moeilijk
worden getypeerd als socialezekerheidsregeling. Verlening van understand was
immers een gunst, die een gemeente in zeer beperkte gevallen kon, maar zeker
niet moest verlenen. De in 1846 tot stand gekomen Pensioenwet had meer het
karaktcr van een socialezekerheidsregeling.ook al omdat sprake was van een recht
op pensiocn als was voldaan aan bcpaalde vereisten." Bij deze regeling speelden
echter niet allecn de belangen van de ambtenaren een rol, een belanghjke reden
om tot deze regeling te komen was dat zij in het staatsbelang werd geacht,"
evcnals ovehgens het geval was bij de Armenwet 1854."

Tegen het einde van de negentiende eeuw groeide het besef dat de arbeiders
een bescherming nodig hadden in het geval zij werden getroffen door een ongeval
en (tijdelijk dan wel permanent) niet meer konden voorzien in hun levensonder-
houd en dat van hun familie. Door de industrialisatie waren de risico's op
bedrijfsongevallen sterk toegenomen, terwijl de arbeider voorts zijn enige bron
van inkomen, zijn arbeidskracht, niet meer vrij kon exploiteren. Meestal had hij
geen andere keuze dan in de fabriek te gaan werken. Daar kwam bij dat door de
grote concurrence de prijs voor de arbeid, het loon dus, laag was, zodat de
arbeider geen reservepotje kon opbouwen om financiele tegenslagen op te vangen.

Tegen deze achtergrond ontstond in Europa de gedachte aan een arbeidersver-
zekering. In eerste instantie speelde hierbij de vraag of dit een vrijwillige dan wel
een verplichte verzekering diende te zijn. De ervaring had echter geleerd dat
verzekering op vrijwillige basis niet werkte; zij die de verzekering het hardst
nodig hadden, zagen er vaak het belang niet van in en hadden ook vaak de finan-
ciele middelen er niet voor. Verder stapten zij er ook het eerst uit bij tegenslag.
Onder meer om deze redenen werd gekozen voor een wettelijk verplicht stelsel,
allereerst in Duitsland, waar onder leiding van Bismarck in 1883 het Krankenver-
sicherungsgesetz, in 1884 het Unfallversicherungsgesetz en in 1889 het Invali-
ditäts- und Alterversicherungsgesetz tot stand kwamen, later in andere landen."

verwarring een einde in zijn arrest van 18 april 1997, NJ 1997, 499.
55. De pensioenwetgeving zai in 7.3 aan de orde komen. -. • • - . - •
56. Zie 7.2.2.1 en 7.3.2.
57. Zie hierover 6.2.1.
58. Levenbach (1953), blr 778, Mannoury/Asscher-Vonk (1987X bU. 48-49 en De Leede (2001),

blz. 322.
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In 6.3.2 zal ik ingaan op de ontwikkeling en uitbouw van het socialezekerheids-
recht in de jaren tussen 1901 (inwerkingtreding Ongevallenwet 1901) en 1940,
waarbij vooral de terugvordering en de wettelijke bepalingen hieromtrent worden
besproken. In 6.3.3 wordt bekeken of en zo ja, in hoeverre de burgerlijke rechter
een rol speelde bij de terugvordering in de sociale zekerheid in deze periode. De
regelingen met betrekking tot de pensioenen zullen worden behandeld in hoofd-
stuk 7, aangezien de pensioenwetgeving als 'sociale zekerheid voor ambtenaren'
zowel onder het socialezekerheidsrechtals onder het ambtenarenrecht valt.

6.5.2 7erK£vor</eri#i|» I/I <fe soc/a/eziferA?f'<frH>efte-fl voor </

Als gezegd groeide ook in Nederland het besef dat arbeiders (financiele) bescher-
ming nodig hadden indien hen een ongeval overkwam. De eerste wet, die deze be-
scherming bood, was de Ongevallenwet 1901 (OW 1901)." Deze wet, die tot
stand kwam na een voorgeschiedenis van meer dan tien jaar,*° trad op 1 juni
1901 in werking," behoudens artikel 1, dat bepaalde dat de werklieden, op wie
de wet van toepassing was, volgens de bepalingen van de wet verzekerd waren
tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen, hun in verband met de uitoefening
van het bedhjf overkomen. De inwerkingtreding van dit artikel werd in artikel
116 gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Beroepswet. Artikel 1 trad in wer-
king op 1 februari 1903."

Uitgangspunt van de wet was om de arbeider, die een ongeval was overko-
men in verband met de uitoefening van het bedrijf, een schadeloosstelling te
verlenen, allereerst door vergoeding van medische kosten (artikel 19 OW 1901) en
voorts bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid door betaling van een
tijdelijke uitkering (artikel 20 OW 1901) dan wel, als de verzekerde zes weken na
het ongeval geheel of gedeeltelijk ongeschikt was tot werken, een geregelde
uitkering, rente genaamd (artikel 21 OW 1901). Tevens kende de wet de moge-
lijkheid van een voorlopige toekenning (artikel 67 OW 1901). Volgens artikel 42
OW 1901 dienden de middelen opgebracht te worden door de werkgevers, waarbij
het hen verboden was deze kosten geheel of gedeeltelijk in te houden op het loon
van de werknemers (artikel 44 OW 1901). De uitvoering van de wet werd in
handen gegeven van een nieuw op te richten Rijksverzekeringsbank (artikel 13
OW 1901). Voorts was van belang artikel 75, dat de beroepsgang regelde. Bcroep
kon worden ingesteld bij de Raden van Beroep," in hoogste ressort oordeelde
een 'college voor het Rijk' (lid 1). Lid 3 bepaalde dat de samenstelling van deze
colleges en de wijze van behandeling van het berocp bij nadere wet dienden te

59. Wet van 2 januari 1901, houdende wettelijke verzekermg van werklieden legen geldelijke
gevolgen van ongevallen in bepaalde bedhjven, Stb. 1.

60. Zie hierovCT De Leede (2001), biz. 322-323 en Van Soeren (1966), biz. 10.
61. Stb. 105.
62. Stb. 1902. 225.
63. In deze Raden van Bcroep hadden werkgeven en werknenxrs ziBmg, artikel 75 lid 2 OW 1901.
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worden geregeld. Deze 'nadere wet' werd de Beroepswet van 1902," welke de
Centralc Raad van Beroep in het leven riep.

De Ongevallenwet 1901 kende een aantal bepalingen met betrekking tot
terugvordering. Zo bepaalde het vierde lid van artikel 67, welk artikel over de
voorlopigc toekenning handelde, dat uitbetalingen gedaan in dat kader niet vatbaar
waren voor terugvordering. Daarnaast bevatte artikel 76 enige bepalingen over de
rechtsgevoigcn van het (instellen van) beroep. In het derde lid van dit artikel werd
bepaald dat reeds betaalde schadeloosstellingen niet konden worden teruggevor-
derd indicn in beroep het recht op een schadeloosstelling werd ontzegd. De achter-
liggcnde gedachte was dat in de terugvordering 'eene zekere hardheid' lag, nu
"iets teruggevorderd zou worden, waarvan men zeker weet, dat het krachtens de
bestemming reeds lang verbruikt is'.*'
;Ss:i De Ongevallenwet bleef niet de enige socialezekerheidswet. Zo werden in
1913 de Ziektcwet (ZW) en de Invaliditeitswet (IW) aangenomen." Beide
wetten kenden bepalingen met betrekking tot terugvordering van (achteraf) ten
onrechte betaalde uitkeringen. Artikel 49 lid 2 ZW 1913 bepaalde:

iestauf to? MiitacKKtf VJW ̂ xttaigmk! »egerof jtŜ ts* AW* Ar »in!, « w A\$
van bestuur of het algemeen belang wordl vemietigd, is het krachtens dat besluit uitgekeerde
ziekengeld niet vatbaar voor terugvordering'.

In het oorspronkelijk ontwerp kwam deze bepaling niet voor, zij werd ingevoegd
naar aanleiding van een amendement-Patijn.'" De toelichting op dit amendement
verwijst naar artikel 67 OW 1901. Het verschil echter met de Ongevallenwet en
de komende Invaliditeitswet was dat deze wetten terugvordering algemeen uitslo-
ten, terwijl artikel 49 lid 2 ZW 1913 terugvordering uitsloot als het toeken-
ningsbesluit werd vemietigd wegens strijd met de wet, een algemene maatregel
van bestuur of het algemeen belang. Dit Het de mogelijkheid open dat in de
andere gevallen wel kon worden teruggevorderd. In de Hteratuur is dit standpunt
dan ook verdedigd, waarbij ervan werd uitgegaan dat onrechtmatig verkregen zie-
kengeld buiten de 'bescherming' van artikel 49 lid 2 bleef en kon worden
teruggevorderd op grond van het 'gemene' recht, met name artikel 1395 BW
(oud).** Om een aantal redenen werd de Ziektewet niet ingevoerd in 1913,**

64. Wet van 8 december 1902, lot uitvoering van artikel 75 der Ongevallenwet 1901, Stb. 208.
65. Memorie van loclkhting, Tweede Kamer 1897-1898, 182, nr. 3, biz. 25. Een ander argument

was dat het terugvorderen van geringe bedragen, die in de regel toch niet verhaalbaar waren,
diende te worden veimeden.

66. Respectievelijk Wet van 5 juni 1913, tot regcling der Arbeiders-ziekteverzekering, Stb 204 en
Wet van 5 juni 1913, tot verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en
ouderdom, Stb. 205. De Invaliditeitswet regelde dus ook de ouderdomsverzekering.

67. Tweede K»mer 1911-1912, 56, nr. 19, biz. 358, Voorgestelde amendementen-Paöjn, VI.
68. Zie bijvoorbeeld Van Bruggen/Van Ukerveld (1930), biz. 236.
69. Zie hierover Levenbach (1953), biz. 786-790 en De Leede (2001), biz, 324-326. - -r i
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maar pas in 1929 nadat een aantal wijzigingen waren aangebracht,™ waarna de
wet in werking trad op 1 augustus 1929." Artikel 49 lid 2 ZW 1913, zoals dat
in 1913 luidde, werd uiteindelijk hernummerd tot artikel 55 lid 2.

De Invaliditeitswet trad wel in 1913 in werking." Zij bevatte de nodige
bepalingen met betrekking tot de intrekking van de invaliditeitsrente, onder meer
indien na de toekenning bleek dat de verzekerde zieh opzettelijk invalide had
gemaakt of had laten maken, in welk geval geen aanspraak bestond op rente."
Deze intrekking had geen terugwerkende kracht; eenmaal uitbetaalde termijnen
van een ingetrokken rente werden dan ook niet teruggevorderd, aldus de artikelcn
119 lid 2 en 120 IW 1913. Tevens gaf de wet een regeling met betrekking tot
beroep, waarin artikel 347 was opgenomen, dat handelde over de gevolgen van
het beroep. Het derde lid van dit artikel bevatte een bepaling van inmiddels
bekende strekking: betaalde termijnen konden niet worden teruggevorderd indien
in beroep het recht op rente werd ontzegd. De memorie van toelichting bij dit
artikel was buitengewoon kort; zij verwees slechts naar artikel 76 OW 1901.'*

Naast de genoemde wetten kenden ook andere socialezekerheidswetten de
regel dat eenmaal uitbetaalde uitkenngen niet konden worden teruggevorderd."
Een uitzondehng vormde de Kinderbijslagwet 1939," die geen regeling met
betrekking tot terugvordering kende.

Tegen de meeste besluiten van de op grond van de verschillende socialezeker-
heidswetten ingestelde uitvoeringsorganen" stond voor de betrokkene bcroep
open bij een administratieve rechter. Hoofdregel was dat de Raden van Beroep in
eerste aanleg oordeelden, met de mogelijkhcid van hoger beroep bij de Centrale
Raad van Beroep te Utrecht. Uet in dat geval in de regel tocpasselijke formele

70. Besluit van 29 juni 1929, ter bekendmakmg van den tekst van den wet van den Sden Juni 1913
(Staatsblad no. 204) tot regeling der Arbeiders-ziekteverzekering (Ziektewet), zooals die wet
laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 24 Juni 1929 (Staatsblad no 329), Stb 374

71. Besluit van 29 juni 1929, tot bepaling van den dag, waarop de Ziektewet, met uitzondcnng van
gr de artikelen 48 en 124 in werking zal treden, Stb 375. In artikel 2 van het besluit werd de

datum van inwerkingtreding van de artikelen 21, 78 en 79 bepaald op I maart 1930.
72. Besluiten van 12 juni 1913, Stb. 272, 19 juni 1913, Stb 281 en 25 augustus 1913, Stb. 359.
73. Artikel 114 j° artikel 79 IW 1913 Andere bepalingen met betrekking tot de intrekking van de

rente waren de artikelen 107 en 115.
74. Tweede Kamer 1910-1911, 258, nr. 3, biz. 105, toehchtmg op artikel 332 Oorspronkelijk

ontwerp. Op dat moment bevatte artikel 76 OW 1901 echter geen bepaling meer met betrekking
lot de terugvordering, lid 3 van dat artikel was namelijk ongeveer een jaar eerder vervallen door
een mis verstand. Pas in 1921 werd deze fout hersteld bij de herziening van de OW 1901

75. Bijvoorbeeld artikel 7 lid 4 Oorlogszeeongevallenwet 1915, Stb 214 met betrekking tot een
onverschuldigd betaalde voorloptge uitkenng en artikel 61 lid 3 Besluit van 17 maart 1921 (...)
lot vaststelling van een algemeene maatregel van bestuur, als bedoeld bij de artikelen (...) 23,
vierde lid (...) der Oudcrdomswet 1919, Stb. 538.

76. Wet van 23 december 1939, houdende wenelijke rcgelen in zake kinderbijslagverzekermg
(Kinderbijslagwet), Stb. 806.

77. Zie over deze uitvoeringsorganen De Leede (2001), biz 323-326 en Schoonenberg/Vleesch
Dubois (1957), biz. 11-16.
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recht was nccrgclegd in de Beroepswet. Op deze hoofdregel bestond een aantal
uitzonderingcn, waarvan die in de Ziektewet de belangrijkste was."

6.5. J Z)e ü>evoe#</Ae/</ van aV Aarger/yAe recAfer en ftf£/>a.ssi/ig van Art Aurger-

De tendens in de periode van 1901 tot 1940 is duidelijk: eenmaal uitbetaalde
uitkeringcn konden nict worden teruggevorderd. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat geen gcpublicecrde jurisprudents is te vinden van de Raden van Beroep en de
Ccntralc Raad van Beroep met betrekking tot terugvordering in deze periode.
Verder waren er wetten die niets regelden met betrekking tot de terugvordering,
zoals de Kinderbijslagwet 1939.

De vraag is dan of het voor de overheid mogelijk was om een actie uit onver-
schuldigde betaling ex artikel 1395 BW (oud) in te stellen bij de burgerlijke
rechter om zodoende het te vcel betaalde terug te krijgen. In 1930, tijdens de
hoogtijdagen van dc gemene rechtslecr, had de Hoge Raad uitdrukkelijk overwo-
gen dat artikel 1395 BW (oud) als 'voorschrift van het gemeene recht ook van
toepassing is op betalingen van publiekrechtelijken aard, voorzooveel niet uit de
wet het tegendeel volgt'." Weliswaar betrof het hier een vordering van een
burger, die de overheid aansprak omdat hij van mening was dat hij onverschul-
digd had betaald, maar in de overwegingen van de Hoge Raad werd geen onder-
scheid gemaakt tussen deze situatie en het spiegelbeeld, de overheid die onver-
schuldigd betaalde. De overwegingen uit dit arrest heeft de Hoge Raad later nog
een aantal malen herhaald.'° Een beperking die de Hoge Raad aanbracht was dat
uit de wet kon blijken dat artikel 1395 BW (oud) niet van toepassing was. Dit
was ook het uitgangspunt van de heersende gemene rechtsleer: het privaatrecht
gold als het (al)gemene recht, tenzij een publiekrechtelijke regeling voorhanden
was." Algemeen werd aangenomen dat de regelingen met betrekking tot terug-
vordering in de sociale zekerheid als lex specialis moesten worden gezien ten
opzichte van de algemene regeling van onverschuldigde betaling uit het BW.
Kende dc betrokken socialezekerheidswet een (uitputtend bedoelde) regeling met
betrekking tot terugvordering, dan kon deze regeling niet worden omzeild door
gebruik te maken van artikel 1395 BW (oud).

Toch trachtten uitvoeringsorganen in een aantal gevallen de voor hen
ungünstige terugvorderingsbepalingen, dus de bepalingen die terugvordering
verboden, te omzeilen. Een voorbeeld geeft de casus die leidde tot een uitspraak
van de Rechtbank Dordrecht in 1938." Hattenbach was als bierbottelaarsknecht
in dienst bij Verhoeven. Op een bepaald moment kreeg Hattenbach een uitkering

78. Ik lut hierbij de Armenwet buiten beschouwing.
79. HR 14 november 1930, NJ 1931, 222, m.nt E.M.M.
80. Bijvoorbeeld in HR 10 maul 1944, NJ 1944, 267 en HR 24 april 1957, NJ 1957, 523. Ook in

deze arrcsten bctrof het gevallen van onverschuldigde betaling door een burger aan de overheid. .
81. Zie 5.2.1.
82. Rb. Dordrecht 11 mei 1938, NJ 1939, 571.
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krachtens de Ziektewet. Deze uitkering was gebaseerd op een door Hattenbach en
diens baas opgegeven weekloon van / 15, terwijl dit in werkelijkheid slechts / 5
bedroeg. Uiteindelijk ontving Hattenbach in totaal / 312 ziekengelduitkering,
terwijl hij slechts recht had op / 105. De bedrijfsvereniging dagvaardde Hatten-
bach en Verhoeven voor de burgerlijke rechter, stellende dat zij onrechtmatig
hadden gehandeld jegens haar. Zij hadden namelijk onjuiste mededelingen gedaan
omtrent het weekloon van Hattenbach, terwijl zij wisten dat deze opgave werd
gevraagd met het oog op de 'hoegrootheid van de ziekengelduitkeering'. De
gedaagden voerden aan dat de Ziektewet terugvordering van te veel betaald
ziekengeld uitsloot, zodat de vordering niet-ontvankelijk was. De rechtbank ging
ervan uit, dat zij zieh beriepen op artikel 59 lid 2 ZW, het oude artikel 49 lid 2
ZW 1913." Volgens de rechtbank deden de in dat artikel genoemde gevallen
zieh echter in casu niet voor, zodat dat verweer niet opging. De rechtbank lichtte
dit niet verder toe. Zij overwoog voorts dat indien kwam vast te staan dat gedaag-
den onjuiste opgaven hadden gedaan met betrekking tot het weekloon, terwijl zij
wisten waarom die opgave werd gevraagd, zoals gesteld door eiser, zij onrechtma-
tig hadden gehandeld. In dat geval dienden zij de schade die de bedrijfsvereniging
had geleden, de te veel betaalde ziekengelduitkering, te vergoeden. De bedrijfs-
vereniging werd toegelaten te bewijzen, dat haar Stellingen juist waren.**

Dat de rechtbank zieh bevoegd achtte van de vordering uit onrechtmatige
daad kennis te nemen, lag voor de hand. Opvallend is dat zij de bedrijfsvereniging
ontvankelijk achtte. Kennelijk sloot zij aan bij de opvatting dat op onrechtmatige
wijze verkregen ziekengeld niet onder de regeling van artikel 59 lid 2 viel en kon
worden teruggevorderd op grond van de bepalingen van het BW:" de Ziektewet
bevatte voor die situatie geen regeling en vertoonde dus een lecmte, die kon
worden opgevuld door het burgerlijk recht, dat immers werd gezien als het
'gemene' recht. De rechtbank achtte het gedrag van Hattenbach en Verhoeven
kennelijk zo laakbaar, dat zij vond dat dezen het te veel ontvangene moesten
terugbetalen. Zo sprak zij onder meer over Meugenachtig optrcden'.

De Hoge Raad was dus van mening dat artikel 1395 BW (oud) in beginsel ook
van toepassing was op publiekrechtelijke betalingen, tenzij de wet zieh daartegen
vcrzette. Problematisch waren - althans op papier - de gevallen waann de sociale-
zekerheidswetten geen bepaling bevatten met betrekking tot het al dan niet
toestaan van terugvordering van ten onrechte uitgekeerde bedragen. De enige
belangrijke wet waarbij dit .het geval was, was de Kinderbijslagwet 1939. De
vraag of een vordering wegens onverschuldigde betaling ex artikel 1395 BW
(oud) kon worden ingesteld bij de burgerlijke rechter heeft zieh voor zovcr ik kan
nagaan niet voorgedaan voor de Tweede Wereldoorlog. Wei heeft de Centrale

83. Zie 6 3.2.
84. De bedrijfsvereniging slaagde in dit bewiji en de vordering werd toegewezen, Rb. Dordrecht 20

december 1939, rolnr. 132-1937, niet gepubliceerd.
85. Zie 6.3.2 en Van Bruggen/Van Lakerveld (1930), biz. 236.
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Raad van Beroep zieh in 1950 uitgelaten over de vraag, of ten onrechte uitbetaal-
de kinderbijslag mocht worden verrekend met nog te beulen kinderbijslag." Aan
S. was over een aantal kwartalen kinderbijslag betaald voor onder meer zijn
dochter Geertruida, die, naar de uitkeringsinstantie later bleek, moest worden
beschouwd als een 'in overspel verwekt kind'. Op grond hiervan bestond geen
recht op kinderbijslag voor haar. De bedrijfsvereniging besliste vervolgens dat de
rceds uitbetaalde kinderbijslag onverschuldigd was betaald, zodat tot terugvorde-
ring zou worden overgegaan en wel door inhouding op de kinderbijslag voor de
andere kinderen. S. ging hiertegen in beroep bij het Scheidsgerecht der Federatie
van Bedhjfsverenigingen voor Ziekengeldverzekering. Dit scheidsgerecht bevestig-
de de beslissing voor zover deze bepaaldc dat de kinderbijslag ten onrechte was
uitbetaald, maar vernictigde deze voor zover dit te veel betaalde door verrekening
zou worden ingehouden. Het betrok hierbij de Kinderbijslagwet voor invaliditeits-,
ouderdoms- en wezenrentetrekkers uit 1948. Deze wet gaf in artikel 9 de uitdruk-
kelijkc bevoegdheid om op grond van die wet te veel genoten kinderbijslag terug
tc vorderen of te verrekenen." De (oudere) Kinderbijslagwet gaf ecn dergelijke
bevoegdheid niet. Het Scheidsgerecht trok hieruit de conclusie, dat de wetgever nu
kennelijk wilde dat er voor verrekening een uitdrukkelijke wetsbepaling bestond.
Niet meer voldoende was 'een verwijzing naar algemene rechtsregelen, gelijk voor
het tot stand komen van art. 9 wel geschiedde'. Het Scheidsgerecht oordeelde dan
ook dat de bedrijfsvereniging niefbevoegd was tot verrekening.

De Centrale Raad van Beroep vernietigde deze uitspraak. Vast stond dat geen
recht op kinderbijslag bestond voor Geertruida, terwijl S. wel recht had op kinder-
bijslag voor de andere kinderen. De Raad oordeelde dat het uitvoenngsorgaan te-
recht geen kinderbijslag voor de andere kinderen had uitgekeerd,

'aangezien volgens de algemene regcl, neergelegd in artikel 1395 B.W., hetgeen zonder verschuldigd
tc zijn is betaald, kan worden teruggevorderd en volgens de algemene regel, verval in artikel 1461
B.W. van rechtswege schuldvergelijking plaats vindt (...), welke regelen ook in een geval, als het
onderhavige, toepassing behoren te vinden, nu noch in de Kinderbijslagwet, noch eiders een bepaling
Staat geschreven, welke hare toepasselijkheid in zodanig geval uitsluit;
O. dat (...) algemene rechtsregelen toepassing behoren te vinden, zolang de toepassing daarvan niet bij
wettelijke bepaling is uitgesloten, zodat men niet kan zeggen, dat de uitdrukkelijke erkenning van een
algemene rechtsregcl op het ene terrein des rechts de toepassing daarvan zou uitsluiten op een ander
terrcin, waarop die regel met expressis verbis is erkend'.

Is hier nu sprake van toepassing van artikel 1395 BW (oud) en dus van toepassing
van de gemene rechtslecr? Naar mijn mening niet. Weliswaar sprak de Centrale
Raad van 'de algemene regel, neergelegd in artikel 1395 BW, maar hij liet hierop
volgen, dat niet kon worden gezegd 'dat de uitdrukkelijke erkenning van een a/ge-
mene recAterege/ op het ene terrein des rechts de toepassing «faarvan zou uitslui-
ten op een ander terrein'. De Raad paste dus niet artikel 1395 BW (oud) toe, maar

86. CRvB 14 december »950. AB 1951, 257.
87. Zic 6.4.2.
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de algemene rechtsregel, die in dit geval uitdnikkelijke erkenning had gevonden in
het BW. Nu deze algemene rechtsregel niet uitdrukkelijk in de Kinderbijslagwet
was neergelegd, wilde dit niet zeggen dat hij hier niet van toepassing was. Twee
jaar later erkende de Centrale Raad als ambtenarenrechter uitdrukkelijk dat de
regel dat hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd, een alge-
meen rechtsbeginsel is, dat ook van toepassing is in het admimslratief recht."

6.4 Terugvordering in de sociale zekerheid na de Tweede Wereldoorlog**

Voor 1940 kenden de socialezekerheidswetten dus vrijwel allemaal de bepaling
dat eenmaal uitgekeerde uitkeringen niet konden worden teruggevorderd. In die
tijd was de opvatting dat in terugvordering een zekere hardheid lag, aangezien
zeker was dat datgene, wat men wilde terugvorderen, reeds verbruikt was."

Blijkens de regelingen die na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwamen,
was de opvatting hieromtrent gewijzigd. Weliswaar kenden de meeste regelingen
nog wel de regel dat (ten onrechte) uitbetaalde uitkeringen niet konden worden
teruggevorderd, maar vrijwel steeds volgde hierop vervolgens een uitzondering: in
bepaalde gevallen kon terugvordehng wel plaatsvinden. Deze uitzonderingen
werden tenslotte zo belangrijk, dat feitelijk de hoofdregel werd dat ten onrechte
uitbetaalde uitkeringen konden worden teruggevorderd. De gevallen waarin niet
kon worden teruggevorderd werden uitzondering. In 1996 is in de Wet boeten,
maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (WBM) het uitgangspunt
radicaal gewijzigd. De socialezekerheidswetten bepalen sinds de inwerkingtreding
van die wet dat ten onrechte betaalde uitkeringen altijd moeten worden terugge-
vorderd, tenzij er dringende redenen zijn om van terugvordering af tc zien.

Deze ontwikkelingen zal ik in deze paragraaf beschrijven. In 6.4.2 zullen de
ontwikkelingen in de verschillende socialezekerheidswetten, zoals die hebben
plaatsgevonden tot 1978, aan de orde komen. In dat jaar trad de Wet tegengaan
van oneigenlijk gebruik van te ruime bepalingen in werking, waardoor de terug-
vorderingsbepalingen in het socialeverzekeringsrecht werden geharmoniseerd. Die
wet, alsmede de achtergrond ervan, behandel ik in 6.4.3. In 6.4.4 zal ik de ont-
wikkelingen na 1978 bekijken, gevolgd door de behandeling van de WBM (6.4.S).

88 CRvB 30 december 19S2, AB 1953, 477 (Schouten-Zormemaire), ne hierover 7.2.3.3.
89. Zie voor een kort ovemchl De Boer (1981), biz. 248-249
90. Vgl memone van toelKhtmg OW 1901. Tweede Kimer 1897-1898, 182, nr. 3, biz. 23.
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De ccrstc wet die wat tcrugvordcnng betreft een breuk vormde met het verleden,
was de Noodwet Ouderdomsvoorziening, welke in 1947 in werking trad.*' Op
grond van artikel 12 lid 1 was het uitvoeringsorgaan, de Raad van Arbeid,
bevoegd (er was sprake van een discretionaire bevoegdheid) een ouderdomsuit-
kering te weigeren of een toegekende uitkering in te trekken, als de betrokkene -
'min of meer' opzettelijk** - onjuiste mededelingen had gedaan of de in artikel
23 neergelegde mlichtingenverplichling niet was nagekomen. Artikel 21 lid 2
bepaalde vervolgens dat in dat geval het te veel genotene moest worden terugge-
vorderd. Terugvordering was dan dus geen discretionaire bevoegdheid, maar een
verplichting. Volgens de memorie van toelichting was een dergelijke verstrekken-
de verplichting noodzakelijk om krachtig te kunnen optreden." Een periode
waarover kon worden teruggevorderd gaf de wet niet. Volgens de heersende
opvatting betekende dit dat moest worden teruggevallen op de algemene vcrja-
ringsbepalingen uit het BW. Dit betekende dat op grond van artikel 2004 BW
(oud) een verjahngstermijn gold van dertig jaar waarbinnen kon worden terugge-
•ordbnf.

De Werkloosheidswet'* kende ook de bevoegdheid voor het bestuursorgaan
om het besluit tot toekenning van de uitkering in te trekken, maar dit mocht
slechts indien het besluit was genomen in strijd met deze wet en zulks was te
wijten aan het toedoen van de werknemer (artikel 30 lid 6). De vraag is wat
moest worden vcrstaan onder toedoen. De parlementaire stukken gaven hierover
gcen uitsluitsel. In 1954 overwoog de Centrale Raad van Beroep dat slechts
sprake was van toedoen, als de werknemer iets deed of naliet wat hij niet had
behoren te doen of na te laten." Anders dan in de Noodwet Ouderdomsvoorzie-
ning (waarin niet werd gesproken van toedoen) was (kennelijke) opzet niet vereist,
zo blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 1955: onder
toedoen viel ook niet-opzettelijk doen of nalaten." Was sprake van toedoen, dan
kon het te veel betaalde worden teruggevorderd.

Ook in de kinderbijslagwetten versehenen bepalingen met betrekking tot
terugvordering. Artikel 9 van de in 1948 tot stand gekomen Kinderbijslagwet voor

91. Wet van 24 mei 1947 houdende een voorloopige regeling ter voorziening in den nood van ouden
van dagen, Stb H 155 , ; ,,_ .,.;•.•

92. Memorie van toelichting, Tweede Kamer 1946-1947, 362, nr. 3, biz. 7.
93. Tweede Kamer 1946-1947, 362, nr. 3, biz. 8. De memorie van toelichting gebmikte overigens

het woord 'bevoegdheid', maar stelde tevens: 'in dat geval moet terugvordering plaatshebben'. In
1954 werd deze verplichting omgezct in een bevoegdheid, artikel IX Wet van 3 februari 1954,
houdende wijziging van de Noodwet Ouderdomsvoorziening, Stb. 62. Volgens de memorie van
toelichting geschiedde dit om in zeer bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk van terugvorde-
ring te kunnen afzien, Tweede Kamer 1953-1954, 3294, nr 5, biz. 6.

94. Wet van 9 September 1949 tot verplichte verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgcn
van onvrijwillige werkloosheid, Stb. J 423. •*.-• *''-."*• '•

95. CRvB 19 Oktober 1954, AB 1955. 125.
96. CRvB 12 juli 1955, AB 1956, 242. Zo ook onder meer CRvB 13 decembeT 1955, AB 1957, 12.
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invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers" bepaalde dat te veel genoten
kinderbijslag kon worden teruggevorderd of verrekend met later uit te betalen
kinderbijslag of renten en uitkeringen ingevolge andere genoemde socialezeker-
heidswetten. Dit behoefde geen nadere toelichting volgens de memorie van
toelichting." Intrekking was geen vereiste voor terugvordering.

De wijziging van de Kinderbijslagwet in 1950" introduceerde een nieuwe
terugvorderingsgrond. Op grond van artikel 82 lid 2 kon ten onrechte uitbetaalde
kinderbijslag gedurende twee jaren na de betaalbaarstelling worden teruggevor-
derd, indien de betrokkene redelijkerwijze kon weten dat ten onrechte kinderbij-
slag werd uitbetaald. Terugvordering was dus niet slechts mogelijk als sprake was
van opzettelijk toedoen door de betrokkene - in dat geval kon hij immers redelij-
kerwijs weten dat te veel was uitbetaald -, maar ook als bijvoorbeeld sprake was
van een vergissing van het uitvoeringsorgaan, mits het feit dat ten onrechte was
uitbetaald, redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij degene die de kinderbijslag
ontving."** De Kinderbijslagwet kende geen bepalingen met betrekking tot de
intrekking van de toekenningsbeslissing. Kennelijk was intrekking niet vereist
alvorens kon worden teruggevorderd. Opvallend is verder dat terugvordering werd
beperkt tot een periode van twee jaren na de dag van betaalbaarstelling.

Vervolgens kregen ook de Algemene Ouderdomswet, die in 1956 de Noodwet
Ouderdomsvoorziening verving,"" de Invaliditeitswet, zoals gewijzigd in
1957'" en de Algemene Weduwen- en Wezenwet"" terugvorderingsbepalin-
gen."* In al deze wetten kon worden teruggevorderd - er was dus sprake van
een discretionaire bevoegdheid - nadat de toekenningsbeslissing was ingetrokken.
Intrekking was meestal mogelijk als sprake was een schending van de inhchtin-
genplicht."" Een termijn waarbinnen of waarover kon worden teruggevorderd
kenden deze wetten niet.

97. Wet van IS juli 1948, houdende regeling tot toelcenning van kinderbijslag aan invaliditeitt-,
ouderdoms- en wezenrentetrekkers (Kinderbijslagwet voor invaliditeitt-, ouderdoms- en wezen-
rentetrekkers), Stb. I 309.

98. Tweede Kamer 1947-1948, 738, nr. 5, biz. 4. ''""" -s "-"'•'"*'.••'•*• "=""
99. Wet van 21 augustus 1950 tot nadere wijziging van de Kmderbijsiagwet en Kinderbijslagwet

voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers, Stb. 369.
100. Tweede Kamer 1949-1950, 1332, nr. 5, biz. 6. Een geval waarin betrokkene redelijkerwiji had

kunnen weten dat ten onrechte kinderbijslag werd uitbetaald, gee ft CRvB 27 apnl 1962, RSV
1962, 120; een voorbeeld waarin dit met zo was CRvB 9 november 1962, AB 1963, 732.

101. Wet van 31 mei 1956 mzake een algemene ouderdomsverzekering (Algemene Ouderdomtwet),
Stb. 281.

102. Wet van 11 juli 1957 tot nadere wijziging van de Invaliditeitswet, Stb. 259.
103. Wet van 9 apnl 1959, inzake een algemene weduwen- en wezenverzekenng (Algemene Weduwen-

en Wezenwet), Stb. 139.
104. Respectievelijk artikel 20 lid 2 AOW, artikel 120 IW en artikel 35 lid 2 AWW.
105. Bijvoorbeeld artikel 119 lid 5 IW en artikel 49 AWW. Ovengens waren er nog andere mtrek-

kmgsgrondcn, bijvoorbeeld als een weduwe, die op grond van de IW weduwenrente ontving,
hertrouwde (artikel 119 lid 4 IW). Ook dan kon het te veel betaalde worden teruggevorderd.
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Een dergelijke termijn kcnde de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering'"
uit 1966 wel; de terugvorderingsbevoegdheid was beperkt tot een periode van
twee jaar (artikel 57 lid 2). Over deze termijn zei de toelichting slechts dat het
wenselijk werd geacht een grens te stellen aan de mogelijkheid tot terugvorde-
ring."" Ook in de WAO was de belangrijkste terugvorderingsgrond het sehen-
den van de inlichtingenplicht (artikel 57 lid 2 onder a). Als gevolg van het in
werking treden van de WAO werd de Ziektewet aangepast,'°* waarbij de terug-
vorderingsbevoegdheid werd beperkt tot een periode van twee jaren na de dag van
betaalbaarstelling (artikel 33 lid 2). In de Ziektewet was terugvordering alleen
mogclijk als te veel of ten onrechte ziekengeld was uitbetaald als gevolg van het
verstrekken van onjuiste inlichtingen of het niet nakomen van de inlichtingen-
plicht. Volgens de memorie van toelichting voorkwam het stellen van een
tijdslimiet van twee jaren dat de betrokkene nog vele jaren kon worden aange-
sproken op grond van ten onrechte of te veel ontvangen ziekengeld.""

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet uit 1975"° gaf vervolgens de
mogelijkheid tot terugvordering indien ten onrechte of te veel was betaald als
gevolg van schending van de inlichtingenplicht (artikel 48 lid 2 onder a) of indien
het de betrokkene redelijkerwijs duidelijk moest zijn geweest dat ten onrechte of
te veel was uitbetaald (artikel 48 lid 2 onder b). In beide gevallen kon worden
teruggevorderd gedurende twee jaren na de dag van de betaalbaarstelling. Vervol-
gens werd ook artikcl 57 WAO in gelijke zin gewijzigd.'"

Samengevat was tot 1978 het uitgangspunt in het socialezekerheidsrecht dat een-
maal uitbetaalde uitkeringen niet konden worden teruggevorderd. Op dit uitgangs-
punt maakten steeds meer wetten een uitzondering: terugvordering was wel toege-
staan indien de betrokkene een verwijt kon worden gemaakt, ofwel omdat hij zijn
inlichtingenplicht had geschonden, ofwel omdat hij wist of redelijkerwijs had
kunnen weten dat hij te veel of ten onrechte kreeg uitbetaald. Wel diende in de
meeste gevallen de uitkering eerst te worden ingetrokken. In een aantal gevallen
werd een terugvorderingstermijn van twee jaar na betaalbaarstelling opgenomen.
In de andere gevallen werd aangenomen dat de verjaringstermijnen uit het BW
van toepassing waren.

Daarnaast was terugvordering, evenals intrekking, een discretionaire bevoegd-

106. Wet van 18 februan 1966, inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Wet op de arbeidson-
geschiktheidsverzekering), Stb. 84.

107. Memorie van toelichting, Twecde Kamer 1962-1963, 7171, nr. 3, biz. 63.
108. Wet van 18 t'ebruan 1966 tot wijziging van de Ziektewet (Aanpassing aan de Wet op de

arbeidsongcschikthcidsvcrzekering), Stb. 85. ...:,-
109. Twecde Kamer 1962-1963. 7171. nr. 8, biz. 18.
110. Wet van 11 december 1975 tot vaststelling van een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering

(Algemene Arbeidsongeschiktheidswet), Stb. 674.
111. Artikel VII, onderdeel M Wet van 8 September 1976 tot aanpassing van het Wetboek van

Koophandel en van een aantal wetten in verband met de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
tlsmcdc nadcrc wijziging van enkele socialeverzekenngswetten, Stb. 473.
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heid van het uitkeringsorgaan. Dit betekende dat de rechter de beslissing om tot
terugvordering over te gaan marginaal kon toetsen: had het bestuursorgaan in
redelijkheid tot de beslissing kunnen komen?"^ Ook moest de rechter toetsen of
de hantering van de bevoegdheid strijd opleverde met enig (ander) algemeen
rechtsbeginsel of in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk
bestuur.'"

6.4.5 Wef tegengaa/i van oni/gin/i/Ar £«AruiA van fe r« /W A«/7a//rt^fn , ••-.-

In 1977 vond een harmonisatie van de terugvorderingsbepalingen in de socialever-
zekeringswetten plaats. Aanleiding hiervoor was het kennelijk toenemend misbruik
en oneigenlijk gebniik van deze wetten en samenhangend hiermee de toenemende
belangstelling voor dit verschijnsel. Sinds het eind van de jaren zestig versehenen
hierover steeds meer berichten, artikelen en nota's."* Dit leidde in 1972 onder
meer tot een (interim)rapport van (een werkgroep van) de Sociale Verzekerings-
raad (SVR).'" Dit rapport werd in 1975 en 1976 gevolgd door een aantal rap-
porten van de SVR inzake het oneigenlijk gebniik van de socialeverzekeringswct-
ten,'" waaronder het deelrapport rerMgvonferj'ng.s/noge/j/JMe<tert in Je 5ocja/e
verze/ter/ngjwerfevi.'" Hierin gaf de SVR zijn visie op de vraag hoe in geval
van oneigenlijk gebniik, waarbij de verzekerde wist of in redelijkheid had kunnen
weten dat hij ten onrechte een uitkering kreeg, terugvordering diende plaats te
vinden. De raad onderkende twee mogelijkheden, namelijk het schrappen van alle
terugvorderingsbepalingen, zodat artikel 1395 BW (oud) van toepassing zou
worden of het in de socialeverzekeringswetten opnemen van bepalingcn als in de
Kinderbijslagwet, namelijk dat tot terugvordering kon worden overgegaan als de
betrokkene redelijkerwijs wist of kon weten dat te veel was uitgekeerd.'" De
keuze viel op de tweede mogelijkheid. De reden hiervoor was dat geschillen in dat
geval bij de Raden van Beroep en de Centrale Raad van Beroep zouden terechtko-
men en deze instanties dus alle geschillen zouden berechten inzake het socialever-
zekeringsrecht. Ten aanzien van de andere mogelijkheid overwoog hij dat sprake
was van een 'schijnbare oplossing'; er was slechts sprake van onverschuldigde
betaling nadat de aan de betaling ten grondslag liggende toekenningsbeslissing

112. Zie bijvoorbeeld RvB VHertogenbosch 20 december 1960, AB 1961, 570, CRvB 11 met 1966,
AB 1967, 578, CRvB 31 december 1970, RSV 1971, 142 en CRvB 15 Oktober 1973, RSV 1974,
112.

113. Zie bijvoorbeeld RvB Roermond 28 juli 1964, bevestigd door CRvB 22 december 1964. RSV
1965, 22 en CRvB 30 September 1976, RSV 1977, 36.

114. Zie voor een (kennelijk niet uitputtend) overzicht bijlage II bij het te noemen rapport van de
SVR, Tweede Kamcr 1972, 11 965, nr. 3, biz. 13.

115. Tweede Kamer 1972, 11 965, nr 3.
116. Tweede Kamer 1974-1975, 13 441, nrs 1-3, 1975-1976, nr». 4-7 en 1976-1977, nr 8 Wat de

SVR verstund onder oneigenlijk gebniik is omschreven in de tweede paragraaf van zijn algemeen
rapport, Tweede Kamer 1974-1975, 13 441, nr 2, biz. 4-5.

117. Tweede Kamer 1976-1977, 13 441, nr. 8.
118. Tweede Kamer 1976-1977, 13 441, nr. 8, biz. 4.
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was ingetrokken. Of een dergelijke intrekking mogelijk was en zo ja, onder welke
voorwaarden, diende tc worden geregeld in de wet, waarbij de beslissing tot
intrekking kon worden aangevochten voor de bestuursrechter. Pas nadat de intrek-
king onaantastbaar was geworden, kon een actie wegens onverschuldigde betaling
bij de burgcrlijke rechter worden aangespannen.'"

Tcvcns besteedde het rapport aandacht aan de vraag of bij een verruiming van
dc terugvorderingsmogelijkheden een beperking in de tijd van de tenigvordering
wenselijk was.'" De conclusie van de SVR luidde dat de terugvorderingstermijn
diende tc worden beperkt, en wel tot vijf jaar als de fout bij de verzekerde
lag'" en tot twee jaar wanneer de fout niet bij de verzekerde lag, maar bijvoor-
beeld bij hct uitvoeringsorgaan. Uit de voorstellen van de SVR tot wijziging van
de verschallende wetten blijkt dat de tweejarentermijn alleen gold als de betrokke-
ne redelijkerwijs kon weten dat ten onrechte of te vecl werd uitbetaald.'"

Hct belangrijkste argument voor deze beperking in de tijd werd ontleend aan
dc memories van toelichting bij de Ziektewet 1967 en de WAO: het was onwen-
sclijk dat te lange tijd na de betaling kan worden teruggevorderd. Een argument
tegen een beperking in de tijd was dat door onbeperkte terugvorderingsmogelijk-
heden extreme gevallen konden worden aangepakt.'" VervoJgens concJudeerde
de SVR dat de voomoemde beperking diende te worden aangebracht. Over de
afwegingen die tot deze conclusie leidden, is niets terug te vinden in het rapport.

Naar aanleiding van deze rapporten diende de regering op 3 december 1976 het
ontwerp in voor de wet tegengaan van oneigenlijk gebruik als gevolg van te ruime
bepalingen (hierna: Wet tegengaan oneigenlijk gebruik),'** die onder meer de
terugvorderingsregels en -termijnen in de socialeverzekeringswetten moest harmo-
niseren. In dit wetsontwerp werden de voorstellen en de toelichting van de rappor-
ten van de SVR overgenomen. Het ontwerp werd eind 1977 aangenomen en trad
begin 1978 in werking.'"' Hierdoor werden de terugvorderingsbepalingen in de
AOW, AWW, AAW, WW, ZW, WAO en de kinderbijslagwetten geiinificeerd.
Uitgangspunt was dat terugvordering niet kon plaatsvinden, tenzij de uitkeringsge-
rechtigde redelijkerwijs kon weten dat ten onrechte of te veel was uitbetaald. In
dat laatste geval kon worden teruggevorderd (er was dus sprake van een discretio-
naire bevoegdheid), maar slechts gedurende twee jaar, wanneer de fout niet bij de
verzekerde lag, maar bijvoorbeeld bij het uitvoeringsorgaan, of vyf jaar, wanneer

119. Tweede Kamer 1976-1977. 13 441, nr. 8, biz. 4.
120. Tweede Kamer 1974-1975, 13 441, nr. 8, biz. 4-5.
121. Deze termijn van vijf jaar werd overgenomen uit de Algemene Bijstandswet, zie 6.2.3.
122. Tweede Kamer 1974-1975, 13 441, nr. 8, biz. 7-11. ~ r ?r?
123. Tweede Kamer 1974-1975, 13 441, nr. 8, biz. 5.
124. Nadere wijzigmg van een aantal sociale verzekeringswetten, enkele belastmgswettcn en de Wet

Werkloosheidsvoorziening (tegengaan van oneigenlijk gebruik als gevolg van te mime bepalin-
gen), Tweede Kamer 1976-1977, 14 280, nrs. 1-2.

125. Wet van 14 december 1977, Stb. 670. De inwerkingtreding werd geregeld in artikel XVII.
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de fout lag bij de verzekerde.'^Deze termijnen waren vervaltermijnen.'"
De regering deelde dus het standpunt van de SVR dat niet moest worden

aangesloten bij artikel 1395 BW (oud). De memorie van toelichting gaf hiervoor
nog een tweede argument, naast dat van de SVR:

'(W)anneer ten aanzien van sociale verzekeringsuitkeringen zonder meer zou worden aangesloten bjj
artikel 1395 van het Burgerlijk Wetboek, (zou) terugvordering van hetgeen ten onrechte of tot een te
hoog bedrag is uitbetaald, in alle gevallen mogelijk (...) zijn, ook in die gevallen, waarin sprake is van
een fout van een uitvoeringsorgaan en het de uitkeringsgerechtigde redelijkerwijs niet duidelijk kan
zijn geweest, dat hij ten onrechte of te veel heeft ontvangen. In deze gevallen zou naar de mening van
de eerste ondergetekende terugvordering onbillijk zijn. In verband hiermede is in de sociale verzeke-
ringswetten gekozen voor een ander systeem, waarbij de hoofdregel is, dat eenmaal uitbetaalde
termijnen van sociale verzekeringsuitkeringen in beginsel niet vatbaar zijn voor tenigvordcring,
behoudens in bepaalde bij de wet omschreven gevallen'.'''

Kennelijk was zij van mening dat als de betreffende wetten geen terugvorderings-
bepalingen zouden bevatten, artikel 1395 BW (oud) van toepassing zou zijn.'"

5. ¥.4*. 7
Nadat in 1978 de Wet tegengaan oneigenlijk gebruik in werking was getreden,
kenden nagenoeg alle socialeverzekeringswetten vrijwel eenzelfde procedure op
het tenein van de terugvordering. Deze procedure werd vervolgens verder uitge-
werkt (en geharmoniseerd) door de jurisprudence.

Binnen de terugvorderingsprocedure viel een aantal stappen te onderscheiden.
Zo kreeg de betrokkene pas een financiele aanspraak op het overheidsorgaan dat
de betreffende socialezekerheidswet uitvoerde nadat dit een toekenningsbcslissing
had genomen. Deze beslissing kon echter om verschillende redenen onjuist zijn.
Zoals in de vorige paragraaf beschreven, was het uitgangspunt dat eenmaal uitbe-
taalde uitkeringen niet konden worden teruggevorderd. Op dit uitgangspunt werd
een uitzondering gemaakt als door toedoen van de betrokkene ten onrechte of te
veel was uitbetaald of als sprake was van een administratieve vergissing en de

126. Kennelijk ging men ervan uit, dat bij een fout van de betrokkene deze tevens redelijkerwijs kon
weten dat te veel was betaald. Dit hoefl niet zo te zijn. Zie hierover De Boer (1981), blz. 252.

127. Vgl. memone van antwoord, Tweede Kamer 1976-1977, 14 280. nr. 5, blz. 36.
128 Tweede Kamer 1976-1977, 14 280, nr. 3, blz. 20.
129. In het voorlopig verslag verwierpen de P.P.R. en P.S.P.-fracties deze opvattmg: "De Regering

(...) wijst crop dat (artikel 1395 BW) automatisch in werking zou treden, wanneer de huidige
bepaling in de diverse sociale wetten, dat uitkeringen niet terugvorderbaar zijn, zouden worden
geschrapt. Maar (...) die bepalingen zijn bij het vaststellen van de betreffende wetten toch niet
voor niets opgenomen? Artikel 1395 BW ziet op civiel-rechtelijke verbintenissen tussen in
principe gelijkwaardige partijen. (...) De aan het woord zijnde leden vonden net dan ook absurd
dat artikel 1395 BW überhaupt m de dtscussie is betrokken', Tweede KameT 1976-1977, 14 280,
nr. 4, blz. 18. De regering deelde blijkens de memone van antwoord dit standpunt met, Tweede
Kamer 1976-1977, 14 280, nr. 5, blz. 34
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betrokkene dit redelijkerwijs had kunnen weten. Alvorens in die gevallen tot
tcrugvordcnng te kunnen overgaan, moest vaststaan dat onverschuldigd was be-
taald. Dit was niet zo zolang de toekenningsbeschikking in stand bleef; deze
mocst dus eerst worden ingetrokken.'" Hiertoe diende het bestuursorgaan een
intrekkingsbesluit tc nemen. Vervolgens diende het een terugvorderingsbesluit en
een invorderingsbesluit te nemen. Op deze verschillendc stappen zal ik mgaan.

Alvorens een uitkering werd toegekend, diende het uitvoenngsorgaan over de
nodige informant te beschikken om te kunnen vaststellen of een recht op uitke-
ring bestond. Op de betrokkene rustte de plicht alle inlichtingen te geven, waarvan
hij wist of kon vermoeden dat zij van invloed waren op het recht op of de hoogte
van de uitkering. Deze informatieplicht bestond niet alleen op het moment van de
aanvraag, maar ook daarna. Schending ervan gaf in vrijwel alle gevallen het
bestuursorgaan een grond het te veel of ten onrechte betaalde terug te vorderen. In
dat geval was sprake van 'tocdoen' door de betrokkene. Dit werd in een circulaire
van de Fcdcratic van Bedrijfsvcrcnigingen (FBV) omschreven als 'een verwijt-
iw*r, foattnxsr, foCTdL<rn6aar Affncfei'en of" nafcfen, icstaanofe m Act verstreuen »an
geen of onjuiste inlichtingen dan wel het achterhouden van gegevens waarvan de
mededelingsplichtige redelijkerwijs kan weten dat deze van belang zijn voor het
recht op, de hoogte van of de uitbetaling van de uitkering of de voorziening'.'"
Het maakte geen verschil of de schending opzettelijk geschiedde of niet.'^

Ook kon het bestuursorgaan een fout maken, waardoor de betrokkene meer
kreeg uitbetaald dan waarop hij volgens de wettelijke regeling recht had. Hierbij
moesten twee gevallen worden onderscheiden: het bestuursorgaan had een feitelij-
ke fout gemaakt en meer uitbetaald dan waarop de betrokkene aanspraak had vol-
gens de (correcte) beschikking of het bestuursorgaan had een foutieve beschikking
genomen waardoor de betrokkene aanspraak kreeg op een hoger bedrag dan waar-
op hij recht had. Hier is slechts het laatste geval van belang.'" Een dergelijke
administratieve vergissing leverde een terugvorderingsgrond op als tevens sprake
was van tekortschieten door de betrokkene; deze had redelijkerwijs kunnen of
moeten'" begrijpen dat een vergissing was gemaakt. Of dit zo was, moest van
geval tot geval worden bekeken, waarbij in de rechtspraak een aantal criteria is

130. Onder intrekken versta ik medc herzien met terugwerkende kracht, zie 1.7.
131. Circulaire FBV inzake terugvorderingsbeleid bedrijfsverenigingen, nr. C 820 d.d. 28 September

1992, gepublicceni in: Documentarie orgaan Sociale Verzekering, 24 Oktober 1992, biz. 216.
132. Dit bleek «I uit CRvB 12 juli 1955, AB 1956, 242, zie 6.4.2. Uit CRvB 4 apnl 1989, RSV 1989,

269 bleek dat het feit dat er geen sprake was van opzet of kwade trouw wel kon meespelen bij
• ••' : de vraag of het bestuursorgaan in redelijkheid het te veel betaalde bedrag vo//<>dig kon terugvor-

• deren. Vooral als het bestuursorgaan ook een verwijt kon worden gemaakt, kon du in de weg
"'"* Staan aan volledige terugvordering. Zie bijvoorbeeld ook CRvB 15 februari 1989, RSV 1989,

227 en CRvB 20 december 1989, RSV 1990, 315.
133. In het andere geval kon het bestuursorgaan meteen tot temgvordehng overgaan, zie 6.5.5.
134. Bijvoorbeeld CRvB 30 januari 1991. RSV 1992, 17.
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ontwikkeld. Zo moest het op het moment van uitbetaling redelijkerwijs duidelijk
(kunnen) zijn dat de uitbetaling ten onrechte plaatsvond.'" Als de betrokkene
een specificatie van de betaling ontving, leidde dit eerder tot het oordeel dat hij
dit redelijkerwijs had kunnen weten."* Hierbij speelde zijn maatschappelijke
positie en de ingewikkeldheid of duidelijkheid van de specificatie mee. Ook mocht
soms van betrokkene enige activiteit worden verwacht, bijvoorbeeld door te infor-
meren of een uitkering terecht werd betaald als hij hiervan niet zeker was."' iss

Deze criteria kwamen voor wat betreft de werknemersverzekeringen terug in
de genoemde circulaire van de FBV. Volgens deze circulaire speelde een rol: de
verhouding russen hetgeen belanghebbende had behorcn te ontvangen en hetgeen
hij ontving,"* de verhouding tussen hetgeen hij voorheen aan uitkering genoot
en hetgeen hij ontving, de lengte van de periode waarover te veel of ten onrechte
werd betaald, de door het uitkeringsorgaan verstrekte informatie over het recht op
en de hoogte van de uitkering,"' de maatschappelijke positie van betrokkene,
zijn opleidingsniveau en zijn verstandelijke Vermögens en de mate van wetskennis
die van hem kon worden verwacht' *° of de eerdere ervaringen die iemand had
gehad met verhoging of verlaging van zijn uitkering.

d.4.¥. J £>e
Alvorens het bestuursorgaan kon overgaan tot terugvordering van het te veel
betaalde, moest vaststaan dät onverschuldigd was betaald. In de regel moest
hiertoe de toekenningsbeschikking worden ingetrokkcn.'*' Ecrst daama was de
rechtsgrond aan (een deel van) de betaling ontvallen en stond de onverschuldigd-
heid ervan vast, zodat het bestuursorgaan kon overgaan tot terugvordering indien
zieh een van de twee hiervoor omschreven terugvorderingsgronden voordeed.'"

Bij de vraag of de toekenningsbeschikking kon worden ingetrokken, speelden
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijkc rol. Zo kon als
algemene regel worden gesteld dat intrekking van een begünstigende beschikking
in beginsel niet toelaatbaar was als de betrokkene geen verwijt kon worden ge-

135. CRvB 23 mei 1991, RSV 1992, 290.
136. Bijvoorbeeld CRvB 9 februari 1995, RSV 1995, 228.
137. CRvB 16 febmari 1993, RSV 1994, 22, mm. A. Rutten.
138. Bijvoorbeeld ook CRvB 6 juli 1988, RSV 1989, 54 en CRvB 9 februari 1995, RSV 1995, 228.
139. Zie bijvoorbeeld ook CRvB 12 Oktober 1990, RSV 1991, 235 en CRvB 10 januari 1992, RSV

1992, 292. Dat de door een bestuursorgaan ventrekte informatie er toe kon leiden dat het
betrokkene niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat te veel werd uitbetaald, bleek bijvoorbeeld in
CRvB 19 September 1990, RSV 1992, 63.

140. Zo ook CRvB 2 november 1988, RSV 1989, 185: 'Van een aanvrager van kinderbijslag mag m
het algemeen worden verwacht dat hij zieht heeft op de hoofdlijnen van de kinderbijsUgwet-
gevmg'.

141. Als er ten tijde van de betaling reeds geen rechtsgrond voor deze betaling wat - het bettuunor-
gaan had bijvoorbeeld meer uitbetaald dan waarop de betrokkene op grond van de (correct«) be-
schikking recht had -, hoefde deze beschikking uiteraard niet te worden ingetrokken.

142. CRvB 29 december 1994, RSV 1995, 197 sprak van een 'moederbeslusmg', die aan de
terugvordcrrngsbeslissmg vooraf dient te gaan.



138 HOOFDSTUK 6

maakt.'*' De algcmene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het vertrou-
wensbeginsel, verzetten zieh tegen een dergelijke intrekking.'** Dit betekende
dus dat intrekking wel mogelijk was indien de betrokkene er met op mocht ver-
trouwen dat de toekenningsbeschikking in stand bleef. Dit was zo, als het feit dat
de toekenningsbeschikking onjuist was, te wijten was aan een factor die voor
rekening van de betrokkene kwam,'" bijvoorbeeld als deze redelijkerwijs had
behoren te begrijpen dat een fout was gemaakt'** of de betrokkene de intrekking
aan zichzclf had te wijten."' Een volgende vraag was gedurende welke tijd een
beschikking mocht worden ingetrokken. In het algemeen speelde ook hier weer de
mate van verwijtbaarheid een rol. Hoe groter het verwijt dat de betrokkene kon
worden gemaakt, hoe minder hij erop mocht vertrouwen dat het bestuursorgaan
niet mecr tot correctie zou overgaan. In de sociale zekerheid leek de vraag gedu-
rende welke tijd mocht worden ingetrokken met van groot belang nu aan de terug-
vordenng grenzen waren gesteld. Volgcns Levelt-Overmars kon uit de jurispru-
dentie de reget worden gedistilleerd dat een besluit kon worden ingetrokken als
aan de van toepassing zijnde terugvordehngsvoorwaarden was voldaan.'"

Door de intrekkingsbeslissing werd de betrokkene in de juiste juridische situatie
geplaatst, namelijk die situatie waarin hij zieh zou hebben bevonden als alle rele-
vante gegevens bekend waren geweest bij het bestuursorgaan of als dit bestuursor-
gaan geen vergissing had gemaakt. De enkele intrekking had echter nog niet tot
gevolg dat het bestuursorgaan direct kon terugvorderen. Daarvoor was een tweede
beslissing nodig, de terugvorderingsbeslissing. Deze moest in elk geval het bedrag
dat werd teruggevorderd en de grond waarop dit gebeurde, bevatten. Uiteraard
speelden in het besluitvormingsproces hieromtrent de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur een rol."* Nu sprake was van een (discretionaire) bevoegd-
heid tot terugvordering, diende de rechter deze beslissing marginaal te toetsen.

In een lange reeks van uitspraken heeft de rechter geoordeeld dat van het
bestuursorgaan mocht worden verwacht dat het de nakoming van de verplichtin-
gen door de betrokkene effectief controleerde - bijvoorbeeld door het regelmatig
toezenden van vragenformulieren of inkomstenbriefjes -, dat het alert reageerde op
gebleken of vermoede onregelmatigheden - bijvoorbeeld indien \ragen onbeant-

143. Rapport ABAR (1984), blz. 218 en 230-231.
144. Bijvoorbeeld Rapport ABAR (1984), blz. 223-225 en Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male

(1999). blz 431 en 432. Donner (1974), blz. 266 spreekt in dit verband van het rechtszeker-
; heidsbcginsel. Zie met betrekking tot deze terminologie 1.5.1.
145. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1999). blz. 432. Een uitzondering hierop bestaat indien het

bestuursorgaan zijn 'tcrugnemingsrechf heeft verwerkt, Konijnenbelt (1975), blz. 79.
146. Rapport ABAR (1984). blz 221 en Verheij (1997), blz 69-70.
147. Hij heeft bijvoorbeeld onjuistc of onvollcdige gegevens verstrekt
148. Levelt-Overmars (1997), blz. 110.
149. Bijvoorbeeld CRvB 20 juli 1989, AB 1989. 421. RSV 1989, 305 en CRvB 19 September 1989,

RSV 1989, 334, m.nt J.L.M. Schell.
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woord waren gelaten - en dat het de ingevulde gegevens correct verwerkte."*
Deed het dit niet, dan kon dit er toe leiden dat het volledig terugvorderen van het
te veel betaalde in strijd was met het zorgvuldigheidsbeginsel.'" Hierbij speelde
de in de jurisprudentie ontwikkelde zogenaamde zesmaandentermijneen rol: in het
algemeen mochten slechts bedragen, betaald tot maximaal zes maanden na binnen-
komst van het eerste signaal dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag werd
betaald, worden teruggevorderd. De Centrale Raad van Beroep ging er namelijk
van uit dat een tijdvak van zes maanden het bestuursorgaan redelijkerwijs
voldoende gelegenheid bood om de gegevens te verwerken en maatregelen te
treffen om verdere toename van het ten onrechte betaalde te voorkomen. Miste het
bestuursorgaan een dergelijk signaal, dan diende dit voor zijn rekening te blij-
ven,'" tenzij er sprake was van opzet aan de kant van de betrokkene.'"

De financiele en sociale omstandigheden van de betrokkene speelden in het
besluitvormingsproces omtrent de terugvorderingsbeslissing geen rol. Deze aspec-
ten speelden pas mee bij de beslissing tot effectuering van de terugvordehng, de
invorderingsbeslissing. '*

Als sprake was van toedoen door de betrokkene kon het te veel of ten
onrechte betaalde gedurende vijf jaren na de betaalbaarstelling worden teruggevor-
derd. Was sprake van een administratieve vergissing en had de betrokkene dit
redelijkerwijs kunnen weten, dan was deze termijn twee jaar. In de jurisprudentie
werden deze termijnen gezien als uitwerking van het rechtszekerheidsbegmsel."'

Deze terugvorderingstermijnen zijn niet onbestreden gebleven. Volgcns De
Boer was het onderscheid in een rweejaren- en een vijfjarentermijn zelfs verwer-
pelijk. Hij ging ervan uit dat de ratio achter het onderscheid wel zal zijn geweest
dat het geven van onjuiste inlichtingen of het niet-geven van inlichtingen meer
verwijtbaar was dan het (alleen maar) redelijkerwijs weten dat men teveel kreeg.
Volgens hem was dit niet zo. Het welbewust jarenlang toucheren van door ccn
administratieve fout te hoge bedragen kon meer laakbaar zijn dan bijvoorbeeld het
per ongeluk vergeten een mededeling te doen. Maar hij vond het onderscheid ook
principled onjuist, nu het bij terugvorderen in het administratieve recht om het
vertrouwen draaide, en niet om de oorzaak van het mislopen."* _

150. Bijvoorbeeld CRvB 27 decembcr 1985, RSV 1986, 168. CRvB 20 februari 1986, RSV 1986,
198, CRvB 20 januari 1989. RSV 1989, 212 en CRvB 20 februari 1990. RSV 1990 248.

151. Bijvoorbeeld CRvB 18 maart 1987, RSV 1988. 7.
152. Overschrijding van de zesmaandentermijn leidde niet altijd tot overachrijding van de grenzen van

de zorgvuldigheid, zie bijvoorbeeld CRvB 4 Oktober 1989, RSV 1990, 109.
153. Zie bijvoorbeeld CRvB 20 februari 1986, RSV 1986, 198, CRvB 16 februari 1993. RSV 1994,

22, m.nt A. Rutten, CRvB 14 mei 1993, RSV 1994, 21, CRvB 21 Oktober 1994, RSV 1995,
122, CRvB 25 Oktober 1994, RSV 1995, 123 en de Circulaire FBV.

154 CRvB 19 September 1989, RSV 1989, 334, m.nt J.L.M Schell.
155. Bijvoorbeeld CRvB 23 mei 1991, RSV 1992, 112. Ovengens hoefde de sociatezekerheidsrechler

veelal slechts de wettelijke termijnen toe te passen en hoefde hij zieh dus met uit te laten over de
rechtsgrond van die termijnen. Dit deed bijvoorbeeld de CRvB als ambtenarenrechter wel, onder
verwijzing naar het socialezekerheidsrecht, CRvB 26 april 1990, AB 1991, 157, m.nL HH, TAR
1990, 138, zie 7.2 4 2

»56. De Boer (1981), biz. 262. .' " r
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Naar mijn mcning miskent De Boer in zijn principle" le verwerping dat de ver-
trouwensvraag van belang was bij de vraag of überhaupt kon worden teruggcvor-
derd. Als kan worden tcruggevorderd, is een andere vraag echter, gedurende welke
termijn dit kan. Hierbij speelt het rechtszekerheidsbeginsel een rol. De Boer maakt
tussen deze twee vragen geen onderscheid. Maar geheel onterecht was zijn kritiek
niet. Als in het onderscheid tussen de termijnen de mate van verwijtbaarheid een
rol speelde, dan had het cntenum voor de verschallende termijnen niet moeten zijn
het 'tocdoen' respectievelijk het 'redelijkerwijs kunnen weten', maar had de mate
van verwijtbaarheid het doorslaggevende cntenum moeten zijn. In dat geval zou
de vijfjarentermijn moeten gelden, daar waar dc betrokkene bewust verkeerde
inlichtingen had gegeven of bewust van belang zijnde inlichtingen had verzwegen
en wannecr dc betrokkene bewust profiteerdc van een administratieve vergissing.
De tweejarentermijn zou dan moeten gelden als het geven van verkeerde inlich-
tingen dan wel het niet-geven van relevante inlichtingen onopzettelijk geschiedde
en wanneer de betrokkene met wist dat een administratieve vergissing was begaan,
maar hij dit redelijkerwijs wel had moeten of behoren te begnjpen.'"

Volgens de Centrale Raad van Bcrocp begonnen de termijnen te lopen op het
moment van dc eerste terugvordenngshandcling. Deze moest de vorm hebben van
een ondubbelzinnige schriftelijke mededeling dat tot terugvordering zou worden
overgegaan.'" De enkele intrekking van de toekenningsbeslissing was hiervoor
niet voldoende. Relevant voor de bepaling van de termijn was het tijdstip van
betaalbaarstelling en dus niet de periode waarop de bedragen die betaalbaar waren
gcstcld, betrckking hadden."* Van belang was dat deze termijnen vervaltermij-
nen waren en gcen verjaringstermijnen.'*" Dit had tot gevolg dat na het verstrij-
ken van de termijn de terugvorderingsbevoegdheid zelf teniet ging; verval heeft
stcrkc werking.'" Dit betekende dat na verloop van die termijn geen natuurlijke
verbintenis ontstond.'" Daarnaast diende de rechter deze termijn ambtshalve toe
te passen; men hoeft zieh in rechte niet op een vervaltermijn te beroepen.'"

157. Zie ook 10.4.2.
158. CRvB 12 juli 1985, RSV 1987, 96, CRvB 14 mei 1987, RSV 1988, 35, CRvB 20 febniari 1990,

RSV 1990, 248 en CRvB 23 december 1993, RSV 1994, 196.
159. CRvB 23 december 1993, RSV 1994, 1%. Zie ook De Boer (1981), bfc. 253.
160. Zie hierover Bollen (19%).
161. Asser-Hartkamp 1 (2000), nr. 686, Koopmann (1993), biz. 114-116 en 119-120. Een (hier niet ter

zake doende) uitzondering is het geval dat een beroep op schuldverrekening mogelijk is, zie
Koopmann (1993), biz. 119.

162. Zo ook Sujnen (1995). biz 624. Volgens De Boer (1981), biz 253, was dit in het socialezeker-
heidsrecht anders. Volgens hem was hier sprake van een vervaltermijn met zwakke werking. Ook
de minister van Sociale Zaken en Wcrkgelegenheid leek in zijn antwoord op hieromtrent gestelde
kamervragen ervan uit te gaan dat door het verstnjken van de vervaltermijn een natuurlijke
verbintenis ontstond. Tweede Kamer 1995-1996, Aanhangsel van de Handelingen, blz. 2173-
2174. Weliswaar hadden deze vragen betrekking op de ABW, maar dit maakt voor dit punt geen
verschil. Ik deel de mening van De Boer en de minister niet. Voor een uitgebreidere behandeling
en bestrijding van hun opvatnngen verwijs ik naar Bollen (1996).

163. Asser-Hartkamp I (2000), nr. 688 en Koopmann (1993), blz. 118. •:-• - ••-.•? j «•
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6.4.4.5 De mvor</en'ng5feej/wjmg en rfe erecuft'e
Nadat het bestuursorgaan eerst een intrekkingsbeslissing en vervolgens een
temgvordehngsbeslissing had genomen, stond vast dat het bestuursorgaan onver-
schuldigd had betaald, dat het zou gaan terugvorderen en hoeveel. Hiermee stond
nog niet vast op welke wijze de terugvordering zou worden tenuitvoergelcgd, hoe
deze bedragen daadwerkelijk ingevorderd zouden gaan worden. Hiertoe diende het
bestuursorgaan een afzonderlijke invorderingsbeslissing te ncmen."* Bij het
nemen van de invorderingsbeslissing diende het bestuursorgaan rekening te
houden met onder meer de financiele en sociale omstandigheden van de betrokke-
ne.'" Als het dit niet deed, dan kon dit leiden tot vernietiging van de beslissing
wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel."*

Uitgangspunt voor het bestuursorgaan diende te zijn dat de betrokkene 90%
van de voor hem geldende bijstandsnorm moest overhouden voor zijn maandelijks
levensonderhoud.'" Deze '90%'-norm was gelijk aan de beslagvrije voet zoals
die was neergelegd in artikel 475d Rv. Afwijking van deze norm ten nadele van
betrokkene was mogelijk, maar diende deugdelijk te worden gemotiveerd.'**
Maar ook als het bestuursorgaan de '90%'-grens in acht had genomen, kon er
sprake zijn van willekeur."' Dat het bestuursorgaan de '90%'-grens had gehan-
teerd, moest duidelijk blijken uit de beslissing of uit de stukken die aan de
beslissing ten grondslag lagen. Was dit niet het geval, dan werd de beslissing
veraietigd wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.'™

Als de invorderingsbeschikking onaantastbaar was geworden, stond vast dat
het bestuursorgaan ging terugvorderen en op welke wijze het dit wilde gaan doen.
Dit betekende echter niet dat het nu ook tot executie kon overgaan. Hiertoe diende
het over een executonale titel te beschikken. Dit was slechts anders als de
betrokkene vrijwillig terugbetaalde of een minnelijke schikking werd getroffen.
Een dergelijke executonale titel verkreeg het bestuursorgaan door een rechterlijke
beschikking. De bevoegde rechter was de civiele rechter.

164. CRvB 20 juli 1989, AB 1989, 421, RSV 1989, 305. De CRvB had reeds op 22 juni 1989, RSV
1990, SI geoordeeld dat 'de beslissing om tot verrekemng over te gaan niet (...) vereenzclvigd
kan worden met een daaraan voorafgaande terugvordenngsbeslissing, doch, mede gelet op de
afzonderlijke aan de verrekening verbonden consequenbes, als een afzonderlijke aan beroep
onderworpen beslissing dient te worden beschouwd'. Dit is vervolgens vaste jurisprudence

"' geworden, zie onder andere CRvB 19 September 1989, RSV 1989, 334, mnt. J.L.M. Schell,
CRvB 18 december 1991, RSV 1992, 291, CRvB 21 april 1993, RSV 1994, 52 en CRvB 2
augustus 1995, NJB katem 1996, biz. 108, nr. 5.

165 Bijvoorbeeld CRvB 20 juli 1989, AB 1989, 421, RSV 1989, 305 en CRvB 4 oktober 1989, RSV
1990. 109.

166. Bijvoorbeeld CRvB 18 maart 1987, RSV 1988, 7 en CRvB 13 januari 1989, RSV 1989, 209. Dat
de genoemde afweging had plaatsgevonden, moest uit de bestreden besliumg blijken, CRvB 2
januan 1989, RSV 1989, 178 Deze uitspraak liet mimte voor de mogelijkheid dal de CRvB het
voldoende achtle dat uit de gedmgstukken bleck dat de afwegmg had plaaugevonden.

167 Zie ook de circulairc FBV.
168 CRvB 18 december 1991, RSV 1992,291. .-,* <~i•,•*'$?•--. _*•..
169. CRvB 22 September 1993, RSV 1994, 80. ; ; ^« ;r« - ; - • * :
170. CRvB 12 maart 1987, RSV 198«, 6. < « , ; « ( » s ? - ^ . -
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De invordcring kon op verschillende wijzcn plaatsvinden. Zo kon de betrokkene
het onvcrschuldigd ontvangene in een keer dan wel in termijnen terugbetalen, of
kon het bestuursorgaan een dergelijke betaling vorderen.'" Verder kon de
laatste de verschuldigde bedragen verrekenen met lopende en toekomstige uitke-
nngen op grond van dezelfde rechtsverhouding of eventueel met een andere
uitkenng. Was dit niet mogelijk, dan moest het bestuursorgaan de normale wijze
van executeren, zoals neergelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
toepassen.'"

Uit de jurisprudentie blijkt dat het terugvordenngstraject drie beslissingen diende
te omvatten: de intrekkingsbeslissing, de terugvorderingsbeslissing en de mvorde-
ringsbeslissing. Deze drie beschikkingen konden in een beslissing worden geno-
men.'" Was dit het geval, dan kon de belanghebbende tegen ieder element be-
zwaar en beroep insteilen. Werden zij afzonderlijk genomen, dan was ieder van
dezc beslissingen een beschtkking en diende tegen ieder ervan bezwaar dan wel
beroep tc worden ingcsteld als de betrokkene het niet eens was met de beslissing.
Als een van die bcschMingen rechtens onaantasfbaar was geworden, dan was zi/
voor de rechter of het bestuursorgaan een gegeven binnen een procedure tegen een
andere beschikking. Zo kon een beroep tegen de invordenngsbeschikking niet
meer de intrekkings- of terugvorderingsbeschikking aantasten als deze rechtens
onaantastbaar was geworden. Een invordenngsbeschikking kon dus niet worden
aangevallen door te trachten alsnog de intrekkingsbeschikking te vernietigen. Was
uiteindelijk de invordenngsbeschikking onaantastbaar geworden, dan kon het be-
stuursorgaan niet zonder meer tot executie overgaan indien de betrokkene weiger-
de te betalen. Hiertoe moest het eerst over een executoriale titel beschikken.
Daarvoor was een uitspraak van de burgerlijke rechter nodig.

6.4.5 FFW favfen, maafrigi/f/i en ter«g- en ifiwnferifig

In 1996 en 1997 heeft het socialezekerheidsrechtop onder meer het terrein van de
terug- en invordering een metamorfose ondergaan door de inwerkingtreding van
de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (hiema:
WBM).'™ Het docl van deze wet is het bestrijden en voorkomen van oneigenlijk

171. Uiteraard gold in dat geval de "90%"-norm.
172. Een duidelijke samenvatting van de jurisprudentie van de CRvB met betrekking tot invordering -

in casu verrekening - is te vinden in CRvB 17 mei 1990, RSV 1990, 333.
173. Zie bijvoorbeeld (impltciet) CRvB 29 december 1994, RSV 1995, 197 en CRvB 13 december

1994, RSV 1995, 227. De uitspraak van de CRvB van 6 januari 1995, AB 1995, 388 lijkt er op
te duiden dat de intrekking zelts impliciel kan worden genomen.

174. Wet van 25 april 1996 tot wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere
vaststelling van een stelsel van »dministratieve sancoes, alsook tot wijziging van de daarin
vervatte regels tot tcrugvordering van ten onrechte betaaMe uitkeringen en de invordering
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gcbniik van de sociale zekerheid. Dit dient te geschieden door het versterken van
de handhavingsmogelijkheden, onder meer door de terugvordehngsmogelijkheden
tc verruimen en, in navolging van onder meer de Abw, de in de meeste sociale-
zekerheidswetten bestaande bevoegdheid tot terugvordering van onverschuldigd
betaalde uitkeringen om te zetten in een verplichting. Tevens is het invorde-
ringsbeleid aangescherpt. Ook heeft een uitbreiding en aanscherping van de
sancties plaatsgevonden door de uitvoeringsorganen te verplichten een boete op te
leggen, indien de belanghebbende zijn verplichting om alle inlichtingen te geven
die van belang kunnen zijn voor het recht op uitkering of de hoogte daarvan, niet
of niet behoorlijk is nagekomen.'"

In deze paragraaf zal ik het terugvorderingstraject beschrijven, zoals dat sinds
de inwerkingtreding van de WBM geldt. Ook in dit traject kunnen de reeds in
6.4.4 beschreven stappen worden onderscheiden; in zoverre biedt de WBM niets
nieuws. Ook nu zal het besruursorgaan eerst een toekenningsbeslissing moetcn
nemen, waardoor de betrokkene een financiele aanspraak krijgt op het orgaan. De
terugvordehng valt vervolgens weer uiteen in drie verschillende beslissingen,
namelijk de intrekkingsbeschikking, de terugvorderingsbeschikking en de invorde-
nngsbeschikking. "* De WBM heeft de terugvorderingsregelingen in het sociale-
zekerheidsrecht verder geümformeerd. Slechts de Abw kent op een enkel punt een
afwijkende regeling. Ook aan deze afwijkingen zal aandacht worden besteed.'"

De verschillende socialezekerheidswetten kenden voor de inwerkingtreding van de
WBM de regel dat eenmaal uitbetaalde uitkeringen niet konden worden tcrug-
gevorderd. Slechts indien te veel of ten onrechte was betaald door toedoen van de
betrokkene of door een administratieve vergissing, hetgeen de betrokkene redelij-
kerwijs duidelijk had kunnen zijn, was dit anders. Sinds de inwerkingtreding van
de WBM is het uitgangspunt echter dat onverschuldigd betaalde uitkeringen moe-
tcn worden teruggevorderd, ongeacht de oorzaak waardoor te veel is betaald."*
De verantwoordelijke bewindslieden zagen hierin geen strijd met de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, ook niet met het vcrtrouwensbeginsel.'"

Op het hiervoor beschreven uitgangspunt dat alle onverschuldigd betaalde uit-
keringen moeten worden teruggevorderd, onverschillig of de betrokkene een ver-

daarvan (wet boeten, mutregelen en terug- en invordering sociale zekerheid), Sib 248. De wet
trad in werking op 1 Augustus 1996, behalve voor de Awb, de IOAW en de IOAW, voor welke
wetten de inwerkingtreding was bepaald op 1 januari 1997, Besluit van 4 juni 1996, Stb. 295. In
de wandeling wordt ook wel gesproken van de Wet Boeman, zie Verheij (1997), biz. 70, noot
72. Waarschijnlijk zal in deze paragraaf wel duidelijk worden waarom dit i*.

175 Memorie van toelichtmg. Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr. 3, biz. 1.
176. Memorie van toelichthig, Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr. 3, biz. 26-27.
177. Zie over de terugvordenngsbcpalmgen in de Abw Kooijman (1998).
178 Memone van toelichtmg, Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr 3, biz. 26 Dit betekent dat

zelfs in gevallen waann de betrokkene met wist of Icon weten dat te veel is betaald, moet worden
overgegaan tot terugvordering, ook als sprake is van een administratieve vergissing.

179 Memone van antwoord. Emit Kamer 1995-1996, 23 909, nr. 114b, biz. 7. De memorie ipnk
overigens van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.
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wijt kan worden gemaakt, zou een uitzondenng worden gemaakt in de Abw."°
De bedoeling was dat door een administratieve vergissing te veel betaalde bijstand
slechts kon worden teruggevorderd indien de betrokkene redehjkerwijs had
kunnen begrijpen dat te veel werd betaald. Dit had in artikel 81 lid 2 moeten
worden opgenomen. Voorts zou terugvordenng op deze grond slechts kunnen
plaatsvinden, indien de betreffende kosten van bijstand niet meer dan twee jaren
voor de datum van verzending van het besluit tot terugvordenng zijn gemaakt
(artikel 81 lid 3). De reden voor deze uitzondering was dat de bijstand het laatste
sociale vangnet vormt voor mensen, die niet zelf in nun levensonderhoud kunnen
voorzien en dat het niet aangaat om deze mensen de dupe te laten worden van
foutcn, door het bestuursorgaan gemaakt. Deze bedoeling is echter niet in de wet
neergelegd. Het eerste lid van artikel 81 geeft - onder meer - aan dat ten onrechte
verleende bijstand kan worden teruggevorderd als een intrekkingsbeslissing als
bedoeld in artikel 69 lid 3 of 4 is genomen. Artikel 69 lid 3 stelt dat de toeken-
ningsbeslissing onder meer wordt ingetrokken als de betrokkene zijn inlichtingen-
vcrplichting heeft geschonden (artikel 69 lid 3 aanhef en onder a) o/ als de
bijstand anderszins ten onrechte of tot een te hoog bcdrag is verleend (artikel 69
lid 3 aanhef en onder b). Dat laatste is onder meer het geval als een administratie-
ve vergissing is gemaakt. Deze situatie valt dus onder artikel 81 lid 1. Artikel 81
lid 2 stelt dat hetgeen a/i</er.szjn.s (dan lid 1, dus anderszins dan door - eenvoudig
gezegd - toedoen of door een administratieve vergissing) onverschuldigd is
betaald, kan worden teruggevorderd voor zover het voor de betrokkene redehjker-
wijs duidelijk had kunnen zijn dat onverschuldigd werd betaald.'"

<W.5.2
Met de WBM is de in de rechtspraak ontstane scheiding in het terugvorderingstra-
ject tussen intrekking, terugvordering en invordering terechtgekomen in de diverse
socialezekerheidswetten. Ik zal deze drie beslissingen afzonderlijk behandelen.

Het uitgangspunt in het socialezekerheidsrecht is dat ten onrechte betaalde
uitkeringen moeten worden teruggevorderd. Alvorens echter kan worden terugge-
vorderd moet vaststaan dat onverschuldigd is betaald. Hiertoe moet, net als onder
het oude recht,'" eerst de toekenningsbeschikking worden ingetrokken. Dit is
slechts anders, indien de betrokkene meer krijgt uitbetaald dan waarop hij op
grond van de correcte toekenningsbeslissing recht heeft. Door de WBM is de ver-
plichting tot intrekking opgenomen in de verschillende wetten.'" Het in het

180. Deze uitzondenng is een gevolg van het nader gewijzigd amendement Noormtn, Tweede Kamer
1995-1996, 23 909, nr. 21.

181. Om artikel 81 in overeenstemming te brengen met de bedoeling van het amendement volstaat het
om in lid 1 de verwijzing naar artikel 69 lid 3 te wijzigen in een verwijzing naar artikel 69 lid 3
aanhef en onder a.

182. Hierop bestonden uitzondenngen, onder andere in de Abw.
183. Ik zal hierna steeds de WW als voorbeeld gebruiken. Ik verwijs hierbij eerst naar de nummermg

van de artikelleden, zoals die luidde bij de inwerkingtreding van de WBM, tussen haakjes ver-
meid ik de nummenng zoals die sinds 1 januan 1999 geldt indien deze afwijkt van de oorsproo-
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bestuursrecht geldende algemene uitgangspunt, dat intrekking van een begünsti-
gende beschikking in beginsel met toelaatbaar is als de betrokkene geen verwijt
lean worden gemaakt, lijkt hiermee vertaten in het socialezekerheidsrecht. Het is
echter niet ondenkbaar dat via de zogenaamde 'dringende reden'-bepaling de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur de intrekkingsverplichting zullen beper-
ken. Het bestuursorgaan mag namelijk van intrekking afzien indien daartoe drin-
gende rcdenen aanwezig zijn."* De regehng heeft niet aangegeven wat dringen-
de redenen zijn. Wei stelde zij dat er iets bijzonders en uitzonderlijks aan de hand
moet zijn, waarbij het om incidentele gevallen moet gaan, gebaseerd op een
individuele afweging van alle relevante omstandigheden. Er kan dan ook geen
sprake zijn van algemene of categoriale afwijkingen. Verder dient niet primair of
uitsluitend aan financiele redenen te worden gedacht, ook immaterie'le redenen
kunnen een rol speien. Wel dient de toepassing van dringende redenen te geschie-
den met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur."'
Volgens de regering betekent dit laatste dat bij toepassing van de dringende reden-
bepaling de eventuele tekortkomingen van het uitvoehngsorgaan en de mogelijke
wetenschap van de betrokkene moeten worden betrokken. Zij ziet dan ook in de
verphchting tot intrekking geen strijd met het vertrouwensbeginscl."* Dit zal
naar mijn mening slechts zo zijn als de uitvoenngsorganen de regeis, zoals in de
junsprudentie gevormd op basis van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, in acht zullen nemen."'

Dit lijkt ook de opvatting van het Landelijk instiruut sociale verzekehngen
(hierna: Lisv), het bevoegde orgaan voor de sociale verzekehngen. In zijn Besluit
herziening en intrekking uitkeringen"' heeft het Lisv zijn beleid bij de toepas-
sing van de wettelijke regelingen inzake de intrekking van toekenningsbeslissingen
neergelegd. Hierin maakt het Lisv een onderscheid tussen gevallen waann sprake
is van 'toedocn of redelijkerwijs duidelijk' en gevallen waarin sprake is van 'niet
redelijkerwijs duidelijk'. Het beleid is, dat in geval van toedoen intrekking plaats-
vindt tot de datum van toekenning of, in voorkomend geval, de datum waarop de
uitkering zou zijn ingetrokken als de betrokkene aan zijn verplichting zou hebben
voldaan. Had het betrokkene redelijkerwijs duidelijk kunnen zijn dat ten onrechte
of te veel werd betaald, dan dient in beginsel de toekenningsbeslissing te worden
ingetrokken tot het moment waarop hem dit redelijkerwijs duidelijk was of had
kunnen zijn. Als het betrokkene daarentegen niet redelijkerwijs duidelijk was of

kelijke nummermg Zie voor de verplichting lot mtrekking bijvoorbecld arokel 22a WW,
184 Bijvoorbeeld vtikel 22a lid 2 WW.
185 Memorie van toelichtmg, Tweede Kamer 1994-1995. 23 909. nr 3, biz 68.
186. Memone van antwoord. Eerste Kamer 1995-19%. 23 909. nr 114b, biz. 6-7.
187. Levelt-Ovcrmars (1997), biz. 110 lijkt er ook zo over le denken. Het feit dat een handeling in

stnjd zou komen met de algemene begmselen van behoorlijk bestuur ziet zij in leder geval alt
een dringende reden om van die handeling af te z>en

188 Besluit herziening en mtrekking uitkermgen, 4 december 1997, Stcn. 245, gewijzigd door Beslutt
tot wijziging van het Besluit herziening en mtrekking uitkenngen, 22 apnl 1998, Stcrt 89.
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kon zijn dat hij te veel of ten onrechte uitbetaald kreeg,"' dan wordt de toeken-
ningsbeslissing ingetrokken met ingang van de datum waarop het uirvoeringsor-
gaan de betrokkene voor het eerst kenbaar heeft gemaakt dat te veel of ten
onrechte is be taald. Deze regels zijn in overeenstemming met de voorheen
geldendejurisprudentie. ^^ ~ » » • • » • = w .,-., •••.••-, - ..•:?

tf. 4.5.5 7ier«gvor</er/>jg en
Nadat de toekenningsbeslissing is ingetrokken, dient het bestuursorgaan een
terugvorderingsbesluit te nemen."° Ook indien sprake is van een (uitkerings)re-
latie tussen de betrokkene en het bestuursorgaan en de laatste meer heeft uitbe-
taald dan waarop de betrokkene recht heeft op grond van de correcte toekennings-
beslissing, dient het bestuursorgaan een terugvorderingsbesluit te nemen alvorens
het kan overgaan tot terugvordering."' In dit besluit moet onder meer worden
vermeld wat wordt teruggevorderd van betrokkene.'" Het bestuursorgaan kan
besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van terugvordering indien daarvoor
dringende redenen aanwezig zijn."' Bij de beantwoording van de vraag of
dringende redenen om af te zien van terugvordering aanwezig zijn, dienen
dezelfde criteria te worden gehanteerd als bij de vraag of er dringende redenen
zijn om van intrekking af te zien."* Door de WBM zijn niet alleen de terugvor-
deringsgronden geschrapt, maar ook de daaraan gekoppelde terugvorderingstermij-
nen. De implicatie hiervan is volgens de regering dat nu het gemene recht van
toepassing is: de verjaringstermijn van de vordenng uit onverschuldigde betaling
uit het BW geldt nu."' Volgens artikel 3:309 BW verjaart deze vordering

'door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldeiser zowcl
met het bestaan van zijn vordenng als met de persoon van de ontvangcr is bekend geworden en in
ieder geval twinüg jaren nadat de vordering is ontstaan'. , .

Slechts de Abw zou op dit punt moeten afwijken van de overige regelingen. Zoals
in 6.4.5.1 besproken, is dit niet weergegeven in de tekst van de wet. De implicatie
van het feit dat de verjaringstermijnen uit het BW van toepassing zijn, is dat de
termijn waarover kan worden teruggevorderd, aanzienlijk is verlengd. Of dit in de
praktijk ook zo zal zijn, betwijfel ik. Ik zal dit in 6.5.2 uirwerken.
Overigens heeft in 1998 al een versoepeling van de terugvorderingsbepalingen
plaatsgevonden. De Wet terugvordering en verhaal in verband met herziening van

189. En er uiteraard geen sprake was van 'toedoen'.
190. Bijvoorbeeld artikel 36 lid 1 j° lid 3 WW (artikel 36 lid 1 j° lid 5 WW).
191. Bijvoorbeeld artikel 36 lid 1 j° lid 3 WW (artikel 36 lid 1 f lid 5 WW).
192. Bijvoorbeeld artikel 36 lid 3 WW (artikel 36 lid 5 WW).
193. Bijvoorbeeld artikel 36 lid 2 WW (artikel 36 lid 4 WW). Zie voor een geval waarin de rechter

een dergelijke dringende reden aanwezig achtte Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 3 September 1997,
USZ 1997, 2%, m m . G.C. Boot. Het betrof een voorlopige voorziening.

194. Vgl. Rb. "s-Gravenhage 26 februari 1998, USZ 1998, 126, m n t MD.
195. Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr. 3 , biz. 29-31.
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het debiteurenbeleid'** opent voor de uitvoeringsorganen de mogelijkheid om
onder bepaalde voorwaarden na vijf jaar van (verdere) terugvordering af te zien,
namelijk als de betrokkene vijf jaar aan zijn betalingsverplichting heeft vol-
daan'" of, als dat niet het geval is, alsnog het achterstallige bedrag betaalt,'"
als ondanks de nodige inspanningen door het uitvoenngsorgaan nog geen aflossing
heeft plaatsgevonden en niet aannemelijk is dat dit op enig moment wel zal
gebeuren'" of als betrokkene een bedrag overeenkomend met ten minste 50%
van het restbedrag in een keer aflost.̂ °° In die gevallen krijgen de uitvoeringsor-
ganen de bevoegdheid van verdere terugvordering af te zien, waarbij zij van geval
tot geval moeten bekijken of er redenen hiertoe zijn."' Wel is er op gewezen
dat het uitgangspunt blijft dat ten onrechte betaalde uitkeringen zoveel mogelijk
moeten worden teruggevorderd en dat niet de gewoonte mag ontstaan dat als men
maar gedurende vijf jaar keurig aflost, min of meer automatisch zal worden
afgezien van verdere terugvordering.^ , « <

d.4.5.4 /nvorJeriwg en execute -•. r . "•.. i •. - . •
In aansluiting op de verplichting tot terugvordering stelt de WBM ook de invor-
dering verplicht,*" althans in beginsel. Waarschijnlijk kan worden afgezien van
invordering, indien daarvoor dringende redenen zijn, waarbij de algemene beginse-
len van behoorlijk bestuur een rol zullen speien.** In de socialczekerheidswetten
is tevens een bepaalde voorkeur aangegeven voor een volgordc van dc te hanteren
wijzen van executie. De volgorde van mogelijke wijzen van executie van dc admi-
nistratieve boete is van overeenkomstige toepassing verklaard.*" Uiteraard zal
de betrokkene eerst in de gelegenheid moeten worden gesteld het onverschuldigd

196. Wet van 9 april 1998, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wel inkomeni-
vooraening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. de Wet inkomeni-
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfsUndigen, de Werklooi-
heidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswct, de Algemene
Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschikthcidsverzekenng
zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoomening jonggehandicapten met betrekking tot
terugvordering en verhaal, Stb. 278.

197 Bijvoorbeeld artikel 36 lid 2 onder a WW. In bepaalde gevallen kan na drie jaar van (verdere)
terugvordenng worden afgezien, zie artikel 36 lid 3 WW.

198. Bijvoorbeeld artikel 36 lid 2 onder b WW. Ook hier kan in bepaalde gevallen na drie jaar van
(verdere) terugvordenng worden afgezien, artikel 36 lid 3 WW.

199 Bijvoorbeeld artikel 36 lid 2 onder c WW.
200. Bijvoorbeeld artikel 36 lid 2 onder d WW.
201. Memone van toelichting, Tweede Kamer 1997-1998, 25 661, nr 3, biz. 5 en 12.
202 Memorie van toelichting, Tweede Kamer 1997-1998, 25 661, nr 3, biz. 6.
203 Tweede Kamer 1994-1995. 23 909, nr. 3, bU 26
204. Zo ook Kooijman (1997), biz. 11-12. Een andere uitzondermg vormde het invorderen van

zogenaamde kruimelbedragen, bedTagen onder / 250,- op jaarbasu. Brief van de staatetecretarii
van Social« Zaken en Werkgelegenhetd, Tweede Kamer 1995-1996. 23 909, nr. 24, biz. 1.

205. Bijvoorbeeld artikel 36a lid 2 j° artikel 27g WW.
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betaaldc vrijwillig terug te betalen.** Werkt hij hier niet aan mee, dan zal het
bestuursorgaan moeten kijken of de betrokkene nog steeds eenzelfde uitkenng
ontvangt. In dat geval moet het overgaan tot verrekening. Is dat niet het geval dan
dient de mogclijkheid van 'pseudo-verrekening' te worden bekeken, waarbij
inhouding plaatsvindt door een ander uitvoeringsorgaan met afdracht aan het
orgaan dat dc terug te vorderen uitkering heeft betaald. Als dit ook niet kan leiden
tot het gewenste resultaat, dient de executie plaats te vinden met de middelen die
het Wetboek van Burgerlijke Rcchtsvordering biedt.*" De wetgever noemt de
mogelijkheid van verrekening tussen dezelfde partijen met een andere uitkering
niet in de toelichting. Deze wijze van verrekening wordt in de verschillende
wetten wcl geregeld en verdient de voorkeur boven de pseudo-verrekening. De
genocmde volgorde wordt imperatief voorgeschreven, maar afwijking van deze
volgordc of het tegelijkertijd dan wel achtereenvolgens toepassen van de verschil-
lende vormen is mogelijk en soms zelfs wenselijk.*" Bij de invordering dient de
beslagvrije voet te worden gehanteerd, hetgeen betekent dat 90% van de voor be-
trokkene gcldende bijstandsnorm moet worden vrijgelaten. Voor de 'echte'
verrekening volgt deze ondergrens volgens de wetgever rechtstreeks uit de wet,
namefijlc uit de arttfcefen 6:f J5 aanfiefen onder a ß W j'"*"475c, 475d" en 479i fid"2
Rv.'°* De wetgever gaat er dus van uit dat op de verrekening van sociale uitke-
ringen met lopende uitkeringen de bepalingen van het BW toepasselijk zijn.*'°

Overigens is het zo dat het duidelijke onderscheid dat de memorie van
toelichting maakt tussen het terugvorderingsbesluit en het invorderingsbesluit, in
de tekst van de wettelijke bepalingen niet uit de verf komt. In een aantal gevallen
wordt van (een besluit tot) terugvordering gesproken als duidelijk (tevens) (een
besluit tot) invordering wordt bedoeld. Zo stelt bijvoorbeeld artikel 36 WW, het
terugvordcringsartikel, in lid 5 dat het besluit tot terugvordering niet alleen
vermeldt hetgeen wordt tcruggevorderd, maar ook de termijn(en) waarbinnen moet
worden betaald en dat bij niet tijdige betaling het besluit zal worden tenuitvoerge-
lcgd op de wijze als omschreven in artikel 36a WW. Deze laatste aspecten zien op
de invordering. Dit blijkt ook duidelijk uit artikel 36a. Lid 2 van dat artikel
bepaalt onder meer dat de bepalingen uit artikel 27g WW betreffende de invorde-
ring van een boetc van overeenkomstige toepassing zijn. In die bepalingen wordt
onder meer de verrekening geregeld. Daarnaast stelt artikel 36a lid 1 WW dat het
besluit tot terugvordering een executoriale titel oplevert; dit moet naar mijn
mening het besluit tot invordering zijn. De rechter volgt in deze overigens de
wetstekst. Hij eist dan ook dat in het besluit tot terugvordering tevens wordt
vermeld de betalingstermijn(en) en het feit dat het bij niet-tijdige betaling ten

206. Memorie van toelichting, Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr. 3, biz. 27.
207. Memorie van toelichting, Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr. 3, biz. 27-28 en biz. 63.
208. Memorie van toelichting. Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr 3, biz. 63.
209. Memorie van toelichting, Tweede Kamer 1994-1995. 23 909, nr. 3. biz. 29 en biz. 65.
210. In artikel 4.4.1.9 van het voorontwerp voor de vierde tranche van de Awb wordt gekozen voor

het uitgangspunt dat verrekening niet plaatsvindt, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is
bepaaid, zie 5.3.4.
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uitvoer zal worden gelegd als in de wet omschreven.*" Het terugvorderingsbe-
sluit moet dus in beginsel tevens het invorderingsbesluit bevatten.

Een verschil met het voorheen geldende recht is dat het terugvorderingsbesluit
een executoriale titel oplevert.*'* Dit is volgens de memorie van toelichting 'ecn
belangrijke verbetering',^ nu hierdoor een lange procedure voor het verkrijgen
van een executoriale titel wordt vermeden. Het is aan de betrokkene om stappen te
ondememen als hij het niet eens is met die executie. Dit kan bijvoorbeeld door
het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening op grond van artikel
8:81 Awb bij de president van de (bestuurskamer van de) rechtbank of door zieh
tc verzetten tegen executie met behulp van de mogelijkheden die het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering biedt.*'* De staatssecretaris wees erop dat als de
betrokkene de president om schorsing van het besluit en de uitvoering daarvan
vraagt, rekening moet worden gehouden met de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur.*" Het instellen van bezwaar of beroep heeft geen schorsende wer-
king op de tenuitvoerlegging.^" Volgens de regering hoeft er niet altijd direct
gebruik te worden gemaakt van de executoriale titel. Het kan het verstandig zijn
enige tijd te wachten met executeren omdat het bestuursorgaan anders aansprake-
lijk kan worden gesteld voor de kosten die voortvloeien uit de onterechte executie
als de betrokkene later in het gelijk wordt gesteld in een beroepsprocedure.'"
Een ander verschil met de oude regelingen is dat indien de betrokkene niet tijdig
betaalt, het verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en de
kosten die worden gemaakt met betrekking tot de invordering.*"

Inmiddels is het voorontwerp voor de vierdc tranche van de Awb gcpubli-
ceerd. Hierin worden onder meer algemene regels gegeven met betrekking tot
invordering en executie van publiekrechtelijke geldschulden. Ik zal deze regels
bespreken in 10.6. Daar zal ik ook ingaan op de verschillen tussen deze algemene
regeling en de nu in de sociale zekerheid bestaande regels en op de vraag of de
socialezekerheidswetten op dit punt dienen te worden aangepast.

211. Zie onder meer Pres. Rb. VHertogenbosch 3 September 1997, USZ 1997, 296, m.nt. G.C Boot
(voorlopige voorziening) en CRvB 17 maart 2000, USZ 2000, 115. Uit CRvB 19 juli 2000, nr
98/4833 WW (niet gepubliceerd) en CRvB 8 november 2000, USZ 2001, 19, mnt Red. blijkt
wel dat de rechter het terugvorderingsbesluit niet ambtshalve mag vermengen alt het niet aan de
gestelde vereisten voldoet; er moet dus door de betrokkene een beroep op worden gedaan. Voorti
heeft de CRvB aangegeven dat wanneer omtrent de invordenng nog met is beslist in het pnmaire
(terugvordenngs)besluit, dit onder omstandigheden alsnog mogelijk is in de beslissing op
bezwaar, CRvB 21 September 1999, AB 1999, 464, m.nl HBr

212. Bijvoorbeeld artikel 36a lid 1 WW. Naar mijn mening wordt het invorderingsbesluit bedoeld.
213. Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr 3, blz. 28.
214. Bijvoorbeeld artikel 438 Rv, memorie van toelichting, Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr. 3,

blz. 29
215 Handelingen Tweede Kamer 23 november 1995, blz. 2276.
216. Memone van toelichnng, Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr 3, blz 64. Vgl. art. 6:16 Awb.
217. Memorie van toelichting, Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr 3. blz 63
218. Bijvoorbeeld artikel 36a lid 2 j° artikel 27g lid 7 WW (artikel 36a lid 2 j* artikel 27g lid 6 WW).
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In de socialezckcrheidswettcn is de tcrugvordenngsprocedure dus opgedeeld in
drie stappen: cerst moct intrekking van de toekenningsbeslissing plaatsvinden,*"
vervolgens moct een terugvorderingsbeslissing worden genomen, gevolgd door een
invorderingsbeslissing. Deze bcslissingen zijn ieder een besluit in de zin van de
Awb, waartegen bezwaar en beroep open staat en waarop de procedure van deze
wet van toepassing is. Evenals voorheen knjgcn de afzonderlijke bcslissingen for-
mele rechtskracht als de betrokkene binnen de bezwaar- of beroepstermijn geen
bezwaar of beroep instclt tcgen die beslissing. Het bezwaar of beroep tegen een
terugvorderingsbeslissing kan dus niet worden gegrond op de Stelling dat het in-
trckkingsbesluit niet in stand kan blijven, wanneer dat intrekkingsbesluit rechtens
onaantastbaar is geworden omdat de bezwaar- en beroepstermijn is verstreken."°
Overigcns hecft het volgens de wetgever de voorkeur deze afzonderlijke beslissin-
gcn in een beschikking op te ncmen."'

6.5 Sociale zekerheid, burgerlijk recht en de burgerlijke rechter

6.5.7

In de meeste socialezekerheidsregelingen zijn dus specifieke bepalingen opgeno-
mcn met betrekking tot terugvordering. Voor de Tweede Wereldoorlog sloten de
meeste wetten terugvordering uit, na deze oorlog werd geleidelijk in steeds meer
wetten de regel opgenomen dat terugvordering niet mocht plaatsvinden, tenzij het
bestuursorgaan te veel had uitbetaald door toedoen van de betrokkene of door een
administratieve vergissing. In het laatste geval moest dit wel redelijkerwijs
duidelijk (kunnen) zijn geweest voor betrokkene. In 1996 brak de WBM ook met
dit systeem. Uitgangspunt werd vanaf nu dat ten onrechte gedane betalingen altijd
kunnen en moeten worden teruggevorderd, ongeacht de oorzaak van de fout of
vergissing. Slechts wanneer zieh dringende redenen voordoen, kan een uitzonde-
ring worden gemaakt op dit uitgangspunt.

In deze paragraaf zal ik de vraag behandelen, of er bij terugvordering ruimte
was of nog steeds is voor toepassing van de regeling van de onverschuldigde beta-
ling uit het BW. Ook zal ik bekijken of de opvatting van de wetgever in de WBM
dat door het schrappen van de terugvorderingstermijnen in de socialezekerheids-
wcttcn het 'gemene recht", de verjaringstermijnen uit het BW, van toepassing is,
juist is.

Bij de beantwoording van de eerste vraag - bestond en bestaat bij terugvorde-
ring ruimte voor toepassing van de privaatrechtelijke regeling van de onverschul-

219. Tennj de uitbetaling niet conform de correcle toekenningsbeslissing was geschied.
220. Hierop zijn uitzondehngen mogelijk volgens de CRvB, zie CRvB 15 »ugustus 2000, JB 2000,

277, mnt. C.L.G.F H A , USZ 2000, 257.
221. Memorie vin toelichting. Tweede Kamer 1994-1995, 23 909. nr. 3, biz. 23. Volgens de CRvB

moet dit dus ook deels gebeuren.
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digde betaling? - moet een onderscheid worden gemaakt tussen ccn aantal
situaties. Daarbij moet dan weer worden bedacht, dat een aantal van die situaties
die zieh in het verleden kon voordoen, na de inwerkingtreding van de WBM niet
(snel) meer aan de orde zal zijn. De te onderscheiden situaties zijn de volgende.

De eerste siruatie is die waarin het bestuursorgaan door gebruik te maken van
de pnvaatrechtelijke weg tracht de specifieke terugvordehngsbepalingen in de
betrokken socialezekerheidswet te omzeilen.

Een andere siruatie doet zieh voor wanneer de betrokken wet geen regeling
met betrekking tot terugvordering kent of weliswaar een dergelijke regeling bevat,
maar deze regeling niet uitputtend is, zodat bepaalde gevallen hier buiten vallen.
In deze gevallen is er dus weliswaar betaald conform een toekenningsbeslissing,
maar blijkt deze toekenningsbeslissing (achteraf) onjuist en biedt de betrokken wet
geen expliciet antwoord op de vraag of mag worden teruggevorderd. Deze siruatie
zal zieh overigens niet vaak meer voordoen na de inwerkingtreding van de WBM,
nu vrijwel alle wetten uitputtende regelingen bevatten.

De derde siruatie is die waarin er weliswaar een regeling bestaat met betrek-
king tot terugvordering, maar het de vraag is of die regeling op het voorliggende
geval van toepassing is. Deze vraag kan rijzen wanneer het bestuursorgaan mccr
heeft uitbetaald dan waarop betrokkene op grond van de toekenningsbeschikking
recht had, of wanneer aan een ander dan de (rechtstreeks) betrokkene is uitbetaald.
De vraag naar de titel van de betaling en de hoedanigheid van de ontvanger spelcn
in dat geval een rol. Het eerste geval, waarin dus de vraag naar de titel van
betaling een rol speelt, zal na de inwerkingtreding van de WBM aan belang
hebben ingeboet, nu vrijwel alle wetten de regeling bevatten dat niet allecn de
uitkering die als gevolg van een intrekkingsbesluit onverschuldigd is betaald, kan
worden teruggevorderd, maar ook hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald.

Ten slotte is er de siruatie dat op grond van de publiekrechtelijke regeling een
terugvorderings(- en invorderings)beslissing is genomen en de betrokkene vervol-
gens weigert mee te werken aan de executie. In die gevallen diende het bestuurs-
orgaan voor de inwerkingtreding van de WBM een vordering in te stellen bij de
burgerlijke rechter teneindc een executoriale titel te verkrijgen. De rechtsgrond
voor deze titel was de vordering uit onverschuldigde betaling. Na de inwerkingtre-
ding van de WBM levert het terugvorderingsbesluit een executoriale titel op.

Ik wijs erop, dat de scheidslijn tussen de verschillende situaties niet altijd
glashelder is. Bepaalde gevallen kunnen dan ook worden ondergebracht in meer
dan een categoric. Zo kan bijvoorbeeld de situatie, waarin lemand twee keer een
uitkering krijgt uitbetaald, terwijl hij op grond van de toekenningsbeslissing
slechts recht heeft op een keer uitbetaling, en de betreffende regeling geen
bepalingen bevat met betrekking tot terugvordering van hetgeen mecr wordt
uitbetaald dan is toegekend, zowel worden ondergebracht bij de situatie dat er een
leemte bestaat in de terugvorderingsbepalingen als bij de situatie waarin het de
vraag is of er een titel voor de betaling bestaat.

De zal deze vier situaties in de paragrafen 6.5.3 tot en met 6.5.6 uitwerken. In
6.5.7 zal ik 'als toegifV een drietal zaken bespreken, waarin werd getracht ten
onrechte betaalde uitkeringen of daarmee verband houdende kosten tcrug te vorde-
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ren, niet via de weg van onverschuldigde bctaling, maar via andere wegen. Ik
begin met de bespreking van de toepasselijkheid van de verjaringstermijnen uit het
BW in de sociale zekerheid.

6.5.2 Z)e /o^as5«///AA«/</ van aV ve/yar//r£s/erm(/ne#i u/V Art Äff -

In 6.4.5.3 is gebleken dat bij de inwerkingtreding van de WBM de op dat moment
in de socialezekerheidswettenopgenomen terugvordenngstermijnen zijn geschrapt.
Volgens de wetgever is de implicatie hicrvan, dat nu de verjaringstermijn van de
vordcnng uit onverschuldigde betaling uit het BW geldt."* Het is echter de
vraag of deze verjaringstermijn van toepassing is. Mijns inziens is dit niet zo. Ik
zal dit in deze paragraaf uitwerken. Het karakter van deze paragraaf zal dan ook
minder beschrijvend zijn dan de rest van dit hoofdstuk.

Artikel 3:309 BW valt onder het bereik van de schakelbepaling in artikel
3:326 BW, die bepaalt dat onder meer artikel 3:309 BW ook buiten het Vermö-
gensrecht ovcrccnkomstigc toepassing vindt, voor zover de aard van de betrokken
rechtsbetrckking zieh daartegen niet verzet. Blijkens de parlementaire geschiedenis
zict deze schakelbepaling mede op het bestuursrecht."* Bekeken moet dus
worden of de aard van de betrokken rechtsverhouding zieh verzet tegen overeen-
komstige toepassing.

Eerder heb ik betoogd dat dit het geval is."' Ik baseer mij hiertoe mede op
een uitspraak van de Centra le Raad van Beroep in een ambtenarenzaak, waann
een gewezen arts bij de GG & GD meer dan zes jaar na het ontslag de gemeente
Amsterdam om uitbetaling van bezoldiging bij ziekte na ontslag verzocht. De
gemeente - in casu het college van B en W - beriep zieh op artikel 1 lid 1 van de
uit 1924 stammende Wet houdende voorschriften nopens de verjaring van
geldvorderingen ten laste van het Rijk, de provincie'n, de gemeenten en water-
schappen, veenschappen en veenpolders."" Dit artikel bepaalde dat rechtsvorde-
ringen ten laste van een openbaar lichaam in iedere geval vervielen door verloop
van vijf jaar na de 31e december van het jaar waann de vordering opeisbaar was
geworden. De Centrale Raad betrok in zijn overwegingen uitdrukkelijk ook de
verjaringsbepalingen uit het BW, nu zowel in de wet van 1924 als in de bepalin-
gen uit het BW de verjaring werd gekoppeld aan de rechtsvordering, 'dat wil
zeggen de mogelijkheid de rechter te adie'ren'. De verjaringstermijn werd volgens
de Centrale Raad gekoppeld aan de mogelijkheid naar de rechter te stappen. Een
dergelijke koppeling kwam de Raad op het terrein van het bestuursrecht vreemd
voor; 'immers, anders dan in het burgerlijk procesrecht, is de mogelijkheid om de
rechter te benaderen in het bestuursrecht eerst aanwezig als sprake is van een

222. Memorie van toelichong, Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr. 3, biz. 29-31, zie 6 4 5.3.
223. PG Inv. Boek 3 BW, biz 1016-1017. Zie 5.2.4.
224. Bollen (1997)
225. Wet van 31 Oktober 1924, Stb. 482.
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appellabel besluit'."* De rechtsvordering ontstond volgcns de Raad op het
moment dat de gemeente positief zou beslissen op de aanvraag van de gewezen
ambtenaar. Pas op dat ogenblik zou de verjaringstermijn aanvangen. Nu de
gemeente geen (positief) besluit had genomen op de aanvraag was er geen sprake
van een rechtsvordering van de ex-ambtenaar op de gemeente en kon de verja-
ringstermijn niet zijn verstreken. Dit kwam de Centrale Raad onwenselijk voor, nu
dit zou 'meebrengen, dat met betrekking tot een financie'le aanspraak nog lang na
het verstrijken van vijf jaren een besluit kan worden verzocht en dat vervolgens
pas na het nemen van een besluit op dat verzoek de verjaringstermijn een aanvang
neemt'. De conclusie van de Raad was onder meer dat om deze reden geen
toepassing diende te worden gegeven aan de wet van 1924. Hieruit volgt logi-
scherwijs tevens dat de verjaringsbepalingen uit het BW ook niet van toepassing
waren. Dit leidde er volgens de Raad niet toe, dat het realiseren van financie'le
aanspraken zonder enige begrenzing naar tijd mogelijk moest zijn. Een begrenzing
vond hij in het beginsel van de rechtszekerheid, dat in een ambtelijke rechtsver-
houding zowel ten gunste als ten nadele van de ambtenaar kan werken, waama hij
aansloot bij de jurisprudentie'Ie norm die was ontwikkeld met betrekking tot terug-
vordering van onverschuldigde betalingen aan een ambtenaar en waarbij tcrugvor-
dering van meer dan vijf jaar geleden betaalde bezoldiging was uitgeslotcn."' In
de voorliggende casus betekende dit dat de ambtenaar financie'le aanspraken jegens
de overheid niet meer geldend kon maken na het verstrijken van vijf jaar.

De redenering van de Centrale Raad kan ook worden gevolgd in het sociale-
zekerheidsrecht. De verjaringstermijn van artikel 3:309 BW is immers gekoppeld
aan een rechtsvordering; het is de rechtsvordering die veriaart. Maar alvorens dcze
rechtsvordering ontstaat, zal in de meeste gevallen eerst de toekenningsbeslissing
moeten worden ingetrokken. Eerst dan ontvalt de rcchtsgrond aan de betaling en
Staat vast dat onverschuldigd is betaald en kan de verjaringstermijn van artikel
3:309 BW aanvangen. Door het uitstellen van de intrekkingsbeslissing kan het
bestuursorgaan het moment van ontstaan van de rechtsvordering en dus de
aanvang van de verjaringstermijn uitstellen. Naar aanleiding van een artikel van
Sluijs"* is dit punt in de Eerste Kamer uitdrukkelijk aan dc orde gcstcld."*
Volgens de verantwoordelijke bewindslieden is echter de dag waarop het uitvoe-
nngsorgaan bekend is geworden met het bestaan van de vordering, bcslisscnd voor
de terugvorderingstermijn. Dit hoe ft niet perse de datum van de intrekkingsbe-
slissing te zijn. Volgens hen is dit de regeling die uit artikel 3:309 BW voort-
vloeit"* Deze opvatting is, als hiervoor uiteengezet, onjuist. De opvatting van

226. CRvB 19 Oktober 1995, JB 1996, 11. Zie ook CRvB 14 december 1995. TAR 19%. 32 en
CRvB 23 januari 1997, TAR 1997, 42. Een vergelijkbwc redenenng volgde ook de Afdelmg
bestuursrechtspraak, ABRvS 30 Oktober 1995. AB 19%, 310, m m AFMB.

227 CRvB 26 ipril 1990, AB 1991. 157. iruit H a TAR 1990, 138.
228. Sluus (1995), biz. 341.
229. Nader vooriopig verslag van de vaste commissie voor iociale zaken en werVgeiegenheid, Eertie

Kamer 1995-19%, 23 909, nr 114c, biz. 2.
230. Nadere memone van antwoord, Eersie Kamer 1995-1996, 23 909, nr 114d, Mz. 3.



154 HOOFDSTUK 6

Kooijman, dat dc vordering met terugwerkende kracht in het leven wordt geroe-
pen,"' mag juist zijn, maar slechts wat betreft de aanvang van de verjarings-
termijn van rwintig jaar, die in artikel 3:309 BW is neergelegd. De termijn van
vijf jaar, waarbinnen de schuldeiser actie moet ondernemen begint immers pas te
lopen vanaf het moment dat de schuldeiser bekend is met zowel het bestaan van
de vordering als de persoon van de schuldenaar. Om bekend te kunnen zijn met
Ae/ Aey/aan van de vordering is natuurlijk wel vereist, «far er een vordering is.
Dcze ontstaat door de intrekking.*" De Stelling van Kooijman (en de bewinds-
lieden) dat het uitvoeringsorgaan geacht moet worden bekend te zijn met de
vordering zodra het op de hoogte raakt van feiten en omstandigheden die aanlei-
ding geven tot aantasting van de toekenning, is dan ook onjuist.'"

Er zijn nog andere argumenten om artikel 3:309 BW niet van toepassing te
achten. Zo is een verjaringstermijn van twintig jaar in het socialezekerheidsrecht
ongewenst lang. Volgens de memorie van toelichting op de WBM was de oude
rcgcling, waarbij ccn verjaringstermijn van vijf of twee jaar gold, te zien als een
bijzondcrc rcgeling ten opzichte van de verjaringsbepalingen uit het (oude) BW.
Bij de totstandkoming van die bijzondere regeling was bewust afgeweken van die
verjaringsbepalingen omdat een verjaringstermijn van dertig jaar waarbinnen dan
wel waarover kon worden teruggevorderd niet wenselijk werd geacht in het
socialezekerheidsrecht. Nu in het (huidige) BW de verjaringstermijn volgens de
minister en staatssecretaris van SZW aanzienlijk is bekort, zien zij aanleiding aan
te sluiten bij die termijn."* De toepasselijkheid van artikel 3:309 BW betekent
echter in tweeörlei opzicht een forse verruiming ten opzichte van de oude rege-
ling. In de eerste plaats is de termijn waarbinnen tot terugvordering mag (moet)
worden overgegaan, niet langer beperkt tot vijf (of twee) jaar na de betaalbaarstel-
ling, maar moet het bestuursorgaan actie ondernemen binnen vijf jaar nadat het
bekend is geworden met het bestaan van de vordering en de persoon van de
ontvanger. Het is dus mogelijk dat het bestuursorgaan pas enkele jaren na de
betaalbaarstelling bekend wordt met het feit dat te veel is betaald en vervolgens
de toekenningsbeschikking intrekt. Op dat moment gaat de vijfjarentermijn van
artikel 3:309 BW pas lopen. In de tweede plaats is de termijn waarover kan
worden teruggevorderd, niet langer beperkt tot de vijf (dan wel twee) jaar vooraf-
gaande aan de eerste, ondubbelzinnige terugvorderingshandeling, maar verjaart de
vordering pas twintig jaar na haar ontstaan. Dat betekent, dat alles wat gedurende
twintig jaar voor het moment dat daadwerkelijk wordt teruggevorderd, onverschul-

231. Kooijman (1997), biz. 17, noot.M.
232. Zie 1.5.2 en de daar vermelde literatuur. " "
233. Overigens gaat de Afdeling bestuursrechtspraak nog vertier Volgens haar ontstaat zelfs door de

intrekkingsbeschikking geen rechtsvordenng. Hiertoe is vereist dat eerst een terugvorderingsbe-
sluit wordt genomen: 'Zo een beslissing, die strekt tot voldoemng aan de bestuursrechtelijke
voorwaarden voor een rechtmarige terugvordering. o/xfaf naar Aef tejfuurjrecA/ een tefa/ingi-
mp/ic*«mj} onufcKH. is gericht op publiekrcchtelijk rechtsgevolg", ABRvS 21 Oktober 1996, AB
19%, 496. m.nt. NV, JB 1996, 232, m.nt. HJS (Nanne). Mijn cursivering.

234. Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr. 3, biz. 29-30.
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digd is betaald, kan worden teraggevorderd. Waar dus eerst kon worden teruggc-
vorderd over maximaal vijf dan wel twee jaar, is dit nu maximaal rwintig jaar
geworden. Volgens de memorie van toelichting is een dergelijke lange verja-
ringstermijn gewenst nu het, mede door het feit dat de methoden om te frauderen
steeds vernuftiger worden, kan voorkomen dat het uitvoeringsorgaan pas na veel
längere tijd dan vijf jaar op de hoogte komt van het bestaan van het feit dat ten
onrechte of te veel is betaald. Fraude mag immers niet lonend zijn."' Naar mijn
mening is de regeling doorgeschoten. Er zal immers niet altijd sprake zijn van
fraude, terwijl de regeling daar wel van lijkt uit te gaan. De betrokkene kan ook
onopzettelijk onjuiste inlichtingen geven of onopzettelijk bepaalde inlichtingen
niet geven of er kan sprake zijn van een administratieve vergissing, waarvan de
betrokkene niet eens kon weten dat deze was gemaakt. In die gevallen is, mcde
gelet op het feit dat de sociale zekerheid vaak als laatste vangnet fungeert, een
mogelijke terugvorderingstermijn van rwintig jaar onaanvaardbaar.

Daamaast is de termijn van vijf jaar, waarbinnen het bestuursorgaan actie
moet ondernemen nadat het met het bestaan van de vordenng en de persoon van
de ontvanger is bekend geworden, in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Van
het bestuursorgaan mag immers worden verwacht dat het alert reageert op
gebleken onregelmatigheden. Dit uitgangspunt is door dc Ccnfrale Raad van
Beroep dan ook neergelegd in de zogenaamde 'zesmaandenjurisprudentie'."*
Slechts bij opzet aan de kant van betrokkene kan dat anders zijn. De vijfjaren-
termijn zal dan ook regelmatig in strijd hiermee zijn. In ecrste instantie was dit
ook de opvatting van het Lisv. In zijn Besluit herziening en intrekking uitkeringen
uit 1997"' gaf het uitdrukkelijk aan dat het uitvoeringsorgaan de zesmaanden-
jurisprudentie diende toe te passen: in de gevallen waarin het uitvoeringsorgaan op
de hoogte was van het feit dat ten onrechte een uitkering werd verstrekt en daar
niet adequaat op reageerde, diende de op de intrekkingsbeslissing volgende terug-
en invordering te worden beperkt tot zes maanden nadat het het uitvoeringsorgaan
duidelijk was dat er redenen waren om de beslissing in te trekken. Deze passage is
echter een aantal maanden later vervallen."' In de Beleidsregels terug- en
invordering uit 1998 en 1999"' gaf het Lisv vervolgens uitdrukkelijk aan dat de
in de jurisprudence ontwikkelde zesmaandentcrmijn vervalt. Zoals gezegd is dit
mijns inziens in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.*** De Centrale Raad
heeft inmiddels echter anders geoordeeld. De zesmaandenjurisprudentie heeft zieh
ontwikkeld 'in het kader van de rechterlijke toetsing van de wijze waarop

235. Tweede Kamer 1994-1995, 23 909, nr. 3. biz. 30.
236. Zie 6.4.4 4. •'->''
237. Besluit herzienmg en intrekking uitkeringen, 4 december 1997, Stcrt. 245.
238. Besluit tot wijzigmg van het Besluit herziening en intrekking uiUceringen, 22 april 1998, Stcrt

89
239. Beleidsregel tcrug- en invordering, 22 april 1998, Stcrt 90, vervangen door Beleidsregel terug-

en invordering, 31 maart 1999, Stcrt 75.
240. Anders Rb Maastricht 14 maart 2000. USZ 2000, 138. tant E.EV. Leno«. Vgl. Rb. Groningen

4 augustus 2000, MBW 2000, 143, G«t 7133, 13, rant WdB
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bcstuursorganen tot 1 augustus 1996 van de discretionaire bevoegdheid tot
tcrugvordcring gebruik maakten'. Nu momcnteel geen sprake meer is van een
discretionaire bevoegdheid, maar van een verplichting tot terugvordering, is de
grondslag voor de toepasselijkheid van die jurisprudentie komen te vervallen,
aldus de Raad."'

Dit alles zal naar mijn mening ertoe (moeten) leiden dat ook de socialezeker-
heidsrechter zal oordelen dat de aard van de betrokken rechtsverhouding zieh ver-
zet tegen toepassing van de verjaringstermijn van artikel 3:309 BW. Als dit
inderdaad gebeurt, zal het gevolg zijn dat de rechter - en dit is in hoogste instantie
de Centrale Raad van Beroep - de constructie zoals toegepast door de Centrale
Raad van Beroep als ambtenarenrechter zal ovememen. Dit betekent dat de
terugvorderingstermijn dient te worden begrensd door het rechtszekerheidsbegin-
sel. Voor de hand ligt dan ook dat de terugvorderingstermijnen, zoals die golden
voor de inwerkingtreding van de WBM, zullen worden toegepast. Deze moeten
immers worden gezten als een uitwerking van dit beginsel."*

Andere schnjvers komen via een andere, minder principiele, weg ook tot de
conclusie dat de verjaringsbepalingen uit het BW met onverkort zullen worden
toegepast. De 'dringende redenen'-clausulezou de nieuwe wet namelijk weer een
eindje in 'oude' nchting buigen.*'"

• ; . . . • - : - , • , . ' n * ; " ^ r - , • • ^ : - , < • - - • • • . " > : • • • ' . • .

6.5.5 / /rf omz«//«H van aV feru£voraW/iigsfre7Mrf/flge;i via aV re;e//ffg van
<n A

Mocht een bestuursorgaan door gebruik te maken van de privaatrechtelijke weg de
specifieke terugvorderingsbepalingen in de betrokken wet omzeilen? In 1930 had
de Hoge Raad uitdrukkelijk overwogen, dat artikel 1395 BW (oud) ook van toe-
passing was op betalingen van publiekrechtelijke aard, 'voorzooveel niet uit de
wet het tegendeel volgt'.*" Kende de betrokken socialezekerheidswet een (uit-
puttend bedoelde) regeling met betrekking tot terugvordering, dan kon deze rege-
ling niet worden omzeild door gebruik te maken van artikel 1395 BW (oud)."'

Een aantal voorbeelden hiervan biedt de junsprudentie met betrekking tot
terugvordering van uitkeringen op grond van de Wet Werkloosheidsvoorziening
(WWV)."* De WWV vormde een soort 'overbruggings'-uitkering voor wcrklo-

241. CRvB 25 September 2001, USZ 2001. 299, m.nt. Red.
242. Zie 6.4.4.4.
243. Bijvoorbeeld Verheij (1997), biz. 76.
244. HR 14 novembcr 1930, NJ 1931, 222, m.nt EMM. Zie 6.3.3.
245. Vgl. Simon (1993), biz. 198.
246. Wet van 10 deeember 1964, houdende regelen inzake ovcrheidsuitkeringen aan werkloze

werknemers (Wet Werkloosheidsvoorziening), Stb. 485. In artikel 3 lnvoenngswet Stelselherzie-
ning Socialc Zekerheid, Stb. 1986, 567, is bepaald dat vanaf 1 januan 1987 geen nieuw recht op

v een uitkering op grond van die wet kon ontstaan, aangezien de op die datum in werking getreden
herziene WW de functie van de WWV ovemam. Reeds voor die datum ontstane rechten bleven

, bestaan l)u bctekendc dat net aantal mensen dat een uitkering op grond van de WWV genool
langzaam maar zeker teruglicp, aangezien het recht op een WWV-uilkcnng aan een in de wet
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ze werknemers die geen recht (meer) hadden op een WW-uitkering. Alvorens deze
werknemers terugvielen op een (meestal veel lagere) bijstandsuitkering hadden zij
gedurende een bepaalde tijd recht op een uitkering ingevolge de WWV, die lager
was dan een WW-uitkering, maar over het algemeen hoger dan een bijstandsuitke-
nng. Uitkerende instantie was de gemeente waar de werknemer zijn woonplaats
had. De WWV kende geen regels met betrekking tot terugvordering. Wei kon ccn
beslissing tot toekenning van een uitkering worden ingetrokken^ als door
toedoen van de betrokkene ten onrechte of tot een te hoog bedrag een uitkering
was toegekend, of als de intrekking haar grond vond in het feit dat de betrokkene
na de toekenning van de uitkering over dezelfde periode bepaalde inkomsten had
genoten (artikel 27 lid 1 WWV). Andere intrekkingsgronden kende de WWV niet.
Vond intrekking plaats, dan kon de betrokkene hiertegen bezwaar maken bij het
gemeentebestuur (artikel 31 WWV). Tegen de beslissing op het bezwaarschnft
kon betrokkene beroep insteilen bij de Raad van Beroep, met eventueel hoger
bcroep bij de Centrale Raad van Beroep (artikel 34 WWV).

Nu de WWV geen terugvorderingsbepalingen kende, moest de gemeente die
ten onrechte een uitkering had betaald, naar de burgerlijke rechter om via een
actie uit onverschuldigde betaling deze uitkering terug te vorderen."* Hicrbij is
een aantal malen geprobeerd de intrekkingsbepalingen van de WWV te omzeilcn.
Zo ook in het geval van C, die een WWV-uitkering ontving van de gemeente
Wieringen. C. ontving deze uitkering deels ten onrechte, nu hij tevens een WAO-
uitkering kreeg die verrekend diende te worden met de WWV-uitkcring. C. had
dit medegedeeld aan de gemeente. Door een administrative fout vond geen
verrekening plaats. C. vermeldde niet op het inkomstenformulier dat hij nog
inkomsten uit arbeid, de WAO-uitkering, had. De gemeente ontdekte de fout en
deelde aan C. mee dat het te veel betaalde werd teruggevorderd en zij verzocht
hem dit over te maken. C. voldeed hier niet aan. De gemeente begon vervolgeru
een procedure voor de rechtbank, welke de vordering uit onverschuldigde betaling
toewees. C. ging in hoger beroep. Hier stelde hij onder meer dat de gemeente niet
onverschuldigd had betaald, nu vaststond dat de gemeente de toekenningsbeslis-
sing niet had ingetrokken met toepassing van artikel 27 WWV. Uit het stelsel van
de WWV volgde dat de gemeente deze stap niet had mögen overslaan. C. stelde
voorts dat hij hierdoor werd beroofd van de mogelijkheid beroep in te stellen bij
de administratieve rechter. Het beroep werd verworpen. Volgens het Hof Amster-
dam hoefde geen wijziging plaats te hebben wanneer op de op zichzelf ongewij-
zigde uitkering alsnog een korting werd toegepast die - onberwist - had moeten
worden toegepast, hetgeen ten onrechte was verzuimd. In dat geval stond geen

bepaalde maximum-tcrmijn was gebonden.
247. De WWV sprak van in het nadeel van belanghebbende met terugwerkende kracht wijzigen.
248. Als het bestuursorgaan een beslissing had genotnen de toekennmgsbeslissing m te trekken en de

te veel betaalde WWV-uitkermg terug te vorderen op grond van artikel 1395 BW (oud), dan kon
de betrokkene tegen dat laatste deel van de beslissing geen beroep tnstellen bij de socialezeker-
heidsrechler. Deze is 'ten aanzien van die lerugvordenng met de tot oordelen bevoegde rechter',
aldus RvB Roermond 13 September 1989. JSV 1990. 1.
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rcchtsrcgcl eraan in de weg terugbetaling te vorderen zonder voorafgaande
intrekking. Wei diende in dat geval de burgerlijke rechter de beslissing tot
terugvordering te beoordelen.^' Tegcn dit arrest werd geen cassatie ingesteld.

Drie maanden later overwoog de Rechtbank 's-Hertogenbosch daarentegen in
een ander geval dat nu de WWV-uitkcring kennelijk was verstrekt op grond van
een toekcnningsbeslissing en nu noch gesteld noch gebleken was dat die beslissing
was ingetrokken, er geen sprake kon zijn van onverschuldigde betaling. De vorde-
ring van dc gemeente diende dan ook op die grond te worden afgewezen.^

Dit was ook de opvatting van de Hoge Raad, zo bleek uit een arrest uit 1985
waarin cassatie was ingesteld tegen een arrest van het Hof Amsterdam, dat een
soortgclijke uitspraak had gedaan als in de hiervoor besproken zaak van C. tegen
de gemeente Wieringen. P. kreeg van de gemeente Amsterdam een WWV-uitke-
ring, terwijl hij reeds een AAW/WAO-uitkering genoot, hetgeen hij had meege-
deeld. Tcvens vermeldde hij deze uitkering op de weekbriefjes die hij moest mle-
vcrcn. Desalniettemin werd gedurende meer dan een jaar bij de berekening van de
uitkering geen rekening gehouden met de AAW/WAO-uitkering, zodat P. een
ongekorte uitkering genoot. Toen de gemeente hier achter kwam, besloot zij het
naar haar oordeel te veel betaalde in te houden op de uitkering van P. Een
beschikking tot wijziging van de toegekende uitkering werd door het gemeentebe-
sruur niet genomen. P. vorderde vervolgens in kort geding dat aan de gemeente
wcrd verboden meer op zijn WWV-uitkering in te houden dan hij ontving aan
AAW/WAO-uitkering, dus dat de gemeente de in het verleden ten onrechte niet
verrekende AAW/WAO-uitkering niet meer op de lopende WWV-uitkering mocht
inhouden. De president wees de vordering toe. Het hof weigerde de gevraagde
voorziening alsnog: een deel van de uitkering was onverschuldigd betaald en kon
dus worden verrekend. De Hoge Raad casseerde; er was niet onverschuldigd be-
taald nu de uitkeringen waren gedaan overeenkomstig de toekenningsbeslissing. In
dat geval betaalt de gemeente 'ter voldoening aan de in de beslissing vastgestelde
aanspraak op een uitkering'."' Dit strookte volgens de Hoge Raad ook met
artikel 27 lid 1, waarin een aantal limitatieve gronden was opgenomen voor
inrrekking. Als ten onrechte was verzuimd rekening te houden met genoten
inkomsten of uitkeringen, kon de toekenningsbeslissing worden ingetrokken op
grond van artikel 27 lid 1 onder b.*" Verder zou de bevoegdheid tot terugvor-
dering zonder voorafgaande intrekking tot het onwenselijke gevolg leiden dat de
burgerlijke rechter zou moeten oordelen over de vaststelling van de WWV-uitke-
ring, waaromtrent nu juist de socialeverzekeringsrechter bevoegd was. In zijn
notcn stelde Riphagen dat met dit arrest het toepassingsgebied van artikel 1395
BW (oud) binnen de sociale zekerheid vrij ver was teruggedrongen.

249 Hof Amsterdam 23 februari 1984, RSV 1984, 160, m.nL J. Riphagen.
250 Rb VHcrtogenbosch 1 jum 1984, Jurisprudence WWV/WSW 1986, 36.
251. HR 11 januari 1985, AB 1986. 416, m.nL J. Riphagen, RSV 1985, 112, m.nt J. Riphagen.
252. Het ging dan namehjk om een wijziging die haar grond vond in de omstandigheid dat de

betrokkene inkomsten had »Is bedoeld in artikel 17, die niet in mmdenng waren gebracht
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Ook de administratieve rechter volgde deze lijn. Zo moest de Centrale Raad van
Beroep in 1986 oordelen over een geval, waarin aan K. (in 1969) twee maal een
volledig ongehuwden-ouderdomspensioen ingevolge de AOW was toegekend. Na-
dat dit bekend was geworden besloot de SVB het volledige ten onrechte betaalde
bedrag over de periode 1969-1982 terug te vorderen op grond van artikel 1395
BW (oud). K. vroeg vervolgens ter zake van de terugvordering om een voor
beroep vatbare beshssing, maar werd in dit verzoek niet-ontvankelijk verklaard.
Zij ging hiertegen in beroep bij de Raad van Beroep. De SVB stelde dat al
hetgeen meer was betaaid dan hetgeen aan K. was voldaan uit hoofde van haar
aanspraak op (een) ouderdomspensioen, niet kon worden beschouwd als ouder-
domspensioen ingevolge de AOW. Nu het niet het rechtskarakter had van ouder-
domspensioen, viel het niet onder de bijzondere terugvorderingsbepaling van de
AOW en waren op de terugvordering de bepalingen van het gemene recht van
toepassing. Er was dan ook geen sprake van een beslissing ingevolge de AOW,
waartegen bezwaar en beroep openstond. De Raad van Beroep was daarentegen
van mening dat er wel sprake was van een beslissing tot toekenning van ouder-
domspensioen krachtens de AOW. Weliswaar was de Raad van Arbeid, die de
(tweede) uitkehng had toegekend, daartoe onbevoegd, maar dit betekende niet dat
die toekenning nietig was. Evenmin betekende dit dat aan de beslissing het
rechtskarakter van een beslissing tot toekenning kon worden ontnomen. De
betalingen die op grond van de toekenningsbeslissing waren gedaan, moesten dan
ook worden beschouwd als betalingen ten titel van ouderdomspensioen. De terug-
vorderingsbeslissing had dan ook in een voor beroep vatbare vorm moeten worden
afgegeven, zodat K. ten onrechte niet-ontvankelijk was verklaard in haar vcrzock.
Ook de Centrale Raad van Beroep kwam tot de slotsom dat op de terugvordering
van het 'tweede' AOW-pensioen de regeis uit de AOW van toepassing waren. De
Centrale Raad ging echter verder dan de Raad van Beroep. Het maakte volgens
hem zelfs niet uit of overeenkomstig een (onjuist) toekenningsbesluit was uitbe-
taald of dat de fout was gelegen in de uitbetaling zelf, waarbij dus niet conform
de (correcte) toekenningsbeslissing werd betaaid. In beide gevallen moesten de
publiekrechtelijke terugvorderingsbepalingen worden gevolgd."' Verschil was
dat in het eerste geval de onjuiste toekenningsbeslissing eerst moest worden
gecorrigeerd, moest worden ingetrokken dus. In het tweede geval was de toeken-
ningsbeslissing correct, intrekking was dan niet aan de orde.*"

De conclusie luidt dan ook dat de weg van artikel 1395 BW (oud), nu 6:203
BW, niet mag worden bewandeld door de uitkerende instantie, als aan deze
instantie wettelijke terugvorderingsbepalingen ten dienste slaan. De publiekrechte-
lijke terugvorderingsbepalingen gelden als lex specialis ten opzichte van de
algemene regeling dat hetgeen onverschuldigd is betaaid, kan worden teruggevor-
derd. Ook als men vindt dat de overheid in beginsel gebruik mag maken van het
pnvaatrecht, is deze uitkomst terecht: het gebruik van de privaatrechtelijke weg

253. CRvB 7 apnl 1986, RSV 1986, 207.
254. Zie hierover venter 6.5.5.
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vormt een onaanvaardbare doorkruising van dc publiekrechtelijke regeling."*

van een feemfe in a*e feru£V0raer(ng56e/>a/fngen mrf 6«Au/^ van
van o/tversc/iM/dVgife 6e/a7/n£ in Aef B ^ ,.» b «' ' s« eh

Een situatic die van het hiervoor beschreven geval tnoet worden onderscheiden, is
die waarin de wettelijke regeling geen regeling kende met betrekking tot terugvor-
dering, dan wel een rcgeling die hiaten bevatte."* De betrokken wet gaf in dat
geval geen expliciet antwoord op de vraag of mocht worden temggevorderd. Het
bestuursorgaan kon zieh in die gevallen in ieder geval niet beroepen op een
publiekrechtelijke terugvorderingsregeling. Deze situatie deed zieh bijvoorbeeld
oorspronkelijk voor bij de Kinderbijslagwet 1939."'

Sinds de inwerkingtreding van de Wet tegengaan oneigenlijk gebruik in 1978
kenden alle socialeverzekeringswetten uitputtende bepalingen met betrekking tot
terugvordering."' Andere socialezekerheidswetten bevatten nog wel hiaten op
dat gebied. Dan bleef de vraag relevant of te veel betaalde uitkeringen via de weg
van artikel 1395 BW (oud) konden worden temggevorderd. In de vorige paragraaf
is reeds de WWV aan de orde geweest. Deze regeling kende geen terugvorde-
ringsbepalingen, maar te veel betaalde uitkeringen konden worden temggevorderd
met behulp van artikel 1395 BW (oud), althans als die uitkering onverschuldigd
was betaald, als er dus geen rechtsgrond (meer) was voor de betaling.

Een andere regeling die hiaten bevatte in de temgvorderingsbepalingen was
de ABW, die immers voor 1992 niet de bepaling kende dat door een administra-
tieve vergissing ten onrechte betaalde bijstand kon worden temggevorderd."'
Had de gemeente in dat geval conform de foutieve toekenningsbeslissing betaald,
dan diende zij deze toekenningsbeslissing in te rrekken, gevolgd door een actie uit
onverschuldigde betaling. Was het echter betrokkene niet duidelijk dat een
administratieve vergissing was begaan en kon hem dit redelijkerwijs ook niet
duidelijk zijn, dan was intrekking in strijd met het vertrouwensbeginsel."°

In 1984 moest de kantonrechter in Utrecht oordelen over een terugvordering
door een gemeente van een onverschuldigd betaald bedrag."' Door een 'compu-
terfout' was te veel vakantiegeld uitbetaald aan B. De gemeente stelde zieh op het

255. Zie 5.2.5. Hetzelfde uitgangspunt zou overigens gclden bij hantering van de (klassieke) gemene
rechtsleer, nu in een publiekrechtelijke regeling een uitzondering op het gemene recht is
neergelegd, zie 5.2.1.

256. Als gezegd in 6.5.1 zal deze situatie zieh na de inwerkingtreding van de WBM niet (snel) meer
voordoen.

257. Zie 6 3 3 Aldaar is ook de uitspraak van de CRvB 14 december 1950, AB I9S1, 257 aan de
orde gekomen met betrekking tot de vraag of in dat geval kon worden teruggevorderd met
behulp van artikel 1395 BW (oud).

258. Althans waar het terugvordering van de uitkeringsgerechtigde zelf betrof, waarbij conform de
toekenningsbeschikking was betaald.

259 Zie 6 2.3
260. KB 29 november 1979. AB 1980, 177, rant V.d. N., rie 6.2.3.
261. Kir. Utrecht 20 november 1984, JABW 1986, 4.
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standpunt dat geen sprake was van te veel betaalde bijstand. B. daarentegen
voerde aan dat hij een bijstandsuitkering ontving ingevolge een beschikking van B
en W. Het bcdrag was hem dan ook uit hoofde van die beschikking betaald. De
kantonrechter overwoog dat indien door een administratieve vergissing te veel was
uitbetaald, van geval tot geval moest worden bekeken of sprake was van bijstands-
verlening dan wel van onverschuldigde betaling. In het eerste geval moest de
'verhaalsprocedure' worden toegepast, in het tweede geval kon een 'contradictoire
procedure' worden ingesteld. Volgens de rechter was in casu geen sprake van
bijstandsverlening maar van onverschuldigde betaling nu de vergissing onmiddel-
lijk was ontdekt en reeds de dag nadat de foutieve berekening aan B. was
verzonden een brief was verstuurd dat het eerdcr vermelde bedrag onjuist was en
dat spoedig het juiste bedrag zou worden medegedeeld. Ongevecr een jaar later
bevestigde hetzelfde kantongerecht deze uitspraak in een overweging ten overvloe-
de.*" In beide gevallen was het de kantonrechter die als burgerlijke rechter
oordeelde, niet de kantonrechter als administratieve rechter in bijstandszaken.

Naar mijn mening had in deze gevallen de administratieve weg, zoals
aangegeven door het koninklijk besluit van 29 november 1979, moeten worden
gevolgd. Uit het feit dat aan B. een brief werd gestuurd waann stond dat het aan
hem vermelde bedrag onjuist was en dat spoedig het juiste bedrag zou worden
medegedeeld, leid ik af dat de na deze brief gedane bctalingcn berustten op de
nog niet gecorrigeerde toekenningsbeslissing. Doordat de gemeente de vergissing
reeds voor de uitbetaling mededeelde, kon bij B. niet het vertrouwen zijn gewekt
dat hij het geld mocht behouden. Intrekking was in dat geval dan ook geen pro-
bleem. De situatie dat de mededeling dat een fout was gemaakt als correctie-
beschikking moest worden gezien, zodat meer was betaald dan waarop de
betrokkene recht had, zal hiema worden behandeld.

Ook met betrekking tot de AAW deed zieh een geval voor, waarvoor de
wettelijke regeling zelf geen oplossing bood. Betrokkene had op grond van die
wet een voorziening gekregen omdat hij gedurende een bepaalde tijd was tewerk-
gesteld in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. Nadat die tewerkstel-
ling was beeindigd, had ook uitbetaling van de voorziening moeten worden bcöin-
digd, maar dit was niet gebeurd. Pas enige tijd later kreeg de betrokkene een brief
dat de voorziening met terugwerkende kracht werd beeindigd en wcrd hem ver-
zocht het te veel betaalde terug te betalen. De Raad van Beroep verklaarde het
bcroep tegen de beeindiging met terugwerkende kracht ongegrond. Het beroep te-
gen het verzoek om terugvordering werd niet-ontvankelijk vcrklaard. De Centrale
Raad van Beroep bevestigde deze uitspraak. Vervolgens decide de uitkerende in-
stantie mee dat het te veel betaalde zou worden verrekend met de lopende uitke-
ring. Betrokkene vorderde vervolgens in kort geding voor de president van de
rechtbank dat het het uitkeringsorgaan zou worden verboden het teruggevorderde
bedrag te verrekenen. Van belang is de primaire grondslag van de vordering: inge-
volge de AAW was de uitkerende instantie niet bevoegd tot terugvordering van

262 Ktr Utrecht 13 december 1985, JABW 1986, 147.
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voorzicningcn. Er bestond dus geen terugbetalingsverplichting zodat betrokkene
niets vcrschuldigd was. De president verstond deze vordenng aldus dat betrokkene
stclde dat de genoten voorzieningen niet konden worden aangemerkt als onver-
schuldigd betaald in de zin van art ike 1 1395 BW (oud), daar de AAW een uitput-
tendc en exclusieve terugvordenngsregeling bevatte. Artikel 48 AAW, de terug-
vorderingsbepaling, gaf slechts een regeling met betrekking tot terugvordering van
uitkeringen, en niet van voorzieningen, zodat volgens betrokkene de wetgever er
kennelijk voor had gekozen een dergelijke terugvordering uit te sluiten. Het feit
dat de AAW geen regeling voor terugvordering van voorzieningen kende, was
kennelijk ook de reden dat de Raad van Beroep betrokkene niet-ontvankelijk
verklaarde in zijn beroep tegen het verzoek om terugbetaling. Hij had namelijk
overwogen dat de vraag in hoeverre een bevoegdheid bestond om op grond van
artikcl 1395 BW (oud) tot terugvordering over te gaan, niet door hem kon worden
beoordeeld. Wcl overwoog hij dat het hem ongenjmd voorkwam dat de AAW
precieze - beperkte - rcgels kende met betrekking tot terugvordering van uitkerin-
gen, terwijl het ontbreken van een dergelijke regeling met betrekking tot voorzie-
ningen tot een veel ruimere terugvorderingsbevoegdheid op grond van het BW

De president concludeerde dat niet mocht worden aangenomen dat ten
onrechte uttbetaalde voorzieningen nimmer konden worden teruggevorderd. Hij
zag twee denkbare oplossingen: analoge toepassing van de bepalingen betreffende
terugvordering van uitkeringen dan wel teruggrijpen naar de algemene terugvorde-
ringsmogelijkheid volgens burgerlijk recht. In beide gevallen faalde de primaire
grondslag. De president koos - ongemotiveerd - voor de laatste optie,*" een
naar mijn mening minder juiste keuze, nu analoge toepassing van de bepalingen
van de AAW de betrokkene een betere rechtsbescherming zou hebben geboden.
Volgens annotator Kooijman lijkt artikel 1395 BW (oud) op het eerste gezicht
ruimere (terugvorderings)mogelijkheden te bieden dan artikel 48 AAW, maar dit
was volgens hem grotendeels schijn nu aan de terugvordering een intrekkingsbe-
slissing moest voorafgaan, die kon worden getoetst door de administratieve
rechter. Het enkele feit dat de ruimere mogelijkheid die artikel 1395 BW (oud)
bood, grofe«<fee/.y schijn was, lijkt mij echter al voldoende reden om in die
gevallen de bepalingen uit de AAW analoog toe te passen. Zo kenden die bepalin-
gen onder meer niet de mogelijkheid wettelijke rente te vorderen, terwijl voorts
uit de jurisprudence blijkt dat bij een beroep tegen een terugvorderingsbeslissing
andere aspecten een rol speien bij de vraag of deze beslissing in stand kan blijven
dan bij een beroep tegen een intrekkingsbeslissing. Te denken valt bijvoorbeeld
t in de zogenaamde zesmaandentermijn.*"

aft Een soortgelijk geval deed zieh enkele jaren later weer voor, zij het dat
degene aan wie de voorziening was toegekend, was overleden. Vervolgens werd
de voorziening nog enkele jaren uitbetaald aan de weduwe. De beslissing tot

263. Pres. Rb. "s-Gravenhage 30 Oktober 1987, RSV 1988, 153, m.nt J. Kootjnwn.
264. Zk hwrovcr 6.4.4.4.
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tockcnning werd ingetrokken, zodat voor de (burgcrlijke) rechter vaststond dat
onverschuldigd was betaald. Nu de AAW geen regeling met betrekking tot
terugvordenng van voorzieningen kende, kon de terugvordenng enkel op artikel
1395 BW (oud) berusten, aldus de rechter.-"

De burgerlijke rechter was dus geneigd om in de gevallen waarin de publiek-
rechtelijke regeling een leemte bevatte, waardoor deze regeling geen direct ant-
woord gaf op de vraag of het te veel betaalde kon worden teruggevorderd, artikel
1395 BW (oud) toepasselijk te achten. De bestuursrechter leek voorzichtiger. Wel-
iswaar oordeelde bijvoorbeeld de Kroon ook dat door een administratieve vergis-
sing te veel of ten onrechte betaalde bijstand moest worden teruggevorderd via
een actie uit onverschuldigde betaling, maar indien conform de toekcnningsbcslis-
sing was betaald moest deze actie wel zijn voorafgegaan door intrekking van de
toekenningsbeslissing. Deze intrekking kon vervolgens wel door de bestuursrechter
worden beoordeeld. De Centrale Raad van Beroep paste in deze gevallen het alge-
mene rechtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden terugge-
vorderd, toe. Deze laatste weg heeft mijn voorkeur, nu in dat geval rechtstreeks
ten volle rekening kan worden gehouden met de speeifieke omstandigheden van
het geval, waarmee de regeling zoals neergelegd in artikel 1395 BW (oud) naar
zijn aard geen rekening houden kan, zodat in dat geval deze omstandigheden via
allerlei omwegen meegenomen moeten worden. Bovendien biedt de weg van de
Centrale Raad van Beroep de mogelijkheid dat de administratieve rechter over
deze terugvordenng kan oordelen. Hierop zal ik in hoofdstuk 12 terugkomen.

d.5.5 Z)e fito/ van 6efa//fi£ e/i de /weda/ti^ne/a* van d i onrva/i^er

In de derde te behandelen situatie kent de betrokken regeling weliswaar terugvor-
deringsbepalingen, maar staat ter discussie of die bepalingen van toepassing zijn,
omdat het bestuursorgaan meer heeft betaald dan waarop betrokkene op grond van
de toekenningsbeslissing recht had of omdat het bestuursorgaan aan een ander dan
de (rechtstreeks) betrokkene heeft uitbetaald. In het eerste geval speelt de titel van
de betaling een rol, in het tweede de hoedanigheid van de ontvanger. Ik zal deze
beide aspecten in deze volgorde afzonderlijk behandelen. Hierbij moet overigens
worden bedacht dat in bepaalde gevallen de conclusie kan zijn dat zowel de titel
van betaling 'in het geding' is als de vraag of er een leemte is in de terugvorde-
nngsbepahngen. De vorige en deze paragraaf kunnen elkaar dus deels overlappen.

6-5.5.7 £>e rite/ van fce/a/zng
De vraag of de weg van de onverschuldigde betaling ex artikel 1395 BW (oud) -
nu 6:203 BW - mocht worden gevolgd of dat het bestuursorgaan de bestuursrech-
telijke weg moest volgen als het meer uitbetaalde dan waarop de betrokkene op
grond van de correcte toekenningsbeslissing recht had, heeft voor de nodige recht-
spraak gezorgd. Uit deze rechtspraak kan geen eenduidige lijn worden gehaald.

263 Rb Roemund 9 juni 1988, NJ 1989, 524
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Zo moest dc Raad van Beroep Rotterdam in 1984 oordeien over een geval waarin
ecn gcmcente, die een WWV-uitkering verstrekte aan betrokkene, een aantal
malen ten onrechte meer had uitgekeerd dan waarop de betrokkene op grond van
de toekenningsbeslissing recht had. De gemeente vorderde dit te veel betaalde
terug op grond van artikel 27 lid 1 WWV/" Betrokkene tekende hiertegen be-
zwaar aan, maar het bezwaarschrift werd ongegrond verklaard. In de beslissing op
het bezwaar werd ondcr mcer overwogen dat sprake was van toedoen als bedoeld
in artikel 27 lid 1 WWV. Het hiertegen ingestelde beroep werd niet-ontvankelijk
verklaard, waama hij tegen deze beschikking verzet aantekende. Vervolgens stelde
B en W zieh op het standpunt dat geen sprake was van toepassing van artikel 27
WWV, maar van een vordering wegens onverschuldigde betaling ex artikel 1495
(bedoeld werd: artikel 1395) BW (oud). De Raad van Beroep overwoog dat geen
sprake kon zijn van (toepassing van) artikel 27 WWV, nu de beslissing tot toeken-
ning van de uitkcring geen wijziging had ondergaan; er was slechts sprake van
een onverschuldigde betaling bovenop de uitkering krachtens de WWV."'
Betrokkene werd wederom niet-ontvankelijk verklaard. Bij deze uitspraak moet de
kanttekening worden geplaatst, dat het hier een geschil betrof over een WWV-
uitkcring. Zoals in 6.5.3 beschreven kende de WWV slechts een regeling met
betrckking tot intrekking en niet met betrekking tot terugvordenng. Intrekking was
niet aan de orde, nu de toekenningsbeslissing correct was.

De opvatting van de Centrale Raad van Beroep is hiervoor al aan de orde ge-
weest."" In zijn uitspraak van 7 april 1986, betreffende de dubbele toekenning
en uitbetaling van een AOW-pensioen, had hij overwogen dat de terugvorderings-
bepalingen uit de AOW moesten worden toegepast, ook als (anders dan in casu)
sprake was van een fout bij de uitbetaling, waardoor die uitbetaling meer beliep
dan waarop naar de regeis van de AOW (en de toekenningsbeslissing) aanspraak
kon worden gemaakt. In dat geval hoefde slechts ten aanzien van de toekennings-
beslissing tevoren niets te geschieden. Wel moest sprake zijn van een betaling ten
titel van AOW-pensioen. Daarvan was volgens de Centrale Raad sprake nu er
twee toekenningsbeslissingen waren genomen, op grond waarvan werd uitbetaald.
De 'tweedc' betalingen, waarop betrokkene uiteraard geen aanspraak had, waren
gedaan ten titel van ouderdomspensioen in de zin van de AOW en dienden dus
ook te worden aangemerkt als ouderdomspensioen in de zin van die wet."'

De 'bijstandsrechter' volgde een andere koers. Zo overwoog de kantonrechter
te Utrecht dat het door de gemeente ingediende verzoekschrift tot terugvordenng
ontvankelijk was nu ten tijde van de betaling van het ten onrechte betaalde bedrag
sprake was van een uitkering op grond van de ABW. Het verzoekschrift betrof
dan ook terugvordering van betaalde bijstand en niet terugvordering van een be-
drag dat onverschuldigd was betaald en waarover de gewone burgerlijke rechter

266. Zie over dit artikel 6.3.3
267. RvB Rotterdam 13 September 1984, Jurispnidentie WWV/WSW 1984, 165.
268. Zie 6.5.3.
269. CRvB 7 apnl 1986, RSV 1986, 207.
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had te oordelen. De kantonrechter als verhaalsrechter was dan ook bevoegd over
de vordenng tot terugbetaling te oordelen. De rechter liet hier in een overweging
ten overvloede op volgen dat dit alles met meebracht dat de burgerlijke rechter
onbevoegd zou zijn als sprake was van een 'echte' onverschuldigde betaling,
waarbij hij als voorbeeld van een dergelijke 'echte' onverschuldigde betaling
noemde het geval dat na beöindiging van de uitkenng toch nog werd uitbe-
taald"°

Een andere belangrijkc situatie was die waarin de betrokkene nog steeds recht
had op een bijstandsuitkering, maar mcer uitbetaald kreeg dan waarop hij op
grond van de correcte tockenningsbeslissing recht had. De Centrale Raad van
Beroep had in zijn hiervoor besproken uitspraak van 7 apnl 1986 beslist dat ook
in dat geval sprake was van betaling ten titel van AOW en dat de tcrugvordcrings-
bepalingen van die wet daarop van toepassing waren en dus niet artikel 1395 BW
(oud). Het oordeel van de bijstandsrechter luidde anders.

Cornelissen ontving van de gemeente Groningen een bijstandsuitkering. Daar-
naast had zij neveninkomsten. Nu zij dit had gemeld, was hiermee rekening
gehouden in de toekenningsbeslissing bij de bepaling van de hoogte van de
uitkenng. Door een vergissing werden deze inkomsten gedurende drie maanden
niet 'meegenomen' waardoor zij gedurende deze tijd een ongekorte uitkenng en
dus meer ontving dan waarop zij recht had op grond van de toekenningsbeslissing.
Cornelissen had de fout bemerkt en medegedeeld aan de gemeente. De vraag was
vervolgens of de terugvorderingsbepalingen uit de ABW van toepassing waren of
niet, dus of al dan niet was betaald ten titel van bijstand. De gemeente volgde de
procedure zoals neergelegd in artikel 59 ABW en diende een verzoekschrift in bij
de kantonrechter. Cornelissen stelde zieh echter op het standpunt dat artikel 59
niet van toepassing was. De kantonrechter achtte het artikel wel toepasselijk; het
diende juist in het belang van personen in de positie van Comelissen niet te eng te
worden geinterpreteerd. Als argumenten voerde de kantonrechter aan dat deze
procedure goedkoop was, geen kostenveroordeling kende en de rechter een mati-
gingsrecht gaf. De rechtbank vemietigde deze beschikking. Uit de artikelen 58 en
59 ABW volgde dat de kosten van bijstand siechte op Comelissen konden worden
verhaald in de gevallen als aangegeven in die artikelen. Buiten die gevallen had
de gemeente in het geheel geen verhaalsvordering. Nu er sprake was van een
administratieve vergissing waren genoemde artikelen niet van toepassing en werd
de gemeente niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering."' Deze zaak kreeg
een vervolg bij de burgerlijke rechter, dat ik hiema zal bespreken. Eerst zal ik
ingaan op een aantal andere uitspraken van deze rechter op dit punt.

De eerste te bespreken uitspraak werd in 1985 gewezen door de Rechtbank
Amsterdam. De SVB had aan betrokkene een verminderd weduwepensioen op
grond van de AWW toegekend. De reden voor deze vermindering was gelegen in
het feit dat betrokkene ook een uitkenng ontving in Duitsland en deze diende te
worden verrekend Gedurende bijna twee jaar werd echter abusievelijk het gehele,

270. Ktr. Utrecht 6 november 1984, JABW 1986. 3.
271. Rb. Groningen 29 november 1988, JABW 1990, 16.
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ongekorte, weduwepensioen overgemaakt. Volgens de SVB had het te veel betaal-
dc niet het karakter van weduwepensioen en diende het als onverschuldigd te
worden terugbetaald op grond van artikel 1395 BW (oud). Betrokkenc was echter
van mening dat artikel 1395 BW (oud) niet van toepassing was, omdat het gehele
uitgekeerde bedrag diende te worden aangemerkt als pensioen, nu alleen ten
onrechte de korting niet in mindering was gebracht. De rechtbank was het hiermee
eens; er was sprake van een 'betaling ten titel van weduwepensioen, zij het dat
aan gedaagde gedurende 22 maanden teveel is uitbetaald'. Voor terugvordehng
van te veel betaald weduwepensioen bevatte de AWW voorschriften. 'Uitsluitend
aan de hand van die - administratief-rechtelijke - voorschriften moet worden
beoordecld of, en zo ja, in hoeverre gedaagde gehouden is het teveel ontvangene
terug tc bctalen V De vordering van de SVB werd niet-ontvankelijk verklaard.

In 1991 oordeelde het Hof Amhem op gelijke wijze in een bijstandszaak."'
B. had in oktober 1983 een aanvraag tot vcrlening van bijstand ingediend. Bij
brief van 16 mei 1984 decide de gemeente hem mee dat hem deze bijstand werd
verleend en dat de uitkering per 1 februari 1984 werd beöindigd. Vervolgens
bctaaldc de gemeente nog ongeveer anderhalf jaar bijstand door. Nadat zij de fout
had qpgemerkt, stelde zij een vordering uit onverscbuJdij>de betaluy» ID by dr
rechtbank; een oorzaak tot betaling van het bedrag ontbrak. B. stelde zieh
daarentegen op het standpunt dat het bedrag hem was betaald als verleende
bijstand en dat dus de verhaalsprocedure van de ABW moest worden gevolgd,
zodat een verzoekschrift bij de kantonrechter had moeten worden ingediend. Het
hof oordeelde - kort gezegd - dat de betalingen niet uitsluitend het gevolg waren
van een administratieve vergissing (dus waarschijnlijk ook het gevolg van het niet
volledig informeren van de gemeente door B.) en dat B. de betreffende betalingen
mocht beschouwen als betalingen van bijstand ingevolge de ABW. Dit betekende
dat de gemeente niet werd ontvangen in haar vordering; de strekking van de ABW
bracht mee 'dat B. de bescherming geniet tegen terugvordering van de zijde van
dc gemeente overeenkomstig de verhaalsregels van de ABW'.

Het (civiel-rechtelijke) vervolg in het geschil tussen Comelissen en de
gemeente Groningen eindigde anders. Nadat de gemeente nul op het rekest had
gekregen bij de rechtbank in de verzoekschriftprocedure, stelde zij een vordering
in bij de kantonrechter op grand van artikel 1395 BW (oud). Comelissen stelde
dat reeds defmitief was beslist op de vraag of zij het te veel uitgekeerde moest
terugbetalen. Zij beriep zieh onder meer op het feit dat de verhaalsbepalingen in
de ABW een lex specialis vormden ten opzichte van artikel 1395 BW (oud). Dit
verweer werd verworpen. De kantonrechter overwoog dat in een geval waarin
geen verhaal mogelijk was op grand van de verhaalsbepalingen uit de ABW,
omdat sprake was van een kennelijke vergissing, de rechtbank (als bijstandsrech-
ter) niet had uitgesloten dat terugvordering plaatsvond op grond van artikel 1395
BW (oud). 'Het door de gemeente betaalde bedrag moet niet als bijstandsverle-

272 Rb. Amsterdim 8 mei 1985, AB 1987, 212. m.nl JHS onder 213
273. Hof Amhem 5 maart 1991, JABW 1991. 164. Het hof oordeelde hier als burgerlijke rechter, niet

als bijstandsrechter
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ning maar als onverschuldigde betaling worden aangemerkt'."* De vordering
van dc gemeente werd vervolgens - inclusief de gevraagde wettelijke rente -
toegewezen. Comelissen ging in hoger beroep, maar de rechtbank bekrachtigde
het vonnis van de kantonrechter. De betaling van het hogere bedrag was niet
gedaan ten titel van bijstand ingevolge de ABW, maar was onverschuldigd betaald
en dus kwam aan de gemeente het recht toe dit te veel betaalde terug te vorderen
op grond van artikel 1395 BW (oud)."'

Comelissen stelde cassatie in bij de Hoge Raad. Zij voerde aan dat de
betaalde bedragen wel degelijk waren verstrekt ten titel van bijstand, nu vaststond
dat zij in pnncipe recht had op een uitkenng krachtens de ABW, maar dat deze
uitkering werd verminderd met bepaalde inkomsten. Nu ten titel van bijstand was
betaald, werd de grond waarop de gemeente tot terugvordering wilde overgaan
relevant, aldus Comelissen. De ABW bood geen mogelijkheid het te veel betaalde
terug te vorderen, terwijl ook de omweg van artikel 1395 BW (oud) niet kon
worden gevolgd: het puur civielrechtelijk leerstuk van de onverschuldigde betaling
kon geen toepassing vinden in het publiekrecht. De HR overwoog dat geen sprakc
was van betaling ten titel van bijstand:

"Ingevolgc art. 1395 BW - en ook ingevolge art. 6:203 NBW - is degene die zonder rcchtsgrond heeft
betaald, gerechtigd tot terugvordering. Deze voorschriflen geven uitdrukking aan een beginsel dat voor
het gehele recht geldt. Dit brengt mee dat zij ook toegepast dienen te worden op betalingen van
publiekrechteiijke aard, voor zover uit de wet met het tegendeel voortvlocit.
Uit de ABW vloeit het tegendeel niet voort. Wel bepaalt art. 54a, opgenomen in $ 3 van Hoofdituk
IV, dat kosten van bijstand niet kunnen worden verhaald dan in de gevallen aangegeven in deze
paragraaf. Maar bij verhaal in de zin van par. 3 van Hoofdstuk IV gaat het om terugvordering van
bijstand die op grond van een beschikking tot verlening van bijstand en derhalve niet zonder
rechtsgrond is betaald en niet om terugvordenng van bedragen die met op grond van zulk een
beschikking zijn betaald, maar bijvoorbeeld - zoals hier - bij vergissing boven het bedrag dat volgsnt
de beschikking is verschuldigd en derhalve zonder rechtsgrond zijn voldaan.
Ook een vordering uit onverschuldigde betaling is niet toewijsbaar, voor zover dit in dc gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redeiijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Gaat het om
een vordering van een overheidslichaam, dan moet bij de vaststelling van wat redelijkheid en
billijkheid eisen rekening worden gehouden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
waaronder het beginsel dat gerechtvaardigd vertrouwen moet worden beschermd. Maar hierop heed
Comelissen, die de vergissing van de gemeente heeft bemerkt, zieh niet beroepen'."'

Dus: artikel 1395 en artikel 6:203 geven uitdrukking aan een beginsel dat voor het
gehele recht geldt. Dit brengt mee dat zij ook toegepast dienen te worden op
betalingen van publiekrechtelijke aard, voor zover uit de wet niet het tegendeel
voortvloeit. Het is dan ook de vraag of de Hoge Raad artikel 1395 BW (oud)
rechtstreeks toepaste."'

274. Ktr. Groningen 8 november 1989, JABW 1990, 37.
275 Rb. Groningen 2 november 1990, JABW 1991, 5.
276. HR 25 Oktober 1991, NJ 1992, 299, m.nt JBMV, AB 1992, 88, rant FHvdB.
277. Zie voor een uitgebreidere bespreking van dit arrest en de vraag of hierin mogelijk een

toepassing van de mvullende rechtsleer kan worden gezien 5.3.3. In leder geval past de HR hier
niet de gemene rechtsleer toe, zoals Vranken m zijn noot onder het arrest stelt Ovengen»
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Het arrest leidde er toe, dat in de rcchtspraak van de twee hoogste rechters op dit
gebied - de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad - een tegengesteld stand-
punt werd ingenomen. De wetgever heeft in de WBM de weg van de Centrale
Raad gevolgd. In de socialezekerheidswetten is nu ook de verplichting tot (en dus
voor hct bestuursorgaan de grondslag voor) terugvordering opgenomen als meer is
bctaald dan waarop krachtcns de toekenningsbeslissing recht bestaat."* In dat
geval mocten dus de publiekrechtelijke tenigvorderingsbepalingen worden tocge-
past. Dit lijkt mij de juiste weg. Mijns inziens zou het cnterium moeten zijn de
vraag of sprakc is (geweest) van een publiekrechtelijke relatie tussen betaler en
ontvanger. Is die er, dan dient de betrokkene een optimale bestuursrechtelijke be-
scherming te worden gebodcn door dc publiekrechtelijke regeling te volgen. Be-
staat cr gcen publiekrechtelijke verhouding tussen het betalende bestuursorgaan en
de ontvanger van deze betaling - iemand die nooit een uitkering heeft gehad,
krijgt op zijn bankrekening een bedrag gestört onder vermelding 'bijstandsuitke-
ring december' - dan kan de weg van artikel 6:203 BW worden gevolgd. Er
zullen echter altijd grensgevallen blijvcn, bijvoorbeeld iemand die een uitkering
heeft gchad, vervolgens enige maanden 'uit de uitkering' is waardoor de publiek-
rechtelijke relatic is vcrbroken en dan ten onrechte door een fout toch nog een
maand uitkering overgemaakt krijgt, die voor iemand anders is bedoeld. Hierbij
zal naar mijn mening het tijdsverloop tussen het bee'indigen van de relatie en de
betaling beslissend moeten zijn, in die zin, dat moet worden gekeken of de
ontvanger erop mocht vertrouwcn dat de betaling ten titel van de uitkering was
gedaan. Zo zullen mijns inziens de publiekrechtelijke tenigvorderingsbepalingen
van toepassing zijn als bijvoorbeeld de betrokkene een beschikking krijgt dat de
uitkering wordt beeindigd op een bepaalde datum, maar hem vervolgens door een
administratieve fout toch nog een aantal uitkeringstermijnen wordt uitbetaald."'

6.5.5.2 £>e AoetfanigAeü/ van Je onrva/iger
Hiermee zijn we gekomen aan de vraag of de terugvorderingsregeling uit de be-
trokken wet dan wel artikel 1395 BW (oud) van toepassing is, indien is betaald
aan een ander dan betrokkene. Is die ander een willekeurige derde, dan geldt de
hiervoor geformuleerde rcgel: er is geen sprake van een bijzondere - publiekrech-
telijke - verhouding tussen betaler en ontvanger, zodat in dat geval weinig
bezwaar bestaat tegen toepassing van artikel 6:203 BW. Wel dient in dat geval de
overheid de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen.**°

overwoog dc HR nog geen jaar later in ccn soortgelijk geval dat artikel 1395 BW (oud)
rcchtstreeks van toepassing was. HR 10 augustus 1992, NJ 1993, 636, rn.nl MS, AB 1993, 12
(M.-Roosendaal en Nispen).

278. Zie bijvoorbeeld artikel 36 lid 1 WW: 'De uitkering die als gevolg van een besluit als bedoeld m
artikel 22a of 27 [net intrckkingsbesluil. CB] onverschuldigd is betaald, afsm«fr Afigre"
(»ufersriJU onwrjcAuWijrd u 6rtaa/rf, wordt door het Landehjk insDtuut sociale verzekenngen
van de betrokken werknemer teruggevorderd'. Mijn cursivenng

279. Zie hierover uitgebreider hoofdstuk II.
280. Zie hierover verder hoofdstuk II.



SOCIALE ZEKERHEID 169

Die derde hoeft echter niet altijd een willekeuhg iemand te zijn. Te denken valt
bijvoorbeeld aan zogenaamde 'doorgeschoten' uitkcnngen, bijvoorbecld indien de
betrokkene overleden is, maar de uitkertng werd doorbetaald, zodat de weduwe of
erfgcnamen uiteindelijk het geld hebben gekregen. Ook hierover heeft de rechter
zieh een aantal malen moeten buigen.

Een bekend arrest werd door de Hoge Raad gewezen in 1978 in een geschil
tussen de SVB en de stichting St. Jansgeleen.*" Gulikers, die een uitkering had
op grond van de AOW en de 1W, werd verplecgd in een kliniek van deze stich-
ting. De uitkenngen werden maandelijks uitbetaald aan de stichting. Na het
overlijden van Gulikers werd deze uitbetaling nog enkele maanden voortgezet om-
dat de stichting dit overlijden pas later mededeelde aan de SVB. De SVB vorder-
de vervolgens het ten onrechte betaalde terug van de stichting. Deze vordering
baseerde zij (primair) op onverschuldigde betaling, nu rechtens geen verplichting
bestond tot betaling van de uitkering. De stichting voerde aan dat zij ccrst optrad
als gemachtigde van Gulikers en na diens dood van de erven en dat zij het geld
had overgemaakt aan die erven. De Hoge Raad oordeelde dat sprake was van een
onverschuldigde betaling ex artikel 1395 BW (oud). Door het overlijden van
Gulikers hield namehjk de verplichting tot uitbetaling der uitkenngen op. Voorts
was van belang dat de terugvorderingsbepalingen uit de AOW en de IW niet van
toepassing waren. Waarom dit zo was motiveerde de Hoge Raad niet. Hij stelde
slechts vast dat in cassatie ervan moest worden uitgegaan dat door het overlijden
van Gulikers de volmacht eindigde en dat de stichting noch krachtens volmacht,
noch krachtens zaakwaameming bevoegd was de bedragen in ontvangst te ncmen.

Deze vaststelling was volgens een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
uit 1980 tevens de verklaring waarom de terugvordenngsbepalingen uit de AOW
en IW niet van toepassing waren. In deze zaak had de echtgenote van een man,
die een AOW-uitkering genoot, verzuimd mededeling te doen van diens overlijden
aan de Raad van Arbeid. Deze laatste vorderde het onverschuldigd betaalde terug
van de weduwe. Volgens de Centrale Raad van Beroep was de vrouw bevoegd de
betaling te ontvangen, zodat ten aanzien van haar - de Centrale Raad spreekt over
'de kategorie van personen, (...) die bevoegd zijn tot het ontvangen van betalingen
terzake van krachtens de Wet toegekend ouderdomspensioen' - de terugvorde-
nngsbepalingen van de AOW van toepassing waren. Het feit dat haar echtgenoot
was overleden en dat zij op grond van artikel 15 AOW slechts gedurende enkele
maanden aanspraak kon maken op uitbetaling van het zogenaamde gehuwdenou-
derdomspensioen, bracht niet mee, dat na die datum ten titel van gehuwdenpen-
sioen krachtens de wet betaalde termijnen voor toepassing van artikel 20 (het
terugvordenngsartikel) niet zouden mögen worden aangemerkt als ouderdomspen-
sioen. De Centrale Raad betrok het arrest SVB-Stichting St. Jansgeleen in zijn
overwegingen en kwam tot de slotsom dat de meest voor de hand liggende verkla-
ring voor het feit dat in dat geval de terugvorderingsbepalingen uit onder meer de
AOW niet van toepassing waren, was dat bij gebreke van volmacht of zaakwaar-

281 HR 31 man 1978, NJ 1978, 363, null GJS.
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neming de stichting onbevoegd was de betalingen in ontvangst te nemen.***
De Centrale Raad achtte echter niet iedere na de dood van betrokkene

doorgeschoten betaling een betaling ten titel van de betrokken uitkering. Dit kon
al worden opgemaakt uit de hiervoor beschreven uitspraak. De ontvanger van de
uitkering moest bevoegd zijn de betaling te ontvangen. Een rechtsopvolger onder
algemene titel, die na het overlijden van de rechthebbende over diens gelden
beschikt, viel daar niet onder, zo blijkt uit een uitspraak uit 1989. Na het overlij-
den van R. vond door geautomatiseerdc betaling nog een betaling plaats op zijn
rekening, hoewel door het overlijden het recht op pensioen krachtens de AOW
was geeMndigd. De SVB vorderde vcrvolgens dit bedrag terug van H., dochter van
R. De rechtsgrond voor deze vordering was artikel 1395 BW (oud); artikel 24
AOW (hct terugvorderingsartikel) en hct hierin neergelegde vertrouwensbeginsel
was nict van toepassing nu niet kon worden gesproken van een bijzondere
administratieve relatie tussen de SVB en H., aldus de SVB. De Raad stelde eerst
vast dat gecn betaling had plaatsgevonden aan H., maar dat deze betaling van de
AOW had plaatsgevonden op de rekening van haar vader. Zij had als rechtsop-
volgster onder algemene titel beschikt over het saldo van de rekening van haar
vadcr. Hij vervolgde met te stellen dat artikel 24 AOW 'geen beschermende
werking (heeft) ten aanzien van betalingen die na het overlijden van de AOW-
gerechtigde over daarna gelegen tijd toen er geen aanspraak op verdere betaling
mecr bestond, zijn gedaan'. De vraag of het betaalde kon worden teruggevorderd
van de nalatenschap, moest dan ook worden beantwoord op grond van artikel
1395 BW (oud).*"

Een verklaring voor het verschil tussen deze uitspraak en de uitspraak inzake
dc terugvordering van de weduwe ligt mijns inziens in het feit dat de weduwe na
het overlijden van haar - uitkeringsgerechtigde - echtgenoot gedurende enige tijd
een zelfstandig recht op pensioen kreeg. De rechtsopvolgster onder algemene titel
kreeg - en krijgt - een dergelijk recht niet."*

d.5.6 /irt/AW /595 BW fond,) <?n Art v<r*rygen von

Ten slotte speelde artikel 1395 BW (oud) - en ook artikel 6:203 BW - nog een rol
bij de executie van teruggevorderde bedragen. Onder het recht zoals het gold voor
dc inwerkingtreding van dc WBM, leverde de invorderingsbeslissing immers geen
executoriale titel op. Teneinde een dergelijke titel te verkrijgen diende het
bestuursorgaan zieh tot de burgerlijke rechter te wenden. Hierbij is een aantal
malen door de betrokkene van wie werd teruggevorderd, gepoogd de burgerlijke
rechter (nogmaals) over de beslissing tot terugvordering of intrekking te laten
oordelen. De burgerlijke rechter heeft zieh in die gevallen altijd op het standpunt
gesteld dat de administratieve beslissing waartegen een administratief-rechtelijke

282. CRvB 15 mei 1980. RSV 1980, 261.
283 CRvB 13 September 1989, AB 1990, 147, mnt de L.. RSV 1990, 237, m.nL JJ.A. Kooijman.
284. Zie hterover ook dc noot van Kooijman onder de uitspraak in de RSV.
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rechtsgang heeft opengcstaan, waarvan de betrokkene geen gebruik heeft gemaakt.
voor hem een gegevcn vormt, evenals de beshssing van de admimstratieve rechter
als deze onherToepelijk heeft geoordeeld over die administrative beslissing. De
Hoge Raad overwoog in een geval waann een gemeente ten onrechte ecn WWV-
uitkehng had betaald (waarbij dus moet worden bedacht dat er slechts een intrek-
kingsbcsluit hoefde te worden genomen door het besruur), dat het intrekkingsbe-
sluit reeds was getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk besruur door
de bestuursrechter en door deze in stand was gelaten. Daarmee was dc bevoegd-
heid van de gemeente gegeven de ten onrechte betaalde uitkehngen temg te
vorderen op grond van artikel 139S BW (oud). Weliswaar kon de burgcrlijke
rechter het besluit tot terugvordering ook nog toetsen aan deze algemene beginse-
len, nu een dergelijke toetsing nog niet had plaatsgevonden, en wel 'in het kader
van hetgeen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstan-
digheden aanvaardbaar is', uitgangspunt diende te zijn dat de uitkenng met tcrug-
werkende kracht was ingetrokken. Bij de toetsing van het terugvorderingsbesluit
en 'van hetgeen in vervolg daarop heeft plaatsgevonden', de invordering dus,
mocht de rechter slechts omstandigheden mcenemen, die niet reeds door de be-
stuursrechter waren of hadden kunnen worden meegenomen bij de toetsing van
het intrekkingsbesluit. Dit gold ook als de bestuursrechtelijke procedure niet was
gevolgd."' .

6.5.7 //rt omzii/en van <
rfa/i via o/ivfrscAu/aVgaV Arta/«n/?

Als afsluiting van deze paragraaf wil ik nog kort ingaan op drie zaken waarbij
niet werd getracht via de weg van de onverschuldigde betaling ten onrechte
betaalde uitkehngen of andere daarmee verband houdende kosten temg te vorde-
ren, maar via andere wegen.

In de eerste zaak vorderde een gemeente van de betrokkene een bedrag van
bijna / 30.000,- ter zake van ten onrechte gedane uitkeringen. Over dit bedrag
vorderde zij voorts de wettelijke rente. Daamaast vorderde zij kosten van gemaak-
te rechtskundige bijstand en incassokosten. Deze laatste vordcringen grondde zij
op een door betrokkene jegens haar gepleegde onrechtmatige daad. De kanton-
rechter wees de verhaalsvordering toe; de overige vorderingen werden afgewezen.
De rechter overwoog dat artikel 1401 BW (oud), het onrechtmatigedaadsartikel,
toepassing miste omdat de verhaalsbepalingen uit de ABW als lex specialis
golden; de incassokosten konden dus niet op grond van artikel 1401 BW (oud)
worden gevorderd. Zij konden ook niet worden gevorderd op grond van die
verhaalsbepalingen uit de ABW, nu op grond van die bepalingen slechts de kosten
van bijstand, en dus niet tevens van rechtsbijstand, konden worden verhaald.

285 HR 10 augustus 1992. NJ 1993, 636, m.nL MS, AB 1993, 12 (M.-Roosendaal en Niipen). Zie
bijvooibeeld ook Rb. Utrecht 2 Oktober 19S9, NJ 1960, 309, Rb. t-Oavenhage 16 febniah
1971, NJ 1971, 225 en Hof Leeuwarden 1 juni 1994, JSV 1994. 134.
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Hetzelfde gold voor de gevorderde wettelijke rente. Een veroordeling in de
proceskosten was ook niet aan de orde, artikel 429k Rv, waarin deze veroordeling
was geregeld, was niet van toepassing.*** Overigens was het onder omstandighc-
den wel mogelijk om de partner van de uitkeringsgerechtigde, met wie deze
(ongehuwd) samenwoonde, aan te spreken op grond van een door hem gepleegde
onrechtmatige daad als hij welbewust en stelselmatig had geprofiteerd van het feit
dat aan betrokkene ten onrechte een uitkering was betaald.*"

In de rweede te behandelen zaak had de vader van Posthuma van de gemeente
Tytsjcrksteradiel een ABW-uitkering gekregen. Kennelijk was de gemeente van
mening dat deze uitkering ten onrechte was verleend. Nadat zijn vader was overle-
den, sloot de gemeente een overeenkomst met Posthuma met de (kennelijke)
inhoud dat deze, dan wel de nalatenschap van zijn vader de gemaakte kosten van
bijstand zou terugbetalen. Vcrvolgens stelde de gemeente een vordering in bij de
burgerlijkc rechter, die was gegrond op deze overeenkomst. Posthuma betoogde
dat dc gemeente niet kon worden ontvangen in haar vordering, nu het verlenen en
terugvorderen van bijstand een publiekrechtelijke bevoegdheid was, die niet kon
worden uitgeoefend via de privaatrechtelijke weg. Het Hof Leeuwarden plaatste
zijn oordeel in het kader van de Windmill-leer, waarbij het als uitgangspunt nam
dat dc gemeente privaatTechtelijke bevoegdheden had."* De eerste vraag was
dan of de betrokken regeling, de ABW dus, een antwoord gaf op de vraag of de
overheid gebruik mocht maken van de haar in beginsel toekomende privaatrechte-
lijke bevoegdheden. Volgens het hof was van belang dat de regeling van verhaal
in de ABW exclusief was bedoeld en dus reeds een antwoord gaf op de vraag of
de gemeente haar belangen mocht behartigen door gebruik te maken van haar be-
voegdheid een overeenkomst naar burgerlijk recht te sluiten. Uit artikel 54a ABW
volgde dat de kosten van bijstand niet konden worden verhaald dan in de gevallen
in de ABW aangegeven en hieruit vloeide voort 'dat de wetgever verhaal van
kosten van bijstand in de ABW limitatief heeft willen regelen en verhaal via de
privaatrechtelijke weg heeft willen uitsluiten'. Het hof oordeelde vervolgens ten
overvloede dat, als dat niet zo was, in dit geval het gebruik maken van de privaat-
rechtelijke weg een onaanvaardbare doorkruising van de ABW opleverde. Uit de
inhoud en strekking van de verhaalsbepalingen van de ABW vloeide voort dat die
regeling exclusief was bedoeld. Voorts speelde de bescherming van de belangen
van de burger in de ABW, zoals onder meer tot uitdrukking körnende in de
beperking in de tijd van de verhaalsvorderingen, een rol. De verhaalsbepalingen
van de ABW gaven de gemeente destijds - voor het overlijden van de vader van
Posthuma - geen bevoegdheid het te veel betaalde op Posthuma (de zoon) te
verhalen. Verder was op het moment dat de vordering (uit de overeenkomst) werd
ingesteld de verhaalstermijn zoals neergelegd in - toen - artikel 70 ABW verstre-
ken, zodat ook op die grond geen verhaal kon worden gezocht op Posthuma, noch

286. Ktr. Groningen 12 aphl 1988, JABW 1988. 296.
287. Hof's-Hertogenbosch 8 december 1986. JABW 1987, 60.
288. Zie over dit uitgangspunt 5.2.5.
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op de nalatenschap van zijn vadcr. Dit alles bracht mee dat toekenning van de
vordenng zou betekenen dat de gemeente via 'de privaatrechtelijke weg alsnog
zou berciken hetgeen zij middels de publiekrechtelijke weg niet (meer) kan
bereiken'. De conclusie was dan ook dat het gebruik van de privaatrechtelijke
weg, in casu het sluiten van een overeenkomst naar burgerlijk recht, in ieder geval
'als een onaanvaardbare doorkruising van de in de Algcmcnc Bij stands wet
neergelegde regeling tot verhaal van kosten van bijstand dient te worden aange-
merkt'. De grief van Posthuma slaagde dan ook. Tegen het arrest van het hof
werd geen cassatie ingesteld."*

De laatste zaak betrof een strafzaak. Van den B. werd verdacht van uitke-
ringsfraude. Hij had namelijk ten onrechte opgegeven dat hij geen vermögen had.
De gemeente kwam hier achter en deed aangifte van valsheid in geschnfte. Tot
verhaal van de ten onrechte uitbetaalde RWW-uitkering, in totaal ongeveer
/ 25.000,-, was de gemeente nict overgegaan, ondanks het feit dat de verhaalster-
mijn nog niet geheel was verstreken. Wei had Van den B. de gemeente een bedrag
terugbetaald van / 6.500,-. Voor wat betreft de terugvordering was hiermee de
kwestie voor de gemeente afgedaan, ook al omdat de vordenng was verjaard,
aldus een brief van het hoofd van de gemeentelijke sociale dienst. Het Hof 's-Her-
togenbosch veroordeelde Van den B. vervolgens tot een voorwaardelijke gevange-
nisstraf van 2 maanden wegens valsheid in geschnfte. Aan die veroordeling was
de bijzondere voorwaarde verbunden, dat Van den B. binnen de cerste zes
maanden na aanvang van de proeftijd een bedrag van / 18.500,- betaalde aan de
gemeente. Deze voorwaarde was gebaseerd op artikel 14c Sr. Dit bedrag was het
bedrag dat Van den B. te veel had ontvangen minus de reeds betaalde / 6.500,-.
Van den B. ging in cassatie. Hij betoogde onder meer dat het hof een bijzondere
voorwaarde had opgclegd, waarvoor de wetgever elders - in dc ABW - een minu-
tieuze en met waarborgen omklede regeling had getroffen. Dit middel werd ver-
worpen; het bestaan van de verhaalsregeling in de ABW stond niet in de weg aan
het opleggen van een bijzondere voorwaarde 'ten einde de veroordeelde te nopen
tot het vergoeden aan de benadeelde gemeente van de door deze als gevolg van
het plegen door de veroordeelde van een strafbaar feit als het onderhavige geleden
schade'. Ook het verweer dat een dergelijke voorwaarde niet kon worden opge-
legd als de rechtsvordering tot verhaal was vervallen door verloop van vijf jaren,
werd verworpen. De middelen die betoogden dat de gemeente had afgezien van
verdere actie om het restant-bedrag te innen, troffen wel doel; het stellen van
bedoelde voorwaarde was niet mogelijk als de gemeente inderdaad afstand had
gedaan 'van elke aanspraak op verdere vergoeding van de door haar geleden
schade'.™

De door de Hoge Raad ingeslagen weg lijkt mij onjuist. De wetgever heeft
uitdrukkelijk de verhaalsvordering willen beperken. Dit was mede gebeurd
vanwege het karakter van de bijstand. De burgerlijke rechter achtte het dan ook

289 Hof Leeuwardcn 16 april 1997, NJ 1998, 231.
290 HR 25 juni 1991, NJ 1992, 216, m.nt C.
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niet mogelijk de temgvorderingsbepalingen te omzeilen door een civiele actie te
cntamcren. De bijstandsrechter kon bovendien meer dan de andere rechters
rekcning houden met de specifieke situatie waarin betrokkene zieh bevond,
bijvoorbeeld bij de beoordeling of de invordering de toets aan de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur kon doorstaan. Ik zou de door de strafrechter
ingeslagen weg dan ook willen betitelen als doorkruising van de publiekrechtehjke
regeling, deze keer niet door het bestuur, maar door de rechter. Rechtsstatelijk
lijkt het arrest mij ook niet correct; de rechter gaat immers op de stoel van het
bestuur zitten. üok annotator Corstcns is geen voorstander van de gevolgde weg.
Hij heeft hiervoor onder meer een praktisch argument: slaagt het bestuur er niet in
om het verhaal binnen de termijn rond te krijgen, dan kan het nu alsnog aangifte
doen en op die manier proberen zijn geld terug te krijgen. 'Dan wordt de straf-
rcchtspleging vuor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij is bestemd'.

6.6 Concluiie

Het stelsel van sociale zekerheid, zoals wij dat momenteel kennen, vindt zijn oor-
sprong in het begin van de twintigste eeuw. Dit stelsel is in de loop van de tijd
sterk uitgebouwd, waarbij de opvattingen met betrekking tot (de mogelijkheden en
onmogelijkheden betreffende) terugvordering zijn gewijzigd. Dit is terug te zien in
de terugvordenngsbepalingen.

De huidige situatie bestaat sinds 1996, het jaar waarin de WBM in werking
trad. Het uitgangspunt is dat ten onrechte gedane betalingen kunnen en moeten
worden teruggevorderd, ongeacht de oorzaak van de onterechte betaling. Slechts
wanneer zieh dringende redenen voordoen, kan van terugvordering worden afge-
zien. De verschillende socialezekerheidswetten bevatten geen bepalingen met be-
trekking tot de tijd gedurende welke onterecht gedane betalingen kunnen worden
teruggevorderd. Volgens de regering zijn de algemene verjaringsregels uit het BW
van toepassing. Op grond van artikel 3:309 BW betekent dit, dat de vordering
verjaart vijf jaar nadat het bestuursorgaan is bekend geworden met het bestaan van
de vordering en met de persoon van de ontvanger. In ieder geval verjaart de
vordering twintig jaar nadat zij is ontstaan.

Ik ben van mening dat deze regeling te ver is doorgeschoten. Fraudebestrij-
ding lijkt het hoofddoel te zijn, waaraan andere belangen ondergeschikt (b)lijken
te worden gemaakt. Ik heb dan ook aangegeven dat de algemene lijn zoals die met
betrekking tot terugvordering bestond sinds 1978 de voorkeur heeft. Sinds dat jaar
was de hoofdregel dat terugvordering niet mogelijk was, tenzij te veel was betaald
door toedoen van de betrokkene of een administrative vergissing was begaan en
dit redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn voor betrokkene; in het eerste geval
kon het te veel betaaldc gedurende een periode van vijf jaar worden teruggevor-
derd, in het tweede geval was deze periode twee jaar. De hoofdregel, dat niet kon
worden teruggevorderd, was een uitwerking van het vertrouwensbeginsel; de
beperkingen in de tijd in het geval wel kon worden teruggevorderd waren een
uitwerking van het rechtszckerheidsbeginsel. Voorts kon het volledig terugvorde-
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ren van het te vccl betaalde in strijd zijn met het zorgvuldigheidsbeginscl.
Het was (in leder geval tot op bcpaalde hoogte) mogehjk gewecst dit stelsel

voort te zetten. De regering heeft immers constant aangegeven dat bij toepassing
van de nieuwe bepalingen de algemene beginseten van behoorlijk bestuur in acht
dienen te worden genomen. Nu waren de regcls, zoals die golden voor de inwer-
kingtreding van de WBM grotendeels een uirwerking van deze beginselen, met
name het vertrouwens-, het rechtszekerheids- en het zorgvuldigheidsbeginscl,
zodat de mogelijkheid bestond dat in de praktijk de harde kanten van de rege 1 mg
zouden worden afgeslepen. In de praktijk blijken de uitvoeringsinstanties en de
rechter niet snel geneigd dit te doen.

Speelden en speien het burgerlijk recht - en dan vooral de regeling betreffende
onverschuldigde betaling - en de burgcrlijke rechter een rol in het socialczckcr-
heidsrecht? Zoals aangegeven kenden de mceste wetten voor de Tweede Wercld-
oorlog bepalingen met betrekking tot terugvordering, waarbij terugvordering
veelal werd uitgesloten. Deze bepalingen werden gezien als lex special is. In die
gevallen leek er geen ruimte te zijn voor het burgerlijk recht of de burgerlijkc
rechter. Na de Tweede Wereldoorlog werd steeds vaker terugvordering onder
omstandigheden toegestaan. De wettelijke regelingen bleken echter hcrhaaldelijk
hiaten te bevatten, terwijl bestuursorganen in een aantal gevallen ook probeerden
de voor hen ongunstige terugvorderingsbepalingen te omzeilen via het gebruik van
privaatrecht. Over dit laatste lijkt overeenstemming te bestaan; de weg van artikel
6:203 BW (voorheen artikel 1395 BW (oud)) mag en mocht niet worden bewan-
deld wanneer wettelijke terugvorderingsbepalingen bestonden, welke regeis bevat-
ten met betrekking tot de voorliggende terugvordering. Dit was anders wanneer de
wettelijke regeling een leemte bevarte. In die gevallen leek de burgerlijke rechter
geneigd eiser, het bestuursorgaan, te ontvangen in zijn vordering en de privaat-
rechtelijke bepalingen toe te passen. De bestuursrechter was in die gevallen
terughoudender; hij wilde nog wel eens de wel bestaande bepalingen analoog toe-
passen, waarbij de Centrale Raad van Beroep is teruggevallen op het algemene
rechtsbeginsel dat hij die onverschuldigd heeft betaald, dit kan tcrugvorderen, het
rechtsbeginsel dat ook ten grondslag lag en ligt aan de regeling van de onver-
schuldigde betaling in het BW. Na de inwerkingtreding van de WBM voorzien de
wettelijke regelingen ook in deze leemtes; toepassing van artikel 6:203 BW is dan
ook niet meer aan de orde indien er een publiekrechtelijke titel aan de betaling ten
grondslag ligt. Geconcludeerd kan dan ook worden, dat er vrijwel geen ruimte
meer is voor de burgerlijke rechter of voor toepassing van artikel 6:203 BW in
het socialezekerheidsrecht.
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In het vorige hoofdstuk heb ik de overheidsuitgaven in de vorm van sociale zeker-
heid bekeken. Een ander belangrijk terrein waarop de overheid financieel prcste-
rend optreedt, is waar het de betaling van haar ambtenaren betreft, dc ambtenaren-
salanssen. In dit hoofdstuk komt de terugvordering van deze betalingen aan de
orde. Daamaast zal ik ingaan op de terugvordering van overheidspensioenen. Deze
pensioenen nemen een aparte plaats in; zij betreffen namelijk vrijwel allcmaal
pensioenen van ambtenaren.' Zij kunnen daamaast worden gezien als sociale-
zekerheidsregeling. Zij vallen dan ook binnen zowel het socialezekcrhcidsrecht als
het ambtenarenrecht. Aangezien de meeste pensioenwetten mccr raakvlakken hcb-
ben met het ambtenarenrecht - zo was de ambtenarenrechter vanaf 1966 veelal
bevoegd over geschillen met betrekking tot pensioenen te oordelen - dan met het
socialezekerheidsrecht, is ervoor gekozen deze wetten in dit hoofdstuk te behan-
delen. Uiteraard zijn er ook verschillen met het ambtenarenrecht, vandaar dat de
overheidspensioenen zullen worden behandeld in een aparte paragraaf.

Het hier te behandelen terrein, ambtenarensalanssen en overheidspensioenen,
kent de längste historie van de te behandelen bijzondere rechtsgebieden. Niet
alleen heeft de overheid (in leder geval sinds 1815) altijd ambtenaren in dienst
gehad, de oudste te behandelen regeling ligt ook op dit terrein. Zo datecrt de
oudste pensioenregeling reeds van 1798, terwijl de eerste pensioenwet op 1 juli
1846 in werking trad. De regelingen op het terrein van het ambtenarenrecht zijn
van recenter datum; de Ambtenarenwet dateert van 1929 en trad pas in 1933 in
werking. Door deze wet werd de Centrale Raad van Beroep, die reeds actief was
als socialezekerheidsrechter, bevoegd in geschillen tussen de overheid en haar
ambtenaren. Zoals we zullen zien heeft de jurisprudence van de Centrale Raad
een belangnjke bijdrage geleverd aan de zogenaamde algemene-rechubeginsclen-
jurisprudentie'. . ?•.-..̂  *w

Uiteraard zal ook in dit hoofdstuk weer aandacht worden besteed aan de
onrwikkelingen op het gebied van wetgeving op de genoemde terremen. Hierbij
zal ik bekijken of deze wetten terugvorderingsbepalingen bevatten en hoe de
rechtsbescherming was en is geregeld. Daamaast zal ik de vraag behandelen, of er
nog ruimte is voor toepassing van het burgerhjk recht en in hoeverre de burgerlij-
ke rechter nog een rol kan spelen. In 7.2 zullen de ambtenarensalanssen aan de
orde komen, in 7.3 de overheidspensioenen.

Uitzondcringen zijn onder meer de pensioenen voor mensen die zieh m bijzonderc iituaues
i ingespannen voor Nederland, zoals verzetsmensen bjdent de Tweede WerekJooriog
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7.2 Ambtenaren

7.2.7

In deze paragraaf zal ik de terugvordering van ambtenarensalarissen (en andere
aan een ambtenaar gedane betalingen) behandelen. De ontwikkelingen op dit ter-
rein, zoals deze zieh hebben voorgedaan tot 1933, het jaar waahn de Ambtena-
renwet 1929 in werking trad, zal ik in 7.2.2 bespreken. Een van de belangrijkste
gevolgen van de Ambtenarenwet 1929 was dat er een aparte ambtenarenrechter in
het leven werd geroepen. De consequentie hiervan was, zoals we hebben gezien in
4.3.2, dat de burgerlijke rechter ophield competent te zijn in geschillen tussen een
ambtenaar en de overheid. De ambtenarenrechter is vervolgens in de periode
tussen 1933 en 1952 een eigen terugvorderingsregime gaan ontwikkelen; de
Ambtenarenwet 1929 bevatte namelijk geen regeling met betrekking tot terugvor-
dehng. Dit zal in 7.2.3 worden behandeld. Na 19S2 heeft een verdere verfijning
van dc tcrugvorderingsjurisprudentie plaatsgevonden, waarbij onder meer regels,
ontwikkeld in de sociale zekerheid, werden overgenomen. Deze ontwikkelingen
zal ik in 7.2.4 bckijken. In die paragraaf wordt ook ingegaan op de omslag die de
Hoge Raad in 1992 heeft gemaakt in zijn jurisprudentie met betrekking tot de
competentie van de burgerlijke rechter in ambtenarenzaken.

7.2.2 De oitrH'/AAW//!̂  van Aer amfrre/iar£/»ra-/rf /or de

7.2.2.7 D
Op het tcrrein van de ambtenarensalarissen bestond lange tijd geen wettelijke
regeling, ondanks het feit dat daar al sedert 1848 over werd gesproken.* De
voorstanders van een dergelijke regeling, waaronder Thorbecke, vonden dat de
ambtenaar, die een belangrijke rol speelde binnen de administratie, diende te
worden beschermd tegen de willekeur van diezelfde administratie.

In de literatuur over de ambtenaar en zijn dienstbetrekking uit de negentiende
eeuw valt voor zover ik heb kunnen nagaan niets te vinden met betrekking tot de
terugvordering van te vcel betaalde bezoldiging.' Ook de jurisprudentie zwijgt.
Vermoedelijk speelde het probleem van de terugvordering niet, althans in veel
mindere mate dan tegenwoordig. Zo bestond tot 1918 geen algemene bezoldi-
gingsregcling,* wel waren bij koninklijke besluiten de bezoldigingen voor bepaal-
de rangen vastgestcld, maar deze besluiten lieten de overheid een grote vrijheid

% Zk hierover Faber (1992). biz. 10-14.
I . Bijvoorbceld Ferf (1864), Krabbe (1883) en Kiabbe (1897) zwijgen alien over dit onderwetp.

Ook het Rapport Suatscommissie-Kranenburg (1958) gaat hier niet op in, noch in de historische
beschouwingen, noch in het tweede deel van het rapport, waarin de vraag Ms een bijzondere
reglementering van de rechtsposide der ambtenaren nog steeds gemotiveerd?' aan de orde komt

4. In dat jaar trad het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA) in werking, Besluit
van 3 September 1918 tot vaststelling van regelen ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke
Rijksambtenaren, Stb. 541. .,, . . .„ ._ . , .
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om af tc wijken van dc (mccstal in die beslnitcn gcnocmdc) minima en maxima.'
Voorts werd de aard van de bezoldiging veelal gezien als een 'onderhouds-

rente'.' De Staat eiste van de ambtenaar volledigc toewijding en verbood hem in
de regel nevenwerkzaamheden te vervullen. Deze zouden immers kunnen strijden
met het staatsbelang; in lcder geval zouden zij de aandacht van de ambtenaar
»flcidcn van de vervulling van zijn dienstplichten. Hiermee strookte, dat de Staat
van zijn kant ervoor had te zorgcn dat de ambtenaar zieh geen zorgen hoefde te
maken omtrent zijn eerste levensbehoeften, en dus dat de Staat de ambtenaar
zodanig beloonde dat deze in zijn onderhoud en dat van zijn gezin kon voorzien.'

Ook werd de ontwikkeling van een ambtenaar als een zo specifiekc gezien,
dat hij ongeschikt werd geacht andere werkzaamheden te vervullen nadat zijn
actieve ambtenarenloopbaan was beeindigd. Dit hield in, dat hij van een inkomen
verzekerd diende te zijn op het moment dat hij zijn actieve loopbaan als ambte-
naar bceindigdc. Tevens was het niet in het belang van de Staat als een ambte-
naar, die door zijn leeftijd of lichamelijke dan wel geestelijke Staat niet meer in
staat werd geacht zijn werk naar behoren te vervullen, desondanks in dienst bleef
omdat hij anders zonder inkomsten kwam te zitten. Ook hierin voorzag de
onderhoudsrente: de bezoldiging duurde voort bij ziekte of verlof, er was een
wachtgeldregeling en een pensioenregeling voor de ambtenaren. Vcrmoedelijk
zorgde de status van de bezoldiging als onderhoudsrente, tezamen met het feit dat
het ambtenarenapparaat nog vrij beperkt was, er voor dat de terugvordcring een
redelijk onbekend verschijnsel was, althans geen problemen veroorzaakte.

Daamaast speelde in de verhouding tussen de Staat en de ambtenaar de vraag,
welke rechter in geval van een conflict bevoegd was over dit geschil te oordelen.
Zoals gezegd bestond halverwege de negentiende eeuw de opvatting dat de amb-
tenaar diende te worden beschermd tegen de willekeur van de administratie. Aan-
gezien echter in ambtenarenzaken steeds mede openbare belangen in het geding
waren, heerste bij de administratie de opvatting dat de beslechting van geschillen
tussen haar en de ambtenaren niet aan de gewone rechter diende te worden
overgelaten; er was sprake van een interne administratieve aangelegenheid.

De burgerlijke rechter daarentegen beoordeelde, zoals we hebben gezien, de
vraag of hij bevoegd was aan de hand van de artikelen 165 Gw 1815 en 2 R.O.
We hebben gezien dat de Hoge Raad hierbij in de negentiende eeuw nu eens het
/ünrfa/ne/irum pe/end/ (de aard van de rechtsverhouding), dan weer het />eritt<m (dc
aard van de vordering) beslissend achtte voor de bevoegdheid.* Volgcns de
Staatscommissie-Kranenburg verklaarde de Hoge Raad zieh aanvankelijk onbe-
voegd kennis te nemen van iedere vordering, welke voortsproot uit de rechtsver-
houding tussen de Staat en een ambtenaar.* Behandeling van een dergelijke

5. Zie hierover het Rapport Staatscomrmssie-Kranenburg (1958), biz. 13-15.
6. Andere Krabbe (1883), biz 147-152 en (1897), biz 87, die de bezoldiging deelf als ondeT-

houdsrente, deels als bekming zag.
7. Ferf (1864), biz. 76-77, die echter het woord onderhoudsrente niet gebmikt
8. Zie 2.2 en 2.4 , -. . - -
9. Rapport Staatscornrrassie-Kranenburg (1958), biz. 44-45. - * . - : ^
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vordering zou namelijk leiden tot beoordeling van de besruursdaad: de leer van
het/umfa/ne/irum />efen<#.

Een voorbeeld hiervan biedt een arrest uit 1875 waarin eiser, een voormalig
lid van het Hoog Geregtshof van Nederlands Indie, van de regering van Neder-
lands Indie" schadevergoeding vorderde ter zake van een onrechtmatige daad,
namelijk een onbevoegd door de gouvemeur-generaal verleend eervol ontslag. De
Hoge Raad overwoog dat de burgerlijke rechter onbevoegd was kennis te nemen
van de vordering: het benoemen, ontslaan enzovoorts van ambtenaren was
opgedragen aan het 'administratief gczag'. Dit betekende dat geschillen hierom-
trent, waaronder het geschil over de rechtmatigheid van het ontslag, niet behoor-
den tot de geschillen, die artikel 148 Gw 1848 en artikel 2 R.O. aan de burgerlij-
ke rechter had opgedragen. Het enkele feit dat niet het ontslag werd aangevallen,
maar schadevergoeding werd gevraagd, veranderde dit niet, 'nu die vordering
onafscheidelijk is van hären grondslag', de onrechtmatigheid van het ontslag."

Tien jaar eerder had de Hoge Raad anders geoordeeld. Een hoofdonderwijzer
vorderde van de gemeente Finsterwolde betaling van een bedrag van / 725,-,
zijnde cen jaar traktement. De gemeente verweerde zieh door te stellen dat zij
slechts een deei van het traktement hoefde te betaien, nameiijk / 325,-; de overige
/ 400,- was door de kerkelijke gemeente toegezegd. De gemeente bestreed niet dat
de vordering tegen haar ingesteld tot betaling van / 325,- tot de kennisneming van
de rechtcrlijke macht behoorde. Maar de vraag of de gemeente ook voor het deel,
dat volgens haar door de kerkelijke gemeente diende te worden betaald, aanspra-
kelijk was, stond niet ter beoordeling van de rechterlijke macht, aldus de gemeen-
te. De Hoge Raad oordeelde anders. Een eis tot betaling van de bezoldiging
betreft een twistgeding over schuldvordering als bedoeld in artikel 148 Gw 1848.
De vraag of die bezoldiging 'door de burgerlijke gemeente al dan niet in haar
geheel is verschuldigd', viel dan ook onder de competentie van de burgerlijke
rechter. De Hoge Raad verwierp vervolgens het door de gemeente ingestelde
beroep, na de vordering inhoudelijk te hebben beoordeeld; de betaling van / 400,-
was een subsidie van de kerkelijke aan de burgerlijke gemeente en dus was de
gemeente gehouden tot betaling van / 725,- aan de onderwijzer 'behoudens haar
vcrhaal op de kerkelijke gemeente voor de haar toegezegde bijdrage'."

Het verschil in beide uitspraken lijkt hierin gelegen dat de rechter om de
vordering, zoals die in 1875 in de zaak van de voormalige raadsheer uit Neder-
lands Indie" was ingesteld, te kunnen beoordelen, eerst de rechtmatigheid van de
administrative daad moest beoordelen; de vordering tot schadevergoeding wegens
onrechtmatige daad kon alleen worden toe(- dan wel af)gewezen als de onderlig-
gende administratieve daad (al dan niet) onrechtmatig was. Dit oordeel nu kwam
niet toe aan de burgerlijke rechter: een oordeel over deze voorvraag was voorbe-
houden aan de administratie. In de zaak die in 1865 speelde, was een dergelijke
voorvraag niet in het geding; er hoefde geen administratieve daad te worden

10. HR4juli 1875. W. 3863.
11. HR 24 fcbruari 1865. W. 2671.
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bcoordeeld.
Volgens de Staatscommissie-Kranenburg achtte de burgerlijke rechter zieh tot

oordclen bevoegd, mits de rechter in Staat was de gevraagde middelen toe te
passen. Dit betekende dat 'de rechter niet bevoegd werd geoordeeld een veroorde-
ling uit te spreken, welke zou moeten leiden tot een bestuursdaad'.'* Uit hct
vervolg van het rapport blijkt dat de staatscommissie met de woorden 'niet be-
voegd werd geoordeeld' niet (alleen) het oog had op de bevoegdheidsvraag, maar
(tevens) op de ontvankelijkheidsvraag en de vraag of de vordering al dan niet kon
worden toegewezen. Gelet op de in 2.4.2 besproken rechtspraak met be trekking
tot 'twistgedingen over schuldvordering' was dit conform de algemene jurispru-
dents van de burgerlijke rechter.

In het oog moet worden gehouden, dat het in de genoemde gevallen de
ambtenaar was die de overheid aansprak. Het spiegelbeeld, de overheid die de
ambtenaar aansprak en stelde dat sprake was van een schuldvordering, bijvoor-
beeld door een vordering uit onverschuldigde betaling in te stellen, zou vermoede-
lijk steeds tot de competentie van de rechterlijke macht behoren; de bestuursdaad
had al plaatsgevonden. Deze vormde namelijk de grondslag voor de schuldvorde-
ring. Met oestuüf had" imrners al västgesteld, dat bijvoofbceld ten önreeme, aus
onverschuldigd, salans was uitbetaald. Aangenomen mag worden dat in dat geval
de bepalingen uit het BVV van toepassing zouden zijn.'* Jurisprudence uit de
negentiende eeuw op dit gebied heb ik echter niet gevonden.

7.2.2.2 De rveinfigxre eemv
De twintigste eeuw bracht hierin aanvankelijk geen wijziging: een vordering uit
onverschuldigde betaling was een schuldvordering, waarover de burgerlijke rechter
bevoegd was te oordelen en, als gevolg hiervan, waarop volgens de rechtspraak de
bepalingen uit het BW van toepassing waren." Dit gold tot 1933, hct jaar waarin
de Ambtenarenwet 1929 in werking trad, ook voor de ambtenarensalarissen.

De heb in de NJ uit de periode tot 1933 slechts een arrest van de Hoge Raad
gevonden op het terrein van terugvordering van te veel betaalde bezoldiging. Het
betrof terugvordering door de gemeente Harlingen van te veel uitbetaald salans
aan een onderwijzeres. Geesje Jacobus was in 1919 onderwijzeres aan de lste
gemeenteschool te Harlingen. Zij genoot een salans van / 2980,- per jaar, waarin
een verhoging was opgenomen van / 800,- omdat zij in het bezit was van vier
akten voor speciale vakken. Het wettelijke bedrag van deze verhoging bedroeg
/ 200,- per akte, althans wanneer Geesje Jacobus werkzaam zou zijn aan een
M.U.L.O.-school. Achteraf bleek de school niet te voldoen aan de vereisten om te
worden beschouwd als een M.U.L.O.-school, met als gevolg dat Jacobus slechts
recht had op / 100,- per akte. Zowel de Wet tot regeling van het lager onderwijs,

12. Rapport Staatscommissie-iCranenburg (1958), biz. 45.
13. Zie 2.5
14. Zie 2.4.2 en 2.5.
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als ecn latere wijziging van deze wet uit 1919," welke vooral de artikelen betrof
die betrekking hadden op de jaarwedde, bevatten geen bepalingen met betrekking
tot de terugvordenng. De burgemeester van Harlingen vorderde namens de ge-
meente het verschil, zijnde - na verrekening van allerlei toeslagen en pensioen-
bijdragen - ecn bedrag van / 372,40, terug als onverschuldigd betaald. De
vordcnng werd door de rechtbank toegewezen en het door Jacobus ingestelde cas-
satiebcroep werd door de Hoge Raad verworpen."
i Opvallend in deze procedure, maar gelet op de in 2.6 besproken jurispruden-
tie niet geheel verrassend, is dat de bevoegdheid van de burgerlijke rechter
ncrgcns ter discussie werd gesteld. Het cassatiemiddel voerde aan dat de school
wel moest worden gezien als een M.U.L.O.-school, zodat Jacobus wel recht had
op een verhoging van / 200,- per akte. Door dit te miskennen en de vordering
van de gemeente toe te wijzen, had de rechtbank onder meer de artikelen 1395 en
1396 BW (oud) geschonden dan wel verkeerd toegepast. Ook over de algemene
tocpasselijkheid van de bepalingen uit het BW hoefde de Hoge Raad dus geen
oordeel tc geven, aangczicn het cassatiemiddel daartoe niet verplichtte.

7JJ D

7.2.3.7
Reeds sedert 1848 leefde dus de opvatting, dat de rechtstoestand van de ambtenaar
wettelijk diende te worden geregeld. Centraal punt was dat de ambtenaar met
betrekking tot zijn rechtspositie bescherming diende te krijgen tegen de willekeur
van de administratie. Aangezien in ambtenarenzaken steeds mede openbare belan-
gen een rol spelen, diende de beslechting van geschillen tussen ambtenaren en de
administratie niet aan de gewone rechter te worden overgelaten. Dit was (een van)
de belangrijkste reden(en) dat de wettelijke regeling niet van de grond kwam.

In 1897 wijdde de Nederlandsche Juristen-Vereeniging haar jaarvergadering
aan dit ondenverp. Krabbe en Fokker preadviseerden over de vraag of de rechts-
verhouding van de Staat tot zijn ambtenaren wettelijk moest worden geregeld."
De vragen of de verhouding van de Staat tot de ambtenaren publiekrechtelijk van
aard was, en of bij wet algemene regeis omtrent die verhouding dienden te
worden gesteld, werden door de algemene vergadering bevestigend beantwoord."

r
15. Wet van 17 augustus 1878, houdende herziening der wet van 13 augustus 18S7 tot regeling van

het lager onderwijs, Stb. 127, zoals bekendgemaakt bij besluit van 26 juni 1905, Stb. 219 en Wet
van 14 juni 1919, tot wijziging van de wet tot regeling van het lager onderwijs, SO). 493.

16. HR 19 juni 1925, NJ 1925, 933.
17. Krabbe (1897) en Fokker (1897).
18. Verslag NJV (1897), blz. 103. Ook de Hoge Raad zag de rechtsverhouding tussen overheid en

ambtenaar als publiekrechtelijk, zo blijkt uit de jurisprudence. Deze rechtsverhouding Kon
namelijk eenzijdig worden gewijzigd. zie HR 29 januari 1926, NJ 1926, 231, m.nl E.M.M. en
HR 25 maart 1927. NJ 1927, 385, m.nt. EMM. Bedacht moet worden, dat deze jurisprudentie is
gewezen op het moment dat rceds werd gewerkt aan een wettelijke regeling met betrekking tot
de rechtstoestand van de ambtenaren.
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Toch duurde het tot 1917 eer een staatscommissie onder voorzitterschap van
Dresselhuys werd ingesteld, de Staatscommissie ter voorbereiding van algemene
wcttelijke regelen betreffende den rechtstoestand van ambtenaren." Zij bracht in
1919 haar verslag int.*' In 1920 werd vervolgens een wetsontwerp Rechtstoestan-
denwet ingediend,*' waarin zowel het matenele als het formcle ambtenarenrccht
werd geregeld. Uitgegaan werd van een rcchtsgang in eerste instantie bij zogc-
naamde Rijksscheidsgerechtenmet hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.
Voor de procedurele regeis werd de regeling uit de Beroepswet 1902 gevolgd,
voor zover afwijkingen niet vereist waren door de verschillende aard van de matc-
rie. Uiteindelijk sneuvelde het onrwerp in de parlemcntaire behandeling; het zou
in de behandelde vorm te hoge lasten voor zowel het rijk als de lagere overheden
meebrengen. Maar op het moment dat het werd ingetrokken was reeds een nieuw
wetsontwerp ingediend, dat uiteindelijk de Ambtenarenwet 1929 zou worden."

In 7.2.3.3 zal ik de onrwikkeling van de rechtspraak met betrekking tot terugvor-
dering van (voomamelijk) de Centrale Raad van Beroep bespreken. Alvorens hier-
toe over te gaan zal ik in 7.2.3.2 kort ingaan op de vraag welke gevolgen de
Ambtenarenwet 1929 (Aw 1929) had voor de competentie van de burgerlijke
rechter in ambtenarenzaken." De in deze paragraaf behandelde periode loopt tot
1953. De reden hiervoor is dat de jurisprudence met betrekking tot de terugvordc-
ring in 1953 haar huidige vorm kreeg.

7.2.5.2
In 3.5 heb ik reeds aangegeven dat de Ambtenarenwet 1929 zieh voomamelijk
richtte op het formele recht. Artikel 3 lid 1 Aw 1929 bepaalde:

'Onvcrminderd de wettelijke regelen omtrent de rechtspraak in pensioenzaken bestaande, oordeelen bij
uitsluiting over de besluiten, handelingen en weigeringen (om le besluiten of te handelen), ten aanzien
van ambtenaren als zoodanig, hunne nagelaten betrekkingen en rcchtvericrijgenden door een admini-
stratief orgaan genomen, verricht of uitgesproken, in eersten aanleg de Ambtenarengerechten en in
hooger beroep de Centrale Raad van Beroep te Utrecht'.**

De gelijkenis met de artikelen 15 lid 1 en 74 lid 1 Onrwerp WAR van het ont-
werp-Loeff is opvallend." Overigens vielen de militaire ambtenaren niet onder

19. Staatscommissie ingesteld bij KB van 21 mei 1917, no. 27.
20. Verslag Staatscommissie-Dresselhuys (1919).
21. Tweede Kamer 1919-1920, 357, nrs. 1-2.
22. Wet van 12 december 1929, houdende regelen betreffende den rechtstoestand van ambtenaren,

Stb. 530. Het duurde vervolgens tot 1 maart 1933 voor de wet m weriung trad, Besluit van 26
januari 1933, betreffende het Djdsop van inwerkingtreding van ecu aantal artikelen van de
Ambtenarenwet 1929 en van de Militaire Ambtenarenwet 1931, Stb. 32.

23. Dit is reeds aan de orde geweest in 4.3.2.
24. Op grond van artikel 3 lid 2 Aw 1929 was de CRvB in een aantal gevallen in eerite en enige

aanleg competent
25. Zie over deze artikelen 3 J. •*«•,
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de Ambtenarenwet 1929, voor hen werd een afzonderlijke wet ontworpen, de
Militaire Ambtenarenwet 1931." In deze wet werden de meeste bepalingen van
de Ambtcnarenwet 1929 van overeenkomstige toepassing verklaard, waarbij echter
bepaalde specifieke regels werden gegeven met het oog op de aard van de
materie. Zo werden bijvoorbeeld aanvullende regels gegeven met betrekking tot de
samenstelling van en behandeling van militaire zaken door de Ambtenarengerech-
ten en de Centrale Raad van Beroep. Ook pensioenzaken bleven uitdrukkelijk
buiten de competentie van de ambtenarenrechter, aldus artikel 3 lid 1 Aw 1929."

Zoals al in 4.3.2 aan de orde is geweest, had artikel 3 Aw 1929 volgens de
wetgever ook consequenties voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter in
ambtenarenzaken. Dc wetgever had namelijk uitdrukkelijk aangegeven, dat hij de
gehele rechtsbetrekking tussen de overheid en de ambtenaar als een publiekrechte-
lijkc rechtsbetrekking zag. Het gevolg hiervan was, dat de bevoegdheid van de
ambtenarenrechter een exclusieve bevoegdheid was, waardoor de burgerlijke
rechter ophield bevoegd te zijn ten aanzien van ambtenarengeschillen." Hiertoe
had hij ook de woorden 'bij uitsluiting' opgenomen in artikel 3 lid 1. Aan deze
woorden diende dus een andere betekenis te worden toegekend dan aan dezelfde
woorden in artikel 2 R.O. en het daarmee corresponderende grondwetsartikel."
Werd in deze laatste artikelen bedoeld dat de rechter in de in die artikelen
genoemde gcvallen zelf zijn bevoegdheid diende vast te stellen, in artikel 3 Aw
1929 werd bedoeld, dat de ambtenarenrechter exclusief bevoegd was. De burger-
lijke rechter heeft zieh vervolgens ook daadwerkelijk onbevoegd verklaard om
kennis te nemen van genoemde besluiten, handelingen en weigeringen.'° - .?

7.2.J.3 De yumprurfenfie van de amftre/iarenrecAfer mef 6efreA&ng /or ferug-
•*• " vorder /ng . - . « - - £ > ? • . • . -- i .-•.. • ^ • . - - . »~ •••.•.. * * - ? - - s T

De Ambtenarenwet 1929 bevatte geen algemene bepaling met betrekking tot
terugvordering van onverschuldigd betaalde bezoldigingen of andere bedragen.
Wei bevatte zij twee artikelen die een regeling gaven met betrekking tot verreke-
ning met körnende uitbetalingen, indien de ambtenaar nog steeds in dienst was.
Artikel 116 lid 1 bepaalde dat op de verschuldigde bezoldigingen en pensioenen
mocht worden ingehouden hetgeen de ambtenaar verschuldigd was aan de uitbeta-

26. Wet van 19 december 1931, houdendc regelen betreffende den rechtstoestand van de militant
ambtenarcn, Stb. 519, welke gelijktijdig met de Aw 1929 in werking trad, besluit van 26 januari
1933, Stb. 32.

27. Zie 7.3.3.
28. Zie de memorie van toclkhting, Tweede Kamer 1927-1928, 392, nr. 3, biz. 17 en de memorie

van antwoord, Tweede Kamer 1928-1929, 91, nr. 2, biz. 8.
29. In 1933: artikel 154 Ow 1922.
30. Zie onder meer HR 13 november 1941, NJ 1942, 172, AB 1942, 485 (Ambtenarenwetarrest), HR

12 januari 1951. NJ 1951, 538 en HR 4 december 1987, NJ 1988, 295, m.nt. WHH, AB 1988,
189, m.nt. FHvdB (Du Pied). De Hoge Raad is in 1992 op deze jurisprudents teruggekomen,
HR 28 februari 1992, NJ 1992, 687, m.nt MS, AB 1992, 301, nurt. FHvdB (Changoe). Do
arrest zal aan de orde komen in 7.2.4.3.
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lende overheidsinstantie. Volgens artikel 120 gold een aantal in de wet opgeno-
men beperkingen ten aanzien van inhoudingen, beslag of korting niet als die
inhouding of korting plaatshad 'tot verhaal van hetgeen op de bezoldiging of het
pensioen is vooruitbetaald of voorgeschoten o/ fen gevo/ge va« on/uüre opgaveii
van <fen amftrenaar rfaarop fevee/ « fteraaW." Uit de hiema te bespreken
junsprudentie blijkt, dat echter alvorens tot verrekening kon worden overgegaan,
vast moest staan dat het te veel betaalde mocht worden teruggevorderd. De
artikelen gaven dus regels met betrekking tot invordering. Voor het overige was
niets geregeld met betrekking tot terugvordering. Voorheen was dc opvatting dat
deze betalingen via een actie uit onverschuldigde betaling ex artikel 1395 BW
(oud) voor de burgerlijke rechter konden worden teruggevorderd, zie het in
7.2.2.2 besproken arrest van de Hoge Raad." De wetgever was echter duidelijk
geweest: het instellen van een vordehng bij de burgerlijke rechter was na de
inwerkingtreding van de Ambtenarenwet 1929 niet meer mogelijk; de gehele
rechtsbetrekking tussen overheid en ambtenaar was een publiekrechtelijke, waaruit
tevens voortvloeide dat de burgerlijke rechter niet bevoegd was kennis te nemen
van geschillen tussen de overheid en de ambtenaar. Uit het feit dat de rechtsbe-
trekking uitdrukkelijk als een publiekrechtelijke werd gezien, kan tevens de
conclusie worden getrokken dat in deze rechtsbetrekking geen plaats meer was
voor (rechtstreekse) toepassing van de bepalingen uit het BW.

Betekende dit nu dat de overheid te veel uitbetaalde salarissen niet kon terug-
vorderen? In de praktijk zal het zijn voorgekomen dat overheidslichamen, die te
veel bezoldiging hadden betaald (of andere betalingen aan een ambtenaar als zoda-
nig) dit ofwel terugvorderden ofwel verrekenden. Het was dan aan de ambtenaar
om naar de rechter te stappen, nadat tegen het terugvorderings- of verrckeningsbe-
sluit bezwaar was aangetekend. Artikel 58 lid 1 Aw 1929 kende twee limitatief
opgesomde beroepsgronden: het besluit, de handeling of de weigering te besluiten
of te handelen streed 'feitelijk of rechtens met de toepasselijke algemeen verbin-
dende voorschriften' en 'bij het nemen, verrichten of uitspreken daarvan (hecft)
het administratief orgaan van zijne bevoegdheid kennelijk een ander gebruik ge-
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven'. Kortom:
strijd met een algemeen verbindend voorschrift of detournement dc pouvoir.

Hoe werd dit in de rechtspraak uitgewerkt? In 1935 moest de Centrale Raad van
Beroep oordelen in een zaak, waarin Burgemeester en Wethouders van Utrecht
achteraf de jaarwedde van gemeentesecretaris De Lange lager vaststelden. Deze
verlaging was gebaseerd op een besluit van gedeputeerde staten. De Lange stelde
dat sprake was van strijd met een algemeen verbindend voorschrift, aangezien het

31. Artikel 120 lid 1 aanhef en onder e. Mijn cursivering. In 1936 werd artikel 120 Aw 1929 gewij-
zigd, waarbij lid I onder e verviel en lid 2 ging luiden: 'Bezoldiging en pensioen zijn tot de helft
vatbaar voor inhouding, beslag en korting tot verhaal van hetgeen op de bezoldiging of het
pensioen is vooruitbetaald, voorgeschoten of te veel betaald. (...)', Wet van 11 September 1936
tot wijzigmg van de Ambtenarenwet 1929, Stb. 205.

32. HR 19 juni 1925, KM 925, 933 (Geesje Jacobus).
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besluit van GS rechtskracht miste voor zover aan deze verlaging temgwerkende
kracht was verleend. De klacht was gegrond. De Centrale Raad van Beroep was
van oordeel dat GS inderdaad niet bevoegd was het besluit temgwerkende kracht
te geven. Weliswaar bestond er geen uitdrukkehjk wettelijk verbod op de moge-
lijkheid tot het verlenen van temgwerkende kracht aan besluiten van GS, maar
daamit mocht zeker niet worden afgeleid dat zij in dat opzicht vnjheid van hande-
len zou bezitten. Zo wees de Centrale Raad er op dat volgens de Wet houdende
algemeene bepalingen der wetgeving van het koninkrijk de wet alleen voor het
toekomende verbindt en geen temgwerkende kracht heeft. Eenzelfde voorschrift
bestond met betrekking tot algemene maatregelen van bestuur. De Centrale Raad
ovcrwoog vervolgens:

'dat rechtszckerheid voor den ambtenaar, ook met betrekking tot de rechtmatig door hem genoten
jaarwcdde, ccn zoo kostbaar goed is, dat deze niet mag worden aangetast door een regeling, welke
ingnjpt in de penode, waarover hij krach lens rechtsgeldige voorschriften zijn jaarwedde heeft
ontvangen en welke in die voorschriften met tenigwerkende kracht een voor hem ongunstige wijziging
zoude brengen;
O. dat het algemeene rcchtsbcginsel, hetwelk zoodanige aantasting van hetgeen rechtmatig is
verworven, verbiedt, moet worden geCerbiedigd, ook al is het niet in een uitdrukkelijken wettekst

neergelegd'."

Het besluit van B en W werd gedeeltelijk vernietigd, namelijk voor zover het
temgwerkende kracht had. Niet geheel duidelijk was wat nu precies de vemieti-
gingsgrond was. De Lange had aangevoerd dat het besluit van GS temgwerkende
kracht miste, zodat over die periode nog steeds de oude salarisregeling gold. Het
besluit van B en W was dan in strijd met een algemeen verbindend voorschrift,
namelijk die oude salarisregeling, zo betoogde hij. De Centrale Raad liet zieh niet
uit over de vernietigingsgrond. Wei was duidelijk dat de Centrale Raad van
Beroep met deze uitspraak het rechtszekerheidsbeginsel had geintroduceerd; als
eerste rechter had hij een salarisregeling onverbindend geacht wegens strijd met
dit algemeen rechtsbeginsel."

In 1937 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat een besluit van de Raad
van Arbeid, waarbij een nieuwe berekening van wachtgeld met temgwerkende
kracht plaatsvond, nietig was, voor zover het betrekking had op wachtgeld dat was
uitbetaald over de maanden, die geheel waren verstreken op de dag dat het besluit
werd genomen. Het verstrijken van de beroepstermijn betekende dat de toeken-
ningsbeslissing onaantastbaar was geworden, niet alleen voor de betrokkene, maar
ook voor het bestuursorgaan. Volgens de Centrale Raad bonden onaantastbaar ge-
worden besluiten de betrokkenen, zodat, 'tenzij in de desbetreffende algemeen
verbindende voorschriften uitdmkkelijk het tegendeel is bepaakT, fouten niet met
temgwerkende kracht kunnen worden hersteld 'zonder medewerking van hem, op

33. CRvB 31 Oktober 1935, AB 1936, 168.
34. Nicolai (1990), biz. 45. Overigens had de Kroon reeds center aan het rechtszekerheidsbeginsel

getoetst, zie Nicolat (1990), biz. 40-42.
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wien het besluit betrekking heefV."
In 1948 overwoog de Centrale Raad van Beroep in een geval, waarin in strijd

met het terzake geldende Besluit een te hoge kledingtoelage was toegekcnd, dat
wanneer een toekenningsbeslissing onherroepelijk was geworden het tc veel
betaalde niet kon worden teruggevorderd. Dit gold dus zelfs als de toelage in
strijd met het destijds geldende besluit tot een te hoog bedrag was vastgesteld; de
toelage was immers onherroepelijk vastgesteld." Uit een uitspraak van de Cen-
trale Raad van Beroep uit 1950 bleek vervolgens dat wanneer nog geen uitvoering
aan het besluit was gegeven, de bovengenoemde regel mank ging."

Een uitspraak uit 1951 bracht duidelijkheid over de grand waarop een besluit kon
worden vernietigd, indien sprake was van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.
De gemeente Wonseradeel wilde op grand van artikel 116 Aw 1929 te veel aan
een onderwijzeres betaald salaris inhouden op het salaris van haar man, Hoitsma,
die ook als onderwijzer in dienst was van de gemeente. De Centrale Raad hoefde
niet in te gaan op de vraag of dit artikel van toepassing was, aangezien hij,
evenals het Ambtenarengerecht, van oordeel was dat de echtgenote het bedrag niet
verschuldigd was aan de gemeente. De aan haar gedane betalingen berustten
namelijk op een bevoegdelijk genomen besluit en er bestond voor haar geen reden
om te twijfelen aan de juistheid van het vastgestelde en uitbetaalde bedrag. Het
verweer van de gemeente, dat in het benoemingsbesluit geen aanduiding voor-
kwam omtrent het salaris en dat deze aanduidingen niet meer werden opgenomen
in de benoemingsbesluiten, aangezien zij op eenvoudige wijze konden worden be-
rekend aan de hand van bepaalde salanstabellen werd verworpen; kennelijk was
die berekening niet zo eenvoudig, nu de gemeente in de fout was gegaan bij die
berekening. De Centrale Raad liet vervolgens in het midden of het uitbetaalde
salaris al dan niet in overeenstemming met die salaristabellen was vastgesteld:

i

'0. dat de Raad het nl. in strijd acht met het algemeen rechtsbeginsel der rechtszekerheid, waarop de
ambtenaar aanspraak heefl indien in een geval als het onderhavige de besluiten tot vaststelling van zijn
salaris met terugwerkende kracht te zijnen ongunste worden herzicn;
0. dat het ambtenarengerecht eisers bestreden besluit tot inhouding op gedaagde's salaris daarom
terecht nietig heeft verklaard wegens strijd met een algemeen rechtsbeginsel, /e rcfene/i (of <fe
foepauWij'fte a/girmfen verfrüufoufe vooncAn/?e/i'."

35. CRvB 25 maart 1937, AB 1937, 497. In casu had de betrokkene overigens de Raad van Arbeid
ingelicht met betrekking tot de wijzigmg van de situatie, die leidde tot herberekening van het
wachtgeld, namelijk het overlijden van zijn vrouw. De RvB Amsterdam had in 1908 in een
socialezekerheidszaak al eerder cen soortgelijke uitspraak gedaan: 'Een vroegere bcslissing, zij
möge onjuist gebleken zijn, was rechtsgeldig en stelde derhalve tot op het tijdstip waarop zij
herzien werd (...) de rechtsverhoudmg vast tusschen de Bank en den beianghebbende, behouderu
diens bevoegdheid tot het instellen van beroep binnen den daarvoor bepaalden tijd', RvB
Amsterdam 30 Oktober 1908, WRSV 1909, afl. 10, nr. 13.

36. CRvB 19 Oktober 1948, AB 1949, 137. « , ^
37. CRvB 19 december 1950, AB 1951, 196.
38. CRvB 2 Oktober 1951, AB 1952, 190 (Hoitsma-Wonseradeel). Mijn cursivering. *? s'i . A
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Het rechtszekerheidsbeginsel behoorde dus tot de algemeen verbindende voor-
schhften. Handelen in strijd met dit beginsel was handelen in strijd met een
algemeen verbindend voorschrift en leverde dus een beroepsgrond op. Voorts
bleek van belang het feit dat voor de echtgenote van Hoitsma 'geen reden bestond
om de juistheid van het vastgestelde en uitbetaalde bedrag in twijfel te trekken'.
' Dit laatste punt werd verder uitgewerkt in een uitspraak, die dateerde van 25
maart 1952." Op het salaris van mcjuffrouw C. had ten onrechte geen pensioen-
vcrhaal plaatsgevonden, zodat zij te veel salads had ontvangen. Zij kreeg dan ook
het verzoek een bedrag van / 37,05 terug te betalen aan de gemeente. Het Ambte-
narengerecht vernietigde dit besluit, waama de gemeente in hoger beroep ging bij
de Centrale Raad van Beroep. Deze overwoog eerst dat de verplichting tot verhaal
van pensioenbijdragen in beginsel niet van andere aard was dan de verplichting tot
salarisbetaling volgens de daarvoor vastgestelde voorschriften, zodat met betrek-
king tot dit verhaal hetzclfde gold als moest worden aangenomen met betrekking
tot een onjuistc vaststelling en uitbetaling van salaris. Vervolgens stelde hij vast
dat de betalingen moesten worden aangemerkt als te berusten op bevoegdelijk na-
mens de gemeente genomen besluiten, welke in rechte onaantastbaar waren
geworden. De Raad nam vervolgens aan dat mejuffrouw C. geen reden had om
aan de juistheid van de oorspronkelijk vastgestelde en uitbetaalde salahsbetalingen
te twijfelen. Met name had zij geen reden om aan te nemen dat het verplichte
verhaal was achterwege gebleven. De Raad gaf hiervoor twee redenen: er was
geen specificatie verschaft van de betaalde (en meermaals gewijzigde) bedragen en
het berekenen van die bedragen was dermate ingewikkeld, dat redelijkerwijs niet
mocht worden verwacht dat deze bedragen werden nagerekend; integendeel,
mejuffrouw C. mocht vertrouwen op de berekening van de gemeente. Verder nam
de Raad mee, dat het salaris maandelijks placht te worden besteed, zodat ambte-
naren 'er redelijkerwijs op moeten kunnen vertrouwen, dat ze niet geruime tijd
later worden verplicht een deel der ontvangen bedragen terug te betalen'. Hierop
maakte de Raad ten slotte een uitzondering in het geval dat de betalingen werden
gedaan onder voorbehoud of bij wijze van voorschot. De Centrale Raad ging ver-
volgens nog in op de betekenis van artikel 120 lid 2 Aw 1929, het voormalige
artikel 120 lid 1 aanhef en onder e. Hij stelde vast dat daar weliswaar een
regeling was gegeven met betrekking tot verrekening, maar dat daarmee niet was
voorgeschreven dat 'verhaal van hetgeen op bezoldiging en pensioen te veel is
betaald te alien tijde en in elk geval mag plaats hebben'. Dit artikel gaf slechts
aan, dat de wetgever verhaal mogelijk achtte. Uitdrukkelijk stelde de Raad dat ook
hij die mogelijkheid erkende, bijvoorbeeld als de ambtenaar redelijkerwijs had
kunnen begrijpen, dat hem te veel aan bezoldiging werd uitbetaald.

De Centrale Raad erkende in deze uitspraak dus dat als voorschot gedane
betalingen wel terugvorderbaar waren.*" Dit leidde er toe dat gemeenten ertoe

39. CRvB 25 murt 1952, AB 1952, 698. Zie over deze uitiprMk (en over de tot ira geschetstt
ontwikkelmg) ook Nuver (1952).

40. Zie ook CRvB 28 Oktober 1952, AB 1953, 358. , , . „ . . v * « r . , . „ » . . - ^ . « • - « , , , « • ,
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ovcrgingen de bezoldigingen niet meer uit te betalen, maar voorschottcn daarop
gingen geven. De bezoldiging werd dan pas definitief vastgesteld na ongeveer een
jaar, op het moment dat de gemeente de vergoedingen voor de betaalde bezoldi-
gingen van het Rijk hadden ontvangen, en vervolgens verrekend met de betaalde
voorschotten. Op die manier was het mogelijk bij een foutieve berekening de te
veel betaalde voorschotten terug te vorderen. De Centrale Raad maakte vrij snel
een einde aan die praktijk; in zijn uitspraak van 16 december 1952 verklaarde hij
deze constnictie niet geoorloofd." Verder gaf hij in die uitspraak uitdrukkelijk
aan, dat terugvordering van te veel betaald salans mogelijk was als de ambtenaar
in redelijkheid een verwijt kon worden gemaakt. Dat kon het geval zijn als er een
behoorlijke specificatie was verstrekt, zodat hij de juistheid van het uitbetaalde
bedrag kon nagaan 'en hij hiertoe, ondanks een zekere ingewikkeldheid der
salansvoorschnften, dan redelijkerwijs ook in Staat moet worden geoordeeld'.

De ontwikkeling van de jurisprudentie op het gebied van de terugvordering
werd (voorlopig) afgerond op 30 december 1952. Op die dag deed de Centrale
Raad van Beroep uitspraak in een geschil tussen onderwijzeres Schouten en de
gemeente Zonnemaire." Schouten had op grond van het Toelagebesluit 1951 een
toelage gekregen op haar salans. Achteraf bleek dat deze toelage was berekend als
ware zij kostwinner, hetgeen zij niet was. De gemeente vorderde de tc veel betaal-
de toelage terug. Het door Schouten hiertegen ingestelde beroep werd door het
Ambtenarengerecht ongegrond verklaard. De Stelling dat de terugvordering in
strijd was met het rechtszekerheidsbeginsel werd verworpen.

0. dat - nog daargelaten of dit beginsel geacht kan worden te bchoren tot de algemeen verbindende
voorschriften als bedoeld in art 58 der Ambtenarenwet-1929 (...) -, aan genoemd beginsel niet een
zodanig mime interpretatie mag worden gegeven, dat het in het merendeel der gevallen in de weg zou
staan aan de toepassing van de in de Wet neergelegde bepaling, dat hetgeen onverschuldigd is betaald
kan worden teruggevorderd, en de daahn tot uitdrukking komende regel, dat ongerechtvaardigde
verrijking moet worden gerestitueerd'.

Het gerecht achtle het zelfs in strijd met de rechtsgelijkheid 'en met dc sedert
eeuwen op het stuk der ongerechtvaardigde verrijking in de jurisprudentie en de
rechtsovertuiging verankerde begrippen' om een onderscheid te maken tussen een
terugvorderende overheid en een terugvorderende particulier. Bij de particulier
was de vraag of er sprake was van een verzuim aan zijn kant niet relevant voor de
vraag of onverschuldigd gedane betalingen konden worden teruggevorderd; als dit
bij de overheid wel relevant zou zijn, was dit discriminerend.

Bij de beslissing van het Ambtenarengerecht kunnen twee opmerkingen
worden gemaakt. Allereerst plaatste het gerecht kennelijk een vraagteken bij de
vraag of het beginsel van de rechtszekerheid behoorde tot de algemeen verbinden-
de voorschriften als bedoeld in artikel 58 Aw 1929. De Centrale Raad van Beroep
had dit echter uitdrukkelijk vastgesteld in zijn uitspraak van 2 Oktober 1951, ruim

41. CRvB 16 december 1952, AB 1953, 473.
42 CRvB 30 december 1952, AB 1953, 477 (Schouten-Zonnematre). , I W •****!>£ «*3O .£*
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een jaar eerder dan deze uitspraak van het gerecht, welke dateerde van 6 Oktober
1952/' Verder sprak het Ambtenarengerecht van 'de in de Wet neergelegde
bepaling, dat hetgcen onverschuldigd is betaald kan worden teruggevorderd'. Niet
duidelijk is welke 'Wet' het gerecht bedoelde. Werd hier gedoeld op de Ambtena-
renwet? Dit is onwaarschijnlijk; deze wet bevatte geen bepaling dat hetgeen
onverschuldigd was betaald kon worden teruggevorderd. Waarschijnlijk werd het
woord 'Wet' algemeen bedoeld, namelijk als 'de Nederlandse wetten' en werd
meer specifiek verwezcn naar de bepaling betreffende de onverschuldigde betaling
in het BW. De verdere overwegingen van het gerecht wijzen daar ook op.

Schouten ging tegen deze uitspraak in beroep bij de Centrale Raad van
Beroep. Deze gaf eerst de door het gerecht gegeven grond om tot afwijzing van
het beroep op het rechtszekerheidsbeginsel te komen weer, en vervolgde:

'O dienaangaande, dat de Raad dc bepaling, dat hetgeen zonder verschuldigd te zijn betaald is, kan
worden teruggevorderd, in art. I39S B.W. vastgelegd voor het burgerhjk recht, erkent als een
algemeen rechtsocginsel, van toepassing ook in het administratieve recht, en wel als een algemeen
rcchtsbeginsel, in principe van gelijke waarde als dat van de rechtszekerheid (...);
O dat, indien beide rechubeginselen in een bepaald geval niet met elkaar verenigbaar zijn, van de
bijzondere omstandigheden van het geval afhangt aan welk beginsel de voorrang moet worden
gegeven, en de Raad aan het beginsel, dat kan worden teruggevorderd hetgeen onverschuldigd is
betaald, zeker de voorrang gee ft, indien de ontvanger der betaling de onverschuldigdhcid ervan kende
of redelijkerwijs had kunnen onderkennen'.

De Raad kwam vervolgens tot de conclusie dat dit laatste niet het geval was.
Hierbij betrok hij (wederom) het feit dat een behoorlijke specificatie ontbrak en
dat de bezoldigingsvoorschriften zo ingewikkeld waren, dat het 'geenszins
eenvoudig' was na te gaan of het salans juist was vastgesteld, zeker niet voor een
'jeugdige onderwijzeres'. Voorts overwoog hij dat de vaststelling van de wedde
'niet met voldoende zorgvuldigheid' had plaatsgevonden en dat het periodieke
betalingen betrof, die in de regel periodiek werden verbruikt. Het besluit werd in
strijd bevonden met het rechtszekerheidsbeginsel en vemietigd.

Volgens de Centrale Raad was dus het beginsel dat hetgeen onverschuldigd is
betaald, kan worden teruggevorderd een algemeen rechtsbeginsel, ook geldend in
het bestuursrecht. Dit betekende kennelijk, dat zelfs in het geval dat de publiek-
rechtelijke regeling geen bepalingen met betrekking tot terugvordering bevatte,
onverschuldigd betaalde bedragen konden worden teruggevorderd. Althans, in
beginsel. De eerste (logische) uitzondering is dat de publiekrechtelijke regeling
terugvordering uitdrukkelijk uitsluit; in dat geval heeft de wetgever uitdrukkelijk
willen afwijken van het genoemde beginsel. Een tweede uitzondering gaf de Cen-
trale Raad in deze uitspraak: er kan sprake zijn van een botsing tussen algemene
rechtsbeginsclen. In dat geval zullen de concrete omstandigheden van het geval de
doorslag geven, aan welk beginsel voorrang moet worden gegeven. Zo zal het
rechtszekerheidsbeginsel de voorrang krijgen als de betrokkene niet wist en

43. CRvB 2 Oktober 1951, AB 1952, 190 (Hoitsma-Wonseradeel).
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redclijkerwijs niet had kunnen weten dat onverschuldigd werd betaald.** Als hij
wel wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat te veel werd betaald, moet kenne-
lijk voorrang worden gegeven aan het beginsel dat hetgeen onverschuldigd is
betaald, kan worden teruggevorderd. In dat geval is er ook geen strijd met de
rechtszekerheid. De Centrale Raad noemde in de uitspraak voorts art ike 1 1395 BW
(oud). Het is echter duidelijk dat hij dit artikel niet toepaste; hij gebruikte het
slechts om aan te tonen dat sprake was van een algemeen rechtsbeginsel, dat als
zodanig reeds was gecodificeerd in het Nederlandse recht.

Deze uitspraak van de Centrale Raad is vaste jurisprudence geworden, die
verder is uitgewerkt en verfijnd/' Hierop zal in 7.2.4.2 worden ingegaan. Met de
uitspraak is een 'gemeen recht' in een nieuwe betekenis geinrroduceerd: algemene
beginselen, die burgerlijk recht en administratief recht gemeen hebben, ofwel het
aan burgerlijk recht en administratief recht gemeenschappelijke recht.**

Ruim 45 jaar later zijn ook de andere administratieve rechters deze constructie
gaan toepassen, niet alleen op het gebied van de onverschuldigde betaling,"
maar ook bij onder meer de schadevergoeding uit zowel onrechtmatige als
rechtmatige overheidsdaad.** Deze jurisprudence heeft in bestuursrechtelijk krin-
gen voor nogal wat opwinding en opschudding gezorgd. Hierop zal worden inge-
gaan in hoofdstuk 9, alwaar deze jurisprudence kritisch zal worden bekeken.

7.2.¥ 7eru£V0r<feri/i£ van Aifa/ingi/t aa/i

7.2.4./
Samengevat was de stand van zaken halverwege de jaren vijftig de volgende. On-
danks het feit dat de Ambtenarenwet geen bepalingen bevatte met betrekking tot
terugvordering, konden onverschuldigd betaalde bezoldigingen of andere ten on-
rechte aan ambtenaren betaalde bedragen onder omstandigheden worden terugge-
vorderd. Het algemeen rechtsbeginsel dat hetgeen is betaald zonder verschuldigd
te zijn, kan worden teruggevorderd, was ook van toepassing in het administratieve
recht. Het algemene beginsel van de rechtszekerheid kon zieh echter onder
omstandigheden tegen terugvordering verzetten.

44. Naar mijn mening speelt hi«- niet het rcchtszekerheidsbeginsel, maar het vertrouwensbeginiel een
rol. Zie hiema, 7.2.4.2.

45 Zie bijvoorbeeld Ag. Haarlem 17 februari 1959 en (in hoger beroep) CRvB 26 juni 1959, AB
1960, 469, CRvB 29 Oktober 1970, AB 1971, 117 en CRvB 26 april 1990, AB 1991, 157, m.nt
HH, TAR 1990, 138.

46. Teunissen (1997), biz. 88-90
47. Bijvoorbeeld ABRvS 21 Oktober 1996, AB 1996, 4%, rn.nL NV, JB 1996, 232, rant HJS

(Nanne) en Cbsf 9 april 1997, JB 1997, 105, rant HJS.
48 Zie onder meer ABRvS 29 november 1996, AB 1997, 66, mnt PvB, JB 1996, 253, rant red

(Alpha Kledingremigmgsbedrnf), ABRvS 18 februari 1997, AB 1997, 143, rant PvB, JB 1997,
47, rant HJS (Beurskens), ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229, mnt PvB, JB 1997, 118, rant
HJS (Van VTodrop), Cbsf 23 mei 1996, JB 19%, 177, rant red. en CBB 19 febnwn 1997, AB
1997, 144, rant JHvdV, JB 1997, 92, rant HJS. i OA « a t w ? * 8*JT> »«
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Verder was van belang dat de ambtenarenrechter exclusief bevoegd was; in het
Ambtenarcnwetarrest uit 1941 had de Hoge Raad beslist dat ;•;••**

'gCKhillen over Khuldvordenngen, welke uit de rechtsbetrekking tusschen ambtenaar en overheid
voortvloeien, voorzooverre daarbij sprake is van een klacht over een besluil of handeling of weigehng
der administrate, met lerzijde Stelling van den algemeenen regcl van art 2 R.O., aan de kennisneming
van de rechterlijke macht zijn onttrokken'.*'

De burgerlijke rechter diende zieh dan ook onbevoegd te verklaren als een derge-
lijk geschil te zijner kennis werd gebracht.

In deze paragraaf zal de ontwikkeling sinds de jaren vijftig worden behan-
deld. We zullen zien dat de junsprudentie met betrekking tot de terugvordering
verder is uitgcwcrkt en verfijnd. Dit komt in 7.2.4.2 aan de orde. Met betrekking
tot dc competentie van de burgerlijke rechter heeft de Hoge Raad zijn standpunt
gewijzigd in het Changoe-arrest. Materieel-rechtelijk had dit echter weinig
consequcnties, zoals zal blijken in 7.2.4.3, in welke paragraaf ik de bevoegdheid
van de burgerlijke rechter zal behandelen.

7.2.4.2
Het algemene rechtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden
teruggevorderd, zag de Centrale Raad van Beroep dus als een beginsel dat ook in
het administratieve recht gold. Dit beginsel was van gelijke waarde als het
rechtszekerheidsbeginsel, zodat in een voorkomend geval bij strijd tussen beide
beginselen een afweging moest worden gemaakt, welk beginsel voorrang kreeg.
Dit was afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het geval. Kende de
betrokkenc de onverschuldigdheid van de betaling, dan ging het 'terugvorde-
rings'beginsel voor. Dit was ook zo als de betrokkene redelijkerwijs had kunnen
weten dat onverschuldigd werd betaald. Bij de beantwoording van de vraag of hij
dit redelijkerwijs had kunnen weten, betrok de Centrale Raad van Beroep vaak het
feit dat al dan niet een salarisspecificatie was verstrekt. Was een specificatie ver-
strekt, dan leidde dit meestal tot de conclusie dat betrokkene redelijkerwijs had
kunnen weten dat te veel was betaald.'" Kon het bestuursorgaan de specificatie
niet overleggen, dan kwam dit voor zijn risico." Het enkele feit dat de betrokke-
ne inlichtingen had kunnen inwinnen, maar dat heeft nagelaten, is niet voldoende
voor de conclusie dat hij redelijkerwijs had kunnen weten dat te veel werd
betaald. Het vragen van inlichtingen speelt eerst dan een rol als voor de betrokke-

49. HR 13 november 1941, NJ 1942, 172. AB 1942. 485. Zie 4.3.2 en 7.2.3.2.
50. Bijvoorbeeld CRvB 26 juni 1959, AB 1960. 469 en CRvB 27 januari 1978, AB 1978, 186 Het

enkclc feit dat een specificatie was verstrekt, is nog niet voldoende voor de conclusie dat betrok-
kenc redclijkerwijs had kunnen weten dat te veel werd betaald. Zo kan de specificatie dermale
onduidclijk zijn dat de conclusie moet luiden dat betrokkene redelijkerwijs niet kon weten dat K
veel werd uitbelaald, zie bijvoorbeeld CRvB 31 augustus 1989, AB 1989, 502, m.nL HH.

51. CRvB 9 mei 1988, AB 1988, 455. m.nt. HH.
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ne aanleiding bestond aan de juistheid van het ontvangen salaris te twijfelen."
Als de betrokkene wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat een bepaald

bedrag ten onrechte was betaald, dan kon dit bedrag worden teruggevorderd. In
het socialezekerheidsrecht was deze terugvordenngsmogehjkheid in het algemeen
aan een bepaalde termijn gebonden. De Centrale Raad, optredend als ambtenaren-
rechter, betrok een dergelijke termijn pas halverwege de jaren tachtig in zijn
oordeel. In een uitspraak uit 1987 overwoog hij, dat als betrokkene redelijkerwijs
had kunnen weten dat een verkeerde inschaling had plaatsgevonden, de termijn die
was verstreken tussen het moment dat de fout was begaan en het moment dat tot
correctie van die fout werd overgegaan 'niet zonder belang' was."

Dit werd uitgewerkt in een uitspraak uit 1990. Daarin concludeerde de Raad

'dat zowel het beginsel van de rcchtszekerheid als het beginsel van een evenwichtige afweging van
belangen meebrengt, dat ook m het ambtenarenrecht het (...) tijdsverloop een plaats dient tc hebben.
Op welke wijze hieraan concrete vorm kan worden gegeven zal mede worden belnvlocd door de aard
van de aan de orde zijnde materie. Wat betreft het ongedaan maken van onverschuldigdc betalingen
door terugvordering of verrekening dient dit (...) aldus te worden geconcrelisecrd. dat een administra-
tief orgaan hetgeen aan een ambtenaar onverschuldigd is betaald in beginsel gedurendc twee jaren na
de dag van uitbetaling kan terugvorderen of verrckenen indicn de ambtenaar wist of redelijkerwijs had
kunnen welen dat hij te veel ontving, welke termijn tot vijf jaren kan worden verlengd indicn de
ambtenaar van de gemaakte fout niet alleen kennis droeg of redelijkerwijs had kunnen dragen maar die
fout bovendien door zijn toedoen is onlstaan'.**

De Centrale Raad sloot hierbij aan bij - en verwees naar - de regeling in tal van
socialeverzekeringswetten. Dit leidt tot de volgende conclusies: terugvordering
was niet mogelijk als betrokkene niet wist en niet had behoren te weten dat te
veel was uitbetaald. Werd te veel uitbetaald als gevolg van een administratievc
vergissing en wist betrokkene dit of had hij dit redelijkerwijs behoren te weten,
dan was terugvordering mogelijk gedurende twee jaren na de dag van uitbetaling.
Was het feit dat te veel was betaald te wijten aan betrokkene, dan werd deze
periode verlengd tot vijf jaren.

In zijn noten onder een aantal van deze uitspraken stelde Hennekens de vraag
of het wel correct was van de Centrale Raad om te stellen dat hij het rechtszeker-
heidsbeginsel afwoog tegen het 'terugvorderings'beginsel." Volgens hem bood
niet het algemene rechtsbeginsel van de rechtszekerheid, maar het vertrouwensbe-
ginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur de grondslag om in een
bepaald geval terugvordering onrechtmatig te achten; 'het door de administrate
opgewekte vertrouwen dient jegens de ambtenaar in acht genomen te worden'.
Hierbij gaat het 'niet om afweging van beginselen, doch om gehoudenheid aan

52 CRvB 26 februan 1987, AB 1987, 438
53 CRvB 17 September 1987, TAR 1987, 245.
54. CRvB 26 april 1990, AB 1991, 157, nvnt HH, TAR 1990, 138.
55. Zie met name zijn noten onder CRvB 31 augustus 1989, AB 1989, 502 en CRvB 26 apnl 1990,

AB 1991, 157.
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zijn gcdragingen door het administratief orgaan'." Hennekens betrok het vcrtrou-
wen op zowel de vraag o/ als de vraag Zioe/ang, gedurende welke termijn, kan
worden teruggevorderd. Als (extra) argument om uit te gaan van het vertrou-
wensbeginsel en niet van het rcchtszekerheidsbeginsel voerde hij aan dat het eerstc
een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur was en het laatste een algemeen
rechtsbeginsel. Algemene rechtsbeginselen werken zowel voor de overheid (en in
dat geval dus tegen de burger) als voor de burger (en dus in dat geval tegen de
overheid). Als dit beginsel van toepassing was, zou dit er toe leiden dat als een
ambtenaar te weinig uitbctaald had gekregen, de vraag of en gedurende welke
termijn een nabetaling plaats diende te vinden, zou moeten worden beantwoord
aan de hand van de hiervoor weergegeven criteria. Volgens Hennekens is het
evident dat dit niet het geval is. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
dienen slechts ter bcscherming van de burger; zij moeten door de overheid in acht
worden genomen en kunnen niet tegen de burger worden gehanteerd.

Voor zover Hennekens steh dat niet aan de hand van het rechtszekerheidsbe-
ginscl moet worden bekcken o/ kan worden teruggevorderd, maar dat hier het
vcrtrouwensbcginscl doorslaggevend is, ben ik het met hem eens. De ambtenaar
moet er immers in beginsel op mögen vertrouwen dat hetgeen hij uitbetaald krijgt,
correct is. Het door de uitbetaling bij de ambtenaar opgewekte vertrouwen dat
hetgeen is uitbetaald hem ook toekomt, moet in beginsel worden gehonoreerd. In
beginsel, want er zal wel sprake moeten zijn van gerechtvaardigd vertrouwen. Bij
de beantwoording van de vraag of sprake is van gerecArvaarÄgd vertrouwen, kan
vervolgens het door de Centrale Raad van Beroep gehanteerde criterium worden
gcbruikt: wist de betrokkene dat te veel werd uitbetaald of had hij dit redelijker-
wijs behoren te weten? Luidt het antwoord hierop bevestigend, dan is er geen
sprake van gerechtvaardigd vertrouwen en kan in beginsel worden overgegaan tot
terugvordering. Wederom: in beginsel. De volgende vraag is dan immers of het
gehele te veel betaalde bedrag kan worden teruggevorderd. Hierbij zal het
rechtszekerheidsbeginsel een rol speien. Op grond van dit algemene rechtsbeginsel
speelt het tijdsverloop, dat zit tussen het ontstaan van een situatie en het ondeme-
men van actie tegen deze situatie, een rol; partijen zullen op een bepaald moment
moeten weten 'waar zij aan toe zijn'. Het rechtszekerheidsbeginsel ligt in bijvoor-
beeld het privaatrecht ten grondslag aan de verjarings- en vervaltermijnen. Ook
volgens de Centrale Raad van Beroep dient op een bepaald moment duidelijkheid
te worden verkregen over de positie van partijen, waarbij speelt dat die positie
'begroeit' naarmate zij langer 'onbestreden in stand is gelaten'. Hiermee moet
rekening worden gehouden." De uitwerking van het rechtszekerheidsbeginsel
leidde vervolgens in het ambtenarenrecht (en tot voor kort in het socialezeker-
heidsrecht) tot de terugvorderingstermijnen van twee respectievelijk vijf jaren.
De werking van de beginselen is duidelijk: aan de hand van het vertrouwensbe-
ginsel wordt eerst bepaald o/ überhaupt kan worden teruggevorderd. Is het

56. AB 1991, 157. blz. 451, punt4.
57. CRvB 26 »pril 1990, AB 1991, 157, nvnt HH, TAR 1990,138.
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antwoord hierop bevestigend, dan wordt aan de hand van het rechtszckerheidsbe-
ginsel bepaald over we//te fenwy'n kan worden teruggevorderd.

Door de eerste vraag te beantwoorden aan de hand van het vertrouwensbegin-
sel, een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, bestaat ook niet het gevaar dat
Hennekens signaleerde, namelijk dat het bestuursorgaan in een tegenovergestelde
situatie, wanneer de betrokken ambtenaar gedurende bepaalde tijd te weinig
uitbetaald heeft gelaegen, zieh zou kunnen beroepen op het feit dat het niet wist
noch redelijkerwijs had behoren te weten dat te weinig werd uitbetaald en dus dat
het niet tot nabetaling hoefde over te gaan. Het vertrouwensbeginsel kan immers
als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur niet door het besruur worden inge-
roepen. De vraag, gedurende welke termijn de ambtenaar vervolgens nabetaling
kan vorderen, wordt wel begrensd door het rechtszekerheidsbeginsel, een alge-
meen rechtsbeginsel dat zowel ten nadele als ten voordele van ieder der partijen
kan werken. Dat het ten nadele van de ambtenaar kan werken en dat aanspraken
op bezoldiging of andere daarmee verband houdende uitbetalingen in de tijd
worden begrensd, heeft de Centrale Raad van Beroep uitdrukkelijk beslist."

In 1997 nam ten slotte de bestuurskamer van de Rechtbank 's-Gravenhage in
een zaak waarin een ambtenaar te veel wachtgeld had ontvangen, ook de zesmaan-
denjurisprudentie over van de Centrale Raad als socialezekerheidsrcchter. Volgens
de rechtbank was het in strijd met de zorgvuldigheid om uitkeringen - wachtgeld -
terug te vorderen, die werden betaald meer dan zes maanden na het tijdstip
waarop het bestuursorgaan een signaal had ontvangen dat ten onrechte wcrd
betaald. De rechtbank verwees expliciet naar de rechtspraak van de Centrale Raad
als socialezekerheidsrechter." Inmiddels heeft ook de Centrale Raad als ambtena-
renrechter de zesmaandenjurisprudentie geaccepteerd, waarbij hij heeft aangegeven
dat hij geen aanleiding zag 'om de door hem gevormde vaste jurisprudentic in
sociale verzekeringszaken in beginsel niet eveneens van toepassing te achten in
ambtenaarrechtelijke terugvorderingsgeschillen'.** De Centrale Raad als sociale-
zekerheidsrechter heeft inmiddels aangegeven dat de zesmaandenjurisprudentie in
de sociale zekerheid niet meer van toepassing is na de inwerkingtreding van de
WBM." De ambtenarenrechter heeft duidelijk aangegeven dat hij de zesmaan-
denjurisprudentie ziet als een uitwerking van het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit
onderbouwt mijn conclusie dat ook de Centrale Raad als socialezekerheidsrcchter
onder het huidige socialezekerheidsrecht zijn jurisprudentie had moeten voortzet-
ten. Ook onder het huidige socialezekerheidsrecht is het bestuursorgaan immers
gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk besruur.

58. CRvB 19 Oktober 1995, JB 19%, 11, CRvB 14 december 1995, TAR 1996, 32 en CRvB 23
januari 1997, TAR 1997, 42. Zie over deze uitspraken 6.5.2.

59. Rb. 's-Gravenhage 5 november 1997, TAR 1998, 35
60. CRvB 3 augustus 2000, AB 2000, 413, rant HH In CRvB 24 jiuii 1999, AB 1999, 406. nutt.

HH had hij reeds impliciet de zesmaandenlenrajn toegepast * '<*> ' ' t i -C *<>
61. CRvB 25 September 2001, USZ 2001. 299, rn.nL Red. Zie 6.5.2. »«&& #•*;«-; .*>.'!
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7.2.4.J 5evoeg<//ie»a'van </e 6«rger/(/ie rec/ifer
In 1941 had de Hoge Raad beslist dat geschillen over schuldvordenngen welke
voortvloeiden uit de rechtsbetrekking tussen de overheid en ambtenaren aan de
kennisneming van de burgerlijke rechter waren onttrokken; deze rechter was niet
bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Verrassend was dit niet; in de
memoric van toelichting op de Ambtenarenwet had de wetgever immers uitdruk-
kelijk overwogen dat de gchele rechtsbetrekking tussen overheid en ambtenaar als
publiekrechtelijk moest worden beschouwd, waardoor de burgerlijke rechter op-
hicld bevoegd te zijn ten aanzien van ambtenarenkwestics." Een en ander heb ik
mecr uitgebreid besproken in hoofdstuk 4, met name in 4.3.2.

Deze exclusicve bevoegdheid van de ambtenarenrechter en daaraan gekoppeld
dc onbevoegdhcid van de burgerlijke rechter werd in 1987 door de Hoge Raad in
het Du Pied-arrest ook aangenomen voor wat betreft voorlopige voorzieningen."
Volgcns de Hoge Raad bood artikel 102 Aw de mogelijkheid om zonodig een
onverwijide voorziening te vragen aan de voorzitter van hct Ambtenarengerecht of
(in hoger bcroep) van de Centrale Raad van Beroep. Nu Du Pied een voorlopige
voorziening vroeg, die hij ook had kunnen krijgen op grond van artikel 102 Aw,
had hij die weg moeten volgen. De Hoge Raad oordeelde dat de burgerlijke rech-
ter, en dus ook de president van de rechtbank in kort geding niet bevoegd was de
gevorderde voorziening te geven. Uit het arrest kan de conclusie worden getrok-
ken, dat als de Ambtenarenwet de mogelijkheid voor de gevraagde voorziening
niet had geboden, de kortgedingrechter waarschijnlijk wel bevoegd was geweest.

Ook de Centrale Raad van Beroep ging er vanuit dat de burgerlijke rechter
bevoegd bleef om in bepaalde gevallen aanvullende rechtsbescherming te bieden,
namelijk in die gevallen waarin de Ambtenarenwet niet voorzag en waarin de
ambtenarenrechter dus niet op grond van artikel 3 Aw een voorziening kon
bieden. Deze wet kende bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om een dwangsom op
tc leggen indien een door de voorzitter van het Ambtenarengerecht of de Centrale
Raad gegeven voorlopige voorziening niet werd uitgevoerd. In dat geval kon de
voorziening door de burgerlijke rechter worden 'versterkt' door een aanvulling
met een dwangsom.** Hierbij was het volgens de Centrale Raad uitdrukkelijk
niet de bedoeling dat de burgerlijke rechter nogmaals overging tot afweging van
de belangen. Deze afweging was immers al gemaakt door de ambtenarenrechter.

Toen de Hoge Raad in 1992 in het Changoe-arrest zijn jurisprudence onver-
wacht wijzigde, betrok hij deze uitspraak van de Centrale Raad in zijn overwe-
gingen. Changoe was als ambtenaar werkzaam, totdat hij werd ontslagen. Hij
tekende bezwaar aan tegen het besluit, hetgeen ertoe leidde dat het werd ingetrok-
ken. In de tussenliggende tijd had hij geen bezoldiging ontvangen. Dit gederfde

62. Tweede Kamer 1927-1928, 392, nr. 3, blz 17. Dit gold sinds 1966 ook met betrekking tot
ambtenarenpensioenen, zie 7.3.4.2.

63. HR 4 december 1987, NJ 1988, 295. m.nt WHH, AB 1988, 189, m.nt FHvdB.
64. CRvB 11 apnl 1991, AB 1991, 469, m.nt. HH. Zie ook de annotaöekroniek van Hirsch Ballin in

TAR, Hirsch Ballin (1986).
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talaris werd alsnog uitbetaald. Changoe vroeg vervolgens om vergoeding van de
schade, die hij had geleden doordat hij gedurende een tijd geen salads had ontvan-
gen. Bij brief deelde de staatssecretaris mee, dat hij zieh niet aansprakelijk achtte
voor enige schade. Changoe dagvaardde vervolgens de Staat op grond van een
onrechtmatige daad en hij vorderde vergoeding van zijn schade, waaronder imma-
leriele schade. De rechtbank achtte zieh niet bevoegd. De afwijzing van het
verzoek om schadevergoeding diende te worden aangemerkt als een besluit of (in
voorkomend geval) een weigering een besluit te nemen. Hiertegcn stond beroep
open ingevolge de Ambtenarenwet. Changoe ging in (sprong)cassatie; de recht-
bank had zieh naar zijn mening ten onrechte onbevoegd verklaard.

De Hoge Raad vatte eerst zijn vroegere jurisprudentie samen: uit artikel 3 Aw
volgde dat schuldvordenngen die voortvloeiden uit de rechtsbetrekking russen de
overheid en de ambtenaar aan de kennisneming van de burgerlijke rechter waren
onttrokken voor zover daarbij sprake was van een klacht over een besluit, handc-
ling of weigering van de overheid. Volgens de Hoge Raad kwam deze rechtspraak
echter in aanmerking voor heroverweging. Hij overwoog dat het in het algcmeen
zo was, dat de bevoegdheid van de administratieve rechter de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter op grond van artikel 2 R.O. niet uitsloot. Wei leidde de be-
voegdheid van de administratieve rechter tot niet-ontvankelijkheid van de vordc-
ring voor de burgerlijke rechter als de eerste voldoende rechtsbescherming kon
bieden. De consequentie hiervan was, dat de burgerlijke rechter indien nodig aan-
vullende rechtsbescherming kon bieden.

'Het ligt voor de hand dit stelsei van aanvuiiende rcchtobescherming ook te aanvaarden voor de
verhouding tussen burgerlijke rechter en ambtenarenrechter, tenzij de Ambtenarenwet tot een andere
opvatting zou nopen. Dit is echter niet het gevai. De tekst van art. 3 dwingt niet tot een andere
opvatting. De wetsgeschiedenis, waarop de Hoge Raad in het arrest van 13 nov. 1941 tevens een
beroep heeft gedaan, kan in het licht van de rechtsontwikkeling thans geen gewichtige factor meer
rijn. De strckking van de Ambtenarenwet brengt veeleer mede dat aan de ambtenaar een zo volledig
mogelijke rechtsbescherming dient te worden geboden. In dit verband dient aantekening dat ook de
CRvB klaarblijkeltjk ervan uitgaat dat de burgerlijke rechter bevoegd is aanvullende rechtsbescherming
it verlenen (CRvB 11 april 1991, AB 1991, 469)'."

Het door Changoe ingestelde middel was dus gegrond, maar kon bij gebreke van
belang niet tot cassatie leiden, omdat ingevolge de Ambtenarenwet beroep had
opengestaan op de ambtenarenrechter. Changoe had immers beroep kunnen instel-
len tegen de brief van de staatssecretaris. Hij had dan ook niet-ontvankelijk in zijn
vordering moeten worden verklaard. Het enkele feit, dat de ambtenarenrechter
zieh ten aanzien van bepaalde schadeposten terughoudender zou opstellen dan de
burgerlijke rechter en dat bij het beroep op de eerste geen vergoeding van proces-

HR 28 febnuri 1992, NJ 1992, 687. iruit MS. AB 1992, 301. nuit FHvdB.
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kosten, noch van wettelijke rente mogelijk was," leidde met tot een andere
beslissing, omdat dit enkele feit (als het juist zou zijn, voegde de Hoge Raad toe)
nict betekende dat de rechtsbescherming met betrekking tot schadevergoeding bij
de ambtcnarenrechter onvoldoende was.
. -, Waarom de Hoge Raad zijn oude jurisprudence heeft heroverwogen, is niet

geheel duidelijk. Tak spreekt van een opzienbarende wijziging in de bevocgd-
hcidskoers van de Hoge Raad, zeker gezien het feit dat het arrest werd gewezen
aan de vooravond van de invoering van een algemene bestuursrechtelijke rechtsbe-
scherming door de Awb. Als mogelijke verklahngen zag hij de toenemende
kritiek in de literatuur op de oude jurisprudence," het feit dat de Centrale Raad
van Beroep zclf naar de burgerlijke rechter verwees indien executiemogelijkheden
ontbraken, het feit dat steeds meer stemmen opgingen om ambtenaren geen
bijzondere rechtspositie meer te geven, maar te behandelen als 'gewone' werkne-
mers, het zieh sterk maken van de burgerlijke rechter ten opzichte van de andere
hoogste rechters. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat de Hoge Raad zieh
waarschijnlijk door de jurisprudence van het Europese Hof voor de rechten van de
mens gedwongen voelde de burger - en dus ook de ambtenaar - een optimale
rechtsbescherming tc bieden." -ÜI*:.-••r<*» •̂"":v ' - - - i -x

De Hoge Raad stelde zieh blijkens dit arrest op het standpunt dat een
exclusieve bevoegdheid van de ambtenarenrechter in alle gevallen de bevoegdheid
van de burgerlijke rechter uitsloot: «• tt*? y*-j ?ss/t.«;,'

'Een en ander leidt lot het uit een oogpunt van rechtsbescherming bevredigende en in een rechtsstaat
passende resultaat dat de burger ccn zo volledig mogelijke rechtsbescherming geniet, nu de burgerlijke
rechter, anders </a/i I/I een ,s»e/.$e/ van u/tt/u/ren<fe bevoeg<Wieitf von </e ac/minis/radeve recA/er,
aanvullende rechlsbcscherming kan bieden'."

Ik lees de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep echter zo, dat de exclusieve
bevoegdheid van de ambtenarenrechter niet in alle gevallen tot onbevoegdheid van
de burgerlijke rechter hoefde te leiden. De Centrale Raad had namelijk overwo-
gen, dat het naar zijn oordeel in overeenstemming zou zijn met het systeem van
de Ambtenarenwet, als een vordering in kort geding tot uitvoering van een beslis-
sing bij voorraad wordt toegewezen onder oplegging van een dwangsom.™ Mijns
inziens zou de gewenste aanvullende rechtsbescherming door de burgerlijke
rechter dan kunnen worden geboden in die gevallen, waarin de Ambtenarenwet

66. Inmiddels is bij de bestuursrechter het verkrijgcn van vergoeding van zowel proceskosten als
wettelijke rente mogelijk. Vergoeding van kosten gemaakt in de bezwaarfase daarentegen hebben
deze rechters afgewezen. Een dergelijke vergoeding is slechts in zeer beperktc gevallen mogelijk.
zie hierover Bollen (2000), blz. 309-310, Hartlief (2000-1) en Hartlief (2000-11).

67. Zie bijvoorbeeld de ook in de noot in de AB van Van der Burg onder het Changoe-arrett
aangehaalde artikelen van Korteweg-Wierts (1991). Van Eijck/Maes (1991) en FruyUer (1991).

68. Tak (1997), blz. 143-144.
69. Mijn cursivering. "' ~ ' "" " •
70. CRvB U april 1991, AB 1991,469, m.nL HH. . .
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niet voorziet.^' In alle andere gevallen zou de burgerlijke rechter zieh onbevoegd
hebben moeten verklaren, waar hij nu volgens de Hoge Raad eiser niet ontvanke-
lijk dient te verklaren. Het 'omgaan' van de Hoge Raad was dan ook niet nodig.

Het Changoe-arrest vormt wel een verbetering voor de rechtspositie van
ambtenaren als de Hoge Raad anders strikt zou hebben vastgehouden aan zijn
opvatting, dat bij een exclusieve bevoegdheid van de ambtenarenrechter de
burgerlijke rechter a/r{/</ onbevoegd is te oordelen over een geschil tussen de
overheid en een ambtenaar als zodanig." In dat geval zou de burgerlijke rechter
nooit bevoegd zijn om aanvullende rechtsbescherming te bieden, bijvoorbeeld door
een door de ambtenarenrechter uitgesproken voorlopige voorziening te 'verster-
ken' met een dwangsom. In dat geval zou onbevoegdverklaring door de burgerlij-
ke rechter naar mijn mening ook in strijd zijn met de (vermoedelijke) bedoeling
van de wetgever bij de uitsluiting van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter
in 1933. Het is aannemelijk dat in die tijd de ambtenarenrechter op grond van de
Ambtenarenwet de ambtenaar een grotere rechtsbescherming kon bieden dan de
burgerlijke rechter kon. Zo stelde M. Scheltema in zijn noot onder het Changoe-
arrest, dat oorspronkelijk de exclusieve bevoegdheid van de ambtenarenrechter
'een aanzienlijke versterking van de rechtsbescherming van de ambtenaar'
betekende, maar dat dit nu niet meer gold: de uitsluiting van de gewone rechter
betekent nu 'de uitschakeling van de mogelijkheid van 'in een rechtsstaat passen-
de' aanvullende rechtsbescherming'." Maar nogmaals: mijns inziens hoefde de
exclusieve bevoegdheid van de ambtenarenrechter niet in alle gevallen tot
onbevoegdheid te leiden en was dus het 'omgaan' van de Hoge Raad overbodig.
Als de burgerlijke rechter in bepaalde gevallen wel bescherming kan bieden waar
de ambtenarenrechter dit niet kan, lijkt mij dit een argument om de burgerlijke
rechter fa//een,J /n <f/e geva//en bevoegd te achten.

Het zal overigens voor de betrokken ambtenaar weinig uitmaken of hij in een
geding door de burgerlijke rechter niet-ontvankelijk wordt verklaard of dat deze
zichzelf onbevoegd verklaart. In beide gevallen krijgt hij het door hem gewenste
oordeel van deze rechter niet. G.J. Schölten sprak dan ook over formcle onbe-
voegdheid, die tot een onbevoegdheidsverklaring van de rechter leidde, en
materiele onbevoegdheid, die tot niet-ontvankelijkheid leidde,™ terwijl Van der
Burg stelde dat het weinig verschil maakte voor de ambtenaar of hij werd gebeten
door de kat van onbevoegdheid of de hond van niet-ontvankelijkheid."

Volledigheidshalve moet worden vermeld dat de burgerlijke rechter zieh ook
in de periode voorafgaand aan het Changoe-arrest in bepaalde gevallen bevoegd
heeft verklaard in ambtenarenaangelegenheden. Zo stelde de gemeente Haarlem in
1971 voor de Rechtbank Amsterdam een rechtsvordering in tegen F. tot tcrugbeta-

71. Anders Daalder (1990).
72. Zoals Daalder (1990) steh.
73. Noot onder HR 28 februari 1992, NJ 1992, 687, biz 2954, punt 5.
74. Noot onder HR 26 juni 1964, NJ 1965, 2.
75. Noot onder HR 28 februari 1992, AB 1992, 301, biz. 895, punt 3.
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ling van ten onrechte na ontslag doorbetaald salans en kindertoelage. F. stelde dat
de ambtenarenrechter en niet de rechtbank bevoegd was over deze vordering te
oordelen. De rechtbank verwierp dit verweer; de vordering strekte immers tot
terugbetaling van volgens de gemeente onverschuldigd uitbetaald salans. Het
bctrof dus een op artikel 1395 BW (oud) gegronde schuldvordenng in de zin van
artikel 2 R.O., dus was de rechtbank op grond van die laatste bepaling bevoegd
kennis te nemen van die vordering, 'nu in de wet het tegendeel niet is be-
paald'.'* Dit lijkt in strijd met de tocn geldende jurisprudentie van de Hoge
Raad. Toch lijkt mij hier bevoegdheid van de burgerlijke rechter op haar plaats;
de burgerlijke rechter speelde hier namelijk een aanvullende rol, zij het dat hij de
burger geen aanvullende rechtsbescherming bood. De gemeente had namelijk aan
F. bij brief verzocht het te veel betaalde terug te betalen, maar ondanks herhaalde
•chriftclijke en ondubbelzinnige aanmaningen voldeed F. niet aan dit verzoek. Het
doel van de procedure was dus het verkrijgen van een executoriale titel. F. voerde
inhoudclijk tcgcn de vordering aan dat van onverschuldigde betaling geen sprake
was. De rechtbank verwierp dit verweer. De ondubbelzinnige aanmaningen,
necrgclegd in verschillendc bneven, waren aan te merken als een besluit of
handeling ten aanzien van een ambtenaar als zodanig, door een administratief
orgaan genomen, zodat beroep bij de ambtenarenrechter mogelijk was. Nu F. had
nagelaten beroep in te stellen en inmiddels de beroepstermijn was verstreken, had
het besluit van de gemeente dan ook formele rechtskracht gekiegen, zodat de
onverschuldigdheid van de betaling voor de rechtbank een gegeven vormde.

Artikel 3 Aw, dat tot 1 juli 1992" de competentie van de Ambtenarengerechten
en na die datum de competentie van de bestuurskamers van de rechtbanken
bcpaalde, verviel op 1 januari 1994 door de inwerkingtreding van de Wet voltooi-
ing eerste fase herziening rechterlijke organisatie." Tegelijkertijd werd door
dezelfde wet de tweede tranche van de Awb ingevoerd. Artikel 8:1 lid 1 Awb
bepaalde dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kon instellen bij de
rechtbank. Lid 2 van dat artikel stelde met een besluit gelijk een andere handeling
van een bestuursorgaan ten aanzien van een ambtenaar als zodanig, waaronder ook
militaire en gepensioneerde ambtenaren werden verstaan, een dienstplichtige, hun
nagelaten betrekkingen of hun rechtverkrijgenden. Was er dus sprake van een be-
sluit of een andere handeling van een besruursorgaan ten aanzien van een ambte-
naar als zodanig, dan was de (bestuurskamer van de) rechtbank bevoegd. In dat
opzicht bracht de Awb weinig nieuws."

76. Rb. Amsterdam 15 juni 1971. AB 1972, 55.
77. Op die datum trad de Wet voorintegratie in werking. Wet van 3 juni 1992, Stb. 278, waardoof

de Raden van Beroep en de Ambtenarengerechten als zodanig ophielden te bestaan, zie 3.4.4.
78. Artikel IV onderdeel B Wet voltoonng eerste fase herziening rechterlijke organisatie, Wet van 16

december 1993, Stb. 650. De inwerkingtreding van deze wet werd geregeld in het Besluit van 23
decembcr 1993. Stb 693

79. Wei nieuw is dat de belanghebbende, alvorens de rechtbank te kunnen adiiren, op grond van
artikel 7:1 Awb kennelijk eerst bezwaar moet maken tegen de Aoiufc/ing waarmee hij het niet
eens is.
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De ambtenarenrechter acht terugvordering van te vecl betaald salaris (of andere
onverschuldigd gedane betalingen) mogchjk, ook al ligt aan die terugvordering
geen wettelijke bepaling ten grondslag. Het algemene rechtsbeginsel, dat degene
die onverschuldigd heeft betaald, dit kan terugvorderen, geldt ook in het bestuurs-
recht. Wei kan in het concrete geval het vertrouwensbeginsel (de ambtenarenrech-
ter spreekt over het rechtszekerheidsbeginsel) zieh tegen terugvordering verzetten;
dit beginsel dient onder omstandigheden de voorrang te krijgen. Of dit zo is hangt
if van de omstandigheden van het geval. Beslissend is of de betrokken ambtenaar
wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat ten onrechte werd betaald. Is dat het
geval, dan krijgt het algemene rechtsbeginsel dat degene die onverschuldigd heeft
betaald, dit kan terugvorderen, de voorrang. Hiermee is echter niet gezegd, dat
deze terugvordering onbeperkt kan plaatsvinden; het rechtszekerhcidsbeginsel ver-
zet zieh hiertegen. In de junsprudentie heeft de ambtenarenrechter bij de uitwer-
Iring van dit beginsel aansluiting gezocht bij de regelingen in het socialezeker-
beidsrecht. Dit leidde tot de regel, dat wanneer de ambtenaar wist of redelij-
kerwijs had kunnen weten dat te veel werd betaald, dit te veel betaalde kan
worden teruggevorderd gedurende twee jaar; is sprake van 'toedoen' dan is deze
lermijn vijf jaar. Daamaast heeft de ambtenarenrechter de zesmaandenjurispru-
dentie van de socialezekerheidsrechterovergenomen: terugvordering van betalin-
gen, gedaan nadat zes maanden zijn verstreken na het tijdstip waarop het bestuurs-
orgaan actie had kunnen ondememen, is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.

Tot 1992 was de ambtenarenrechter exclusief bevoegd met betrekking tot ge-
schillen waarbij een ambtenaar als zodanig was betrokken. Dit leidde tot onbe-
voegdheid van de burgerlijke rechter, aldus de Hoge Raad in het Ambtenarenwet-
arrest uit 1941. In 1992 is de Hoge Raad op deze junsprudentie teruggekomen,
mede onder invloed van de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Deze
had immers in 1991 aangegeven dat hij mimte zag voor aanvullende rechtsbe-
scherming door de burgerlijke rechter in die gevallen, waarin de ambtenarenrech-
ter de gevraagde rechtsbescherming niet kan bieden. De Hoge Raad overwoog dan
ook in het Changoe-arrest, dat de burgerlijke rechter niet langer onbevoegd was
van de vordering kennis te nemen, maar dat eiser niet-ontvankelijk diende te
worden verklaard in zijn vordering indien 'de administratieve rechter voldoende
rechtsbescherming biedt'. Dit laatste zal <fe/acfo vrijwel*" altijd het geval zijn;
de Hoge Raad gaf tevens aan dat het enkele feit dat de ambtenarenrechter zieh ten
aanzien van bcpaalde schadeposten temghoudender zou opstellen dan de burgerlij-
ke rechter en dat bij het beroep op de ambtenarenrechter geen veroordeling van
proceskosten, noch van wettelijke rente mogelijk was, niet ertoe leidde, dat de
rechtsbescherming als onvoldoende moest worden aangemerkt.

Zie voor een uitzondenng de junsprudentie mzake het zurver ichadebetluit, met name HR 17
decembcr 1999, NJ 2000, 87, m.nL ARB onder 88, AB 2000, 89, mnt PvB, JB 2000. 4, rant
F.A.M S. (Groningen-Raatgever). Deze uitzondenng was echter niet gebasecrd op de overwe-
gmg dat de rechtsbescherming, die de bestuursrechler Icon bieden, onvoidoende WM.
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7.3 Overheidspensioenen

7.J.V

In deze paragraaf zullen de door de overhcid toegekende en uitbetaalde pensioe-
nen worden behandeld. Veelal zijn dit pensioenen aan (gewezen) ambtenaren of
ander overheidspersoneel, zoals militairen. Dit is echter niet altijd het geval; op
grond van bijvoorbeeld de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 konden
deelnemers aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog of hun nabestaanden
een 'buitengewoon pensioen' krijgen. Ook zeelieden-oorlogsslachtoffers konden
een dergelijk pensioen krijgen op grond van de Wet buitengewoon pensioen
zeelieden-oorlogsslachtoffers. Desondanks heeft het terrein van de overheidspensi-
oenen veel raakvlakken met hct ambtenarenrecht. Dit werd mede veroorzaakt door
het feit, dat sinds 1966 de ambtenarenrechter bevoegd werd inzake geschillen met
betrekking tot de meeste pensioenwetten. Ook hier vormden de twee genoemde
wetten met betrekking tot buitengewone pensioenen een uitzondering: de personen
die in aanmerking kwamen voor dezc pensioenen hoefden geen ambtenaar te zijn
en dus was ook de ambtenarenrechter niet bevoegd. Toch leidde dit niet tot grote
afwijkingen ten opzichte van de overige pensioenwetten, aangezien de Centrale
Raad van Beroep in deze wetten werd aangewezen als bevoegde rechter.

Ik zal hierna ingaan op de ontwikkelingen, die hebben plaatsgevonden met
betrekking tot de pensioenwetgeving. Wat de algemene pensioenen betreft zijn de
belangrijkste wetten achtereenvolgens de Pensioenwet 1846, de Pensioenwet 1890,
de Pensioenwet 1922 en de Algemene burgerlijke pensioenwet uit 1966." Daar-
bij zullen wederom de terugvorderingsbepalingen worden bekeken. Verder zal ik
ook bespreken in hoeverre op dit terrein ruimte was en is voor de privaatrechtelij-
ke regeling van onverschuldigde betaling en voor de burgerlijke rechter.

De opbouw is dan de volgende. In 7.3.2 zal de ontwikkeling worden bespro-
ken zoals die zieh heeft voorgedaan tot de inwerkingtreding van de Pensioenwet
1922. Deze laatste wet zal in 7.3.3 aan de orde komen; de Algemene burgerlijke
pensioenwet in 7.3.4. Tevens zal ik in die paragrafen ook de vraag behandelen of
in de betreffende periode ruimte was voor privaatrecht of de burgerlijke rechter.

Alvorens hiertoe over te gaan nog een opmerking met betrekking tot de
gehanteerde terminologie. In 1.7 heb ik aangegeven dat ik onder de term intrek-
king versta het intrekken met terugwerkende kracht. De term herziening ziet dan
op gedeeltelijke intrekking met terugwerkende kracht. In die paragraaf is tevens
gezegd, dat waar de term intrekking wordt gebruikt, daarmee tevens herziening
wordt bedoeld; voor herziening gelden immers dezelfde regeis als voor intrekking.
Aangezien de pensioenwetten vrijwel allemaal de termen herzien en herziening
hanteren, en niet de termen intrekken en intrekking, zal ik in deze paragraaf (in
afwijking van hetgeen ik heb aangegeven in 1.7) deze termen gebruiken.

81. De ontwikkeling van deze algemene pensioenwetten kwam overigens in 1996 tot een emde door
de pnvaosermg van het Algemeen burgerluk penstoenfbnds
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7J.2 JVJISM»«I«I for <

In 7.2.2.1 is reeds gebleken dat de bezoldiging van de ambtenaren werd gezien als
een onderhoudsrente. Vanuit deze gedachte, die mede werd ingegeven vanuit een
oogpunt van Staatsbelang, werden verschillcnde pensioenregelingen ontworpen
voor ambtenaren. De oudste hiervan dateren zelfs van 1798.*^ Deze ecrste
regelingen, neergelegd in koninklijke besluiten, waren zecr summier en beperkt,
ook qua personeel bereik. De eerste formele regeling dateert uit 1846, de Pensi-
oenwet 1846 (hierna: PW 1846)." Het doel van de wet was 'de voorziening in
het pensioen der burgerlijke ambtenaren door de Staat tegen genot ener bepaalde
tegemoetkoming van de zijde dier ambtenaren'." Volgens artikel 2 PW 1846
waren burgerlijke ambtenaren 'zij, die, al dan niet uit krachte der wet, door of van
wege den koning benoemd, van vaste aanstellingen zijn voorzien, en wier wedden
of belooningen uit de staats-inkomsten gekweten worden'. Militairen en de
ambtenaren in de overzeese gebieden vielen hier niet onder. Op grond van deze
wet diende een onderscheid te worden gemaakt tussen ambtenaren, die reeds in
dienst waren op het moment dat de wet in werking trad en ambtenaren, die daama
in dienst traden. Uit de bijdragen van deze laatste groep werd een Pensioenfonds
voor burgerlijke ambtenaren gesticht (artikel 33 PW 1846), dat was bestcmd voor
de financiering van de aan deze ambtenaren in de toekomst toe te kennen pensioe-
nen. De burgerlijke ambtenaren, reeds in dienst ten tijde van de invoering van de
wet, werd een pensioen verleend 'ten laste van den Staat' (artikel 43 PW 1846).
Recht op pensioen bestond wanneer de ambtenaar vijfenzestig jaar was en veertig
dienstjaren had vervuld (artikel 3 aanhef en onder a PW 1846) of wanneer hij in
de uitoefening van zijn functie 'wonden of gebreken (had) bekomen, die (hem)
volstrekt ongeschikt (maakte) den Staat langer te dienen' (artikel 3 aanhef en
onder b PW 1846)." Ook kon een ambtenaar pensioen worden verleend als hij
na een (minimaal) tienjange diensttijd 'uit hoofde van ziels- of ligchaamsgebreken
voor de waameming van (zijn) ambt ongeschikt' werd (artikel 5 PW 1846).
: De Pensioenwet kende wel bepalingen met betrekking tot het vervallen van
pensioenen," maar niet met betrekking tot terugvordering van ten onrechte
betaalde pensioenen. Volgens het Rapport van de Subcommissie-Jansen voor de
beschrijving van de burgerlijke pensioenwetgeving was herziening van beslissin-
gen mogelijk als 'het met de toepassing der wet belast gezag daartoe termen aan-

82 Zie het Rapport Subcommissie-Jansen (1953), biz. 7. Deze comrrassie was een iubcommi»»ie van
de Staatscommissie voor de pensioenwetgeving, ingesteld bij KB van 22 juni 1949, Stb. 12, de
Staatscommissie-Van Poelje.

S3. Wet van 9 mci 1846, betreffende de burgerlijke pensioenen, Stb. 24.
M Rapport Subcommissie-Jansen (1953), biz. 65.
85 Artikel 4 kende de weduwen en mmderjange wezen van ambtenaren, die op de wijze als in

artikel 3 onder b omschreven waren omgekomen, een pensioen toe.
86. Voomamelijk de arükelen 25-28. Zie over het vervallen van het pensioen ook het Rapport Sub-

commissie-Jansen (1953), biz. 77-78.
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wezig achtte'." De Boer leidt hieniit af dat ook terugvordering mogelijk was ln-
dien dat gezag 'daartoe termen zag'." Niet duidelijk is of bij deze terugvorde-
ring de administrateve weg werd gevolgd" dan wel of artikel 1395 BW (oud)
werd gebruikt.

Ook latere wijzigingen in de Pensioenwet 1846 kenden geen voorschriften met
betrekking tot herziening of terugvordering. Dit gold ook voor de Pensioenwet
1890, die de Pensioenwet 1846 verving.*° Pas in 1913 versehenen in deze wet de
cerstc bepalingen met betrekking tot herziening, maar deze zagen enkel op herzie-
ning ten voordelc van de gepensioneerde." Overigens waren zulke bepalingen al
eerdcr te vinden in specifieke wetten, zoals de Weduwenwet voor de onderwijzers
uit 1905. Herziening ten nadele van de betrokkene, hoewel dus niet in de wettelij-
ke regeling opgenomen, was desondanks mogelijk, zo bleek uit een in datzelfde
jaar geslagen koninklijk besluit."

Aan weduwe Ridderhof was op grond van de genoemde Weduwenwet voor
de onderwijzers 1905 met ingang van 3 augustus 1910 een pensioen toegekend,
aangezten er van werd uitgegaan dat de jaarwedde van haar overleden echtgenoot
was uitbetaald tot en met 2 augustus van dat jaar. Later bleek dit niet te kloppen;
de wedde was uitbetaald tot en met 2 november. De Pensioenraad gaf de Kroon
dan ook in overweging het koninklijk besluit waarbij het pensioen was toegekend
in die zin te wijzigen, dat het pensioen eerst zou ingaan op 3 november, 'met
bepaling, dat het uit dien hoofde te veel genotene door haar worde teruggegeven'.
Ridderhof 'gaf het verlangen te kennen' dat over het advies van de Pensioenraad
'het gevoelen van de Raad van State mocht worden ingewonnen'. Zij erkende
'met dankbaarheid' dat zij in november een bedrag uitgekeerd had gekregen, maar
zij was ervan uitgegaan dat dit een tegemoetkoming was geweest in de kosten, die
waren veroorzaakt door de ziekte en het overlijden van haar echtgenoot, en dus
niet een uitbetaling van de bezoldiging. Bovendien zou het haar 'hoogst bezwaar-
lijk vallen' als zij dit bedrag moest terugbetalen.

De Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State adviseerde de
Kroon dat haar besluit diende te luiden, dat het besluit tot toekenning van het
pensioen geen wijziging kon ondergaan ten nadele van de belanghebbende. Als
reden gaf de Afdeling dat de betrokken wet geen bepaling bevatte op grond

87. Rapport Subcommissie-Jansen (1953), biz. 79.
88. De Boer (1981), biz. 249. Deze conclusie lijkt niet te worden gestaafd door jurisprudent* uit de

ncgentiende eeuw; De Boer zelf geeft als voorbeeld een KB uit 1913, namelijk KB 16 juni 1913,
Stb. 277, Stcrt 158. Desondanks komt het aannemelijk voor dat terugvordering mogelijk was.

89. Het door De Boer genoemde KB uit 1913 zou daarop kunnen wijzen.
90. Wet van 9 met 1890, tot regehng van de pensioenen der burgerlijke ambtenaren, Stb. 78.
91. Wet van 21 juni 1913. tot wijziging en aanvullmg van de Burgerlijke Pensioenwet, Stb. 304. Zie

het Rapport Subcommissie-Jansen (1953). biz. 284-285.
92. Besluit van It» juni 1913 tot wijzigmg van het besluit van 7 December 1910 n*. 58, to» toeken-

ning van pensioen aan L.L.H. Ridderhof, weduwt van J.F.L. Rietdijk, laatstelijk ondeTwijzer aan
eene openbare lagere school te Leiden, Stb. 277, Stcrt 158.
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waarvan het toegekende pensioen ten nadele van de belanghebbende kon worden
gewijzigd." Dit advies werd niet gevolgd door de Kroon. Uitgangspunt diende te
zijn dat herziening plaats diende te vinden wanneer het pensioen 'in strijd met de
wet is geregeld', waarbij het onverschillig was of die herziening in het voor- of in
het nadeel van de betrokkene werkte. Het besluit luidde dan ook, dat de datum
van ingang van het pensioen werd gewijzigd 'met bepaling dat het te veel
genotene door de gepensioneerde zal worden teruggegeven'.

Dit besluit lijkt er op te wijzen, dat indien te veel pensioen werd uitgekeerd,
terugvordering hiervan via de publiekrechtelijke weg verliep, ondanks het feit dat
de publiekrechtelijke regeling hieromtrent geen regeis bevatte. Er werd immers
geen vordering uit onverschuldigde betaling ingesteld bij de burgerlijke rechter,
maar er werd door de Pensioenraad aan de Kroon gevraagd de toekenningsbeslis-
sing met terugwerkende kracht te herzien, zodat kwam vast te staan dat een deel
van het pensioen ten onrechte was betaald en dus moest worden terugbetaald.

7.JJ De i>efisi0inH>er 7922 ! • '; s t , : i : '

Het genoemde koninklijk besluit volgde dus met betrekking tot de terugvordering
niet de lijn, die in die tijd (1913) in de socialezekerheidswetten werd aange-
houden.*' Dat deden wel de Pensioenwetten die in 1922 in het Staatsblad ver-
sehenen, althans - wat de Pensioenwet 1922 betreft - in grote lijnen. Zo kenden de
Pensioenwet voor de zeemacht" (hiema: PWZ) en de Pensioenwet voor de land-
macht** (hiema: PWL) een gelijkluidend artikel (respectievelijk artikel 56 en
artikel 58), dat terugvordering uitsloot indien het toekenningsbesluit werd herzien.
Ook de Pensioenwet 1922" (hiema: PW 1922) bevatte een aantal bepalingen met
betrekking tot terugvordering. In de elfde titel, 'Van beroep', was artikel 128
opgenomen, waarvan lid 3 bepaalde dat als in beroep het recht op pensioen werd
ontzegd of tot een lager bedrag werd vastgesteld, het reeds betaalde of te veel
betaalde niet kon worden teruggevorderd. De twaalfde titel, 'Van herziening van
genomen beslissingen', bevatte bepalingen met betrekking tot herziening en de
gevolgen daarvan. Vooral de artikelen 130 en 132 zijn van belang. Volgens artikel
130 lid 1 kon een beslissing van de Pensioenraad alleen in het nadeel van de
betrokkene worden herzien 'op grond van gebleken onjuistheid van aan de beslis-
sing ten grondslag gelegde feiten'. Artikel 132 bepaalde vervolgens dat reeds
uitbetaalde pensioenen in dat geval niet mochten worden teruggevorderd, 'tenzij in
de herzieningsbeslissing is uitgesproken dat de gebleken onjuistheid van aan de
beslissing ten grondslag gelegde feiten was te wijten aan het opzet van den
betrokkene zelven'. Was de onjuistheid van de feiten, waarop de beslissing was

93. Het advies van de Raad van State is opgenomen in Slcrt 1913, 158.
94. Zie 6.3.2.
95. Wet van 17 februari 1922, tot regeling van de miliuire pensioenen bij de zeemacht, Stb. 65.
96. Wet van 17 februari 1922, tot regelmg van de militaire pensioenen bij de Landmacht, Stb. 66.
97. Wet van 5 mei 1922, houdende pensioenregelmg voor de ambtenaren en hunne wedtiwen en

weezen, Stb. 240.
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gebaseerd, te wijten aan opzet van de betrokkene, had deze dus bijvoorbeeld
opzettelijk foute mededelingen gedaan of opzettelijk feiten verzwegen, en was dit
in de herzieningsbeslissing vermeid, dan kon het te veel betaalde worden terugge-
vorderd." Later zien we een soortgelijk criterium terugkomen in vrijwel alle
socialezekerheidswetten, namelijk terugvordehng is onder meer mogelijk als te
veel is betaald door toedoen van de betrokkene." Opvallend is dat de memorie
van toelichting zwijgt over dit artikel.

Het is duidelijk dat als de overheid wilde overgaan tot terugvordering van te
veel of ten onrechte betaalde pensioenen, de publiekrechtelijke weg diende te
worden gevolgd. Het was niet geheel duidelijk of terugvordering geheel was
uitgesloten als deze publiekrechtelijke weg geen uitkomst bood, bijvoorbeeld
omdat niet aan de in de Pensioenwet 1922 gestelde vereisten was voldaan of
omdat de betreffende pensioenwet terugvordering geheel uitsloot, zoals bij de
pensioenwetten voor respectievelijk de land- en de zeemacht. Er leek geen ruimte
voor de overheid om naar de burgerlijke rechter te gaan en ecn vordering uit
onvcrschuldigdc betaling ex artikel 1395 BW (oud) in te stellen. Nu echter ook in
de pensioenwetten de Centrale Raad van Beroep werd aangewezen als beroeps-
instantie,'°° is het niet onwaarschijnlijk dat deze rechter in bepaalde gevallen
terugvordering mogelijk achtte op grond van het algemene rechtsbeginsel dat het-
gcen onverschuldigd wordt betaald, kan worden teruggevorderd, welk beginsel de
Centrale Raad sedert eind 1952 in ambtenarenzaken hanteerde."" Aan de andere
kant lijkt de tekst van de bepalingen duidelijk: een beslissing kan a//een in het
nadeel van de betrokkene worden herzien op grond van gebleken onjuistheid van
de aan de beslissing ten grondslag liggende feiten (artikel 130 lid 1 PW 1922).
Zonder herziening is nu eenmaal (in de meeste gevallen) geen sprake van onver-
schuldigde betaling. Het is de vraag of de rechter, in dit geval de Centrale Raad
van Berocp, op dit punt ook zo redeneerde, of dat de (uit de ambtenarenrecht-
spraak bekende) redenering werd gevolgd, dat kon worden teruggevorderd op
grond van het zojuist beschreven beginsel indien de betrokkene het feit dat te veel
werd betaald, wist of redelijkerwijs had kunnen of behoren te weten. ;

Nadat in 1933 de Ambtenarenwet 1929 in werking was getreden, was het moge-
lijk geweest de in deze wet neergelegde rechtsgang ook in pensioenaangelegenhe-
den tc volgen - de pensioenwetten betroffen immers de pensioenen van ambtena-
ren -, zodat in eerste aanleg het Ambtenarengerecht diende te worden geadieerd.

98. In 1935 werden ook de bepalingen in de PWL en PWZ in gelijke zin gewijzigd, zie de Wetten
v»n 31 december 1935, Stb. 825 (PWZ) en Stb. 826 (PWL).

99. Zie 6.4.4. Hierbij was echter vaak niet vereist, dat sprake was van opzet
100. Artikel 125 PW 1922, artikel 52 PWZ en artikel 54 PWL. De bepalingen van de Beroepswet

werden van toepassing verklaard, tenzij de aard van het onderwerp anders vorderde of in een
AMvB ervan werd afgeweken, artikel 129 PW 1922. artike! 54 PWZ en artikel 56 PWL Beroep

- bij de CRvB kon worden ingcsteld tegen besluiten van de Pensioenraad (op grond van de PW
1922) of de Kroon (op grond van de PWZ of PWL).

101. Zie 7.2,3.3.
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Dit gebeurde niet. Artikel 3 lid 1 Aw 1929 stelde expliciet dat 'onvermimferc/ <fe
wefle/i/Ae rege/en om/renf de recAttpraaifc, m pennoe/izdbeTi frerfaanite', de
Ambtenarengerechten en de Centrale Raad van Beroep bij uitsluiting oordeelden
over besluiten, handelingen en weigenngen om te besluiten of te handelen,
genomen ten aanzien van ambtenaren. Volgens de memorie van toefichting was in
de Pensioenwetten de rechtsgang reeds geregeld, waarbij vaak beroep openstond
bij de Centrale Raad. Dit betekende dat de nieuwe ambtenarenrechter niet
competent werd kcnnis te nemen van pensioenzaken. 'De rechtsmacht van den
specialen pensioenrechter sluit die van den algemeenen ambtenarenrechter uit'.
Wei werd aangegeven dat de rechtsmacht van de pensioenrechter niet verder reikte
'dan tot en met de vaststelling van de aanspraak op pensioen'. Ging het bijvoor-
beeld om de weigering een onherroepelijk vastgesteld pensioen uit te betaien, dan
werd de ambtenarenrechter weer wel bevoegd geacht.""

7 J . 4 . / /« /«V/mg • • - , . • . . • • . . „ -

In 1966 werd de Pensioenwet 1922 vervangen door de Algemene burgerlijke
pensioenwet (hierna: ABPW)."" In deze paragraaf zal ik de ontwikkelingen met
betrekking tot terugvordering van pensioenen vanaf dat moment beschrijven. Met
de inwerkingrreding van de ABPW verviel ook de uitsluiting van de competentie
van de ambtenarenrechter in pensioenzaken, zoals neergelegd in artikel 3 lid 1
Aw. De ambtenarenrechter werd nu dus competent op (een bclangnjk deel van)
dit terrein, en wel exclusief, hetgeen ook gevolgen had voor de competentie van
de burgerlijke rechter, en dus voor het gebruik van artikei 1395 BW (oud).

In 7.3.4.2 zal ik de ontwikkeling van de terugvordenngsbepalingen in de
pensioenwetten beschrijven vanaf 1966, het jaar dat de ABPW in wcrking trad.
Deze wet is overigens in 1996 vervallen, in dat jaar vond de privatisering van
deze wet plaats door de Wet privatisering ABP. Naast de ABPW zal worden
stilgestaan bij een aantai miHtaire pensioenwetten en bij een aantai bijzondere
pensioenwetten, zoals de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945. Dc vraag of
artikel 1395 BW (oud) of de burgerlijke rechter nog een rol kon speien bij de
terugvordering van deze pensioenen komt in 7,3.4,3 aan de orde.

102. Tweede Kamer 1927-1928, 392, nr. 3, biz 17. Om deze laatste reden was de ambtcnarenrecht«
bevoegd te oordelen in de in 7.2.3.3 besproken zaak van mejuflfrouw C , CRvB 25 maart 1952,
AB 1952, 698. In dat geval had immers ten onrechte geen pensioenverhaai op haar talaris
plaatsgevonden, zodat zij te veel salans uitgekeerd had gekregen. Het betrof dus met de
vaststelling van de aanspraak op pensioen, maar de mhouding van pensioenprermes op het loon.

103. Wet van 6 januan 1966, houdcnde nieuwe regelmg van de pensioenen van de burgeriijke
ambtcnaren en van hun nabestaandcn (Algemene burgerlijke pensioenwet), Stb. 6.
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7.5.4.2
Op 1 januari 1966 trad de ABPW in werking. Ondanks het feit dat het uiterlijk
van deze wet het karakter van een geheel nieuwe regeling droeg, ging het volgens
de memorie van toelichting om een herziening van het op dat moment geldende
recht, waarbij werd voortgebouwd op de bestaande grondslagen."" De terugvor-
deringsbepalingen gaven dan ook geen wezenlijke veranderingen te zien. Artikel
S 3 gaf zowel de directie als de Raad van toezicht van het nieuwe Algemeen bur-
gcrlijk pensioenfonds (hierna: ABP) de bevoegdheid een genomen beslissing te
herzien of te wijzigen, als aan de in dat artikel gestelde voorwaarden was voldaan.
Herziening was mogelijk als aan de beslissing feitelijke onjuistheden ten grondslag
lagen, wijziging kon plaatsvinden als de feiten die aan de oorspronkelijke beslis-
sing ten grondslag lagen naderhand waren gewijzigd."" Herziening had terug-
wcrkende kracht tot het moment dat de feiten die tot de herziening leidden, zieh
hadden voorgedaan, tenzij een andere dag werd bepaald, wijziging kon terugwer-
kende kracht hebben tot het moment dat de wijziging van de feiten zieh voordeed
(artikel S 4 lid 1). Artikel S 4 lid 2 bepaalde vervolgens dat een herzieningsbe-
slissing niet tot terugvordering of verrekening van reeds betaalde bedragen leidde,
tenzij in die beslissing was uitgesproken dat de feitelijke onjuistheid die aan de
oorspronkelijke beslissing ten grondslag lag, was te wijten aan betrokkene. Een
wijzigingsbeslissing leidde slechts tot terugvordering of verrekening als de betrok-
kene had nagelaten mededeling te doen van een wijziging van de feiten, hoewel
hij daartoe verplicht was op grond van de wet'** of het doen van een dergelijke
mededeling redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht (artikel S 4 lid 3).

De ABPW wijzigde ook artikel 3 lid 1 Aw 1929. Uit dit artikel werd de
zinsnede, die de beslissing in pensioenzaken uitsloot van de competentie van de
ambtenarenrechter, verwijderd (artikel W 2). Hierdoor vielen vanaf dit moment
ook besluiten, handelingen en weigeringen met betrekking tot pensioenaangelegen-
heden onder de competentie van deze rechter, en moest de betrokkene in voorko-
mend geval dus in beroep bij het Ambtenarengerecht, met hoger beroep bij de
Centrale Raad van Beroep. Het Ambtenarengerecht 's-Gravenhage was op grond
van artikel S 2 lid 2 exclusief bevoegd.

In 1974 werden de relevante herzienings-, wijzigings- en terugvorderingsbe-
palingen in de ABPW gewijzigd."" Zo bepaalden de eerste drie leden van
artikel S 3 dat de directie dan wel de Raad van toezicht de beslissing herzag dan
wel wijzigde, terwijl voorheen werd bepaald dat de directie dan wel de Raad van
toezicht ftevoegrf was de beslissing te herzien dan wel te wijzigen. Kennelijk werd
de discretionaire bevoegdheid gewijzigd in een verplichting. Voorts introduceer-
den de leden 4 en 5 de mogelijkheid van herstel van een eerdere beslissing als

104. Tweede Kamer 1964-1965, 7980, nr. 4, bU. 1. -
105. Memorie van toelichting. Tweede ICamcr 1964-1965, 7980, nr. 4, biz. 36.
106. Bijvoorbeeld op grond van artikel J 7 ABPW.
107. Wet van 29 mei 1974 tot wijziging van de Algemene burgerlijke penstoenwet en andere over-

heidspensioenwetten, Sib. 330.
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daarin een onjuistheid voorkwam, die niet reeds tot herziening of wijziging kon
leiden. Gedacht kon hierbij worden aan problemen met de toentertijd plaatsvin-
dende automatisering. Ook in dit geval was de wetstckst imperatief gesteld: de
directie respectievelijk de Raad van toezicht herstelt de genomen beslissing.
Daamaast werd een nieuw zevende lid ingevoegd, dat bepaalde dat de directie of
de Raad van toezicht af mocht zien van herziening, wijziging of herstel indien vijf
jaren waren verstreken na de dagtekening van de voor herziening, wijziging of
herstel vatbare beslissing. Voorts werd artikel S 4 lid 2 gewijzigd. Het bepaalde
nu dat een herzieningsbeslissing niet tot terugvordering of verrekening leidde,
tenzij de betrokkene redelijkerwijs had moeten begrijpcn dat hem te veel werd
uitbetaald. Daarnaast konden bij een herstel van feitelijke onjuistheden of verwer-
king van wijzigingen te veel betaalde bedragen worden teruggevorderd of verre-
kend, indien de herzienings- of wijzigingsbeslissing was genomen binnen vier
maanden ofwel na de dagtekening van de oorspronkelijke beslissing (in geval van
herziening), ofwel nadat de directie bericht had ontvangen van de wijziging in de
feiten (bij wijziging). Hierbij speelde het redelijkerwijs weten of redelijkerwijs
mögen verwachten geen rol (artikel S 4 lid 4). Werd een beslissing hersteld, dan
konden de te veel betaalde bedragen worden teruggevorderd of verrekend indien
het herstel plaatsvond binnen vier maanden na de dagtekening van de oorspronke-
lijke beslissing. Was deze termijn verstreken, dan was terugvordering of verrcke-
ning slechts mogelijk als de betrokkene redelijkerwijs had moeten begrijpen dat
hem te veel werd uitbetaald (artikel S 4 lid 5).

Als regel gold dus nu dat geen terugvordering plaatsvond, tenzij de betrok-
kene redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat hem te veel werd uitbetaald, als hij
zijn mlichtingenverplichting schond of als het bestuursorgaan binnen körte tijd,
namelijk vier maanden, reageerde op een gebleken feitelijke onjuistheid, wijziging
of andere omstandigheid die tot herstel kon leiden. Daamaast had het bestuursor-
gaan de bevoegdheid van herziening, wijziging of herstel - en dus van terugvorde-
ring of verrekening - af te zien als vijf jaren waren verstreken na de dagtekening
van de oorspronkelijke beslissing. Deze regels - zij het dat zij een aantal malen
tekstueel zijn gewijzigd en zijn hemummerd tot resp. artikel S 4 en S 5 - hebben
gegolden tot het moment dat de ABPW op 1 januari 1996 werd ingetrokken ten
gevolge van de privatisering van het ABP.'°'

De ABPW gaf een pensioenregeling voor de burgerlijke ambtenaren en hun nabe-
staanden. Daamaast bestonden ook pensioenwetten voor andere personen in ovcr-
heidsdienst, zoals (gewezen) militairen, en voor mensen die zieh in bijzondere
situaties hadden ingespannen voor Nederland, zoals verzetsstrijders tijdens de
Tweede Wereldoorlog. In 7.3.3 is al gewezen op de pensioenwetten voor de land-
en zeemacht uit 1922. In 1966 trad de Algemene militaire pensioenwet"" (hier-

108. Artikel 77 wider a Wet privatisering ABP, Stb 1995, 639.
109. Wet van 6 Oktober 1966, houdende nieuwe regeling van de pensioenen van de rmlitairen en van

hun nabestaanden (Algemene militaire pensioenwet), Stb. 445.
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na: AMPW) in werking. De bedoeling was voor alle categoneen militairen een
wet te maken krachtens welke zij zouden worden gepensioneerd."° Bij het
ontwerpen van deze wet is zo veel mogelijk aangesloten bij (het ontwerp van) de
ABPW. Ook de AMPW bouwde voort op de grondslagen van de bestaande pensi-
oenwetten en was volgens de wetgever niet meer dan een ingrijpende herziening
van het geldende militaire pensioenrecht."' De afzonderlijke militaire pen-
sioenwetten bleven weliswaar bestaan, maar in deze wetten werden slechts die
bepalingen gehandhaafd, die specifiek op de door die wet getroffen doelgroep
zagen. De regeis, die al die wetten gemeenschappelijk hadden, werden verwijderd
uit de specifieke wetten en opgenomen in de AMPW. Zo vervielen de artikelen 55
PWL en PWZ, welke artikelen inmiddels de herziening en terugvordering regel-
den."* De AMPW kende geen bepaling met betrekking tot terugvordering, wel
waren artikelen opgenomen met betrekking tot herziening. Artikel W 4 bepaalde
dat de Kroon, de minister van Defensie, de directie van het ABP of de Raad van
toezicht daarvan bevoegd waren een door hen genomen beslissing te herzien.
Herziening in het nadeel van de betrokkene kon echter alleen plaatshebben, als
aan die beslissing een feitelijke onjuistheid ten grondslag lag. Deze bepaling werd
vervo/gens herhaafde mafen gewijzigd". Momenteef is zy vnjwef gei'yfc aan artiiei'
S 4 ABPW, zoals dat luidde op het moment dat deze werd ingetrokken. De wet
kent dus de mogelijkheid de beslissing te herzien, te wijzigen of te herstellen.
Herziening et cetera, vindt plaats door de minister van Defensie. In voorkomend
geval is herziening et cetera, imperatief voorgeschreven, zij het dat de minister
van herziening et cetera, kan afzien indien vijf jaren zijn verstreken na de
dagtekening van de voor herziening et cetera, vatbare beslissing. Over de moge-
lijkheid van terugvordering zijn nog steeds geen regels opgenomen. Beroep tegen
een beslissing op grond van de AMPW was mogelijk bij de ambtenarenrechter
(artikelen W 1 en W 3). Nu is op grond van artikel W 3 de bestuurskamer van de
Rechtbank 's-Gravenhage exclusief bevoegd. - .. ^

De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (hierna: WBP)'" voorziet in een
recht op buitengewoon pensioen voor deelnemers aan het verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het recht op een dergelijk pensioen bestaat kort gezegd als de
betrokkene in verband met het verzet gewond of verminkt is geraakt of als hij
ziekten of gebreken ondervindt als gevolg van zijn werk voor het verzet. Dit
laatste kan zieh ook geruime tijd na de oorlog openbaren. Tevens bestaat onder
bepaalde omstandigheden recht op het buitengewoon pensioen voor de weduwe of

110. Memorie van toelichting, Tweede Kamer 1964-1965, 8199, nr. 4, biz. 1.
111. Memorie van toelichting, Tweede Kämet 1964-1965. 8199, nr. 4, biz. 1.
112. Artikel 58 PWL en artikel 56 PWZ waren bij Besluit van 30 december 1950, Stb. 672 hemum-

merd tot artikel 55 PWL respectievelijk PWZ. De artikelen 55 van deze.wetten vervielcn door de
inwerkingtreding van artikel Z 2 aanhef en onder G AMPW.

113. Wet van 22 augustus 1947 tot invoering van een buitengewoon pensioen voor deelnemers aan het
w verzet, alsmede voor nun nagelaten betrekkingen (Wet buitengewoon pensioen 1940-1945). Stb.

H313.
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ie kinderen van de deelnemer aan het verzet. Uitvoeringsorgaan was de Buitenge-
wone Pensioenraad. Artikel 42 lid 1 WBP bepaalde dat een beslissing van deze
raad door hem kon worden herzien in het nadeel van de betrokkene, maar alleen
ap grond van gebleken onjuistheid van aan de oorspronkelijke beslissing ten
grondslag gelegde feiten. Was de beslissing met terugwerkende kracht herzien in
bet nadeel van betrokkene, dan leidde dat niet tot terugvordering van hetgeen
volgens de oorspronkelijke beslissing was uitbetaald, tenzij in de herzieningsbc-
slissing was uitgesproken dat de gebleken onjuistheid van de aan die oorspronke-
lijke beslissing ten grondslag gelegde feiten te wijten was aan de opzet van
betrokkene (artikel 42 lid 4). Een soortgelijke regeling gaf artikel 34 van de Wet
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (hiema: WBPZ)."* Met
betrekking tot beroep regelde de WBP dat beroep tegen een beslissing op be-
zwaarschrift van de Buitengewone Pensioenraad kon worden ingesteld bij de
Centrale Raad van Beroep (artikel 38). Op het beroep waren de bepalingen van de
Beroepswet van toepassing (artikel 40). De WBPZ kende oorspronkelijk geen
bepalingen met betrekking tot beroep. In 1956 werd beroep op grond van deze
wet mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep.'" Overigens moet worden
bedacht dat de Centrale Raad in deze wetten niet optrad als ambtenarenrechter; de
deelnemers aan het verzet of de zeelieden-oorlogsslachtoffers waren als zodanig
geen ambtenaren. Ook deze wetten en de herzienings- en terugvorderingsbepalin-
gen erin werden enige malen gewijzigd. Nu kan herziening in het nadeel van
betrokkene plaatsvinden op grond van gebleken onjuistheid van de aan de
beslissing ten grondslag gelegde feiten, dan wel op grond van gegevens die niet
bekend waren ten tijde van het geven van die beslissing en die, waren zij wel
bekend geweest, tot een andere beslissing hadden geleid (artikel 42 lid 1 WBP en
artikel 35e WBPZ). Terugvordering vindt niet plaats, tenzij in de herzieningsbe-
slissing is uitgesproken dat de onjuistheid van de aan de oorspronkelijke beslissing
ten grondslag gelegde feiten te wijten was aan de opzet of grove nalatigheid van
de betrokkene (resp. artikel 42 lid 2 en artikel 35e lid 2).

7.j.4.5 Ge&rui* van arf//fce/ 7595 Äff fo«^ en ae 6evoeg<fAe/</ van ae

Nu in verscheidene pensioenwetten regeis waren neergelegd met betrekking tot
terugvordering, deed zieh ook hier de vraag voor of deze regeis konden worden
omzeild met behulp van de privaatrechtelijke regeling van onverschuldigde beta-
ling. Ook de vraag of deze laatste regeling een oplossing bood in gevallen, waarin
in de pensioenwetten niet was voorzien, komt aan de orde. De belangrijkste jurif-
prudentie op dit terrein is afkomstig van de bestuursrechter, meestal de Centrale

U4. Wet van 11 december 1947 tot mvoering van een buitengewoon pensioen VOOT zeelieden-oor-
logsslachtoffers, alsmede voor hun nagelaten betrekkingen, Stb H 420. Een verschil met de
WBP was dat in de WBPZ een herzicningsgrond was het feit dat de toestand welke de maattUf
vormde bij het nemen van de beslissing een verandering had ondergaan, artikel 34 lid I.

US. Artikel 34 WBPZ, zoals gewijzigd bij wet van 24 mei 1956, Stb. 354.
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Raad van Berocp. Dit is niet verwonderlijk, aangezien deze rechter - behoudens in
gevallen waarin de wetten met betrekking tot de buitengewone pensioenen aan de
ordc waren - optrad als ambtenarenrechter. In dat geval waren het Ambtenarenge-
rccht en de Centrale Raad van Beroep tot voor kort exclusief bevoegd, terwijl de
burgerlijke rechter tegenwoordig - na het Changoe-arrest van de Hoge Raad •
eiser niet-ontvankelijk verklaart in zijn vordering. Dit had uiteraard ook gevolgen
voor de directe toepassing van artikel 1395 BW (oud).

De ABPW bevatte pas sinds 1974 een regeling met betrekking tot herstel van
administrative vergissingen, zie 7.3.4.2. Voor die tijd bevatte de ABPW dus een
kernte op dat terrein. In 1972 diende de Centrale Raad van Beroep te beslissen
over een geval, waarin een administratieve vergissing had plaatsgevonden en
waarbij de Raad van toezicht van het ABP wilde overgaan tot terugvordering van
het te veel betaalde. Dc Raad van toezicht beriep zieh hierbij in zijn beslissing op
het bezwaarschrift op het algemene rechtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is
betaald, kan worden teruggevorderd: op grond van artikel 1395 BW (oud) kan
hetgeen onverschuldigd is betaald worden teruggevorderd; hetgeen in deze
bepaling is neergelegd, geeft een ook in het bestuursrecht geldend algemeen
rechcsbegiiisef weer, Jat van gcfijkc waarde is a/s net rechcsiekerhciiisbcginse/. /n
het voorliggende geval was de Raad van toezicht van mening dat voorrang diende
te worden gegeven aan het eerste beginsel. De Centrale Raad van Beroep was het
hier uiteindelijk niet mee eens. Hij stelde voorop dat het feit dat de ABPW geen
regeling kende met betrekking tot herstel van een administratieve fout, niet wilde
zeggen dat dc wetgever de directie van het pensioenfonds de bevoegdheid had
willen ontzeggen binnen redelijke termijn over te gaan tot herstel van de vergis-
sing, zelfs als de betrokkene die vergissing had onderkend of redelijkerwijs had
kunnen onderkennen. In geding was dan nog de vraag of dit herstel in het nadeel
van betrokkene kon plaatsvinden met terugwerkende kracht. De Raad was van
oordeel dat de betrokkene de vergissing redelijkerwijs had behoren te onderken-
nen. Aan de andere kant had het erg lang geduurd eer de directie van het ABP de
vergissing had opgemerkt, namelijk tweeenhalf jaar. Kennelijk vond onvoldoende
controle op de uitbetalingen plaats, waardoor de directie een zeer groot risico had
genomen, aldus de Raad. De kennis en houding van beide partijen afwegende en
in aanmerking nemende de beide genoemde algemene rechtsbeginselen, kwam de
Raad tot de conclusie, dat de directie in de gegeven omstandigheden niet bevoegd
was aan haar besluit terugwerkende kracht te verlenen.'" Ondanks het feit dat
de regeling van herziening en terugvordering in de ABPW niet van toepassing
was, achtte de Centrale Raad van Beroep terugvordering dus in principe wel
mogelijk, en wel op grand van het algemene rechtsbeginsel dat hetgeen onver-
schuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd.'" Verbazing hoeft dit niet te
wekken; het was immers de Centrale Raad als ambtenarenrechter die oordeelde en

116. CRvB 31 mei 1972, AB 1973. 138.
117. Zo ook »1 CRvB 29 Oktober 1970. AB 1971. 117.
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die hier dus zijn in 1952 ontwikkelde rechtspraak toepaste."* " " "*•
Een ander geval speeldc zieh af in 1978, toen de directie van het ABP

poogde na het overlijden van de rechthebbende doorgeschoten pensioenen tcrug te
vorderen van de erven. Deze terugvordenng werd gebaseerd op 'het beginsel
neergelegd in art. 1395 BW. De ABPW kende voor deze gevallen een regeling,
artikel Q 7, waarin stond dat doorgeschoten uitkenngen konden worden terugge-
vorderd voor zover verrekening kon plaatsvinden van het te veel betaalde met een
weduwen- of weduwnaarsuitkering. Na het overlijden van de gepensioneerde amb-
tenaar had diens weduwe of weduwnaar namelijk recht op een uitkering ten bedra-
ge van het pensioen van de ambtenaar over twee maanden. De Centrale Raad van
Beroep overwoog:

'Binnen het ream van de uitvoering van de Wet kunnen de organen van het ABPF dan ook niet aan
het rechtsbegmsel van art. 139S BW - zoals dit beginsel in het administratieve recht een plaau hceft
gelcregen - de bevoegdheid ontlenen om in een geval als het onderhavige, waarin art. Q 7 eerste lid
Wet ter zake gecn basis biedt, tot terugvordenng van hetgeen te veel aan pensioen is belaald, te
besluiten'.'"

Weliswaar bood artikel Q 7 in dit soort gevallen niet altijd de mogelijkheid het te
veel betaalde terug te vorderen, maar dit was voor de Raad geen aanleiding 'om
tegen de duidelijke woorden van art. Q 7 eerste lid Wet in in alle gevallen
terugvordering toelaatbaar te achten'. Deze regeling, die in dit concrete geval niet
tot terugvordering kon leiden, mocht niet worden omzeild via het gcbruik maken
van het algemene rechtsbeginsel.

De ABPW kende voorts een regeling met betrekking tot het versrrckken van
voorschotten. De vraag was of, indien een voorschot was verstrekt, dit kon
worden teruggevorderd. De Centrale Raad van Beroep stelde vast dat indien geen
definitieve toekenning volgde, de wet geen bepalingen bevatte op grond waarvan
de toekenning van de voorschotten kon worden herzien. Toch kon onder omstan-
digheden worden teruggevorderd, en wel op grond van het aan artikel 1395 BW
(oud) ontleende, ook in het bestuursrecht geldende inmiddels bekende algemene
rechtsbeginsel.'** Uiteraard diende de toepassing van dit rechtsbeginsel te wor-
den afgewogen tegen het vertrouwensbeginsel.'*'

In 7.3.4.2 is gebleken dat de AMPW geen regeling kende met betrekking tot
terugvordering. Het ligt op grond van de hiervoor besproken jurisprudentie voor
de hand, dat de Centrale Raad van Beroep hierin geen beletsel zag voor de uitke-
rende instantie om over te gaan tot terugvordering. Wel diende in voorkomend
geval eerst de toekenningsbeslissing met terugwerkende kracht te zijn herzien; zie
hierover ook de reeds hiervoor aangehaalde jurisprudentie inzake de ABPW. Was
dit gebeurd, dan stond het bestuursorgaan het algemeen rechtsbeginsel ten dienste,

118. Zie 7.2.3.3. -•» ' '««r^tir •- ,-,, - -.-, --*? :
M9 CRvB 25 September 1980, AB 1981, 117. *
120. CRvB 24 februari 1983, AB 1984, 507, m.nt vE. -,* i. S«-3\;
121. In de termmologie van de CRvB: het rechtszekerheidsbegnuel.
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dat hctgecn onverschuldigd is bctaald, kan worden teruggevorderd.'" Uitcraard
mocht het bestuursorgaan, in dit geval de minister van Defensie, met in stnjd
geraken met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. De Raad gaf vervol-
gens enige aanwijzingen, waarbij hij allereerst wees op het feit dat de wetgever in
andere wetten beperkingen met betrekking tot terugvordering had neergelegd. De
Raad noemdc ondcr meer de AOW en de ABPW'" en gaf aan dat de mogelijk-
heid om terug te vorderen in die wetten met het verstrijken van de tijd 'onderhe-
vig gcraakt aan strenger wordende criteria'. Zolang de AMPW geen regeling met
betrekking tot terugvordering kende, moest de minister 'zieh bij het vinden van
vorcnbedoelde contouren kunnen spiegelen aan wetsbepalingen elders als de
zogvenbedoeide'. Nu hij - overeenkomstig uitspraken van het Ambtenarengerecht
's-Gravenhage - standaard een maximale terugvorderingstermijn van vijf jaar had
gehanteerd, zonder de omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, had
hij de vereiste zorgvuldigheid niet in acht genomen.

Ondanks het feit dat de Raad zieh hier niet over uitliet, mag uit zijn jurispru-
dentic worden geconcludeerd dat de terugvorderingstermijn een uitvloeisel is van
het rechtszekerheidsbeginsel.'" Tevens mag uit de laatste uitspraak de conclusie
worden getrokken dat de Centrale Raad wilde aansluiten bij de tcrugvorderingster-
mijnen, zoals die tot voor kort waren neergelegd in de meeste socialezekerheids-
wetten. De Raad gaf weliswaar geen precieze termijnen,'" maar toch kan dit
tussen de regeis worden gelezen: de minister van Defensie kon zieh immers
spiegelen aan wetsbepalingen als in bijvoorbeeld de AOW. Ook gold dat hoe ein-
stiger het verwijt, hoe langer de terugvorderingstermijn. Dit was ook het uitgangs-
punt in de socialezekerheidswetten:'" was sprake van toedoen, dan werd de
terugvorderingstermijn beperkt tot vijf jaar, was sprake van een administratieve
vergissing waarvan de betrokkene redelijkerwijs op de hoogte was of had kunnen
zijn, dan was deze termijn twee jaar. Deze conclusie sluit ook aan bij de latere
jurisprudence van de Raad met betrekking tot terugvordering van ambtenarensala-
rissen.'"' Daarnaast kan worden geconcludeerd, dat terugvordering niet slechts
wordt beperkt als wordt teruggevorderd op grond van het algemene rechtsbeginsel,
maar ook als dit gebeurt op grond van terugvorderingsbepalingen en deze geen
terugvorderingstermijn kennen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de ABPW.

122. CRvB 4 november 1982. AB 1983, 192.
123. Zoals hiervoor beschreven kende de ABPW echter geen beperking met betrekking tot terugvor-

dering, slechts was een bevoegdheid opgenomen om van heTziening af te zien als vijf jaren
waren verstreken na dagtekening van de voor herziening in aanmerking körnende beslissmg.

124. Vgl. met betrekking tot terugvordenng van ambtenarensalarissen 7.2.4.2.
125. In latere uitspraken dit hij dit ook niet, zie bijvoorbeeld CRvB 12 September 1991, RSV 1992,

226 en CRvB 16 juli 1992. RSV 1993, 30.
126. Dat dit uitgangspunt niet helemaal opging heb ik aangegeven in 6.4.4.4. Het weten dat een

administratieve vergissing is begaan en bewust hierover zwijgen kan verwijtbaarder zijn dan het
onopzettelijk niet geven van mlichtmgen waar dit wel had moeten gebeuren. Ik zal hierop • •

•'*" rugkomen in 10.4.2.
127. Zie bijvoorbeeld CRvB 26 april 1990, AB 1991, 157, rant HH. TAR 1990, 138. Zie hierover

7JU.2.
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Ook in de jurisprudentic met betrekking tot de buitengewone pensioenen kwam de
vraag naar de tenigvorderingstermijn aan de orde. In 1990 oordeelde de Centrale
Raad van Beroep over een terugvordering van ten onrechte uitbetaald pensioen op
grond van de WBPZ. De Buitengewone pensioenraad was op grond van artikel
35e lid 5 WBPZ overgegaan tot terugvordering van naar zijn mening ten onrechte
betaalde bedragen, en had daarbij overwogen dat dat artikel geen termijnen
vermeldde waarbinnen het te veel betaalde kon worden teruggevorderd. De
Centrale Raad overwoog dat dit laatste op zieh juist was, maar niet spoorde met
de regeling van termijnen van terugvordering in onder meer de sociale zekerheid.
Hij vond dat zowel het rechtszekerheidsbeginsel als het beginsel van een even-
wichtige afweging van belangen meebracht dat de terugvorderingsbevoegdheid in
de tijd moest worden begrensd. Hij concretiseerde dit vervolgens door de vijfja-
rentermijn over te nemen 'indien het ten onrechte teveel betaald zijn is te wijten
aan opzet of grove nalatigheid van de pensioengerechtigde'.'"

Met betrekking tot de WBP kwam ten slotte de vraag aan de orde of gebruik
mocht worden gemaakt van artikel 1395 BW (oud), nu de WBP een herzienings-
en terugvorderingsregeling kende. Zoals te verwachten vond de Centrale Raad dat
dit niet mocht; als er een regeling bestaat in de betreffende wet, dan is het 'slechts
in overeenstemming met het systeem van die wet te achten een beslissing tot
terugvordering op (het) betreffende artikel te doen steunen'.'"

-•-: dps-*- •"•

7.3.4.4 Samenvaffing
Geconcludeerd kan worden dat in de rechtspraak met betrekking tot pensioenen de
terugvorderingsbepalingen uit de verschillende wetten moeten worden toegepast.
Deze bepalingen mögen niet worden omzeild via het gebruik van artikel 1395 BW
(oud) of artikel 6:203 BW, noch via het aan die artikelen ten grondslag liggende
beginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd. Bevat
de regeling echter een leemte en doet zieh een situatie voor waarop de herzie-
nings- of terugvorderingsbepalingen niet van toepassing zijn, dan betekent dat
niet, dat niet mag worden teruggevorderd. In dat geval schiet het genoemde alge-
mene rechtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden terugge-
vorderd, te hulp. Wei zal in die gevallen dit beginsel moeten worden afgewogen
tegen het vertrouwensbeginsel, hetgeen weer aan terugvordering in de weg kan
staan. Verder lijkt het erop dat toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel leidt tot
analoge toepassing van de terugvorderingstermijnen, zoals de diverse sociale-
zekerheidswetten die tot voor kort kenden. Directe toepassing van artikel 1395
BW (oud) of artikel 6:203 BW lijkt uitgesloten. Dit komt onder meer voort uit
het feit dat in pensioenzaken de ambtenarenrechter bevoegd is. Deze rechter is
nooit geneigd geweest deze artikelen rechtstreeks toe te passen. De bevoegdheid
van de ambtenarenrechter leidde er tot voor kort toe dat de burgerlijke rechter, die
in het verleden op andere terreinen artikel 1395 BW (oud) wel direct toepaste,
zieh onbevoegd verklaarde, terwijl het tegenwoordig (sinds het Changoe-arrest)

128. CRvB 20 decembcr 1990. JSV 1991,114.
129. CRvB 8 novenfcer 1990, JSV 1991, 203.
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lcidt tot nict-ontvankelijkheid van de vordering. Slechts met betrekking tot de
buitengewone pensioenen zou dit anders kunnen zijn, maar aangezien op grond
van dczc wetten de Centrale Raad van Beroep bevoegd is, is het de vraag of de
burgerlijke rechter hier niet dezelfde weg volgt.

7 . 4 C o n c l u d e T : ' : V ^ ; » ••? v - i ^ V r .'•*•:•• -.-••••••.« v . . „• v t , « v : •••-:••.••«$<

•- • ; - „ . , < Ä : < " ••• ••'•: .• •: • 1 * . . : v ' V ' . ' - V . ; : • * ' - - ' ' V . * • ' < V - ; : Ü -. .. ' •• - f i " )

Tot 1933 bestond in Nederland geen algemene wettelijlce regeling op het terrain
van het ambtenarenrecht. Ook ontbrak een administratieve rechter, die bevoegd
was te oordelen over geschillen russen overheid en ambtenaar. Met betrekking tot
terugvordering van ten onrechte of te veel betaalde bezoldiging was dus niets
geregeld. Twee vragen deden zieh dan ook voor: mocht de overheid artikel 139S
BW (oud) gebruiken en was de burgerlijke rechter bevoegd te oordelen over
geschillen russen de overheid en zijn ambtenaar? Om met de laatste vraag te
beginnen: in de negentiende eeuw paste de Hoge Raad nu eens de /w/K/a/Menfum
p?ren</sleer, dan weer de leer van het o/yec7u/n /Ms toe. Jurisprudence uit die
penode met betrelcJcing tot terugvordenng door dc overtieid" van een amötenaar
heb ik niet gevonden. In de twintigste eeuw werd geen punt meer gemaakt van de
be voegdhe ids vraag. Werd een geschil met betrekking tot een schuldvordering
aangevoerd, dan was de burgerlijke rechter bevoegd, waarbij tevens de bepalingen
uit het burgerlijk recht van toepassing waren. In dat geval kon hetgeen onver-
schuldigd was betaald worden teruggevorderd op grond van artikel 1395 BW
(oud), zie het arrest Geesje Jacobus.'™ ' '

In 1933 trad de Ambtenarenwet 1929 in werking. Deze wet bevatte vooma-
melijk het formele recht; bepalingen met betrekking tot terugvordering waren niet
opgenomen. In artikel 3 was de rechtsgang neergelegd: de Ambtenarengerechten
en in hoger beroep de Centrale Raad van Beroep werden bij uitsluiting bevoegd te
oordelen over besluiten, handelingen of weigeringen te besluiten of te handelen
ten aanzien van ambtenaren. Beroepsgronden waren strijd met een algemeen
verbindend voorschrift en detoumement de pouvoir. Deze bevoegdheid was een
exclusieve, aldus de wetgever. De Hoge Raad achtte zieh dan ook onbevoegd
kennis te ncmen van geschillen russen de overheid en ambtenaren. In 1992 is de
Hoge Raad in het Changoe-arrest hierop tcruggekomen; vanaf dat moment achtte
hij zieh wel bevoegd kennis te nemen van de vordering, maar diende eiser niet-
ontvankelijk te worden verklaard in zijn vordering.'" De rechtsgang naar de
ambtenarenrechter werd immers gezien als een met voldoende rechtswaarborgen
omklede rechtsgang. Artikel 3 Aw 1929 is in 1994 vervallen; de inhoud ervan is
(grotendeels) overgenomen in artikel 8:1 lid 2 j° lid 1 Awb.

Nu de Ambtenarenwet geen bepalingen bevatte met betrekking tot terugvorde-
ring, is het de vraag of mocht worden teruggevorderd en zo ja, of hierbij gebruik

130. HR 19 juni 1925, NJ 1925, 933.
131. HR 28 februari 1992, NJ 1992. 687, m.nt MS, AB 1992, 301, rn.nL FHvdB.
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mocht worden gemaakt van de regeling uit het BW. In eerste instantie achtte de
ambtenarenrechter terugvordenng in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Later
achtte hij terugvordenng mogelijk, en wel op grond van het algemene rechtsbegin-
sel dat degene die onverschuldigd heeft betaald, dit kan terugvorderen. Dit rechts-
beginsel ligt ten grondslag aan de regeling van onverschuldigde betaling in het
BW, maar geldt ook in het besruursrecht. Wel moet in een concreet geval worden
bekeken of hierdoor geen strijd ontstaat met een ander beginsel, namelijk het
rechtszekerheidsbeginsel, waarmee naar mijn mening de Centrale Raad doelde op
het vertrouwensbeginsel. In latere jurisprudentie is dit verder uitgewerkt. De
conclusie luidt dat de regels zoals ontwikkeld in de jurisprudentie met be trekking
tot terugvordenng vrijwel gelijk zijn aan de regels, zoals die golden in het
socialezekerheidsrechtvoor de inwerkingtreding van de WBM.

Met betrekking tot de overheidspensioenen bestonden reeds lange tijd
wettelijke regelingen; de eerste wet dateerde zelfs al van 1846. Bepalingen met
betrekking tot terugvordenng kwamen in de oudste wetten niet voor, bepalingen
met betrekking tot herziening met terugwerkende kracht evenmin. Toch was een
dergehjke herziening niet onmogelijk, zo blijkt uit het koninkhjk besluit inzake
weduwe Ridderhof uit 1913.'" Uit dit besluit lijkt ook te kunnen worden gecon-
cludeerd, dat bij herziening en terugvordenng de publiekrechtelijke weg moest
worden gevolgd. De Pensioenwet 1922 kende wel bepalingen met betrekking tot
herziening en terugvordenng. Belangrijk is vooral dat op grond van dcze bepalin-
gen slechts kon worden teruggevorderd, indien in de herzieningsbeslissing was
vermeid dat de onjuistheid van de oorspronkelijke beslissing was te wijten aan de
opzet van de betrokkene. Over andere gevallen zweeg de wet. Het is de vraag of
in die andere gevallen toch kon worden teruggevorderd, bijvoorbeeld op grond
van artikel 1395 BW (oud) of het daaraan ten grondslag liggende algemene
rechtsbeginsel. Dit laatste ligt het meest voor de hand, nu de pensioenwetten de
Centrale Raad van Beroep aanwezen als beroepsinstantie. Daar Staat echter
tegenover, dat de tekst van de pensioenwetten duidelijk was; alleen in de in de
wet genoemde gevallen kon worden teruggevorderd. Ik heb in de gepubliceerde
rechtspraak geen uitdrukkelijk antwoord op deze vraag gevonden.

In 1966 trad de ABPW in werking. Een belangrijke wijziging was, dat de
ambtenarenrechter bevoegd werd (exclusief, althans tot 1992) kennis te nemen van
pensioengeschillen, met uitzondering van geschillen betreffende de bijzondere
pensioenwetten. Vanaf ongeveer 1974 werden ook de herzienings- en terugvorde-
ringsbepalingen uitgebreid, hetgeen tot consequentie had dat deze bepalingen
strenger werden toegepast; zij konden niet worden omzeild via artikel 1395 BW
(oud) of het aan dat artikel ten grondslag liggende rechtsbeginsel. Bevatten die
bijzondere bepalingen echter een leemte, dan kon deze worden ingevuld met
behulp van het genoemde algemene rechtsbeginsel. Wel gold ook hier weer de
afweging tegen het vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel.

132. KB 16 juni 1913, Stb. 277, Stcrt. 158.
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SUBSIDIES EN SOCIAAL-ECONOMISCH RECHT

8.1 Inleiding

Een belangnjk deel van de uitgaven die de overheid doet, vindt plaats in de vorm
van subsidies of daarop gelijkende uitkeringen. Hierbij kan worden gedacht aan
subsidies aan individuele, natuurlijke personen of aan rechtspersonen. Voorbeelden
van subsidies aan de eerste categone personen zijn bijdragen in de kosten voor de
aanschaf van een eigen woning of de kosten voor het restaureren van ccn monu-
mentale woning, en de individuele huursubsidie. Voorbeelden van de rweede catc-
gorie zijn de subsidies in het welzijnswerk, de gezondheidszorg, de sport, maar
ook de steun aan bedrijven in nood en exportbevorderende belastingvoordclen.

Als belangnjk kenmerk van subsidie kan worden genoemd dat het gaat om
een eenzijdige bijdrage door de overheid, waarbij zij een bepaalde activiteit subsi-
dieert die zij in het algemeen belang noodzakelijk acht, maar die zij zelf niet (of
niet efficient genoeg) ter hand neemt, wil nemen of kan nemen. Deze bijdragen
staan in dit hoofdstuk centraal. Gelet op het feit dat het onderzock zieh rieht op
terugvordering zal ik mij hierbij beperken tot geldelijke subsidies.' Terugvorde-
ring van subsidies in natura, zoals bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een
gebouw, is niet goed denkbaar. Eventueel zou waardevergoeding voor de naar
achteraf blijkt ten onrechte geleverde prestatie kunnen worden gevorderd,* maar
dit valt buiten het kader van dit onderzoek.

Op 1 januari 1998 trad de derde tranche van de Awb en de daarin vervatte subsi-
dietitel, titel 4.2, in werking. Artikel 4:21 lid 1 Awb bevat een definitie van het
begrip subsidie:

'Onder subsidie wordt verslaan: de aanspraak op financiile rruddelen, door een bestuursorgaan
verstrekt met het oog op bepaalde acOviteiten van de aanvrager, anders dan als belaling voor aan het
bestuursorgaan geleverde goederen of diensten'

Een belangrijke beperking vormen de woorden 'met het oog op bepaalde activitei-
ten'. Verstrekking van financiele rruddelen, die dienen om te voorzien in de
kosten van het bestaan, vallen buiten de definitie. Volgens de toelichting vallen
ook studiefinanciering en huursubsidie buiten het bereik van de regeis van de
subsidietitel, hoewel zij een gemengd karakter hebben: enerzijds inkomensovcr-

1. Zie 1.3. Vgl. de definitie van 'subsidie' in artikel 4.21 lid 1 Awb; hierover Jacobs (1999), biz.
23-26

2. Vgl. artikel 6:210 lid 2 BW. ' ^ o * i . fejV '.
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dracht, anderzijds ook veTstrekt met het oog op een bepaalde activiteit.'
In hct verleden is het begrip 'subsidie' ruimer omschreven, onder andere door

Van Kreveld, die subsidie zag als een overdracht van geld of op geld waardeer-
bare goederen of diensten waar geen directe, in economische zin gelijkwaardige,
tegenprestatie jegens de overheid tegenover Staat, welke overdracht ten laste komt
van de openbare middelen en welke overdracht plaatsvindt om activiteiten van
particuliere producenten of consumenten van bepaalde goederen of diensten in een
bepaalde richting te beinvloeden/ Onder deze definitie zijn bijvoorbeeld ook de
•tudiefinanciering en de individuele huursubsidie te vatten. ' M ' ;' •'-«

Uitgangspunt in dit hoofdstuk zal zijn de omschrijving van het begrip
'subsidie' zoals die te vinden is in het positieve recht, in de Awb dus. Daamaast
zal ik in dit hoofdstuk ook de huursubsidie en de studiefinanciering behandelen.
In mijn visie hcbben deze terrcinen, als ze al niet als subsidie zijn te beschouwen,
zoveel aanknopingspunten met 'echte' subsidies, dat behandeling in dit hoofdstuk
voor de hand ligt.' Ik stel dan ook de gerichtheid op de activiteit - het wonen
respectievelijk het studcren - voorop en niet de inkomensoverdracht, hoewel dit
laatste ook een rol speelt, het duidelijkst bij huursubsidie.

Op het terrein van de subsidies zijn verschillende bestuursrechters actief. Het
terrein van de sociaal-economische ordening - bijvoorbeeld subsidies voor
bedrijven - valt grotendeels onder de competentie van het College van Beroep
voor het bedrijfsleven. Het (voormalige) College van beroep studiefinanciering
was in de Wet op de Studiefinanciering, de voorloper van de Wet studiefinancie-
ring 2000, aangewezen als bevoegde rechter. De voormaligc Afdeling rechtspraak
en de huidige Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State speelde respec-
tievelijk speelt als 'rest'rechter bij de meeste andere subsidies een rol. Deze
verschillende rechters hebben ieder hun eigen jurisprudence ontwikkeld, ook met
betrekking tot terugvordering en de vraag of deze terugvordering als publiekrech-
telijke dan wel als privaatrechtelijke rechtshandeling dient te worden gezien, en
gekoppeld hieraan de vraag of publiekrecht dan wel privaatrecht van toepassing is
op deze terugvordering. Om deze reden heb ik ervoor gekozen de rechtsbescher-
ming voorop te stellen bij het maken van een indeling. Concreet betekent dit dat
de terreinen waarop de Afdeling (bestuurs)rechtspraak van de Raad van State, het
College van beroep studiefinanciering of het College van Beroep voor het
bedrijfsleven oordelen, in afzonderlijke paragrafen worden behandeld.

Ook aan deze indeling kan een argument worden ontleend om de huursub-
sidie in dit hoofdstuk als subsidie te behandelen; zij kan vanuit een oogpunt van
rechtsbescherming op een lijn worden gezet met een groot aantal 'echte' subsidies.
Op grond van (ecrst) de Wet individuele huursubsidie en (tegenwoordig) de
Huursubsidiewet was de Afdeling rechtspraak en is de Afdeling bestuursrecht-
spraak de hoogste rechter in huursubsidiegeschillen. De jurisprudentie van deze

3. PG Awb III. biz. 189.
4. Van Kreveld (1988), biz. 109.
5. Vgl. Jacobs (1999). biz. 32.
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rechters maakt dan ook geen onderscheid tussen huursubsidie en andere subsidies.
De indeling van dit hoofdstuk is dan de volgende. In 8.3 zal ik de Studie fi-

nanciering behandelen. De jurisprudence van het College van Beroep voor het
bedrijfsleven, grotendeels samenvallend met het recht op het terrein van de
sociaal-economisch ordening, komt in 8.4 aan de orde. Begonnen wordt in 8.2 met
een meer 'algemeen deel' van het subsidierecht, waarin onder andere de vraag
naar de grondslag voor subsidiering aan de orde komt, alsmede de subsidietitel uit
de Awb. Voorts wordt de huursubsidie in deze paragraaf behandeld, evenals de
junsprudentie van de Afdeling (bestuurs)rechtspraak.

8.2 Subsidies en de Afdeling (bestuurs)recbtspraak van de Raad van State

voor dip /nnwWH£fr«ff/i£ van aV

Het is algemeen aanvaard dat de overheid bepaalde activiteiten, die in het alge-
meen belang nodig worden geacht en die beter, effectiever of efficiCnter (kunnen)
worden uitgevoerd door derden, financieel ondersteunt. Het feit dat de overheid
subsidieert, is niet meer omstreden; het wordt zelfs gezien als een overheidstaak.*

In het verleden was het zo, dat subsidising vaak werd gezien als een niet-
jundisch bestuursinstrument.' Naast subsidienng op grond van een uitdrukkelijk
wettelijk voorschrift, zoals bijvoorbeeld de subsidiering van het onderwijs, vond
ook op mime schaal subsidiering plaats, die niet op een uitdrukkelijk wettelijk
voorschrift berustte. Veelvuldig kwam subsidiering voor die slechts berustte op
zogenaamde pseudowetgeving* - tegenwoordig wordt gesproken over bcleids-
regels - of zelfs een enkele begrotingspost. Uiteraard dienden de benodigde
gelden, die op grond van deze pseudowetgeving werden toegekend als subsidies,
wel te zijn gereserveerd op de begroting. De opname van de uitgaven op de
begroting vormde voor de overheid de legitimatie voor het doen van die uitgaven.
Zonder begrotingspost mochten dus geen uitgaven worden gedaan. Was het bij
pseudowetgeving nog enigermate duidelijk hoe het bestuur in een bepaalde situatie
zou handelen (als tenminste de regels die golden, naar buiten bekend waren
gemaakt), bij subsidiering die slechts werd gebaseerd op een begrotingspost was
dat niet het geval. Toch werd ook dit algemeen aanvaard.

Op njksniveau kan bijvoorbeeld worden gewezen op het koninklijk besluit
van 19 juni 1924,' waarvan artikel 1 bepaalde dat de 'Hoofden der Ministerieclc
Departementen' bevoegd waren (onder meer) subsidies toe te kennen, onder het

6. Dit is in het verleden anders geweest, zie bijvoorbeeld Bohtlingk (1958), biz. 10, die sprak over
'het droevig verschijnsel van 'bestuur door middel van subsidiering', reeds zo gewoon geworden,
dat men nauwelijks nog beseft hoe abnormaal het eigeniijk is'.

7. Ten Berge/Reinders (1984), biz. 44.
8. Deze term is afkomstig van Van der Hoeven (1967).
9. Besluit van 19 juni 1924 tot overdracht van enkele bevoegdheden aan de Hoofden der MinMe-

rieele Departementen, Stb. 294.
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voorbehoud 'dat de noodige gelden op de begrootingen van uitgaven beschikbaar
zijn'. Ook de Comptabiliteitswet 1927'" gaf de overheid de mogelijkheid uitga-
ven te doen mits gelden waren gereserveerd op de begroting. Meer recent gold het
koninklijk besluit van 27 juli 1950" in samenhang met een begrotingspost als
voldoende grondslag voor de subsidising. Artikel 1 van dit besluit gaf aan de
hoofden van de departementen van algemeen bestuur dezelfde bevoegdheden ab
artikel 1 van het besluit uit 1924, namelijk om binnen het raam van de begroting
subsidies te verlenen." Ook subsidienng op grond van een gevoerd beleid, op
grond van pseudowetgeving dus, ontmoette weinig bezwaar, zij het dat de burger
in het algemeen minder snel aanspraak kon maken op subsidie; hij was namelijk
niet altijd bekend met het gevoerde beleid. Zoals gezegd diende er ook in dat
geval de benodigde ruimte voor de uitgaven te zijn op een begrotingspost.

Op lager niveau was eenzelfde situatie te zien. Zo bepaalde artikel 246
gemeentewet (oud) dat geen uitgaven konden worden gedaan welke niet bij de
goedgekcurdc begroting of begrotingswijziging waren geraamd." Subsidienng
kon plaatsvinden wanneer een bepaalde post was opgenomen op de begroting.

Bij subsidiönng was dus vaak geen wettelijke grondslag aan te wijzen. Een
begrotingspost kan ook niet als zodanig fungeren, nu een dergelijke post slechts
aangeeft dat en tot welk maximum er gelden zijn vrijgemaakt voor het in die post
omschreven doel. Hieruit valt niet af te leiden, wie in aanmerking komt voor
subsidie en aan welke voorwaarden in dat geval moet zijn voldaan. De vraag rijst
of dit in strijd is met het legaliteitsbeginsel. Algemeen werd aangenomen dat dit
niet zo was. Nu sprake was van een zogenaamde Z.e/5fung5venva/rung, waarbij de
overheid presterend optrad, was geen wettelijke grondslag vereist. Aan het
verlenen van subsidies werden echter vaak voorschriften verbonden. Ondanks het
feit dat deze voorschriften als belastend konden worden gezien, werd ook hier
geen wettelijke grondslag vereist; 'wie het meerdere mag (in dit geval: het
weigeren van subsidie), mag ook het mindere (namelijk het verbinden van voor-
schriften aan de subsidieverlening)', zo was de opvatting.

Deze opvatting is sedert het begin van de jaren tachtig steeds meer bestreden.
Zo eist Konijnenbelt een wettelijke grondslag als er sprake is van een Lewru/igs-
venva/zuwg, namelijk voor zover de Leisrungsvenva/fung tevens een £/ngnj0iver-

10. Wet van 21 juli 1927, houdende regeling van het beheer van 's Rijks financial, Stb. 259.
11. Besluit van 27 juli 1950, houdende nadere regeling van de aan de hoofden der Ministerial«

Departementen verleende bevoegdheid tot toekenning van subsidien, bijdragen, vergoedingen,
schadeloosstellingen en gratification, Stb K 320 Het KB is in 1991 ingetrokken bij wijzigin»
van de Comptabiliteitswet 1976. artikel 11. onderdeel 4 Wet van 19 december 1991, Stb 752.

12. Dit KB had oorspronkelijk een geheel andere functie Het had namelijk betrekking op rcpresentt-
tiekosten, ovenverkvergoedingen, kledingtoelagen, graofkaaes, kosten van het voeren van rechts-
gedingen en het salaris van de landsadvocaat, zie Van Onuieieii (1996), biz. 110 met verdere
verwijzingen.

13. Artikel 246 werd ingevoegd bij wet van 15 december 1966, Stb. 564. Ovengens bevatten de
artikelcn 247 en 24S een aantal uitzonderingen op deze rege).
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is, voor zover de begünstigende beschikking dus tevens belastende
elementen bevat.'* Dit standpunt is bestreden door Damen, die de opvatting van
Konijnenbelt als 'compromisvoorster weinig operationeel acht. Damen conclu-
deert dat eigenlijk 'voor heel het 'positieve' overheidsoptreden ecn wettelijke
grondslag en regeling noodzakelijk' is ." Ook De Haan, Drupsteen en Fernhout
stellen in Äesft/ursrec/ij jn </e soc/a/e rec/»te.sfaar dat dient te worden gestreefd
naar een wettelijke grondslag voor het gehele overheidsbeleid."

Ook bij de overheid leefde kennelijk het besef dat voor zowel de burger als
het bestuur duidelijkheid gewenst was wanneer kon worden gesubsidieerd. Dit
leidde in eerste instantie tot het opstellen van beleidsregels, regels waarin het
bestuur zichzelf bond om in de in die regels vastgelegde gevallen over te gaan tot
subsidiering. De overheid ging de beleidsruimte die zij had, dus min of meer
vastleggen. Deze beleidsregels kregen externe werking indien zij bekend waren
gemaakt, bijvoorbeeld door publicatie, en dus niet langer louter intem bekendheid
genoten. In een aantal gevallen kon de burger er dan ook rechten aan ontlenen.

Ging het bij beleidsregels nog om buitenwettelijke regels, daamaast ging de
overheid steeds meer wettelijke regels ten grondslag leggen aan subsidi£ring. Dit
kwam onder andere omdat het feit dat de bevoegdheid tot het verstrekken van
subsidies vaak gebaseerd was op slechts een beleidsregel, of zelfs op slechts een
begrotingspost, als onbevredigend werd ervaren. Zo werd in de jaren tachtig - na
het RSV-debacle en de daarop volgende parlementaire enquete - de vraag om
'vastlegging van de steunregelingen in voor ieder kenbare vorm' steeds luider."
Op lager niveau kan worden gewezen op de gemeentelijke en provinciale subsidie-
verordeningen, door de gemeenteraad of provinciale staten vastgesteld op grond
van hun bevoegdheid in artikel 167 en 168 gemeentewet (oud), nu artikel 147
Gemeentewet, respectievelijk artikel 89 Provinciewet (oud), nu artikel 143 Provin-
ciewet. Op rijksniveau werd een aantal kaderwetten aangenomen. Deze wetten
vormden - zoals de naam al aangeeft - het kader, het raamwerk waarbinnen de
subsidiering diende plaats te vinden. Belangrijke kaderwetten waren de Kadcrwet
specifiek welzijn" en de op het sociaal-economisch terrein belangrijke Kaderwet
verstrekking financiele middelen EZ," welke wet bij de inwerkingtreding van de

14. Konijnenbelt (1982) Later heeft hij hier nog een tweede situaüe aan toegevoegd waarin een
wettelijke grondslag vereist is, namelijk voor zover personen wat hun inkomsten beireft geheel
aan de overheid zijn overgeleverd, Van Wijk/Konijnenbelt (1988), biz. 41.

15. Damen (1987), biz. 296.
16. De Haan/Drupsteen/Femhout I (2001), biz. 289.
17. Aandachtspunt van de Parlementaire EnquÄtecommissie RSV, zoals weergegeven in de memorie

van toelichttng op de Kaderwet verstrekking financiele middelen EZ, Tweede Kamer 1987-1988,
20 527, nr. 3, biz. 3. Zie ook Damen (1987), biz. 280-281.

18. Wet van 8 September 1982, houdende regelcn ten aanzien van de beleidsvoorbereiding, beleids-
bepaling, uitvoering en bekostiging van voorzieningen op terreinen van specifiek welzijn
(Kaderwet specifiek welzijn), Stb 539. Deze wet werd in 1987 ingetrokken door artikel 45
Welzijnswet. Zie over de (ontwerp)kaderwet Remders (1981), in het bijzonder biz. 73-99.

19. Wet v n 4 december 1991, Stb. 767.
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subsidietitel van de Awb werd vervangen door de Kaderwet EZ-subsidies."

Naar mijn mening dient in het algemeen een wetteiijke grondslag aanwezig te zijn
bij subsidising. Zoals ik zal uitwerken in hoofdstuk 9, dienen op grond van het
legaliteitsbeginsel bestuursbevoegdheden waardoor bevoegdheden, rechten en
plichten van (natuurlijke of rechts)personen kunnen worden vastgesteld of
gewijzigd, te berusten op een wetteiijke grondslag." Daarnaast speelt mijos
inziens een rol, dat de overheid beperkt is in de financiele middelen die zij tot
haar beschikking hecft. Voor een bepaald soort activiteiten is doorgaans een
beperkt budget voorhanden. Dit betekent dat subsidising van een instelling conse-
quenties kan hebben (en veelal heeft) voor andere instellingen; geld kan immers
slechts eenmaal worden uitgegeven. Om die reden moet dan ook duidelijk zijn hoe
met het beschikbare geld wordt omgegaan en in welke gevallen er een recht kan
bestaan op subsidising. Dit kan slechts optimaal gebeuren als een wetteiijke
grondslag aanwezig is. Uiteraard leidt dit er niet toe dat er meer geld vnj komt
voor subsidising, maar wel dat de subsidising doorzichtiger wordt. Het feit dat
bijvoorbeeld in bepaalde gevallen subsidieplafonds gelden, waarbij een maximum
bedrag beschikbaar is voor subsidising van een bepaalde activiteit, zal niet
veranderen; wel zal eenieder duidelijk zijn dat een dergelijk plafond geldt als dit
in de wetteiijke regeling is vastgelegd. Potentiale aanvragers van die subsidie
kunnen daar dan rekening mee houden en hun gedrag daarop afstemmen.

De wens om tot een algemene wetteiijke grondslag te komen heeft uiteindc-
lijk geleid tot het opnemen van een titel over subsidies in de Awb.

&2.2 Z)e suAs/<//e//fe//M <fe/1H>A ^ , i
• - , - • • • ; ' v ; 3 . ^ - • - . • • • • • ' / • -

5.2.2./ /n/ei<//ng . ŝ . c
Sinds 1 januari 1998 is in de Awb een regeling betreffende subsidies opgenomen:
titel 4.2, Subsidies. In deze paragraaf zal ik (een aantal aspecten van) deze
regeling beschrijven. Hierbij zal eerst het vereiste van een wetteiijke grondslag
worden behandeld (8.2.2.2), vervolgens de verschillende stappen bij subsidising
(8.2.2.3), de intrekking en terugvordering (8.2.2.4) en ten slotte zal ik commentaar
leveren op de regeling (8.2.2.5). Alvorens hiertoe over te gaan zal ik eerst een

20. Wet van 29 februari 1996, Stb 180. De reden voor deze vervanging was tweeledig. Een aantal
artikelen diende te vervallen, nu de Awb reeds voorzag in de in die arükelen geregelde matene.
Verder werd de grondslag die de Kaderwet bood als 'te smal' ervaren; zij beperkte zieh tot het

• verstrekken van financiele middelen aan ondememers. Zie de memone van toelichting. Tweede
•' Kamer 199S-1996, 24 416, nr. 3. biz. I. De nieuwe Kaderwet dient de door artikel 4:23 lid 1

Awb vereiste wetteiijke grondslag te geven voor alle subsidieverstrekkingen door het minister*
•"•(>•'• van Kconomische Zaken. Zie over de beide EZ-Kaderwetten Bollen (1999), biz. 43-45.

21. Daamaast is het zo, dat bij subsidising veelal (belastende) voorschnften worden gesteld, aldu»
Damen (1987), biz. 2%. Reeds hierom mag de eis van een wetteiijke grondslag in net algemeen
worden gesteld. Hoewel Damen zieh beperkte tot de steunverlenmg aan ondemcmingen, gaat drt
argument naar myn mening ook daarbuitcn op.
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aantal begrippen kort uiteenzetten.
In het algemeen kan bij subsidienng een aantal momenten worden onder-

scheiden, namelijk de subsidieverlening, de betaltng en de subsidievaststelling.
Voor dit onderzoek is ook de afwikkeling achteraf van belang, als blijkt dat
(dcels) ten onrechte is gesubsidieerd, waarbij de wijziging of intrekking en vervol-
gens de terugvordering aan de orde komen. Deze verschillende stappen werden
ook al onderscheiden voor de inwerkingtreding van de subsidietitel in de Awb."

Het verkhjgen van subsidie is meestal afhankelijk van het verrichten van een
bepaalde activiteit. Hierbij zal niet altijd terstond duidelijk zijn hoe hoog de
uiteindelijke kosten van die activiteit zullen zijn. Het lijkt dan ook logisch dat
subsidienng eerst plaatsvindt na afloop van de activiteit. Dit stuit echter in vele
gevallen op onoverkomelijke bezwaren aan de kant van de gesubsidieerde. Het zal
immers vaak voorkomen dat deze het benodigde geld voor het verrichten van de
te subsidieren activiteit niet heeft en niet kan krijgen. In die gevallen zou de
activiteit dus niet kunnen plaatsvinden. Dit is dan weer maatschappelijk niet
gewcnst; het gaat immers om activiteiten die de overheid in het algemeen belang
noodzakelijk acht. Om dit probleem te ondervangen wordt een onderscheid ge-
maakt tussen de subsidieverlening vooraf en de subsidievaststelling achteraf.

De subsidietitel in de Awb geeft ook regeis voor de gevallen, waarin aan de
subsidievaststelling geen subsidieverlening voorafgaat. Ook zijn er (meer algeme-
ne) bepalingen die gelden voor zowel de situatie dat de subsidievaststelling wordt
vooraf gegaan door een subsidieverlening, als de situatie waarin dat niet het geval
is. Denk bijvoorbeeld aan het vereiste van een wertelijke grondslag. In die geval-
len, alsmede in de gevallen waarin het samenspel van subsidieverlening en -vast-
stelling aan de orde is, hanteert de wetgever de term (subsidie)verstrekking.

S.2.2.2 A/er verew/e van
Artikel 4:23 lid 1 Awb eist voor iedere subsidie een wettelijke grondslag; subsidie
kan slechts worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat aangeeft
voor welke activiteiten deze subsidie kan worden verstrekt. De reden hiervoor is
dat op die manier duidelijkheid kan worden geschapen over de rechten en plichten
van subsidieverlener en -ontvanger, waarmee de rechtszekerheid is gediend. Op
deze wijze wordt voorts het bestuursorgaan gedwongen na te denken over de met
de subsidienng te bereiken doeleinden, aldus de memorie van toelichting. De
memorie voert verder aan dat er in de literatuur herhaaldelijk op is gewezen, dat
een wettelijke grondslag op rechtsstatelijke gronden wenselijk is. De overheid
grijpt via haar subsidiebeleid 'soms even diep (in) in de vrijheidssfeer van de
burgers (...) als door klassieke gebods- en verbodsbepalingen', nu burgers in
bepaalde gevallen 'in hoge mate afhankelijk zijn van overheidssubsidies'."

Artikel 4:23 lid 1 brengt mee, dat er op rijksniveau voor de subsidie een
grondslag in een formele wet dient te zijn, waarin in ieder geval de hoofdlijnen

22. ZJC bijvoorbeeld over deze verschillende momenten Van Kreveld (1988).
23. PG Awb UI, biz. 199. *„ -; , --=..,„
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van het subsidiebeleid moeten worden geregeld. De nadere regeling kan, afhanke-
lijk van de aard van de subsidie, deels geschieden in een lager wettelijk voor-
schrift, zoals een algemene maatregel van bestuur of een ministeriöle regeling."
Op provinciaal en gemeentelijk niveau zal de subsidiering in het algemeen bij
(provinciale of gemeentelijke) verordening dienen te worden geregeld."

Het wettelijk voorschrift dient aan twee minimum-eisen te voldoen, wil het
de beoogdc doelmatigheid en rechtszekerheidbieden. Het moet de activiteiten om-
schrijven waarvoor subsidie kan worden verleend en het moet de grondslag
vormen voor de verplichtingen, die het bestuursorgaan aan subsidienng kan
verbinden, voor zover die grondslag niet reeds in de Awb is opgenomen.*'
<; u Ingevolge lid 2 van artikel 4:23 kan in bepaalde gevallen (tijdelijk) worden
volstaan met een grondslag in een zelfstandige algemene maatregel van bestuur.
Het gaat dan vooral om subsidieregelingen met een tijdelijk of experimented
karakter, waarvoor het tot stand brengen van een formeel-wettelijke regeling als te
zwaar wordt gezien." Artikel 4:23 lid 3 geeft een aantal uitzondehngen op het
vereiste van een wettelijke grondslag.

Tegelijk met de inwerkingtreding van deze bepalingen is een aantal kaderwet-
ten in werking getreden, die voor subsidie'ring op bepaalde terreinen de wettelijke
grondslag bieden, zoals de Kaderwet SZW-subsidies," de Kaderwet subsidies
Verkeer en Waterstaat" en de Kaderwet LNV-subsidies." In de praktijk bete-
kent dit, dat bij subsidie'ring vaak op meerdere niveaus rege Is worden gegeven; er
is sprake van een gelaagde struetuur. De algemene regels, zoals neergelegd in de
Awb, zijn van toepassing, evenals de regels in de specifieke wet en de eventueel
daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur of de ministeriele regeling,
waarin de nadere regeling is neergelegd. Voor zover de hogere regeling daarvoor
ruimte laat, is afwijking van de algemenere regels in de lagere regeling mogelijk.

Wordt ondanks het feit dat een wettelijke grondslag ontbreekt toch subsidie
verleend (en valt deze subsidieverlening niet onder de uitzonderingen van artikel
4:23 lid 2 of 3), dan zal dat in het algemeen slechts interne gevolgen hebben,
maar het kan ook externe gevolgen hebben; onder omstandigheden is intrekking
van de subsidieverlening of -vaststelling 'denkbaar' als de ontvanger wist of
behoorde te weten dat de subsidie'ring niet was toegestaan. Het behoort echter
'primair tot de vcrantwoordelijkheid van het betrokken bestuursorgaan (...) na te

24. PG Awb 111, biz. 199. -, . .v j V ? . ; — :
25. PG Awb 111. biz. 199.
26. PG Awb 111, biz. 200. Een aantal verplichtingen, dat kan worden opgelegd, is te vinden in artikel

4:37.
27. PG Awb III, biz. 200.
28. Wet van 19 juni 1997. houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister

van Sociale Zaken en Werkgelcgenheid (kaderwet SZW-subsidies), Stb 285
29. Wet van 17 december 1997, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de

Minister van Verkeer en Waterstaat (Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat), Stb. 724.
30. Wet van 17 december 1997. houdende regels inzake de verstrekkmg van subsidies door de

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Vissenj (Kaderwet LNV-subsidies), Stb. 710.
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gaan of een voldocnde wettelijke basis voor subsidieverlcnmg bestaat'."
Dat het ontbreken van een wettelijke grondslag niet snel consequenties dient

te hebben voor de ontvanger van de subsidie is ook logisch, als wordt gekeken
naar de ratio van de eis van een wettelijke grondslag. Ten opzichte van de burgers
is immers de bedoeling het verzekeren van de rechtszekerhcid. Het gaat dan naar
mijn mening te ver om het ontbreken van een wettelijke grondslag tegen de
burger te gebruiken. Zowel het rechtszekerheids- als het vertrouwensbeginsel
verzetten zieh daartegen. Indien de subsidie-ontvanger weet dat een wettelijke
grondslag ontbreekt, kan onder omstandigheden de subsidieverlening of -vaststel-
ling worden ingetrokken en kan terugvordering plaatsvinden. Wei zal dit zeer
terughoudend moeten plaatsvinden, vooral gelet op de genoemde ratio achter het
vereiste van de wettelijke grondslag. Verder ben ik van mening dat het feit, dat de
betrokkene behoorde te weten dat een wettelijke grondslag ontbreekt, niet vol-
doende rechtvaardiging is om tot intrekking en terugvordering over te gaan. Dit
criterium is te vaag." Dit lijkt ook de opvatting van de wetgever te zijn: in de
nota naar aanleiding van het verslag stelt de regering onder meer dat niet van de
burger kan worden verlangd, 'dat hij steeds nagaat of het bestuursorgaan wel
bevoegd is een bepaalde subsidie te verstrekken'."

S.2.2.J 5ufai</jever/en/ng en
Bij subsidieverstrekking kan een aantal momenten worden onderscheiden, name-
lijk de subsidieverlening, de betaling en de subsidievaststelling. Ook onder het
oude recht kon dit onderscheid veelal worden gemaakt. Hierna zal ik in grote
lijnen deze verschillende stappen beschrijven, waarbij ik uitga van de situatie dat
aan de subsidievaststelling een subsidieverlening voorafgaat.

Alvorens het bestuursorgaan tot subsidieverlening overgaat, moet de betrokke-
ne een aanvraag indienen. Vervolgens zal het besruursorgaan een beschikking
omtrent subsidieverlening geven. Als deze beschikking een positieve beslissing op
de aanvraag inhoudt, kan vervolgens een voorschot worden verleend, voor zovcr
dit is bepaald bij wettelijk voorschrift of bij de subsidieverlening. De beslissing
om een voorschot te verlenen is een beschikking. Vervolgens kan de betrokkene
na afloop van een bepaalde termijn of na afloop van de te subsidiören activiteit
een aanvaaag tot subsidievaststelling indienen. Ook kan in bepaalde gevallen het
besruursorgaan ambtshalve de subsidie vaststellen. Ook de beslissing tot subsidie-
vaststelling is een beschikking. Ten slotte wordt het subsidiebedrag conform de
vaststelling betaald, onder verrekening van de betaalde voorschottcn.

De Awb omschrijft niet wat onder subsidieverlening moet worden verstaan.

31. PG Awb III, biz. 200. '
32. Zo kan men zieh afvragen wanneer iemand bchoort te weten dat een wettelijke grondslag

ontbreekL Moet hierbij een onderzoeksplicht worden aangenomen? In hoeverre geldt het adagium
dit eenieder wordt geacht de wet te kennen? Ook Verheij en Lubberdink zijn van mening dat
van de ontvanger niet mag worden verwacht dat hij weet of er wel een toereikende wettelijke
grondslag voor de subsidie is, Verheij/Lubberdmk (1996), biz. 42.

33. PG Awb HI, biz. 177. , - . . , . -
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Wcl gccft de wet enkele regels met betrekking tot de inhoud van de beschikking.
Zij bevat in ieder geval een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie
wordt verleend (artikel 4:30 lid 1) en het bedrag van de subsidie, dan wel de
wijze waarop dat bedrag zal worden berekend (artikel 4:31 lid 1). Daarnaast kan
zij bepalingen bevatten met betrekking tot verplichtingen van de subsidie-ontvan-
ger, zo blijkt impliciet uit afdeling 4.2.4. De consequentie van de beschikking tot
subsidievcrlening is, dat als de aanvrager de gesubsidieerde activiteit verncht en
zieh aan de eventuele verplichtingen houdt, hij een aanspraak op financiele
middelen knjgt. Hicrbij kan het zijn, dat nog niet geheel duidelijk is hoeveel hij
knjgt; dit kan mede afhangen van dc omvang van de te verrichten activiteit en de
uitgaven en inkomsten. Dit betekent echter niet dat het bestuursorgaan in deze
fase zonder mcer kan terugkomen op de subsidieverlening: verricht de aanvrager
de activiteiten en voldoet hij aan de voorwaarden, dan moet het bestuursorgaan
subsidifren. Door de subsidieverlening knjgt de aanvrager dus een voorwaardelij-
ke - en niet een voorlopige of vrijblijvende - aanspraak op financiele middelea
De toelichting steh dan ook uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan reeds door de
verlcning en niet pas door de vastslelling een financiele verplichting aangaat."

Deze voorwaardelijke aanspraak wordt definitief door de beschikking tot
subsidievaststelling. In deze beschikking wordt het bedrag van de subsidie vastge-
steld, waardoor aanspraak op betaling van dat bedrag ontstaat, aldus artikel 4:42.
Normaal wordt de beschikking tot vaststelling genomen op aanvraag van de subsi-
die-ontvanger (artikel 4:44 lid 1 en 2), de wet geeft het bestuursorgaan de moge-
lijkheid dc subsidie ambtshalve vast te stellen (artikelen 4:44 lid 4 en 4:47). Hier
is vooral van belang artikel 4:47 aanhef en onder c: de subsidie kan ambtshalve
worden vastgesteld als de beschikking tot subsidieverlening of -vaststelling wordt
ingetrokken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wordt gewijzigd. Alvorens tot
de subsidievaststelling over te gaan zal het bestuursorgaan nagaan of de activiteit
is verricht en dat de eventueel opgelegde verplichtingen zijn nagekomen. Is dit het
geval, dan zal de subsidie conform de verlening moeten worden vastgesteld. Dit is
ook het uitgangspunt van artikel 4:46. Is dit niet het geval, dan kan de subsidie
lager worden vastgesteld, zie artikel 4:46 lid 2 aanhef en onder a en b. Ook kan
de subsidie lager worden vastgesteld als de ontvanger bij de aanvTaag tot subsidie-
verlening onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft gegeven of bij de verlening
een administratieve vergissing is gemaakt (artikel 4:46 lid 2 aanhef en onder c en
d). Ik zal hierop ingaan in 8.2.2.5. De beschikking tot subsidievaststelling geeft
aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag, dat dan ook onder verrekening
van eventueel betaalde voorschottcn dient te worden betaald (artikel 4:52 lid 1). In
beginsel is hiermee de subsidieverhouding afgerond. Het is echter mogelijk in
bepaalde gevallen aan de subsidievaststelling verplichtingen te verbinden, bijvoor-
beeld de verplichting om bij de koop van een nieuwbouwwoning, waarvoor subsi-
die is verstrekt, gedurende een aantal jaren deze woning zelf te bewonen.

34. Memorie van toelichting. PG Awb III. biz. 170.
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i.72.4 /nrreifcJb>ig en ferugvorrfenng
De Awb geeft regels met betrekking tot intrekking en wijziging van zowel de
beschikking tot subsidieverlening als die tot subsidievaststelling, waarbij wat de
beschikking tot subsidieverlening betreff wordt onderscheiden tussen intrekking of
wijziging ex tune en ex nunc. Ik concentreer mij hier op de intrekking ex tune."

Ook onder het oude recht - dus voor de inwerkingtreding van de subsidietitel
in de Awb - was intrekking van de beschikking tot subsidieverlening mogelijk
volgcns de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, ook als de regeling
waarop de subsidieverlening was gebaseerd daarover zweeg:

'Indien (...) geen wettelijke voorschnftcn omtrent intrekking van een begünstigende beschikking
wegens het verstrekken van onjuiste of onvollcdige gegevens zijn vastgesteld, kan naar het oordeel der
Afdeling zodanige intrekking zonder in stnjd te komen met in het algcmeen rechtsbewustzijn levendc
beginselen van behoorlijk bestuur, met name het beginsel der rechtszekerheid, geschieden indien de
juiste gegevens, waren zij center bekend geweest, zouden hebben gelcid tot afwijzing van de
desbetreffende aanvraag en de betrokkene van die onjuiste of onvolledige opgave in rcdelijkheid een
verwijt kan worden gemaakt'.'*

De door de Afdeling gegeven regel zag op het geval dat de subsidie-ontvanger on-
juiste of onvolledige inlichtingen had gegeven. Twee punten vallen op. Intrekking
was ook dan mogelijk als de betrokken regeling daarin nict voorzag. De algemenc
beginselen van behoorlijk bestuur moesten in het concrete geval een antwoord
geven op de vraag of intrekking geoorloofd was. Voorts leek de Afdeling recht-
spraak, anders dan in de sociale zekerheid, intrekking (en dus terugvordering)
slechts mogelijk te achten als de betrokkene een verwijt kon worden gemaakt van
het feit dat onjuiste of onvolledige inlichtingen waren gegeven." De Afdeling
bestuursrechtspraak stelde dit laatste vereiste niet; volgens haar gold 'in het
administratieve recht reeds lang en algemeen' dat intrekking van het toekennings-
besluit in beginsel mogelijk was, als de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig
waren en een andere beslissing zou zijn genomen bij bekendheid van de juiste ge-
gevens." Als sprake was van een administratieve vergissing, was intrekking van
de beschikking tot subsidieverlening mogelijk als de ontvanger wist of behoorde
te weten dat ten onrechte subsidieverlening plaatsvond." Op dit punt week de

35. De intrekking of wijziging ex nunc is geregeld in artikel 4:50; deze zat veelal leiden tot een
verplichüng voor het bestuursorgaan om de schade te vergoeden die de ontvanger Hjdt doordat
hij in vertrouwen op de subsidie anders heeft gehandeld dan hij zonder subsidie(verlenmg) zou
hebben gedaan, artikel 4:50 lid 2.

36 ARRvS 10 mei 1979, tB/S III, nr. 124, m. aant tB/S. De Afdeling spreekt over het 'beginsel der
rechtszekerheid', naar mijn memng bedoelt zij het vertrouwensbeginsel, zie I.5.I.

37. Ook in de sociale zekerheid werd voor de inwerkingtreding van de WBM geeist dat de betrokke-
ne een verwijt kon worden gemaakt, maar het verwijt betraf dan het feit dit onjuiste of
onvolledige inlichtingen waren verstrekt, niet dat venw/dxMir onjuiste of onvolledige inlichtingen
waren verstrekt Zie 6.4.2 en 6.4.4.2.

38. ABRvS 8 februari 2000, AB 2001, 118, m.nt LD, JB 2000, 91, m.nL C.L.G.F.H. A.
39. ARRvS 31 juli 1991, AB 1992, 76. Dit hjkt een algemene regel te zijn, zie ARRvS 29 februari

1988, AB 1989, 356, nuit onder 357 HJ. Simon. •*:-*.<• s
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tcrugvordcring van subsidies nict af van terugvordcring op hct terrain van de
•ociale zekerheid** of het ambtenarenrecht." Wei week het hiervan af, waar het
de termijnen voor terugvordering betrof; de twee- en vijfjarentermijn waren niet
van toepassing.'" Dit betekende niet, dat de (intrekkings- en) terugvorderingsbe-
voegdheid onbegrensd was (waren), deze begrenzing vond plaats door het
rechtszekerheidsbeginsel, waarbij van geval tot geval werd bekeken of dit beginsel
was geschonden."

Onder de Awb kan intrekking (of wijziging ten nadele van de ontvanger) van
de beschikking tot subsidieverlening geschieden zolang de subsidie niet is
vastgesteld (artikel 4:48 lid 1 aanhef). Gronden voor intrekking zijn het niet
verrichten van de activiteit, het niet voldoen aan de verplichtingen, het feit dat de
ontvanger bij de aanvraag onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft gegeven of
het feit dat een administratieve vergissing heeft plaatsgevonden en de subsidie-
ontvanger dit wist of behoorde te weten (artikel 4:48 lid 1)." Intrekking van de
beschikking tot subsidievaststelling is mogelijk indien de vaststelling onjuist was
en de ontvanger dit wist of behoorde te weten of indien de ontvanger na de
vaststelling niet aan de verplichtingen heeft voldaan (artikel 4:49 lid 1 aanhef en
onder b en c). Daarnaast kan de subsidievaststelling worden ingetrokken op grond
van feiten of omstandigheden waarvan het bestuursorgaan bij de vaststelling
redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager
dan overeenkomstig de verlening zou zijn vastgesteld (artikel 4:49 lid 1 aanhef en
onder a). Het bestuursorgaan zal dus bij dc vaststelling goed moeten opletten; ziet
het iets over het hoofd dat op de vaststelling van invloed is en waarvan het
redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, dan kan dat feit later geen reden zijn
voor intrekking van de beschikking tot vaststelling. Artikel 4:49 lid 3 bepaalt dat
gcen intrekking van de vaststelling kan plaatsvinden indien vijf jaren zijn verstre-
ken sedert de dag waarop zij is bekendgemaakt. Wordt de vaststelling op grond
van artikel 4:49 lid 1 aanhef en onder c ingetrokken, dan vangt deze vijfjarenter-
mijn aan op de dag waarop de handeling in strijd met de verplichting is verricht
of de dag waarop aan de verplichting had moeten worden voldaan.

Ten slotte geeft artikel 4:57 een regel met betrekking tot de terugvordering:

'Onverschuldigd bettaldc subsidiebedragen en voorschotten kunnen worden teruggevorderd voor zover
na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handeling als bedoeld in artikel 4:49, eersle
lid, onderdeel c, heeft plaatsgevonden, nog geen vijf jaren zijn verstreken'

40. Althans voor de inwerkmgtreding van de WBM. Zie 6.4.4.3 en 6.4.5.2.
41. Zie 7.2.3.3 en 7.2.4.2.
42. Zie over deze termijnen in het socialczekerheidsrecht 6.4.4.4 en in het ambtenarenrecht 7.2.4.2.
43. Zie onder meer ABRvS 4 apnl 2000, AB 2000, 250, mm. NV, waann de Afdehng met wikk

anticipcrcn op de (hiema te bespreken) regeling in de subsidientel in de Awb.
44. Artikel 4:48 lid 1 aanhef en onder e nocmt nog het geval dat een beroep wordt gedaan op het

zogenaamde begronngsvoorbehoud Zie over dit voorbehoud onder andere Verheij/Lubberdink
(1996), biz. 52-54.
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Dit artikel vormt, anders dan men kan denken, niet de (publiekrechtelijke) be-
voegdheidsgrondslag voor de terugvordering, zie 8.2.5. In hct vooronrwerp van dc
vierde tranche Awb wordt dan ook de volgende wijziging van hct artikel voorge-
«ekl;

'1 Het bestuursorgaan kan teveel betaalde subsidiebedragen temgvorderen.
2. Het bestuursorgaan kan hct terug te vorderen bcdrag bij dwangbcvcl invorderen.
3. Terugvordenng van een subsidiebedrag of een voorschot vindt niet plaats voorzover na de dag
waarop de subsidie is vastgesteld, dan wei de handeling, bedoeid in artikel 4:49, cerate lid, onderdeel
c, heeft plaatsgevonden, vijf jaren zijn verstreken'.

Hiermee wordt beoogd artikel 4:57 wel een dergelijke grondslag te laten bieden.
Dc zal hierop ingaan in 8.2.6.

5.2.2.5 Commewfaar op <fe rege/mg
Op het eerste gezicht vormt de hiervoor beschreven regeling een logisch geheel.
Bij nadere beschouwing moet worden geconcludeerd dat vooral de verhouding
tussen de subsidieverlening en de subsidievaststelling onvoldoende is doordacht.

De regeling beoogt een onderscheid te maken tussen de subsidieverlening en
de subsidievaststelling, maar dit onderscheid wordt bij de intrekking niet in het
oog gehouden. Dit heeft ertoe geleid, dat eventuele fouten bij de verlening nog
kunnen worden gecorrigeerd bij de vaststelling, terwijl omstandigheden die siechts
bij de subsidievaststelling een rol mögen spelen aanleiding kunnen zijn om de
subsidieverlening aan te tasten. Zo geeft artikel 4:46 lid 2 een aantal gronden om
de subsidie lager vast te stellen dan bij de verlening is aangegeven. Dezelfde
gronden kunnen (zolang de subsidie niet is vastgesteld) reden zijn de subsidiever-
lening in te trekken, zie artikel 4:48. Het betreft de volgende gronden: de te
subsidieren activiteit vindt niet plaats; de subsidie-ontvanger heeft niet aan de
verplichtingen voldaan; de subsidie-ontvanger heeft onjuiste of onvolledige inlich-
tingen verstrekt, terwijl verstrekking van de juiste of volledige gegevens tot een
andere beschikking tot verlening had geleid en ten slotte: de subsidieverlening was
anderszins onjuist en de subsidie-ontvanger wist dit of behoorde dit te weten.
Deze gronden zouden niet - alternatief - tot zowel intrekking van de subsidieverle-
ning als tot het lager vaststellen van de subsidie moeten kunnen leiden. Er moet
een onderscheid worden gemaakt tussen gronden, die zouden hebben geleid tot
een andere beschikking omtrent subsidieverlening en gronden, die pas na de subsi-
dieverlening spelen. Tot de eerste behoren het feit dat de aanvrager onjuiste of
onvolledige inlichtingen heeft verstrekt en het feit dat de subsidieverlening
anderszins onjuist was en de ontvanger dit wist of behoorde te weten. In deze ge-
vallen is de beschikking tot subsidieverlening gebrekkig en deze gronden zouden
dan ook enkel tot aantasting van die beschikking moeten kunnen leiden. Het feit
dat de activiteit niet wordt verricht of dat niet aan de verplichtingen wordt vol-
d kan bij de beslissing op de aanvraag tot subsidieverlening geen rol spelen:
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dit zijn vereisten die eerst door de subsidieverlening ontstaan." Zij zouden dan
ook niet tot intrekking van de beschikking tot subsidieverlening moeten kunnen
leiden; aan die beschikking kleeft immcrs geen gebrek. Deze feiten dienen slechts
te (kunnen) leiden tot lagere vaststelling, eventueel op nihil.**' *'

Volgens de memorie van toelichting krijgt de ontvanger door de vaststelling
een definitief recht op financiSle middelen. De vaststelling betekent dan ook een
afsluiting van de subsidieverhouding. De toelichting steh vervolgens dat na de
vaststelling de subsidieverlening is uitgewerkt en daardoor haar betekenis verliest
Dit zou onder meer blijken uit de regeling van de intrekking, nu na vaststelling
intrekking van de verlening niet meer mogelijk is / ' Dat de subsidieverlening
door de vaststelling is uitgewerkt en haar betekenis verliest, lijkt mij niet geheel
correct. Op grond van artikel 4:49 is immers intrekking van de beschikking tot
vaststelling onder meer mogelijk op grond van feiten of omstandigheden waarvan
het bestuursorgaan bij de subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon
zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverle-
ning zou zijn vastgesteld (artikel 4:49 lid 1 aanhef en onder a). Het kan voorko-
men dat eerst na de vaststelling blijkt dat de ontvanger de verplichtingen, neerge-
legd in de beschikking tot subsidieverleriifig, iiiet is nagekomen, terwijl dit bij de
vaststelling niet bekend kon zijn, bijvoorbeeld omdat de berrokkene onjuiste of
onvolledige inlichtingen heeft gegeven. In dat geval kan de subsidievaststelling
dus worden aangetast omdat niet is voldaan aan de 6/y <fe jHtou/iever/ening gestel-
de voorschriften. De beschikking tot subsidieverlening heeft dan niet haar
betekenis verloren. Hetzelfde geldt bij de intrekkingsgrond genoemd in artikel
4:49 lid 1 aanhef en onder b: de subsidievaststelling was onjuist en de ontvanger
wist dit of behoorde dit te weten. Uit de memorie van toelichting blijkt dat hierbij
kan worden gedacht aan een kennelijke onjuistheid van de vaststelling. De memo-
rie geeft het voorbeeld dat bij de vaststelling een rekenfout is gemaakt." Hierbij
zal ook de beschikking tot subsidieverlening een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld
indien in deze beschikking de berekeningswijze is neergelegd.

Intrekking van de subsidieverlening is niet meer mogelijk nadat de vaststel-
ling heeft plaatsgevonden.** De reden hiervoor is volgens de memorie van
toelichting dat de intrekking dan geen zin meer heeft, 'omdat daardoor de uit de

45. Uitcnard kan het wel zo zijn, dat reeds bij de aanvrug duidelijk is dat de acüviteit niet zal
worden vcmcht. In dat geval zal geen subsidie mögen worden verleend, zie artikel 4:35 lid 1
Blijkt pas achteraf - dus na de verlening - dat de activiteit niet zal worden verricht, dan is dit
reden om tot lagert vaststelling. meestal op nihil. over te gaan.

46. Vgl. CBB 9 november 1999, AB 2000, 233, m.nL JHvdV.
47. Artikel 4:48 kent voorts als intrekkingsgrond het feit dat een beroep wordt gedaan op het
.... zogenaamde begrotingsvoorbehoud. Een beroep op dit voorbehoud zou logischerwijs ook niet

moeten kunnen leiden tot intrekking van de subsidieverlening. maar zou moeten leiden tot een
lagere vaststelling. De verlening was immers terecht, aan die beschikking kleeft geen gebrek.

48. PO Awb 111. biz. 170.
49. PG Awb III. biz. 246-247.
50. Zie artikel 4:48 lid 1 aanhef en de memone van toelichting, PG Awb III, biz. 170, 173 en 245.
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vaststelling voortvloeiende aanspraak op financie'le middelen niet wordt aange-
tasf." Het mag zo zijn dat de aanspraak op financie'le middelen door de enkele
intrekking van de beschikking tot subsidieverlening niet wordt aangetast, toch is
intrekking van deze beschikking niet zinloos. Door intrekking van die beschikking
Staat immers vast dat de subsidieverlening niet had mögen plaatsvinden, althans
dat de beschikking anders had moeten luiden; de verlening was immers gebrekkig.
Het feit dat de aanspraak op financiele middelen blijft bestaan zolang de subsidie-
vaststelling in stand blijft, kan eenvoudig worden opgelost. Bij de gronden voor
intrekking van de vaststelling in artikel 4:49 zou als grond kunnen worden toege-
voegd, dat de beschikking tot subsidieverlening is ingetrokken op een van de
gronden genoemd in artikel 4:48 lid 1."

Momenteel bindt slechts artikel 4:49 de mogelijkheid van intrekking - in dit
geval van de vaststelling - aan een termijn. Lid 3 bepaalt dat de subsidievaststel-
ling niet meer kan worden ingetrokken als meer dan vijf jaar zijn verstreken na de
dag van bekendmaking." De intrekking van de subsidieverlening is niet aan een
wettelijke termijn gebonden. Gelet op het voorgaande zou ook hier een wettelijke
termijn moeten komen. Voorts zou ook bij de intrekking van de subsidieverlening
en van de subsidievaststelling een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de
tweejaren- en de vijfjarentermijn, waarbij naar mijn mening de laakbaarheid aan
de kant van de betrokkene een rol dient te speien bij de vraag welke termijn in
een concreet geval geldt. Ik zal dit uitwerken in 10.4.2.'*

Dit leidt er toe, dat ook artikel 4:57 moet worden gewijzigd. Dit artikel
bepaalt onder meer dat onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten
kunnen worden teruggevorderd gedurende vijf jaar na de dag van de vaststelling.
De vraag is of uit dit artikel de conclusie moet worden getrokken dat altijd een
vaststelling nodig is of dat, wanneer geen vaststelling heeft plaatsgevonden, er
geen wettelijke beperking aan de terugvorderingstermijn is gesteld. Zo zal bijvoor-
beeld bij intrekking van de verlening, waarbij voorschotten zijn verleend, op
grond van artikel 4:57 geen termijn voor de terugvordering gelden; er heeft
immers geen vaststelling plaatsgevonden en dus geldt de vijfjarentermijn niet. Dit
is ongewenst. Dit probleem blijft spelen onder de voorgestelde nieuwe tekst van
artikel 4:57; lid 3, waarin de vijfjarentermijn is opgenomen, is immers alleen van
toepassing op de vaststelling.

Het is overigens de vraag of het intrekken van de vaststellingsbeschikking aan
een termijn moeten worden gebonden, als voorafgaand aan die intrekking de be-

51. PG Awb III, biz. 245. Zie ook biz. 173.
$2. Waarbij artikel 4:48 lid 1 dan zodanig dient te worden gewijzigd, dat slechts de gronden ge-

noemd onder c en d kunnen leiden tot intrekking van de subsidieverlening.
53. Wordt een verplichüng, opgelegd bij de vaststelling niet nagekomen, dan begint de vijfjarenteT-

nujn te lopen op de dag waarop in stnjd met de verplichüng wordt gehandcld of waarop aan de
verplichüng had moeten worden voldaan.

54. Ook Hazewindus (1992), biz. 77, pleit voor een onderscheid in een tweejarentermijn en een
vijfjarentermijn, zie ook zijn voorstel voor wrjzigmg van de tekst van artikel 4.2.6.2, derde lid,
nu artikel 4:49 lid 3, op biz. 81. Hij betrekt dit echter slechts op de vaststelling.
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schikking tot subsidicvcrlcning is ingetrokken. Mij lijkt dat onnodig in een
dergclijk geval, nu lmmcrs de bevoegdheid tot het intrekken van de subsidieverle-
ning aan een termijn is gebonden. Kan de beschikking tot verlening niet meer
worden ingetrokken omdat de termijn daarvoor is verstreken, dan moet het ook
niet meer mogelijk zijn om de vaststelling in te trekken, althans niet op de grond
dat ten onrechte subsidie is verleend. Intrekking van de vaststelling op andere
gronden, bijvoorbceld dat verplichtingen niet zijn nagekomen, moet uiteraard wel
mogelijk blijven.

Ä.2.J //uurswAsM«

In deze paragraaf zal ik de (hoofdlijnen van de regeling van)" huursubsidie
bcspreken. Dezc 'subsidie' valt niet onder de definitie van subsidie zoals gegeven
in artikel 4:21 lid 1 Awb. Het gevolg is dat de subsidietitel uit de Awb niet van
toepassing is op huursubsidies." Aan de orde zal komen de Huursubsidie wet
(HSW). Tcvens zal ik ingaan op dc voorloper van deze wet, de Wet individuele
huursubsidie (IHS)." Dezc verving in 1986 de Beschikking individuele huursub-
sidie," een ministerielle regeling die het beleid met betrekking tot huursubsidie
bevatte. Deze regeling werd als grondslag voor individuele huursubsidie als te
wankel ervaren, mede gelet op het grote aantal huurders dat een beroep op de
Beschikking deed."

Huursubsidie kan worden omschreven als een bijdrage uit 's Rijks kas ter
tegemoctkoming in de kosten, verbonden aan het genot van de woning, zo bleek
uit artikel 2 lid 1 IHS. De vraag of iemand in aanmerking kwam voor huursubsi-
die was onder andere afhankelijk van de huurprijs van de woning en het inkomen
van dc subsidie-ontvanger en bepaalde andere personen.

Om in aanmerking te komen voor huursubsidie - de wet sprak over een 'bij-
drage' - moest de huurdcr een aan vraag indienen bij burgcmeester en wethouders
van de gemeente waarin de woning was gelegen (artikelen 26 en 27 IHS). De
subsidie werd verstrekt door de minister van VROM (artikel 28 IHS), in beginsel
voor een tijdvak van een jaar, aanvangende op 1 juli (artikel 2 lid 5 IHS). Het
tijdvak liep normaal van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

35. Zo zal ik bijvoorbceld met ingaan op de zogenaamde huurmatigmg, waarbij de wet de mogelijk-
heid biedt om de huursubsidie maandelijks in de vorm van een voorschot rechtstrceks aan de
verhuurder of de betrokken gemeente te betalen, waarbij deze voorschotten achteraf worden
verrekcnd met de aan de huurder uit te betalen huursubsidie.

56. Dit wordt nog eens bevestigd in arükel 7 lid 3 Huursubsidiewet. Zie ook 8.1.
57. Wet van 2 mei 1986, houdende regelen omtrent het aan huurders van een woning verstrekken

van bijdragcn (Wet individuele huursubsidie), Stb. 265. Een belangrijke wijziging vond plaats in
I WO, Wet van 27 juni 1990, tot wijziging van de Wet individuele huursubsidie ter verbeterinf
op onderdelen van de mogelijkheden tot een zo doelmaug mogelijke uitvoenng van die wet. Sib.
326.

58. Stcrt 1975, 63.
59. In 1984 ruim 700000 huurders, aldus de memorie van toelichting IHS, Tweede Kamer 1983-

1984, 18 539. nr. 3. biz. 28.



SUBSIDIES EN SOCIAAL-ECONOMISCH RECHT 235

Onder meer door de keuze van dit tijdvak ontstonden problemen met betrekking
tot de bepaling van het inkomen. Om deze problemen op te iossen werd er voor
gekozen het in aanmerking te nemen inkomen te berekenen aan de hand van het
inkomen over het aan 1 juli voorafgaande kalenderjaar (artikel 10 lid 1 IHS).
Slechts indien de ontvanger aangaf een wijziging in het inkomen te verwachten
van 15%*° werd het geschatte inkomen in aanmerking genomen (artikel 10 lid 3
IHS). Als het in aanmerking te nemen inkomen na de versrrekking van de
subsidie veranderde, leidde dit in beginsel niet tot wijziging van de vcrstrekte
bijdrage. Hierop kende de wet drie uitzondenngen, namclijk als achteraf ten
onrechte was uitgegaan van een geschat inkomen (artikel 10 lid 3 laatste volzin
IHS), als terecht was uitgegaan van een geschat inkomen, maar de schatting niet
correct was en als er niet was uitgegaan van een geschat inkomen, terwijl achteraf
Week dat dit wel had moeten gebeuren (artikel 10 lid 4 IHS). In deze gevallen
Icon de minister de vaststelling van de bijdrage bijstellcn.

In deze drie gevallen werd formed de wet in eerste instantie juist toegepast.
Er was reden om al dan niet uit te gaan van een relevante wijziging in het
inkomen. Daarnaast kon het zo zijn dat werd uitgegaan van onjuistc gegevens bij
de beslissing tot verstrekking. In dat geval was de wet onjuist toegepast en kon de
bijdrage opnieuw worden vastgesteld binnen vijf jaar na afloop van het tijdvak,
waarvoor de bijdrage is verstrekt, aldus artikel 22 IHS. In 1990 werd daaraan
toegevoegd, dat in dat geval 'mede (wordt) vastgesteld het bedrag dat betrokkene
als gevolg van de nadere vaststelling aan de Staat verschuldigd is en de termijn
waarbinnen betaling van het verschuldigde bedrag moet hebben plaatsgevon-
den'." De gevallen waarop artikel 22 zag, waren de gevallen waarin de subsidie-
ontvanger onjuiste gegevens had verstrekt.

Het mag duidelijk zijn dat de hiervoor beschreven regeling - en dan vooral
het al dan niet in aanmerking nemen van het geschatte inkomen - relatief vaak
leidde tot nadere vaststelling of wijziging van de bijdragen en vervolgens tot
terugvordering of verrekening van het eventueel te veel betaalde. Dit werd ver-
sterkt door de praktijk dat de minister in eerste instantie besliste op grond van de
door de aanvrager verstrekte gegevens, zonder deze te controleren. Deze controle
vond achteraf plaats. De Afdeling rechtspraak zag hierin geen aanleiding om een
eventuele herziening of terugvordering onzorgvuldig te oordelen, dit mede gelet
op het grote aantal beslissingen dat de minister op dit terrein moest nemen."

De wet kende geen bepaling met betrekking tot herziening indien een admini-
stratieve vergissing was begaan. Artikel 22 zag immers op de situatie dat onjuiste
gegevens waren verstrekt. Niettemin kon de toekenningsbeslissing ook worden in-

60 Dit was oorspronkelijk 25%, maar bij de wetswijziging in 1990 is dit verandcrd in 15%, artikel 1
onderdeel D Wet van 27 juni 1990.

61 Artikel I onderdeel H Wet van 27 juni 1990.
«• Bijvoorbeeld Vz. ARRvS 24 maart 1988, JSV 1988, 111 en Vz. ARRvS 30 juni 1988, JSV

1989, 65.
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getrokken wanneer een administratieve vergissing was gemaakt."
Opvallend is dat de Afdeling rechtspraak in haar uitspraken vaak aangaf dat

zij het feit, dat de betrokkene door ondertekening van het aanvraagformulier zieh
had verbonden tot terugbetaling van het te veel betaalde, mocht achteraf blijken
dat die bijdrage of een deel daarvan ten onrechte was betaald, in aanmerking
nam." Wilde betrokkene in aanmerking komen voor een bijdrage, dan was hij
verplicht een standaardformulier, dat een clausule met die inhoud bevatte, in te
vullen en te ondertekenen. Betrokkene kon slechts kiezen uit het aanvragen van
huursubsidie en zieh daarbij binden aan de clausule of het niet aanvragen van
huursubsidie; er was dan ook niet echt sprake van een keuze.

De hiervoor beschreven regeling was te ingewikkeld. Dit was een van de redenen
voor de regering om in 1996 een wetsvoorstel, houdende nieuwe regels over het
verstrekken van huursubsidies (Huursubsidiewet)" in te dienen. Dit voorstel
werd in 1997 de Huursubsidiewet." Volgens de considerans is het doel van deze
wet onder mcer vereenvoudiging van dc wettelijke bcpalingen. Deze vereenvoudi-
ging vond onder meer plaats door afschaffing van het opgeven van een geschat
inkomen.''' Volgens de memorie van toelichting leidde de regeling van het
geschatte inkomen namelijk tot ongeveer 70.000 gevallen per jaar waann huursub-
sidie moest worden teruggevorderd." Berekeningsgrondslag voor de financiele
positie van de aanvrager is nu het 'rekeninkomen' (artikel 14 HSW) en het
'rekenvermogen' (artikel 15 HSW). Wat hieronder moet worden verstaan is
uitgewerkt in de artikelen 3 en 4 HSW. Het in aanmerking te nemen tijdvak bij de
bepaling van het inkomen is het peiljaar, het kalenderjaar dat voorafgaat aan het
subsidiejaar (artikel 1 onder j HSW). Dit laatste is, cvenals onder de IHS, het
tijdvak dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni (artikel 1 onder 1 HSW).

Ook onder de nieuwe wet dient de huurder een aanvraag in te dienen bij
burgemeester en wethouders (artikel 28 lid 1 en lid 4 HSW). Vervolgens kent de
minister van VROM de subsidie toe (artikel 7 lid 1 HSW). Subsidie wordt toege-
kend over het subsidietijdvak, dat in beginsel loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

63. Althans kon niet onder alle omslandighcden de staatssecretaris de bevoegdheid worden ontzegd
een besluit tot toekenning in te trekken, Vz ARRvS 21 november 1989, JSV 1990, 8. Het betrof
hier een subsidie verstrekt op basis van de Beschikking individuele huursubsidie, maar dat maakt
verder geen vcrschil. Wei wordt de mogelijkheid tot intrekking begrensd door het vertrouwensbe-
ginsel, door de voorzitter 'het in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlyk
bestuur. dat niet te kort mag worden gedaan aan de rechtszekerheid van degene aan wie eel
zodanige toekenning is gedaan' genoemd. Zie ook Vz. ARRvS 24 juli 1990, JSV 1990, 237. Zie
over deze lerminologie 1.5.1.

64. Zie bijvoorbeeld Vz. ARRvS 24 maart 1988, JSV 1988, 111, Vz. ARRvS 30 juni 1988, JSV
1989, 65, Vz. ARRvS 21 november 1989. JSV 1990, 8, Vz. ARRvS 2 januari 1990, JSV 1990,
121. Vz. ARRvS 24 juli 1990. JSV 1990, 237.

65. Tweede Kamer 1996-1997, 25 090, nrs. 1-2.
66. Wet van 24 april 1997, Stb. 197.
67. Memorie van toelichting. Tweede JCamer 1996-1997, 25 090, nr. 3. biz. 4.
68. Tweede Kamer 1996-1997. 25 090, nr. 3, biz. 17.
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Betaling van de subsidie vindt achteraf plaats per kwartaal (artikel 31 lid 1 HSW).
In artikel 33 lid 1 HSW is een informatieplicht neergelcgd: de huurder en

zijn medebewoners moeten uit eigener beweging alle inlichtingen aan de minister
verstrekken waarover zij redelijkerwijs kunnen beschikken en die rcdelijkerwijs
van belang kunnen zijn voor de vaststelling van het recht op en de hoogte van de
buursubsidie. Ook moeten desgevraagd gegevens worden verstrekt aan ondcr meer
burgemeester en wethouders en de minister (artikel 33 lid 2 HSW).

De artikelen 36 en 37 HSW bevatten regels met betrekking tot intrekking en
terug- en invordering. Ten onrechte toegekende huursubsidie kan worden ingetrok-
ken indien onjuiste of onvolledige inlichtingen zijn verstrekt en bij bekendheid
van de juiste of volledige inlichtingen een ander besluit zou zijn genomen, indien
de verplichting van artikel 33 lid 2 HSW met wordt nageleefd of indien een
administratieve vergissing is gemaakt en de huurder dit redelijkerwijs had kunnen
begnjpen (artikel 36 lid 1 j° lid 2 HSW). Deze mtrekking kan ten hoogste de vijf
subsidietijdvakken betreffen, die voorafgaan aan het lopende subsidietijdvak. Het
ten onrechte of te veel betaalde kan vervolgens worden teruggevordcrd of vcrre-
kend (artikel 36 lid 3 HSW), terwijl voorts een boete kan worden opgelegd als het
VTaagformulier niet naar waarheid is ingcvuld of als verwijtbaar nict aan de
inlichtingenplicht van artikel 33 HSW is voldaan (artikel 36 lid 4 HSW).

j.2.4 //er AaraAter van sufctaVer/ffg en <fe recAfsA^scAer/rt/rt^

Na deze korte uiteenzetting van de regels met betrekking tot huursubsidie volgt nu
een bespreking van het (rechts)karakter van subsidies (zowel huursubsidie als
'gewone' subsidies). Dit (rechts)karakter is van belang bij de vraag welke rechter
bevoegd is bij een conflict tussen subsidieverstrekker en -ontvanger. In 4.2 is
uitgebreid ingegaan op de vraag wanneer de (algemeen aanvullende) administratie-
ve rechter rechtsbescherming kan bieden. Daar bleek dat dit mogelijk is wanneer
sprake is van - kort gezegd - een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Na de inwerkingtreding van de subsidietitel in de Awb is met betrekking tot
beslissingen omtrent subsidieverlening en -vaststelling de algemene administratie-
ve rechter bevoegd, tenzij de wettelijke regeling die de grondslag biedt voor de
subsidiering anders bepaalt. Er is immers sprake van een beschikking - en dus ook
een besluit - in de zin van de Awb. Voor de inwerkingtreding van de Awb was
dat vaak anders. De vraag of rechtsbescherming open stond tegen beslissingen
omtrent subsidies, diende allereerst te worden bekeken aan de hand van de
regeling waarop de subsidie was gebaseerd. Gebleken is echter dat in het verleden
vaak geen wettelijke grondslag voor subsidiering aanwezig was. In die gevallen
was ook niets geregeld met betrekking tot rechtsbescherming. Subsidiering werd
m die gevallen gezien als een gunst, en niet als een plicht van de overheid. Ook
indien de subsidiering wel berustte op een wettelijke grondslag, wilde dit niet
zeggen dat ook een regeling met betrekking tot rechtsbescherming was gegeven.

Normaal zou in dat laatste geval sedert 1963 de aanvullende regeling van de
Wet bab van toepassing zijn, althans voor wat betreft subsidiebeslissingen van de
centrale overheid. Artikel 5 aanhef en onder k Wet bab sloot dit echter groten-
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dcels uit; op grond van die bepaling stond geen voorziening open tegen 'beschik-
kingen tot het toekennen of weigeren van geldelijke uitkeringen onder de naam
tegemoetkoming, subsidie, garantie, crediet of hoe dan ook, tenzij zowcl de
verschuldigdhcid als de hoogte van het verschuldigde bedrag bij of krachtens een
•lgemeen verbindend voorschrift zijn bepaald'. Volgens de memorie van toelich-
ting was het 'reeds om redenen van kwantitatieve aard' onwenselijk beroep open
te stellen op grond van de Wet bab tegen deze beschikkingen. Verder leende een
aantal vraagstukken, dat zieh zou kunnen voordoen bij beroep, zieh 'weinig voor
beroep bij dc Kroon'." Wei was beroep mogelijk indien het om een gebonden
•ubsidiebeschikking ging, indien de wertehjke regeling zowel het recht op subsidie
als de hoogte ervan bepaalde. Artikel S aanhef en onder k Wet bab leidde ertoe,
dat de (beoogde) subsidie-ontvanger de weg naar de burgerlijke rechter diende te
volgen indien hij het niet eens was met een beslissing omtrent subsidiering.

Dat dit niet als wensclijk werd gezien, blijkt uit de parlementaire geschiedenis
van de Wet arob. In het regenngsontwerp was de uitsluiting van subsidiebeslissin-
gen uit de Wet bab overgenomen. Reeds de Raad van State adviseerde deze
uitsluiting te schrappen, nu de 'behoefte aan een rechterlijke controle hier steeds
dringender (wordt) gcvoeld, gelct op de uitbreiding van het overheidsoptreden ook
op dit terrein'.™ Dit standpunt werd overgenomen door de Tweede Kamer." De
regering stelde zieh echter op het standpunt dat het van toepassing verklaren van
het rechtsbeschermingsregime van de Wet arob voorshands te bezwaarlijk was,
gelet op de grote verscheidenheid van subsidies en ook van de daaraan gekoppelde
bevoegdheden." De kamer vond dit niet overtuigend en nam een amendement
aan," waardoor de uitsluiting van subsidiebeschikkingen werd geschrapt."

Dit betekende dat de Afdeling rechtspraak bevoegd was te oordelen over be-
slissingen met betrekking tot subsidies, mits geen andere rechter was aangewezen
als bevoegde rechter en mits sprake was van een beschikking, waarbij van belang
was dat geen sprake mocht zijn van een rechtshandeling naar burgerlijk recht.

De vraag of dit laatste het geval was, heeft geleid tot de nodige rechtspraak.
FinanciCle steun kan namelijk zowel via een subsidiebeschikking als via een over-
eenkomst worden verleend. De Afdeling rechtspraak nam bij subsidiebeslissingen
in verreweg de meeste gevallen een beschikking aan, waarbij zij herhaaldelijk
verwees naar de parlementaire geschiedenis van de Wet arob; de wetgever wilde
kennelijk dat een voorziening op grond van de Wet arob kon worden gevraagd te-
gen subsidiebeslissingen." Voor het aannemen van een beschikking was niet ver-
eist dat er een expliciete wettelijke grondslag aanwezig was voor het besluit, wel

69. Tweede Kamer 1958-1959, 5363, nr. 3, blz. 14.
70. PG trob. blz. 177.
71. Zie onder meer het voorlopig verslag. PG arob, blz. 180-181.
72. PG arob. blz 185.
73. Gewijzigd amendement W. Schollen es. , PG arob, blz. 188.
74. PG arob. blz 192
75. Zie bijvoorbeeld ARRvS 29 juni 1977. tB/S V, blz. 73, m. aanl tB/S. Zie voore MkWeh

(1987), blz. 152 en VerheiyLubberdink (1996), blz. 75.
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mocst het besluit zijn genomen in het kader van een publiekrechtelijke taak."
Werd de subsidie in een duidelijk pnvaatrcchtelijkejas gekleed, bijvoorbeeld

in de vorm van een borgtochtovcrccnkomst, dan wilde de Afdeling rechtspraak
nog wel eens een rechtshandeling naar burgerlijk recht aannemen. Echt duidelijk
en eenduidig is die jurisprudence niet. In een aantal gevallen keek de Afdeling
door de privaatrechtelijke vorm heen en nam zij een beschikking aan," in andere
gevallen deed zij dit niet." In eerste instantie veranderde dit niet met de inwer-
Iringtreding van de Awb. De inwerkingtreding van de subsidietitel daarentegen
leidde wel tot een belangrijke wijziging. Artikel 4:36 Awb bevat namclijk een
regeling met betrekking tot subsidie-overeenkomsten. Het eerste lid van dit artikel
bcpaalt dat ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening een overeen-
komst kan worden gesloten. Het betreft hier een zogenaamde uitvoeringsovcreen-
komst. Er wordt in dit artikel niets expliciet geregeld met betrekking tot de zoge-
naamde beschikkingsvervangende overeenkomst, een overeenkomst die in plaats
komt van een beschikking tot subsidieverlening.™ In het voorontwerp was dit
nog wel het geval. Artikel 4.2.3.8, de 'voorloper' van artikel 4:36, bepaalde dat
indien in plaats van een beschikking omtrent subsidieverlening een overeenkomst
omtrent subsidieverlening werd gesloten, de titels 4.1 (over beschikkingen) en 4.2
(over subsidies) van overeenkomstige toepassing waren. Dit artikel was ingegeven
door het feit dat bestuursorganen in de praktijk een voorkeur hebben voor het
sluiten van een overeenkomst en wel om twee redenen: de subsidieverlening kan
naar haar inhoud elementen bevatten die men gewend is bij overeenkomst te
regelen en een overeenkomst biedt de mogelijkheid nakoming van de verplichtin-
gen van de subsidie-ontvanger af te dwingen. Volgens de Raad van State kon dit
ook worden bereikt door een uitvoeringsovereenkomst. «k->.;

De wetgever nam deze visie over. Volgens de memorie van toelichting
bestaat naast de uitvoeringsovereenkomst niet of nauwelijks behoefte aan de figuur
van de beschikkingsvervangende subsidie-overeenkomst.*" In een artikel in het
NJB gingen De Groot, Van der Meulen en Van Rossum nog verder. Zij stelden
dat subsidieverlening in de vorm van een overeenkomst de voorgeschreven pu-
bliekrechtelijke weg doorkruist en daarom niet toelaatbaar is." Vervolgens
werden hierover vragen gesteld in de Tweede Kamer." In eerste instantie ant-
woordde de regering dat een dergelijke overeenkomst in beginsel als doorkruising
van de subsidieregeling moet worden beschouwd," later stelde (regeringscom-

76. Praktijkboek Bestuursrecht (Van der Vlies), biz. IX-12. ^ ^ . , . ; , ,•,•,•.
77. Bijvoorbeeld ARRvS 29 juni 1977, tB/S V, biz. 73, m. sum. tB/S. - * ~ — ~
78. Bijvoorbeeld ARRvS 31 juli 1984, tB/S V, nr. 352, m. aanL tB. Zie voor een overzicht van de

junsprudenüe met betrekking lot deze materie Mkhieb (1987), biz. 153-158 en Praktykboek
Bestuursrecht (Van der Vlies), blz. IX-12-14. ^ WD ;; « M?

79. Verheij/Lubberdink (19%), biz. 76.
50 Zie hierover PG Awb III, blz. 172-173 en 224.
51 De Groot/Van der Meulen/Van Rossum (1994), blz. 1193. r
K PG Awb III, blz. 176.
*3. PG Awb HI, blz. 178. - - • « . » , « > • * « ^ u-- ..*'
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missans) Scheltema dat de woordcn 'in beginsel' kunnen worden weggelaten; het
bij overeenkomst toekennen van subsidies vormt een doorkmising van de regeling
in de Awb." Subsidieveriening via de phvaatrechtelijke weg is dus niet meer
toegelaten; beslissingen met betrekking tot subsidiering zijn besluiten. Dit betekent
dat altijd een bestuursrechter competent is te oordelen over deze besluiten.

A 2.5

Voor de inwerkingtreding van de subsidietitel in de Awb werden beslissingen met
betrekking tot subsidienng veelal gezien als beschikkingen. Slechts bij een
duidelijke privaatrechtelijke vorm wilde de Afdeling rechtspraak wel eens een
rechtshandeling naar burgcrlijk recht aannemen.

Als subsidienng gcschiedde door middel van een beschikking, dan kon (zoali
we in 8.2.2.4 hebben gezien) deze beschikking achteraf worden ingetrokken, zelft
als de (eventuele) regeling hieromtrent niets regeldc. Wel diende deze intrekking
te worden getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Had het besruursorgaan de subsidie reeds betaald, dan kon zij het eventueel te
vcel of ten onrechtc betaalde terugvorderen nadat de toekenningsbeslissing was
ingetrokken." Deze terugvordehng werd echter niet gezien als een beschikking,
maar als een rechtshandeling naar burgerlijk recht." Een enkele keer werd het
terugvorderingsbesluit wel als beschikking gezien." In dat geval was echter geen
intrekkingsbeschikking genomen, zodat de terugvordering impliciet werd opgevat
als intrekkingsbeschikking." Normaal gesproken zag de Afdeling rechtspraak de
beslissing tot terugvordering - zolang deze nict tevens (impliciet) de intrekkings-
beslissing bevatte - als rechtshandeling naar burgerlijk recht, waarover dus de
burgerlijke rechter diende te oordelen en niet de Afdeling rechtspraak.

Dc memorie van toelichting bij het wetsontwerp voltoonng eerste fase herzie-
ning rechterlijkc macht uit 1992 gaf echter duidelijk aan dat deze terugvorderings-
beslisstngen ook konden worden gezien als besluiten in de zin van artikel 1:3
Awb." Twee jaar later, in 1994, stelde de regering in de toelichting op artikel
4.2.7.6 (uiteindelijk artikel 4:57) Awb betreffende de terugvordering van onver-
schuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten dat de terugvordering dient te
geschieden 'längs de normale weg', en wel door het instellen van een vordering
bij dc burgerlijkc rechter. Ook is verrekening met voor een volgend tijdvak toege-
kende subsidie of voorschot mogelijk.'*' Uit dit laatste zou kunnen worden afge-
leid, dat de regering hier het oog heeft op dc invordering. Dat is echter niet het

84. PG Awb III, blz 182
85. Ook kon de subsidie lager worden vastgesteld; m.m. geldt dan hetzelfde.
86. Bijvoorbeeld Wnd. V«. ARRvS 31 december 1982, tB/S V, nr. 290, m. aant tB/S. Vz. ARRvS 5

december 1990. AB 1991, 568, m.nt AFMB, ARRvS 1 mart 1990. JSV 1990, 101.
87. Zie bijvoorbeeld ARRvS 20 december 1981, tB/S V, blz. 1045 (aantekenmg 2 bij nr. 258).
88. Zie de noot van Ten Berge en Stromk onder Vz. ARRvS 18 febeuari 1982, tB/S V, nr. 258
89. Tweede Kamer 1991-1992. 22 495, nr. 3, blz. 246. Zie ook 4.2.3.
90. PO Awb III, blz. 255.



SUBSIDIES EN SOCIAAL-ECONOMISCH RECHT 241

geval; zij bcdoclt de temgvordchng. Hiemit volgt dat artikel 4:57 niet de publiek-
rechtelijke bevoegdheidsgrondslag voor terugvordering vormt; de tcrugvordering
geschiedt immers door het instcllen van een vordenng voor de burgerlijke rechter.
Het is dus een rechtshandeling naar burgerlijk recht." In 8.2.2.4 heb ik reeds
ungegeven, dat in het voorontwerp van de vierde tranche Awb wordt voorgesteld
artikel 4:57 Awb te wijzigen. Ik zal hierop ingaan in de volgende paragraaf.

126 /</<te/Mi£ 6esruursrecA/5pra<iJI[ Äaad wui 5/ate 27 « to ter 7996

h eerstc instantie bleef de Afdeling bestuursrechtspraak met betrekking tot de
terugvordering van subsidies de lijn volgen van de Afdeling rcchtspraak: ontbrak
een uitdrukkelijke wettelijke grondslag, dan was sprake van een rechtshandeling
naar burgerlijk recht. Een enkele keer leek een rechtbank een andere koers te
varen, zoals de Rechtbank Amhem in 1995,*^ die zieh - impliciet - bevoegd leek
te achten te oordelen over de terugvorderingsbeslissing, hetgeen dan dus geen
rechtshandeling naar burgerlijk recht was, maar een besluit." In hoger beroep
besteedde de Afdeling bestuursrechtspraak een overweging ten ovcrvloedc aan dc
vraag of de terugvorderingsbeslissing een besluit was:'* bezwaren tegen terugvor-
dering staan niet ter beoordeling van de bestuursrechter en de weigering om een
deel van de vordering kwijt te scheiden is dan ook een weigering een rechtshande-
ling naar burgerlijk recht te verrichten."

Ongeveer een jaar later, op 21 Oktober 1996, ging de Afdeling besruursrecht-
spraak echter uitdrukkelijk om: terugvordenngsbeslissingen zijn besluiten in de zin
van artikel 1:3 Awb en dus geen rechtshandelingen naar burgerlijk recht.^

Nanne kreeg op grond van de Beschikking geldelijke steun eigen woningen
1979" een jaarlijkse bijdrage van de staatssecretaris van VROM. Artikel 9 van
deze beschikking bepaalde dat '(d)e jaarlijkse bijdrage wordt verstrekt onder de
voorwaarde, dat de begunstigde de woning van de aanvang der eerste bewoning af
als eigenaarzal bewonen'. Op grond van artikel 28 lid 1 verviel de bijdrage ondcr
raeer indien de eigendom van de woning overging. Eventueel kon de minister van
VROM van deze regel afwijken (artikel 28 lid 2). Daar Nanne niet meer voldeed
aandit eigenaarsvereiste, trok de staatssecretaris bij besluit van 14 maart 1993 dc
jaarlijkse steun met ingang van 11 September 1992 in, welk besluit de staatssecre-
taris later wijzigde in die zin, dat de intrelcking plaatsvond met ingang van

91 Zie hierover Simon/Bok (1997), biz. 86-88.
92 Rb. Amhem 1 februari 1995, JB 1995, 128, m.nt F.A.M. S.
93. Zie ook de noot van Stroink ondcr de uitspraak in de JB.
94. De beslissing van de rechtbank was reeds op een andere grond vemietigd.
95. ABRvS 2 november 1995, JB 1995, 333, m.nt. F.A.M. S. Stroink spreekt in zijn noot over een

"betreurenswaardige uitspraak' Hij besthjdt dit deel van de uitspraak dan ook, naar mijn mentng
op goede gronden.

96 ABRvS 21 Oktober 1996, AB 1996, 496, rruit NV, JB 1996, 232, rn.nL HJS (Nanne).
97. Stert. 1979, 76.
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September 1991. De te veel betaalde bijdrage vorderde de staatssecretahs terug.
Nanne stelde tegen onder meer de terugvordering beroep in.

Volgens de rechtbank was deze terugvorderingsbeslissing geen besluit in de
zin van artikel 1:3 Awb, zodat de staatssecretans het bezwaar van Nanne op dit
punt niet-ontvankelijk had moeten verklaren. De rechtbank verklaarde dan ook het
bezwaar alsnog niet-ontvankelijk. In de uitspraak op het beroep gaat de Afdeling
bestuursrechtspraak uitgebreid in op het rechtskarakter van de terugvorderingsbe-
slissing. Gezien het belang van de uitspraak citeer ik de Afdeling uitgebreid:

'De Afdeling ziet zieh (...) geplaatst voor de vTaag naar het rechtskarakter en de beroepbaarheid bij de
besluurirechtcr van besluiten van bestuursorganen tot terugvordering van eerder door hen in het leader
van de uitoefening van nun bestuursrechlelijke taken en bevoegdheden gedane toekenningen.
De Afdeling oordeclt dienaangaande thans, anders dan zij in het verleden heeft gedaan, dat terugvorde-
ringsbesluilen van bestuursorganen als in de vorige alinea omschreven, ook indien deze niet op
uitdrukkehjk daartoe strekkende wettelijke bevoegdheden zijn gebaseerd, zijn gericht op rechtsgevolg.
Dit rechtsgevolg word I ontleend aan het algemene, ook in het bestuursrecht geldende, rechtsbeginsd
volgens hetwelk helgcen onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd.
Dit rechtsbeginscl is van bcstuursrcchtclijke aard, wannccr zijn werking zieh doet gevoelen in door het
bestuursrecht beheerste verhoudingen. Voor bestuursorganen schept het dan een bevoegdheid omtrent
de aanwending waarvan per geval bcslist moet worden met inachtneming van de algemene bestuun-
rechtelijke normen die de aanwending van discretionaire bevoegdheden beheersen. Zo een beslissing,
die strekt tot voldoening aan de bestuursrechtclijke voorwaarden voor een rcchtmaüge terugvordering,
opdat naar het bestuursrecht een betalingsverplichting ontstaat, is gericht op publiekrechtelijk rechtt-
gevolg'.

Volgens de Afdeling zijn terugvorderingsbesluiten gericht op rechtsgevolg; er is
dus sprake van een rechtshandeling. Dit rechtsgevolg wordt ontleend aan het
algemene rechtsbeginsel, volgens hetwelk hetgeen onverschuldigd is betaald, kan
worden teruggevorderd. Dit algemene rechtsbeginsel heeft voor het privaatrecht
zijn uitwerking gevonden in de artikelen 6:203 e.v. BW. Dit beginsel kan echter
ook bestuursrechtelijk van aard zijn, namelijk wanneer zijn werking zieh doet
gevoelen in door het bestuursrecht beheerste verhoudingen. Als dat laatste het
geval is, dan vormt het beginsel de grondslag voor de (discretionaire) bevoegdheid
van het bestuursorgaan om terug te vorderen. Door het terugvorderingsbesluit
ontstaat naar het bestuursrecht de betalingsverplichting voor de betrokkene. De
terugvorderingsbeslissing is gericht op publiekrechtelijk rechtsgevolg; er is dan
ook sprake van een publiekrechtelijke rechtshandeling en dus van een besluit in de
zin van artikel 1:3 Awb.

Terugvorderingsbeslissingen zijn dus volgens de Afdeling bestuursrechtspraak
besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb, ook als de betrokken wettelijke regeling
geen uitdrukkelijke grondslag kent voor de terugvordering. Dit betekent dat op
deze besluiten hoofdstuk 3 Awb, het hoofdstuk Algemene bepalingen over beslui-
ten, van toepassing is. Hierbij zullen vooral afdeling 3.2, Zorgvuldigheid en
belangenafweging, afdeling 3.6, Bekendmaking en mededeling, en afdeling 3.7,
Motivering, van belang zijn. In beginsel zal ook sprake zijn van een beschiklring,
maar nu titel 4.1, Beschikkingen, vooral regels bevat met betrekking tot beschik-
kingen gegeven op aanvraag. zal deze titel in de praktijk minder van belang zijn;
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tenigvorderingsbeschikkingen zullen niet vaak op aanvraag worden gegeven.
Hct feit dat sprake is van een besluit wil echter niet zeggen dat deze besluitcn

altijd aan het oordccl van de administrative rechter kunncn worden onderworpen.
Volgens de Afdeling is dcze rechter slechts bevoegd over het besluit te oordelen
(Is is voldaan aan het vereiste van processuele connexiteit: de (algemene of
bijzondere) bestuursrechter is slechts bevoegd kennis te nemen van het tcrugvorde-
rmgsbcsluit, als dat besluit 'voortvloei(t) uit ecn besluit inzake een bestuursrcchte-
lijke toekenning ter zake waarvan die rechter bevoegd is'. Dit zou volgens de
Afdeling passen 'in het door de wetgever gekozen stelsel', nu blijkens de wetsge-
schiedenis de wetgever heeft gestreefd 'naar een in de rechtspraktijk goed hantccr-
bare afbakening van bevoegdheden tot beoordeling van besluitcn hissen de
algemene bestuursrechter, de bijzondere bestuursrechters en de burgcrlijke
rechter'. De Afdeling verwijst hiervoor naar (de tekst en geschiedenis van) artikel
8:3 Awb. Doel van dat artikel was 'zoveel mogelijk te voorkomen dat binnen een
samenhangende reeks van uit elkaar voortvloeiende bestuursbeslissingen een
cesuur zou moeten worden aangebracht wat betreft de rechter die bevoegd is tot
toetsing van de onderscheiden beslissingen'.

Vervolgens past de Afdeling deze criteria toe op de voorliggende zaak.
Geheel consequent is zij daarbij niet. Overweegt zij eerst dat de bestuursrechter
slechts bevoegd is als het terugvorderingsbesluit voortvloeit uit een besluit inzake
een bestuursrechtelijke foeA:enw/>ig ter zake waarvan die rechter bevoegd is, direct
hierop laat zij volgen, dat nu de rechtbank in casu bevoegd is kennis te nemen
van het beroep tegen het <R/reA£ing.?6e5/uJf, het standpunt van de staatssecretaris
aangaande de terugvordering 'als een bij de rechtbank beroepbaar besluit moet
worden aangemerkt'. Mij lijkt dat als samenhangende reeks van uit elkaar
voortvloeiende beslissingen dient te worden gezien de toekenningsbeslissing, de
intrekkingsbeslissing en de terugvorderingsbeslissing." Voor wat betreft het
rechtskarakter van de intrekkingsbeslissing en de terugvordenngsbeslissing dient
dan te worden aangesloten bij het karakter van de toekenningsbeslissing.

Een opvallend punt in de uitspraak is dat volgens de Afdeling pas door de
terugvorderingsbeslissing een betalingsverplichting ontstaat. Door die beslissing
ontstaat pas een afdwingbare rechtsvordering. Door de intrekkingsbeslissing Staat
vast dat onverschuldigd werd betaald, maar pas door de terugvorderingsbeslissing
ontstaat de verplichting tot terugbetaling. Verheij steh dan ook dat het er op lijkt
dat de terugvorderingsbeslissing constitutief is voor de verplichting tot terugbeta-
ling" Dit is anders dan in het privaatrecht. Daar ontstaat namelijk door het
enkele feit dat onverschuldigd is betaald (en aan de overige vereisten van artikel
6:203 BW is voldaan), dus door het wegvallen van de rechtsgrond voor de beta-
'•ng, een afdwingbare rechtsvordering.

De consequentie van deze uitspraak is dat de terugvorderingsbeslissing vrijwel
een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is, waarover een administratieve

I . En vervolgens nog de invorderingsbeslissing.
"• Verheij in zijn noot onder de uitspraak in AB I996, 496.
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rechter bevoegd is te oordelen. Op vrijwel alle gebieden waarop de overbad
eenzijdig financieel presterend optreedt zal aan deze prestatie - de betaling - een
beschikking ten grondslag liggen. De belangrijkste uitzondenng hierop was de
tubsidie-overeenkomst, maar het sluiten van een dergelijke overeenkomst in plaats
van het ncmen van een besluit tot subsidieverlening is sinds de inwerkingtreding
van dc dcrde tranche van de Awb niet meer toegestaan; het sluiten van een derge-
lijke overeenkomst is immers een doorkruising van de publiekrechtelijke weg."*

Slechts indien sprake is van een 'echte' overeenkomst, waarbij de overhcid
onverschuldigd heeft betaald en dit terugvordert, zal geen sprake zijn van een
besluit en zal de burgerlijke rechter competent zijn over de vordering uit onver-
schuldigde betaling te oordelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de overeenkomst
waarbij de ovcrheid computers koopt. Als deze overeenkomst wordt vernietigd,
bijvoorbeeld omdat sprake is van bedrog, zal de overheid bij weigehng om tot
terugbetaling over te gaan een vordering uit onverschuldigde betaling moeten
instellcn bij dc burgerlijke rechter.""

Op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is de nodige kritiek geko-
men. Het belangrijkste kritiekpunt was dat algemene rechtsbeginselen geen
bevoegdhedcn kunnen schcppen. Dit zou in strijd zijn met het legaliteitsbeginsel.
Ik ga hierop nader in in hoofdstuk 9.

Op de uitspraak waren ook positieve readies te beluisteren. Zo acht Verheij
de uitspraak zowel praktisch als principled van grote betekenis.'" En volgens
Simon vormt de uitspraak 'voor het bestuursrecht een moment van monumentaal
belang', die het einde van een tijdperk - namelijk het tijdperk van de gemene
rechtsleer - markeert. De administratieve rechter heeft - eindelijk - de gemene
rechtsleer van de troon gestoten!""

Nu lijkt deze juichkreet tc vroeg geslaakt. De gemene rechtsleer is een leer
die in eerste instantie immcrs vooral door de burgerlijke rechter is toegepast. De
bestuursrechter kan wel oordelen dat dit soort beslissingen besluiten zijn waarover
hij dient te oordelen, over de competentie van de burgerlijke rechter kan hij niet
oordelcn. Deze bevoegdheid komt alleen de burgerlijke rechter zelf toe. Of deze
uitspraak het einde van de gemene rechtsleer - althans voor wat betreft terugvor-
deringsbesluiten - markeert, zal dus moeten blijken indien een bestuursorgaan voor
dc burgerlijke rechter een vordering uit onverschuldigde betaling instelt nadat het
een toekcnningsbeslissing heeft ingetrokken of indien een burger de burgerlijke
rechter adieert met bctrckking tot een terugvorderingsbeslissing. Pas als de burger-
lijke rechter in die gcvallen de eiscr niet-ontvankelijk verklaart, ofwel omdat het
bestuur terzakc een (appellabel) besluit kan nemen, ofwel omdat een met voldoen-

100. Zie 8.2.4.
101. Althans n u r huidig recht. Het is de vraag of dit ook zo zou moeten zijn. Deze vreag g»»« «***

het onderwerp van het ondereoek te buiten.
102. Zic zijn noot onder de uitspraak in AB 1996, 496.
103. Simon in zyn noot onder de uitspraak in JB 1996, 232.
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de rcchtswaarborgcn omklede rcchtsgang openstaat of heeft opengestaan, lijkt de
conclusie gerechtvaardigd, dat de gcmene rechtsleer op dit punt is verlaten. 4

De uitspraak van de Afdeling inzake Nanne was aanleiding voor de Awb-wetgcver
om in het voorontwerp van de vierde tranche van de Awb voor te stellen artikel
4:57 Awb te wijzigen. De tekst van het voorgestelde artikel 4:57 heb ik in 8.2.2.4
reeds weergegeven. Van belang is hier vooral het voorgestelde artikel 4:57 lid 1,
waann staat dat het bestuursorgaan te veel betaalde subsidiebedragen kan terug-
vorderen. De toelichting verwijst voor deze wijziging cxpliciet naar de uitspraak
van de Afdeling inzake Nanne en stelt dat in het licht van die uitspraak aanpas-
sing van artikel 4:57 gewenst is. Strikt genomen laat de tekst van artikel 4:57
ruunte om terugvordering van subsidie te zien als een besluit in de zin van artikel
1:3 Awb,. maar de regering had aangegeven dat dit niet de bedoeling was.""
'Ter vermijding van misverstand wordt daarom voorgesteld om dc bevoegdheid
tot het terugvorderen van teveel betaalde subsidiebedragen in een nieuw eerste lid
van artikel 4:57 neer te leggen'."" Hiermee schept het gewijzigde artikel 4:57
een wettelijke grondslag voor bcsluiten tot terugvordering van subsidie."*

Zoals in 4.2.3 gezegd heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het niet bij deze
uitspraak gelaten. Niet alleen het beginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald,
kan worden teruggevorderd, is een algemeen rechtsbeginsel,"" maar ook bij-
voorbeeld het beginsel dat hij die onrechtmatig handelt de daardoor veroorzaakte
schade moet vergoeden. In haar uitspraak van 26 augustus 1997 voegde zij daar
aan toe het beginsel dat 'hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een
ander, verplicht is, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het
bedrag van zijn verrijking'.'°* De casus die leidde tot deze uitspraak was in het
kort de volgende. Appellant had voorschotten gekregen van de minister van
VROM op grond van de Regeling saneringsprogramma verkeerslawaai. Vervol-
gens stelde de minister het bedrag waarop appellant recht had, lager vast dan het
bedrag dat hij aan voorschotten had ontvangen en vorderde hij het verschil, ruim
/ 250.000, terug. Appellant ging hiertegen in beroep. De Afdeling overwoog dat
de afrekening van de voorschotten gebaseerd was op een aantal artikelen in de
regeling, die ten tijde van het nemen van dat besluit reeds waren vervallen en
waarbij geen overgangsbepaling was opgenomen. Zodoende kon het bepaalde in

104. Zie PG Awb III, biz. 255. Dit is aan de orde gekomen in 8.2.5.
105. Voorontwerp Commissie-Schellema Awb IV (1999), biz. 60.
106. Voorontweip Commissic-Scheltema Awb IV (1999), biz. 59.
107. Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak in haar uitspraak van 10 februari «997, AB 1997, 427,

rn.nL NV nog eens heeft herhaald.
•08 ABRvS 26 augustus 1997, AB 1997, 461, rn.nL NV, JB 1997, 265, nvnt HJS (Samenwerkings-

verband Noord-Kennemerland).
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die artikelen geen grondslag bieden voor het besluit.'" Volgens de Afdeling
bood het algemene rechtsbeginsel, dat ten grondslag ligt aan onder meer de
regeling van de ongerechtvaardigde verrijking in het privaatrecht, uitkomst. Ook
dit beginsel kan namelijk van bestuursrechtelijke aard zijn, namelijk wanneer het
zijn werking doet gevoelen in een door het bestuursrecht beheerste verhouding.

Ä.2.7 Z)e/•<

Ten slotte dient nog kort te worden ingegaan op de rol van de burgerlijke rechter,
zowel in het verleden, het heden en de toekomst. Deze rechter heeft in het
verleden een grote rol gespeeld bij de terugvordering van subsidies, omdat de
Afdeling rcchtspraak en in ecrste instantie ook de Afdeling bestuursrechtspraak de
terugvordenngsbeslissing meestal zagen als rechtshandeling naar burgerlijk recht,
waarover de burgerlijke rechter diende te oordelen. Dit was slechts anders
wanneer de terugvordenngsbeslissing (impliciet) een inrrekkingsbeslissing bevatte.
In de gevallen die via deze weg bij de burgerlijke rechter terecht kwamen, was de
toekenningsbeslissing dus reeds ingetrokken.

Ook indien een dergelijke intrekking niet had plaatsgevonden, achtte de bur-
gerlijke rechter de overheid ontvankelijk als deze een vordering uit onverschul-
digde betaling instelde, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad van 11 Oktober
1985."° De casus was de volgende. Aan Stenekes was bij beschikking een
sloopuitkering toegekend op grond van de Sloopregeling Binnenvaart 1976.'"
Uitbetaling van de uitkering, bijna / 28.000 groot, zou plaatsvinden nadat was
vastgesteld dat het schip, de Avanti, was gesloopt. Deze vaststelling vond plaats
door ondertekening van een sloopverklaring door Stenekes en de sloper en door
doorhaling van de teboekstelling van het schip in de registers. Later bleek dat het
schip niet was gesloopt. De Staat eiste vervolgens de sloopuitkering terug, hetgeen
Stenekes weigerde. Vervolgens dagvaardde de Staat hem voor de burgerlijke rech-
ter met een (primaire) vordering uit onverschuldigde betaling, nu de voorwaarde
waaronder de uitkering was toegezegd, niet was vervuld. De vordering werd
toegewezen door zowel de rechtbank als het hof, terwijl de Hoge Raad het cassa-
tieberoep verwierp. De uitspraak is opmerkelijk, aangezien de rechtsgrond voor de
betaling - de toekenningsbeschikking - niet was ingetrokken door de Staat. Advo-
caat-generaal Mok stelt dat er sprake was van een onregelmatigheid aan de kant
van de bestuurde, die kon leiden tot intrekking van de toekenningsbeschikking.
Volgens hem hadden rechtbank en hof dit civielrechtelijk vertaald in een voor-
waardelijke verbintenis waarbij niet was voldaan aan de (ontbindende) voorwaar-
de."'

109. Ongeveer een half jaar eerder had de Afdeling dit nog geen bezwaar gevonden om loch de
betrokken regeling toe te passen, aangezien de subsidie krachtens die regeling was verstreki,
ABRvS 13 maart 1997, ABkort 1997. 262 Zie ook de noot van Simon onder JB 1997, 265.

110. HR 11 Oktober 1985, NJ 1986. 322. m.ntt. MS en G. AB 1986, 84, rant FHvdB (AvanO).
111. Stcrt. 1976,80.
112. Ondenkcl4 if. van de conclusie, NJ 1986, biz. 228.
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Ik vraag mij af of de gevolgde weg de juiste is. Een parallel kan worden gctrok-
ken met de subsidietitel in de Awb. In casu dient de toekenningsbeschikking te
worden gezien als de subsidieverlening, waarbij de daadwerkelijke sloop binnen
een vastgestelde periode als voorwaarde kan worden gezien. Vaststelling van het
feit dat de sloop heeft plaatsgevonden door de sloopverklanng en de doorhaling
van de teboekstelling in de registers, leidt dan tot de definitieve aanspraak.
Terugvordering nadien kan dan slcchts aan de orde komen als dezc vaststelling
wordt ingetrokken. Hiertegen kan de betrokkenc vervolgens eventueel bezwaar en
beroep instellen. Dit is - en was, zie 8.2.2 - de publiekrechtelijke weg. Dat
vervolgens de terugvordering zelf in 1986 werd gezien als rcchtshandeling naar
burgerlijk recht en dus in voorkomend geval door de burgerlijke rechter diende te
worden beoordeeld, doet daaraan niets af; de administraticve rechter had in dat
geval reeds de rechtmatigheid van de intrekking beoordeeld of kunnen beoordelen.

De burgerlijke rechter gaat er in casu aan voorbij dat door de vaststelling een
definitieve aanspraak is ontstaan, die slechts door aantasting van die vaststelling -
welke niet had plaatsgevonden - ongedaan kon worden gemaakt. Er was dus een
rechtsgrond voor de betaling. De rechter hanteerde dan ook een gekunstelde, on-
juiste constructie om tot een bepaald resultaat te komen, dat via de publiekrechte-
lijke weg - door intrekking van de vaststelling - had kunnen worden bereikt. Het
mag duidelijk zijn, mede gelet op de uitlatingen van de wetgever met betrekking
tot subsidie-overeenkomsten, dat sinds de inwerkingtreding van de subsidietitel
onder de Awb het volgen van de privaatrechtelijke weg - het consrrueren van een
voorwaardelijke verbintenis - moet worden gezien als een (ongeoorloofde) door-
kruising van de publiekrechtelijke weg.'"

Wat de rol van de burgerlijke rechter in de toekomst zal zijn, hangt af van de
wijze waarop hij zal reageren op de jurisprudence van de bestuursrechter met
betrekking tot het terugvorderingsbesluit. Aanvaardt de burgerlijke rechter deze
rechtspraak en maakt hij deze tot de zijne, dan zal dit ertoe leiden dat hij de over-
heid niet-ontvankelijk acht als deze een vordering uit onverschuldigde betaling
instelt voor de burgerlijke rechter. De overheid zal dan namelijk een terugvorde-
ringsbesluit moeten nemen, dat door de betrokkene kan worden aangevochten bij
de bestuursrechter. Ook zal het voor de betrokkene dan niet meer mogelijk zijn
zieh tot de burgerlijke rechter te wenden als hij het niet eens is met de terugvor-
deringsbeslissing. Er is immers (meestal) sprake van een besluit in de zin van de
Awb, waartegen een administratieve rechtsgang openstaat of heeft opengestaan. In
dat geval zal hij niet-ontvankelijk worden verklaard, zodat geen inhoudelijke
beoordeling door de burgerlijke rechter plaatsvindt. Ik zal hierop nader ingaan in
9.6.2.

"*• Zie 8.2.4 en OVCT de doorkmisingsleer in het algemeen 5.2.5.
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8J Studiefinanciering: bet College van beroep studiefinanciering

Ä.J.7

Formed gezien is de studiefinanciering geen subsidie. Materieel gezien kan zij
wel als subsidie worden beschouwd."* Grondslag voor studiefinanciering is
sinds 1 September 2000 de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000).'" Ik zal
deze wet hier niet uitgebreid beschnjvcn; de kans dat deze beschrijving snel
achterhaald zal zijn, is groot. De wetgeving op het terrein van de studiefinancie-
ring verändert immers met enige regelmaat. Zo heeft de Wet op de studiefinan-
ciering (WSF),"* de 'voorganger' van de WSF 2000, meer dan vijftig wijzigin-
gen ondergaan in de tijd tussen haar inwerkingtreding in 1986 en 1998.'" Op
het te behandelen terrein bracht de WSF 2000 geen wijzigingen ten opzichte van
de WSF; de regeling met betrekking tot inrrekking - de WSF 2000 spreekt van
herziening; ik zal deze laatste term hier dan ook gebruiken -, terugvordenng en
invordering is dezelfde gebleven. Een belangrijke recente verandehng is wel dat
dc spccifiekc bestuursrechter op dit terrein, het College van beroep studiefinan-
ciering, is opgeheven per 1 januari 2001. Deze opheffing stond los van de inwer-
kingtreding van de WSF 2000.

Wil een studerende in aanmerking komen voor studiefinanciering, dan dient
hij of zij een aanvraag tot studiefinanciering in te dienen (artikel 3.19 WSF
2000)."* Vervolgens kent de Informatie Beheer Groep (IBG) de studiefinancie-
ring toe indien de betrokkene voldoet aan de in de wet gestelde criteria (artikel
3.19 lid 1 WSF 2000).'" Bepalend hierbij is onder meer de nationaliteit, de
leeftijd en de onderwijssoort die wordt gevolgd (artikel 2.1 WSF 2000). Voorts
zijn het inkomen van zowel de studerende, zijn eventuele partner als zijn ouders
van belang voor het antwoord op de vraag op welke vorm(en) van studiefinancie-
ring dc betrokkene aanspraak kan maken: alleen een basisbeurs of eventueel ook
een aanvullende beurs en/of een rentedragende lening. Daarnaast heeft de stude-
rende recht op een reisvoorziening, normaal in de vorm van een OV-week- dan

114. Zie hierover 8.1
1 IS. Wet van 29 juni 2000, houdende intrekking van de Wet op de studiefinanciering en vervangmf

door de Wet studiefinanciering 2000 (Wet studiefinanciering 2000), Stb. 286. £ -;
116. Wet van 24 april 1986, houdende Wet op de studiefinancicnng, Stb. 252.
117. Hieronder waren kleine, onbeduidende wijzigingen, maar ook fundamentele veTandenngen, zou»

de invoenng van de tempobeurs in 1993 (Wet van 2 juli 1993, Stb. 403) en van de prestauebeufl
(Wet van 28 maart 1996, Stb. 227).

118. De WSF sprak over een 'verzoek om studiefinanciering'.
119. Oorspronkclijk kendc onder de WSF de minister van Onderwijs en Wetenschappen d« studitfi-

nanciering toe, in 1994 werd de IBG in het leven gcroepen als (verzelfstandigd) uitvoerinp*"
gaan, Wet van 15 december 1994, houdende regeling van de bestuurlijke verhoudmg tussen*

• Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Informatie Beheer Groep, voorheen de Ifo^
matiscringsbank (Wet verzelfstandiging Infonmaascnngjbank), Sib. 714.
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wel een OV-weekendkaart (artikel 3.7 WSF 2000).'* "
Op grond van artikcl 7.1 lid 1 WSF 2000 lean de IBG ecn aantal beschikkin-

gen berzien, zowel in net voor- als in het nadeel van de betrokkene, daaronder de
beschikking waarbij studiefinanciehng is toegekend. Dan moet wel een van de
gronden, genoemd in lid 2, zieh voordoen.'*' De hier van belang zijnde gronden
rijn het feit dat een beslissing is genomen waarvan de studerende wist, dan wel
redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onjuist was (artikel 7.1 lid 2 onder a
WSF 2000), het feit dat te veel studiefinanciering is toegekend op basis van
oojuiste of onjuist verwerkte gegevens anders dan bedoeld onder a (onder c), het
feit dat betrokkene heeft gehandeld in strijd met het bepaalde bij of krachtens de
wet (onder d) of andere, nader gebleken feiten of omstandigheden, die, waren zij
eerder bekend geweest, tot een andere beschikking zouden hebben geleid (onder
g). De precieze afbakening tussen deze gronden is niet geheel duidclijk.'** In de
toclichting wordt dan ook gesteld, dat veel situaties onder verschillende gronden
tegelijk kunnen vallen.'*' Zo kan onder de 'a-grond' zowel de administratieve
vergissing vallen als het onjuiste gegevens verstrekken door de betrokkene.
Verdedigd kan immers worden, dat in het laatste geval de studerende redelijker-
wijs had kunnen weten dat de toekenningsbeslissing onjuist was. Vermoedelijk is
dit de bedoeling van de wetgever. Het geval waarin een administratieve vergissing
is gemaakt, terwijl dit de betrokkene niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn, valt
dan waarschijnlijk onder de 'c-grond'. De vraag op welke grond wordt herzien, is
van belang, aangezien de herziening aan een termijn is gebonden, tenzij sprake is
van bedrog, aldus artikel 7.1 lid 3 WSF 2000. De term 'bedrog' dient hierbij te
worden verstaan in de betekenis die eraan wordt gegeven in het burgerlijk
recht.'" De herziening als bedoeld in lid 2 onder a kan slechts geschieden
binnen vijf jaren na het einde van het desbetreffende studiefinancieringstijd-
vak.'" In de andere genoemde gevallen kan herziening slechts geschieden
binnen 18 maanden na het einde van het studiefinancieringstijdvak.'" Deze ter-
mijn geldt dus ook indien sprake is van een administratieve vergissing, terwijl

120. Ik ga in het onderstaande niet in op de problemen die kunnen ontstaan indien de reisvoorziening
ten onrechte is verstrekt

121. Volgens de menx)rie van toelichting zijn deze gronden limitatief, Tweede Kamer 1999-2000,
26 873, nr. 3, blz. 66.

122. Zie hierover onder andere de behandding van het wetsvoorstel WSF in de vergadeiing van de
Vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen, Handelingen II 1985-1986, UCV 42, 27
januari 1986, blz. 42-60-61 en Maas (1986), blz. 147.

123. Tweede Kamer 1999-2000, 26 873, nr. 3, blz. 66. • " ' '*', ^'
124 Memorie van antwoord WSF, Eerste Kamer 1985-1986, 19 125, nr 136b, Wz 19.
125. Dit is het kalenderjaar of een gedeelte daarvan waarop de toekenning van studiefinanciering

betrekking heeft, met dien verstände dat deze periode ten minste 1 kalendermaand is, aldus
artikel 1.1 WSF 2000.

'26. Oorspronkelijk gold onder de WSF een termijn van 3 maanden. Deze termijn werd verlengd tot
18 maanden door artikel I onderdeel L van de reparatiewet van 19 december 1990, Stb. 660,
Mngezien de termijn van drie maanden te kort bleck, memorie van toelichting, Tweede Kamer
1989-1990, 21 687, nr. 3, blz. 4.
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bctrokkenc dit rcdelijkerwijs niet kon weten. Het feit dat in dat geval de toeken-
ningsbeslissing kan worden herzien, Hjkt mij in strijd met het vertrouwensbegin-
scl. Op de vraag welke termijn geldt als sprake is van bedrog, geeft de wet gcen
antwoord. De toelichting stelt, dat bij bedrog herziening ook na vijf jaar mogelijk
is . '" Toch kan ook deze termijn niet onbeperkt zijn; de rechtszekerheid verzet
zieh daartegen. In het algemeen wordt een termijn van vijf jaren aanvaardbaar
geacht om over te gaan tot herziening met terugwerkende kracht. De vraag of in
gcval van bedrog deze termijn langer mag zijn, behandel ik in 10.4.2.

Het na de herziening evenrueel te veel betaalde dient vervolgcns te worden
terugbetaald door de betrokkene of wordt verrekend (artikel 7.4 lid 1 WSF 2000).
Dij ministerigle regeling worden nadere redelijke tenigbetalingsregels vastgesteld
(artikel 7.4 lid 6 WSF 2000).'" Artikel 8.2 WSF 2000 bevat vervolgens regels
met betrekking tot de invordering.'" Vindt geen terugbetaling plaats, dan maant
de IBG de 'nalatige' aan om alsnog binnen twee weken te betalen. Gebeurt dit
niet, dan vaardigt de IBG een dwangbevel uit, dat een executoriale titel oplevert
(artikel 8.2 lid 1 WSF 2000). Tegen dit dwangbevel kan de betrokkene verzet
aantekenen; dit verzet stuit de executie niet (artikel 8.2 lid 3 WSF 2000).'"
Wordt toepassing gegeven aan artikel 8.2 lid 1 WSF 2000, dan kunnen tevens de
gercchtelijke dan wel buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente worden
ingevorderd, aldus artikel 8.2 lid 2 WSF 2000. Uit de tekst kan worden afgeleid
dat de invordering van deze kosten en van de wettelijke rente ook reeds kan
geschieden als een aanmaning is uitgegaan; mij lijkt de bedoeling dat deze kosten
slechts kunnen worden ingevorderd als een dwangbevel is uitgevaardigd.

Tegen besluiten van de IBG staat bezwaar open. Een aantal artikelen uit de
Awb is niet van toepassing als bezwaar wordt ingesteld tegen een herzieningsbe-
sluit op grond van artikel 7.2 WSF 2000, aldus artikel 7.3 WSF 2000. Onder de
WSF kon vervolgens beroep worden ingesteld bij het College van beroep srudiefi-
nanciering (artikel 118 j° artikel 108 WSF).'" Dit College besliste in eerste en
enige aanleg (artikel 120 WSF). Op 1 januari 2001 is dit college opgeheven. De
consequentie hiervan is dat de bestuurskamers van de rechtbanken nu in eerste
aanleg bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de WSF
2000. Hogcr beroep is mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep.'"

127. Tweede Kamer 1999-2000. 26 873. nr 3, biz. 66.
128. Rcgeling terugbetaling teveel uitbetaalde bijdngen in de studiekosten, Stert 1986, 154. Doe

regeling wen! in 1989 vervangen door de Regeling verrekening en terugbetaling teveel uitbelMl-
de studicfinancienng, Stert. 1989, 135. Deze beschikking is een aanul malen gewijzigd, zie S*l-
uitgave 9-E, Wetgeving hoger onderwtjs, bewerkt door W.C.M. Beijk (1998), blz. 277.

129. Zie Spetter/Vaandrager (1992) met betrekking tot de gelijkluidende regeling in de WSF. •
130. Hiervoor dient hij een voomening bij voorraad te vragen.
131. Oorspronkelijk heettc dil College de Commissie van beroep studiefmanciering.
132. Wet van 22 juni 2000. tot wijziging van de Wet op de studiefmancienng, de Wet tegemoetko-

ming studickosten. de Beroepswet en enige andere wetten, alsmede enige rechtsposioonele
voorzienmgen in verband met de opheffing van het College van beroep studiefmanciering (*<•
ophetTmg College van beroep studiefmanctenng). Stb 284. Deze wet is in werking getreden op I
januari 2001, Besluit van 28 juli 2000, Stb. 336. Zie hierover Van den Berg (2000).
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Zoals uit het voorgaande blijkt, bevat de WSF 2000 bepalingen met betrekking tot
herziening, terugbetaling of verrekening en invordcring. Wat echter ontbreekt is
een bepaling met betrekking tot terugvordering. Kcnnehjk gaat de wetgever ervan
uit, dat de herzieningsbeschikking voldoende is om over te kunnen gaan tot terug-
vordering. Ook de Regeling verrekening en terugbetaling tevccl uitbetaalde studie-
financiering gaat hiervan uit; deze regeling geeft namelijk niet aan wannccr mag
worden teruggevorderd, maar slechts op welke wijze de terugvordering dient
plaats te vinden. Dit blijkt duidelijk uit artikel 2 lid 1 Regeling, dat bcpaalt dat als
uit de herzieningsbeschikking blijkt dat te veel studiefinanciering is betaald, dit
lean worden verrekend. De toelichting op de wijzigingsbeschikking van 8 Oktober
1991'" vermeldt dan ook dat uit de tekst van artikel 2 lid 1 Regeling blijkt dat
verrekening en terugbeuling van te veel uitbetaalde studiefinanciering gebaseerd
is op ofwel de herzieningsbeschikking, ofwel de beschikking op bezwaar.

De WSF 2000 eist dus geen aparte terugvorderingsbeschikking, maar naar
mijn mening valt uit artikel 7.4 lid 1 af te leiden dat uit de herzieningsbeschik-
king dan wel de beslissing op bezwaar moet blijken, dat zal worden teruggevor-
derd en welk bedrag. Artikel 7.4 lid 1 bepaalt immers dat het te veel betaalde
wordt teruggevorderd of verrekend /Wien </e /jerziemng.s6e5cAjJW:/Mg t/aartoe
aan/eiV/ing gee/r. De herzieningsbeschikking zal dus tevens (expliciet dan wel
impliciet) de terugvorderingsbeslissing moeten bevatten.

Ook uit de uitspraak van 9 april 1997 van het College voor beroep studie-
financiering'" kan worden afgeleid dat eerst door de terugvorderingsbeslissing
de (terug)betalingsverplichting voor de betrokkene ontstaat. De casus was de
volgende. Aan een studerende was een basisbeurs toegekend. Later bleek dat zijn
ouders over de periode waarover de beurs was toegekend, al een tegemoetkoming
in de studiekosten hadden gehad. Op grond van artikel 14 lid 4 WSF moest die
tegemoetkoming in dat geval worden beschouwd als een voorschot op de studiefi-
nanciering, waarbij dit voorschot moest worden ingehouden op de beurs. Dit voor-
schot, zijnde / 91,-, was ten onrechte een maand niet ingehouden, zodat dit
bedrag diende te worden terugbetaald, aldus het besluit van de IBG. Betrokkene
ging tegen dit besluit in beroep.

Het College overwoog dat het, alvorens een rechtsoordeel te kunnen geven,
diende na te gaan of het bevoegd was over dit geschil te oordelen. Hiertoe stelde
het eerst vast, dat op grond van artikel 14 lid 4 WSF ervan uit diende te worden
gegaan dat de betrokkene al een voorschot op de toegekende studiefinanciering
had ontvangen. De vraag was vervolgens of de uitbetaalde studiefinanciering kon
worden teruggevorderd. Het College stelde vast, dat geen sprake was van een
situatie als bedoeld in artikel 55 WSF, het latere artikel 7.1 WSF 2000, zodat
artikel 58 WSF, nu artikel 7.4 WSF 2000, niet van toepassing was. Nu zieh geen

•33. Gepubliceerd m S&J 9-E (1998), biz. 283.
•34. Cbsf 9 april 1997, JB 1997, 105, nuit HJS.
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situatie voordeed als bedoeld in artikel 55 WSF (artikel 7.1 WSF 2000), hoefde
de toekenningsbeschikking niet te worden herzien om de rechtsgrond aan de
bctaling te doen ontvallen; er was sowieso geen rechtsgrond voor de betaling. De
betaling was dus onverschuldigd.

De volgende vraag die het College moest beantwoorden, was of de vaststei-
ling, dat het te veel uitbetaalde moest worden terugbetaald, kon worden gezien als
een (terugvorderings)besluit waartegen beroep kon worden ingesteld bij het
College. Bij de beantwoording van die vraag diende te worden aangesloten bij het
besluitbegrip uit de Awb, nu in artikel 118 lid 2 WSF was bepaald dat op de
competentie van het College de artikelen 8:1 lid 3, 8:2 en 8:3 Awb van toepassing
waren. Bclangnjk was dus of er sprake was van een publiek- dan wel een
privaatrechtelijke rcchtshandeling. » ,, i « •

'Het College benadert de vratg of een rechtsfiguur, in casu de onverschuldigde betaling, als rcchtshan-
deling kan worden »angemerkt en de vraag of een rechtsfiguur als publiekrechtelijk of privaatrechtelijk
moct worden gekwalificccrd vanuit de aard van de onderliggende rechtsverhouding.
De rechtsbetrekking tussen partijen in casu, de toepassing van de WSF, wordt beheerst door het
publiekrecht. Van dit publickrecht maakt ook deel uit het in het algemeen rechtsbewustzijn levend
rechtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald dient te worden terugbetaald. Het feit dat dit be-
ginscl voor het terrein van de WSF slechls ten dele is gecodificcerd in artikel 58 WSF heeft niet tot
gevolg dat dc toepassing van deze rechtsfiguur in andere gcvallen die samenhangen met de toepassing
van de WSF als pnvaatrcchtelijk moet worden gekwalificeerd.'*'
Een terugvorderingsbcslissing als de onderhavige waarbij ten aanzien van een rechtmatige terugvorde-
ring wordt vastgesteld dat naar bestuursrecht een betalingsverplichting ontstaat is gericht op pu-
bliekrechtelijk rechtsgevolg".

. ••• • • : • , f . \ - - f • - . . - - - i ' "

Het College kwam tot de conclusie dat er sprake was van een publiekrechtelijke
rcchtshandeling; de onderliggende rechtsverhouding is publiekTechtelijk en dat
betekent dat ook de terugvorderingsbeslissing publiekrechtelijk is, zelfs als geen
directe grondslag voor het terugvorderingsbesluit is neergelegd in de wet. In dat
geval schept het algemene, ook in het publiekrecht levende, rechtsbeginsel dat
hetgeen onverschuldigd is betaald, dient te worden terugbetaald de bevoegdheid
om een terugvorderingsbesluit te nemen. Verder stelde het College uitdrukkelijk
dat ecrst door de terugvorderingsbeslissing een betalingsverplichting ontstaat, en
dus niet reeds door het feit dat onverschuldigd is betaald. Weliswaar sprak het
over 'een terugvorderingsbeslissing als de onderhavige', maar dit lijkt mij vooral
ingegeven door het feit dat het nu eenmaal diende te oordelen over die voorlig-
gende bcslissing.

Vervolgens stelde het College nog de eis van processuele connexiteit, maar
ook daaraan was in casu voldaan, nu 'de vaststeiling van omvang van de studiefi-
nanciering ingevolge de WSF en de vaststeiling van een met deze aanspraak
samenhangende onverschuldigde betaling' een 'zodanige samenhang weerspiegelt

135. Kennelijk ziet dus ook het College in artikel 58 WSF en dus ook in artikel 7 4 WSF 2000 de be-
voegdheid tot terugvordering neergelegd: het begmsel van onverschuldigde betaling is
het College immers in dat artikel 'ten dele gecodiftceenf.
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dat (...) versruppenng van rechtsmacht met gewenst is'. Het besluit van de IBG
was dan ook een appellabel besluit, waartegen (na bezwaar) beroep openstond bij
bet College. Nadat het College had vastgesteld dat niet was gcbleken dat de
vereiste belangenafweging niet had plaatsgevonden, verklaarde het het beroep
ongcgrond; het terugvorderingsbesluit bleef in stand.

8.4 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven: de sociaal-economiscbe
ordening . . < • ; • < - •- •-• . , ; • , • , * . . • • . -. :••• , w •• i , - > ? • .•,-••

In deze paragraaf zal worden ingegaan op het terrein van het recht dat wordt
besticken door de jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsle-
ven (hiema: het College) en dat grotendeels samenvalt met het sociaal-economisch
recht, ook wel kortweg als economisch recht aangeduid. In hun SeAefj van Aef
50ciaa/-economwcA recAr I/I yvWer/ana' geven Mulder en Duk dc volgcndc om-
schrijving van dit begrip: het door de overheid uitgevaardigde recht, dat ten doel
heeft rechtstreeks of middellijk de instelling of de werking van de markt te be-
invloeden.'^ Degenkamp defmieert het als volgt: die onderdelen van het recht
(normen en bevoegdheidsbepalingen) die overheden ten dienste staan bij het
voeren van hun economisch beleid.'" Het (sociaal-)economisch recht wordt dus
in beide gevallen gezien als een hulpmiddel voor de overheid om sociaal-econo-
mische ontwikkelingen te entameren of te sturen.

De competentiesfeer van het College is dus gelegen op het terrein van het
sociaal-economisch recht. Weliswaar is het streven van de wetgever erop gericht
het College aan te wijzen als de in beginsel te kiezen administratieve rechter in
wettelijke regelingen van sociaal-economische aard,"' dit wil niet zeggen dat
het ook in alle regelingen op dit terrein is aangewezen als bevoegde rechter."'
Nu in deze paragraaf het College centraal staat, komen dan ook alleen die regelin-
gen aan de orde, die onder zijn competentie vallen.

Het College werd opgericht als rechtsprekende instantie op het terrein dat
werd bestreken door de Wet op de Bedrijfsorganisatie; beroepen tegen de beslui-
ten en handelingen van de door die wet opgerichte publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisaties vielen onder zijn competentie, zie hierover 8.4.2 en 8.4.3. Daarnaast werd
het in tal van andere wetten aangewezen als bevoegde rechter, waaronder de

136. Mulder/Duk( 1985), biz. 3.
'37. Degenkamp (1989), biz. 20. > . - , - • • .....
138. Richtlijnen voor het openstellen van beroep op het College van Beroep voor het bedrijfsleven,

vastgesteld bij besluit van de minister-president handelend in overeenstemming met het gevoelen
van de ministerraad van 13 april 1984, Stcrt 1986, 124.

139. Zie voor voorbeelden op het terrein van het sociaal-economisch recht waarbij niet het CBB als
' bevoegde rechteT was aangewezen, maar waarbij in het geheel geen bepalmg met betrekking tot

een bevoegde rechteT was gegeven en dus de ARRvS bevoegd was Bolt (1988), biz. 521-522.



2 5 4 • ' • ' • HOOFDSTUK 8

Landbouwwet,'*" de Wet investeringsrekening (Wir)'*' en de Kaderwet ver-
strekking financitfle middelen EZ,'" die in verband met het in werking treden
van de derde tranche van de Awb is vervangen door de Kaderwet EZ-subsi-
dies.'"

In deze paragraaf zal de terugvordering in het kader van het sociaai-economisch
recht worden bekeken. Als eerste zal in 8.4.2 worden ingegaan op het ontstaan en
de ontwikkeling van het sociaal-economisch recht in Nederland. Een belangrijk
moment daarin was de inwerkingtreding van de Wet op de Bedrijfsorganisatie
(WBO). Dezc wet riep een aantal lichamen in het leven, die ook verordenende be-
voegdheden hadden, welke burgers konden binden. In verband hiermee kwam er
ook een regeling met betrekking tot de rechtsbescherming, die werd neergelegd in
de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet arbo. Deze zal aan
de orde komen in 8.4.3. Zoals gezegd speelde het College hierin een grote rol. De
competentie van het College bleef niet beperkt tot het oordelen in geschillen
tusscn burgers en lichamen op grond van de Wet arbo, ook in tal van andere
wetten werd het aangewezen als de bevoegde rechter. Oordeelde het College op
grond van zijn bevoegdheid, zoals die was neergelegd in de Wet arbo, dan was
sprake van zogenaamde algemene rechtsmacht; was het bevoegd te oordelen op
grond van een specifieke wet, dan sprak men van bijzondere rechtsmacht. Zoals in
8.4.3 zal blijken, was dit onderscheid van belang. In 8.4.4 zal ik vervolgens de
tcrugvordering op het sociaal-economische terrein bekijken, waarbij ook weer het
onderscheid tussen de algemene en bijzondere rechtsmacht van het College een rol
speelt. Ten slotte zal in 8.4.5 worden bekeken of er op dit terrein nog een rol is
weggelegd voor de burgerlijke rechter. , . . , . , ,

Ä.¥.2 De 0MftWM?/ifig va« Art sociaaZ-eco/iomiscA recAf -4»,

D e ontwikkel ing van het recht omtrent de bedhjfsorganisaties begon in de crisis-
tijd, de tijd rond 1930. In 1933 k w a m de Landbouw-Crisiswet van de grond, een
crisiswet op het terrein van de voedse lvoorz ien ing . '" Zogenaamde crisisorgani-

140. Wet van 26 juli 1957, houdende nieuwe regelen ter bevordering van de voortbrenging, de »&et
en een redelijke prijsvorming van voortbrengselen van de landbouw en de visserij en in verband
daarmedc ten behoeve van de amemers van Produkten (Landbouwwet), Stb. 342.

141. Wet van 29 juni 1978, houdende regelen ter sümulenng en stunng van de investenngen (Wet
investeringsrekening), Stb. 368. Deze wet was zo succesvol dat zij uiteindelijk voor de overhe»
niet meer te betalen was. Zij is dan ook herhaalde keren gewijzigd en uiteindelijk rn 1989
ingetrokken, artikel VI Wet van 28 december 1989, Stb 601

142. Wet van 4 december 1991, houdende regeis betreffende de verstrekking van fmancüle rrnddelen
aan ondememers ten laste van de begroBng van het Ministerie van Economische Zaken
(Kaderwet verstrekking financiele middelen EZ). Stb 767.

143. Wet van 29 februan 1996. houdende vaststelling regeis inzake de vetstrekking van subsidies door
de Minister van Economische Zaken (Kaderwet EZ-subsidies). Stb. 180.

144. Wet van 5 mei 1933, tot verleenmg van bevoegdheden tot het nemen van bijzondere maalregel*
in het belang van den Landbouw (Landbouw-Cnsiswet 1933), Stb. 261.
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»tics werden belast met de uitvoering van deze wet. Dit waren particultere
organisaties, die zowel admimstratieve als tuchtrechtelijke maatregelen konden
nemen. Op grond van het Crisis-Organisatiebesluit 1934'** kon men tegen
admimstratieve besluiten, genomen door de cnsisorganisatics, 'in beroep' bij
'scbeidslieden als bedoeld in artikel 620 van het Wetboek van Burgerlijkc
Rechtsvordering' (artikel 3 onder 6° Besluit). Deze scheidslieden waren de in
1934 ingestelde Cnsisarbitrage-commissies. Er was dus sprake van arbitrage. In
1941 werd de Landbouw-Cnsiswet vervangen door het Organisatiebesluit Voed-
selvoorziening.'** Door dit besluit namen openbare lichamen, de zogenaamde
bedrijfsorganisaties, de taken, die voorheen werden uitgevoerd door de cnsisorga-
rusaties, over van deze laatste. Tegelijkertijd werden de Cnsisarbitragc-commissies
vervangen door het Scheidsgerecht voor de Voedselvoorzicning, een onafhankelij-
ke instantie van admimstratieve rechtspraak.'^

Na de Tweede Wereldoorlog wcrd dit stelsel verder uitgewerkt, ook op terrei-
nen buiten de voedselvoorzicning. In 19S0 kwam de Wet op de Bedrijfsorganisatie
tot stand.'" In deze wet werd de Sociaal-Economischc Raad, de SER, gcintro-
duceerd. Volgens artikel 2 WBO was de taak van de SER 'een het belang van het
Nederlandse volk dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen,
alsmede het belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te
behart igen'. Daarnaast had hij een adviserende taak, die bestond uit het gevraagd
en ongevraagd advies geven aan de ministers over de uitvoering van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie 'en andere aangelegenheden van sociale of economische aard'
(artikel 41 lid 1 WBO). Ter vervulling van de in artikel 2 genoemde taak kreeg
de SER verordenende bevoegdheid; op grond van artikel 32 lid 1 WBO diende hij
ten aanzien van de hem bij wet opgedragen onderwerpen 'de verordeningen, die
hij ter vervulling van zijn (...) taak nodig oordeelt' te maken.

De wet opende verder de mogelijkheid andere openbare lichamen in het leven
te roepen, namelijk product-, hoofdbedrijf- en bedrijfschappen (artikel 66 WBO).
Ook zij hadden tot taak 'een het belang van het Nederlandse volk dienende
bedrijfsuitoefening door de onderaemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te
bevorderen', terwijl zij voorts het gemeenschappelijk belang van de ondernemin-
gen en van de daarbij betrokken personen dienden te behartigen (artikel 71
WBO). De productschappen organiseerden bedrijfskolommen; zij organiseerden
bedrijven die gezamenlijk een bepaald(e groep van) product(en) fabriceerden, dus
de bedrijven die vanaf de grondstof tot het eindproduct bij de produetie waren
betrokken. De (hoofd)bedrijfschappen organiseerden bedrijfstakken, dus alle
bedrijven die onder een bepaalde bedrijfstak vielen. De productschappen werden

145. Besluit van 11 april 1934 tot wijziging van het Crisis-Organisatiebesluit 1933, Stb. 144.
146. Besluit van den SecTetaris-GeneTaal van het Departement van Landbouw en Visscherij betreffen-

de den opbouw van een organisatie voor de voedselvoorziening (Organisatiebesluit Voedsel-
voorziening 1941), Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1941, 69.

147. Widdershoven (1989), biz. 83-84.
148. Wet van 27 januan 1950 tot toepassing ten aanzien van het bedrijfsleven van de artikelen 80 en

152 tot en met 154 van de Grondwet (Wet op de Bedrijfsorganisatie), Stb. K 22.
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daarom wel verticale, de bedrijfschappen wel horizontale organisaties genoemd.
De instelling van een productschap diende bij wet te geschieden, van een

(hoofd)bedrijfschap bij wet of algemene maatregel van bestuur (artikel 67 lid 1
WBO). Ten aanzien van de onderwerpen, waarvan de (nadere) regeling aan hen
was overgelaten bij algemene maatregel van bestuur of wet, hadden zij verorde-
nende bevoegdheden (artikel 93 WBO). Evenals de SER-verordeningen konden
deze Verorderungen 'bindende regelen inhouden voor natuurlijke en rechtspcrso-
nen, die de ondernemingen, waarvoor het lichaam is ingesteld, drijven, alsmede
voor pcrsonen werkzaam bij die ondernemingen' (artikel 102 WBO). De verorde-
ningen van zowel de schappen als de SER dienden te worden afgekondigd door
plaatsing in het vanwege de SER uitgegeven Verordeningenblad Bednjfsor-
ganisatie.'"

Alle genoemde openbare lichamen konden publiekrechtelijke besluiten nemen en
handelingen verrichten, indien de bevoegdheid daartoe was neergelegd in de
verordcning. Aan een regeling met betrekJcing tot de rechtsbescherming tegen deze
besluiten en handelingen werd echter nog gewerkt, zodat in artikel 140 WBO cen
voorlopige regeling voor de beslechting van geschillen was opgenomen. Lid 1 van
dit artikel bepaalde dat geschillen met betrekking tot besluiten, handelingen of
weigeringen van een (orgaan van een) openbaar lichaam bij uitsluiting werden
beslist door 'het Scheidsgerecht voor het bedrijfsleven', als hoedanig optrad het
Scheidsgerecht voor dc voedselvoorziening. Volgens lid 3 hield deze bepaling drie
jaar na de inwerkingtrcding op te werken. Er werd al gewerkt aan een regeling
met betrekking tot rechtsbescherming tegen besluiten en handelingen van de open-
bare lichamen. In 1949 was de Commissie-Van der Grinten benoemd, die zieh be-
zig hicld met een voorstel omtrent deze rechtsbescherming. Haar verslag, uitge-
bracht in 1951,"° leidde in 1954 tot de Wet administratieve rechtspraak be-
drijfsorganisatie (Wet arbo).'" Deze wet trad in werking op 1 juli 1955.'"

Artikel 4 lid 1 van deze wet riep een nieuw administraticf-rechterlijk college
in het leven, het College van Beroep voor het bednjfsleven. Op grond van lid 2
van dit artikcl kon beroep worden ingesteld tegen besluiten en handelingen van
'lichamen', met uitzondering van besluiten, strekkende tot het verrichten van een
rechtshandeling naar burgerlijke recht. Artikel 1 Wet arbo bepaalde wat moest
worden verstaan onder lichaam: de SER, de product- en (hoofd)bedrijfschappen en
lichamen, ingesteld door twee of meer product- en/of (hoofd)bedrijfschappen ter

149. Artikelen 38 lid 3 en 106 WBO j° artikcl 2 Besluit van 5 december 1950, houdende uitvoertnf
vmn de artikelen 38, eerste en derde lid, 67, derde lid. 100, eerste lid. 106 en 111. eerste Ud va«
de Wet op de Bedrijfsorgamsatie, Stb K 550

150. Verslag Commissie-Van der Gnnten (1951).
151. Wet van 16 September 1954, houdende administraneve rechtspraak bedrijfsorganisatie, S*. 414
152. Besluit van 3 jum 1955, houdende mwerkingtredmg van de Wet administratieve rechtspnuk

bcdrvjfoxganwatK, Stb. 226.
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•emccnschappelijke behartiging van belangen.'" Het College oordeelde 'bij
«tsluitmg' over dit beroep. Voor wat bctrcft dc beroepsgronden sloot de commis-
ae (en de uiteindelijke wet) aan bij het in 3.4.2 genoemde vcrslag van de
Commissie-De Monchy, zij het dat de daar voorgestelde grand 'stnjd met algeme-
K beginselen van behoorlijk bestuur' werd uitgewerkt. Artikel 5 Wet arbo geeft
ils beroepsgronden strijd met ecn algemeen verbindend voorschrift, detoumement
de pouvoir, willekeur en stnjd met enig in het algemeen rcchtsbewustzijn levend
beginsel van behoorlijk bestuur; dezelfde gronden die negen jaar later werden
opgenomen in de Wet bab.

Op grond van artikel 4 lid 2 Wet arbo had het College wat betreft de
bcoordcling van de besluiten en handelingen van genoemde lichamen een algeme-
K rechtsmacht. Met de uitbreiding van de sociaal-economische wetgeving werd
ook de rechtsmacht van het College uitgebreid; op grond van vclc wetten werd het
belast met de rechtspraak tegen besluiten of handelingen van bestuursorganen.'"
Het werd namelijk wenschjk geacht de admimstratieve rechtspraak op het gebied
wn de sociaal-economisch wetgeving te concentreren bij een rechter.'" In die
gevallen was er sprake van een specifiekc rechtsmacht van het College.

Dit onderscheid tussen de algemene en de specifieke rechtsmacht van het
College is van belang. Werd (en wordt) het geroepen op grond van zijn algemene
rechtsmacht te oordelen over een besluit of handeling van een openbaar lichaam,
dan zag het zijn competence heel ruim. Het was dan bevoegd, tenzij sprake was
van een rechtshandeling naar burgerlijk recht (of een besluit tot het verrichten van
een dergelijke handeling). Hierbij interpreteerde het College het begrip rechtshan-
deling naar burgerlijk recht eng: handelde het lichaam binnen het kader van de
uitoefening van zijn publiekrechtelijke taak, dan was niet snel sprake van een
dergelijke rechtshandeling, zo blijkt uit een uitspraak uit 1963.'" En in 1975
overwoog het in een zaak waarin een hyacintenteler schadevergoeding vorderde
van het Produktschap voor Siergewassen kortweg dat het beroepen besluit was
genomen ter uitvoering van de aan het productschap bij de Wet op de Bedrijfsor-
garusatie en de Instellingswet van het schap opgedragen taak en dat mitsdien het
College bevoegd was kennis te nemen van het beroep tegen het besluit.'"

Werd het College daarentegen geroepen te oordelen op grond van een
specifieke wet, dus op grond van zijn specifieke rechtsmacht, dan was zijn
bevoegdheid meestal beperkt tot het oordelen over besluiten waarvoor een
bijzondere grondslag was te vinden in die wet. Was die grondslag niet te vinden
in die wet, dan verklaarde het College zieh meestal onbevoegd. Bevatte de wet
bijvoorbeeld een bepaling, op grond waarvan onverschuldigd gedane betalingen
konden worden teruggevorderd, dan kon de betrokkene tegen een terugvorde-

•53. De instelling van deze laatste lichamen werd geregeld m artikel 110 WBO. ' s- • •
'54. Zie voor een opsomming Mulder (1980), biz. 395-3%. ' ~
•55. Zie ook de Richtlijnen voor het openstellen van beroep op het College van Beroep voor het

bedrijfsleven, Stert 1986, 124.
•56. CBB 17 mei 1963, SEW 1963, 1% (biz. 531-533), n tn t J.P. * .-•:' *i* »;•-:<:
157. CBB 22 april 1975, AB 1975, 149, m.nt J.P., SEW 1975, biz. 449-452, nuit J.P. i •/•" -<
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ringsbesluit in beroep bij het College (uiteraard diende deze in de wet te zijn
aangewezen als bevoegde rechter). Kende de wet niet een dergelijke bepaling, das
werd de terugvorderingsbeslissing gezien als een rechtshandeling naar burgerlijk
recht en was hct College dus niet bevoegd over het beroep te oordelen.

Het College hanteerde dus een andere inkleunng van het begrip rechtshande-
ling naar burgerlijk recht al naar gelang het op grond van zijn algemene rechts-
macht op grond van de Wet arbo of zijn specifieke rechtsmacht werd geroepen te
oordelen. Was sprake van de specifieke rechtsmacht van het College, dan sloot het
zieh aan bij het beschikkingsbegrip zoals (sedert 1976) neergelegd in de Wet arob,
met daarbij behorend de in die wet en de jurispnidentie gehanteerde inkleunng
van het begrip 'rechtshandeling naar burgerlijk recht'.'" In 1986 werd ook deze
specifieke rechtsmacht van hct College in de Wet arbo opgenomen, waarbij werd
aangesloten bij de Wet arob. Aan artikel 4 Wet arbo werd namelijk een vierde lid
toegevoegd, dat als volgt luidde:

'Ilet College is voorti bclut met de bcsliuing van getchillen hem bij de wet opgedragen. Stell de wet
het beroep open legen een beschikking, dan wordt daaronder versttan: een op enig rechtsgevolg
gencht schriftelijk besluit van een administratief orgaan, niet zijnde een besluit van algemene strekking
of een rechtshandeling naar burgerlijk recht Met een beschikking wordt gelijkgesteld de weigcnng of
het uitblijven van een beschikking'."'

De toelichting op dit artikellid stelde dat werd beoogd de ontwikkeling, dat in de
loop der jaren het College in tal van bijzondere wetten werd aangewezen als
administratieve rechter, ook in de tekst van de Wet arbo zelf tot uitdrukking te
brengen. De memorie vervolgde met de opmerking dat de gegeven definitie geent
was op het beschikkingsbegrip van de artikelen 2 en 3 van de Wet arob.'"

In 1993 werd de Wet arbo ingrijpend gewijzigd en werd de citeertitel van de
wet veranderd in Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo). Deze
wijziging maakte deel uit van de voltooiing van de eerste fase van de herziening
van dc rechterlijke organisatie, waarvan ook de rweede tranche van de Awb deel
uitmaakte. Artikel 18 Wbbo regelt de rechtsmacht van het College. Lid 1 luidt:

'Met College oordeelt, bij uitsluiting, in eerste aan leg tevens in hoogste ressort over het beroep, door
een belanghebbende ingesteld tegen:
a. een besluit van een lichaam, met uitzondenng van een besluit op grond van de Wet openbaarhex!
van bestuur en een besluit tot invordering bij dwangbevel, en
b. een andere handeling, door een lichaam ten aanzien van hem ter uitvoenng van zijn bestuurstaak
verficht, met uitzondenng van een pnvaatrechtclijkc rechtshandeling'.

Het derde lid bepaalt dat hct College voorts is belast 'met de behandeling (...) v«n
de bij de wet aan het College opgedragen geschillen'. Medc door de omschrijvuig

158. Zie over dat begrip en de tnkleunng 4.2.
159. Artikel I onder B Wet van 12 maart 1986, houdende wijziging van de Wet adnnnistraoc*«

rechtspraak bcdnifsorginisatie, Stb. 99.
160. Tweede Kamer 1984-1985, 18 798. nr. 3. biz. 12.
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vtn hct besluitbegrip in artikel 1:3 lid 1 Awb'" is nict echt sprakc van ccn
wijziging van de rechtsmacht van het College. Aangenomen mag worden dat de
uitleg van het begrip 'publiekrechtelijkercchtshandeling' in artikel 1:3 lid 1 Awb
door het College op dezelfde wijze zal geschieden als voorheen de uitleg van hct
begnp 'besluit, niet mhoudende een rechtshandeling naar burgerhjk recht', waarbij
dus onderscheid moet worden gemaakt tussen de algemene rechtsmacht van het
College op grond van (nu) artikel 18 lid 1 Wbbo en de speciOeke rechtsmacht op
grond van (nu> artikel 18 lid 3 Wbbo.

. * • • • * i -.• •

In onder meer 4.2.3, 5.3.3 en 8.2.6 is gebleken, dat de Afdcling besruursrecht-
spraak in haar recente jurisprudence het besluitbeghp heefl opgerekt. Schriftelijkc
beslissmgen op een verzoek om schadevergoeding en schnftehjkc beslissingen tot
terugvordering zijn onder omstandigheden, namelijk wanncer sprake is van mate-
h£le connexiteit, besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb, welke appellabel zijn als
is voldaan aan het processuele connexiteitsvereiste. Er is dan sprake van een zoge-
uamd zuiver schadebesluit of een terugvorderingsbcsluit.'** Met dc jurisprudcn-
tie inzake het schadebesluit volgde de Afdeling de oudere juhsprudentic van de
Centrale Raad van Beroep als ambtenarenrechter'" en het College, oordelend op
grond van zijn algemene rechtsmacht. "* Met betrekking tot het terugvorderings-
besluit waren deze twee rechters de Afdeling ook voorgegaan.'" Na de inwer-
kingtreding van de Awb hebben voorafgaand aan de Afdeling ook de Centrale
Raad van Beroep als socialezekerheidsrechter'** en het College van beroep
studiefinanciering"" de constructie van het zuiver schadebesluit erkend.'** Im-
pliciet deed ook het College, oordelend op grond van zijn specifieke rechtsmacht,
dit.'" Op 19 februari 1997 deed het dit ook expliciet. Het overwoog dat als een
verzoek om schadevergoeding werd ingediend in verband met schade geleden door
een besluit, de toekenning van die vergoeding kan worden aangemerkt als een
publiekrechtelijke rechtshandeling, en dus kan de toekenning of de weigering
worden bestempeld als een besluit in de zin van de Awb.

161. Zie hierover 4.2.3.
162 Zie onder meer ABRvS 21 Oktober 1996, AB 1996, 496, m.nt. NV, JB 1996, 232 (Nanne)

(terugvorderingsbesluit), ABRvS 29 november 1996, AB 1997, 66, r a n t PvB, JB 1996, 253,
m.m. red. (Alpha KledingreinigingsbedrijO en ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229, run t PvB, JB
1996, 118, m.nt. HJS (Van Vlodrop) (schadebesluiten).

163. Onder meer CRvB 3 mei 1972, AB 1973, 232, m.nt. v.d. H.
164. Zie onder meer de in deze paragraaf reeds genoemde uitspraken CBB 17 mei 1963, SEW 1963,

196 (biz. 531-533), m.nt. J.P. en CBB 22 april 1975, AB 1975, 149, m.nt. J.P., SEW 1975, biz.
449-452, m.nt. J.P.

165. Onder meer CRvB 30 december 1952, AB 1953, 477 (Schouten-Zonnemaire), zie 7.2.3.3, en
(naar mijn menmg impliciet) CBB 27 december 1977, AB 1978, 334, SEW 1978, biz. 693-696,
m.nt JHvK. In de volgende paragraaf zal ik op deze laatste uitspraak ingaan.

166. CRvB 28 juli 1994, AB 1995, 133, m.nt. RMvM, JB 1994, 221, m.nt. ELB/ABJH.
167. Cbsf 23 mei 1996, JB 1996, 177, m.nt. red.
168. Zie 4.2.3.
•69. CBB 26 maart 1996, JB 1996, 135, rn.nL A.B.
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'Het publiekrechtclijk karakter van de betrokken rechtshandeling acht het College gegeven met dc aard
van de schade-oorzaak. Indien de oorzaak van de schade ligt in een publiekrechtelijke rechtshandeling,
het schadeveroorzakende besluit, wordt met een beslissing ter regeling van de gevolgen van die
rechtshandeling niet buiten de publiekrechtelijke rechtsbctrekking getreden waarbinnen de schade a

Ligt met andere woorden de schade-oorzaak in een publiekrechtelijke rechtshande-
ling, dan is de beslissing op een verzoek om schadevergoeding ook genomen bin-
nen de (door die rechtshandeling bestaande) publiekrechtelijke rechtsbetrekking en
is er sprake van een besluit. Anders dan de Afdeling bestuursrechtspraak leidt het
College de bevoegdheid tot het vergoeden van de schade niet af uit een algemeen
rechtsbeginsel. Mogelijk neemt het College een impliciete bevoegdheid aan.'"
Wei eist ook het College processuele connexiteit; het schadeveroorzakende besluit
en het besluit waarbij wordt beslist over de vergoeding van de schade moeten niet
slcchts op dön lijn worden geplaatst 'wat bet re ft hun karakterisering als besluit in
dc zin van de Awb doch tcvens wat bctreft dc openstaande rechtsgang'.

Mijns inziens hceft deze uitleg van het besluitbegrip ook gevolgen voor de
(gpecifieke) rechtsmacht van het College inzake terugvordering. ook al heeft het
College zieh daarover tot nu toe niet uitgelaten, althans voor zover ik kan nagaan
in de gepubliceerde jurisprudence. Deze terugvordenng zal nu aan de orde komen.

Zoals in 8.4.2 naar vorcn is gebracht, hebben de SER en de verschillende schap-
pen verordenende bevoegdheden. In de instellingswet of -AMvB is te vinden
welke onderwerpen door het schap bij verordening mögen worden geregeld.'"
Zo zijn er verordeningen, die restituties, subsidies, toeslagen of uitkeringen rege-
len.'" Ook kunnen op grond van verordeningen nadere besluiten worden geno-
men, waarin bijvoorbeeld het toekennen van toeslagen of subsidies wordt gere-
geld."* In deze gevallen bestaat uiteraard de mogelijkheid, dat ten onrechte geld
wordt betaald. In een aantal gevallen wordt in de verordening of het nadere
besluit gcregeld, dat dit ten onrechte uitbetaalde kan worden teruggevorderd. Ook
als dit niet het geval is, is terugvordenng mogelijk.

Een concreet voorbeeld uit de jurisprudence vormt het besluit P.Z. 1963,
Toeslag gecondenseerde melk met suiker van het Productschap voor Zuivel, dat de
regel bevatte, dat het productschap een toeslag verleende op condens met suiker
die werd uitgevoerd naar bepaalde landen. Een melkfabrikant kieeg toestemming

170. CBB 19 februari 1997, AB 1997, 144, null JHvdV, JB 1997, 92, m.nt HJS.
171. Zie 8.4.4 en meer in hel algemeen over impliciete bevoegdheden 9.3.2 en 9.3.3.
172. Maar ook op grond van andere wetten, zoals bijvoorbeeld in arbkel 14 Landbouwwet, I

sc happen verordenende bevoegdheden, Schippers (1959), biz. 333.
173. Een willekcung voorbeeld geeft Verordening Uitvoerresntutie mager melkpoeder verwtrkt in«e»o-

en chocoladeprodukten 1959.
174. Wederom willekeurig Besluit uttkermg fokooien Waddeneilanden 1959.



SUBSIDIES EN SOCIAAL-ECONOM1SCH RECHT 261

*n bepaalde hoeveelheid ingedikte melk met striker uit te voeren en ontving hier-
/oor een toeslag van bijna / 6.000. Later bleck dat de uitgevoerde melk niet vol-
leed aan de specifieke vereisten om in aanmerking te komen voor deze toeslag en
iet productschap vordcrde deze dan ook terug. De melkfabrikant stelde hiertegcn
xroep in bij het College. Het College oordeelde dat de melkfabnkant had kunnen
m moeten begrijpen dat de toeslag naar de strekking van het Besluit ten onrechte
vas verleend; de ten onrechte betaalde toeslag kon worden teruggevorderd.'"

In zijn noot onder deze uitspraak gaat Peters in op de terugvordering van ten
rarcchte uitbetaalde toeslagen. Hij steh dat het vaste jurisprudence is, dat het
erugvorderingsbesluit geen rechtshandeling naar burgerlijk recht was, maar een
xsluit, ongeacht de vorm waarin de eis tot terugvordering was gegoten. Het schap
vas tot terugvordering bevoegd, ook al bevatte de beschikking waarop de betaling
vas gegrond, daarover geen regeis; Peters steh dat men kan zcggen 'dat de
erugvordering van ten onrechte verleende toeslagen het noodzakelijk tegcnwicht
•ormt van de vcrplichtc toekenning der bijslagen en dat de rechtsgrond voor de
•rrplichting tot betaling van de hefling een terugvordcringsrecht in zieh bergt'.

Volgens Peters is het dus vaste jurisprudentie van het College, dat tcrugvor-
deringsbesluiten geen rechtshandelingen naar burgerlijk recht zijn, maar admini-
stratieve besluiten. Uitspraken hieromtrent, daterende van voor deze uitspraak, zijn
voor zover ik heb kunnen nagaan niet gepubliceerd. Desalniettemin mag worden
afgegaan op hetgeen Peters hierover schrijft; hij was namelijk in die periode
plaatsvervangend lid van het College en als zodanig, naar mag worden aangeno-
raen, goed op de hoogte van zijn uitspraken, ook van de ongepubliceerde.'"
Peters ziet, in navolging van het Europese Hof van Justitie,'" in de rechtsgrond
voor de verplichting tot betaling een impliciete bevoegdheid tot terugvordering
van de betaalde bedragen, als deze achteraf ten onrechte blijken te zijn gedaan.

Een terugvorderingsbesluit werd dus door het College niet gezien als een rechts-
handeling naar burgerlijk recht, althans indien het op grond van zijn algemene
rechtsmacht bevoegd was te oordelen over het geschil. Indien dit niet het geval
was, maar het College door een specifieke wet of regeling bevoegd werd ver-
klaard, dan was sprake van een besluit - en dus niet van een rechtshandeling naar
burgerlijk recht - als deze wet of regeling voor de terugvordering een regeling
bevatte. Ik zal hieronder eerst ingaan op een uitspraak van het College waarin het
oordeelde op gTond van zijn algemene bevoegdheid, daama zal (terugvorde-
nngs)jurisprudentie worden behandeld, waarbij het tot oordelen werd geroepen op

175. CBB 10 april 1964, SEW 1964, 211 (blz. 559-561), m.nt. J.P.
'76. Peters was eerst, vanaf de installatie van het CBB op 1 juli 1955 tot en met 1960, lid van dit

College. Vanaf 1961 tot in de jaren zevendg was hij plaatsvervangend lid. Het CBB had overi-
gens van 1955 tot 1965 slechls vier vaste leden, namelijk een voorzitter en drie leden, en een
griflier. Daarnaast had het pUatsvervangende leden. In het jaar 1964 bijvoorbeeld kende het
(naast de voorzitter, mr J. in 't Veld, de drie leden en de grifliCT) 14 plaatsvervangende leden.

'77. Hij verwijst naar HvJ EG 4 april 1960 (Mannesmann A.G. e.aTHoge Autoriteit EGKS, gevoegde
»ken 4 tot 13-59), Jurispr. 1960, blz. 245. Zie hierover Bollen (1999), blz. 52-53.
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grond van zijn specifieke rechtsmacht.
In 1976 stelde de regering in de Prijzenbeschikking consumptie-aardappelen

in verband met de sterk gestegen prijzen voor consumptieaardappelen een maxi-
mum consumptiepnjs vast voor bintjes. Tevens werden gelden ter beschikking ge-
steld voor een toeslagregeling ten behoeve van de groothandels. Deze toeslagrege-
ling werd uitgevoerd door het Produktschap voor Aardappelen, dat in een aantal
circulaires de voorwaarden had bekend gemaakt, waaraan moest zijn voldaan om
voor de toeslag in aanmerking te komen, en tevens dat de uitbetaling van de toe-
slagen zou geschieden onder voorbehoud van nadere controle. Deze toeslagrege-
ling was aan te merken als beleidsrcgel.'" De aan Loogman & Zonen betaalde
tocslagen werden later deels teruggevorderd, aangezien een aantal levehngen met
aan de voorwaarden had voldaan. Kennelijk bevatte noch de toeslagregeling, noch
de circulaires een terugvorderingsregeling. Het College overwoog dat er geen
algemeen verbindend voorschnft was aan te wijzen dat het productschap verbood
door hem betaalde bedragen terug te vorderen. Het vervolgde dat 'een lichaam als
verwecrder (...) in het algemeen bevoegd (was) door hem te veel uitgekeerde
gcldsbedragen terug te vorderen'; bovendien was uitdrukkelijk medegedeelddat de
uitbetaling geschiedde 'onder voorbehoud van nadere controle'. Vervolgens
constateerde het, dat niet was gesteld of gebleken dat het productschap van zijn
bevoegdheid kennelijk anders gebruik had gemaakt dan waartoe die bevoegdheid
was gegeven. Wei was het College van oordeel dat terugvordering van een deel
van dc bedragen in strijd was met 'het in het algemeen rechtsbewustzijn levende
beginsel van behoorlijk bestuur der rechtszekerheid, welk beginsel meebrengt, dat
dc administrate het door haar opgewekt vertrouwen honoreert'.'"

De overweging dat er geen algemeen verbindend voorschnft was aan te wij-
zen dat het productschap verbood door hem betaalde bedragen terug te vorderen,
wekt verbazing. Het College draaide de eis van een wettelijke bevoegdheidsgrond-
slag om, zo lijkt het. Er hoefde geen algemeen verbindend voorschrift te zijn dat
terugvordering toestond, maar er mocht geen algemeen verbindend voorschrift zijn
aan te wijzen dat terugvordering uitsloot. Op zichzelf is dit vreemd. Er zijn twee
mogclijke verklaringen.

Ten eerste is het mogelijk dat het College het algemeen rechtsbeginsel dat
hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd, toepast. Dit zou
feitelijk neerkomen op hetgeen de Centrale Raad van Beroep in ambtenarenzaken
expliciet deed; de Ambtenarenwet gaf geen terugvorderingsregeling, maar de
Centrale Raad greep terug op het genoemde algemeen rechtsbeginsel."" Moge-
lijk heeft het College in deze uitspraak impliciet dezelfde redenering gevolgd: er
is een algemeen, ook in het bestuursrecht geldend, rechtsbeginsel dat hetgeen
onverschuldigd wordt betaald, kan worden teruggevorderd. Dit is slechts anders
als de wetgever terugvordering heeft uitgesloten. Een twecde mogelijkheid is dit

178. Zie Van Kreveld in zijn noot in SEW 1978, biz. 694.
179. CBB 27 decetnber 1977, AB 1978, 334, SEW 1978. biz. 693-696, nvnt. JHvK.
180. Z»e 7.2.3.3.
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bet College een impliciete bevoegdheid tot temgvordehng aannam, zoals Peters
reeds ecrder had aangegeven: het feit dat slechts een toeslag mag worden tocge-
kend en uitbetaald als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, implicecrt dat deze
oeslag mag worden teruggevorderd als achtcraf blijkt dat niet aan die voorwaar-
den was voldaan.'" Vcrvolgens moet (in beide gevallen) worden bekeken of de
in beginsel bestaande terugvorderingsbevoegdheid ook in het concrete geval be-
staat, en wel door eerst te beoordelen of het bestuursorgaan bij het uitoefenen van
de bevoegdheid in strijd handelde met een (ander) algemeen rechtsbeginsel. Dat
itchtsbeginsel was dan het rechtszekerheidsbeginsel. Dit was in casu niet zo: in de
circulaire was uitdmkkelijk medegedeeld dat de betalingen onder voorbehoud van
nadere controle werden gedaan. Vervolgens werd bekeken of terugvordcring in
casu in stnjd was met een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Dat bleek zo
te zijn; er was sprake van strijd met het vertrouwensbeginsel, door het College het
icchtszekerheidsbeginsel genoemd, namelijk het beginsel dat het door de adnuni-
Äratic opgewekt vertrouwen door haar wordt gehonoreerd.

Dat het College zieh bevoegd achtte over dcze terugvordering tc oordelen,
zonder dat er een wettelijke grondslag was aan te wijzen, was niet verwonderlijk.
Het oordeelde namelijk op grond van zijn algemene rechtsmacht, het ging om een
besluit van een productschap. Het achtte zieh dus kennelijk bevoegd (en nam geen
rechtshandeling naar burgerlijk recht aan), aangezien de terugvordering plaatsvond
binnen het kader van de publiekrechtelijke taak van het productschap.

Een voorbeeld uit de jurisprudentie, waarin het College bevoegd was te
oordelen over een terugvorderingsbesluit op grond van zijn specifieke rechtsmacht,
geeft een uitspraak uit 1987. Pruve Produktiecentrum B.V. had steunbedragen
ontvangen op grond van de Beschikking steun boter met bijzonder gebruik of
bijzondere bestemming 1981.'" Hierbij had het zieh ertoe verbonden te voldoen
aan een aantal voorschriften. Artikel 12 lid 2 Beschikking bevatte de bepaling dat
de steun onder voorbehoud werd verleend en dat terugbetaling of verrekening zou
plaatsvinden indien later bleek, dat de steun ten onrechte of tot een te hoog bedrag
was verleend. Nadien bleek dat Pruve niet had voldaan aan de voorschriften en
het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau, dat met de uitvoering van de be-
schikking was belast, vorderde de verleende steunbedragen terug. Pruve ging tegen
dit besluit in beroep bij het College. Het bureau voerde aan dat Pruve niet-ontvan-
keiijk was, aangezien deze zieh door steunovereenkomsten had verbonden aan een
aantal voorschriften te voldoen. Het geschil vond dan ook zijn grondslag in de
omstandigheid, dat Pruve deze steunovereenkomsten niet was nagekomen. Het
besluit betrof dan ook de uitvoering van die overeenkomsten en was dus aan te
merken als een rechtshandeling naar burgerlijk recht; er stond dus geen beroep
open op het College. Het College volgde het bureau hierin niet. Het bureau was
unmers in artikel 2 lid 3 Beschikking aangewezen als het bevoegde orgaan voor
toekenning en uitkering van de steun. Dit was geschied onder meer ter uitvoering

'81. Ik Icom op de constructie van impliciete bevoegdheden tenig m 9.3.2 en 9 J J .
182. Stm. 1981, 168. . . . . . . . ... ;
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van artikel 32 Landbouwwet. Voorts wees het College op artikel 12 Beschikking.
Het kwam tot de conclusie, dat 'gelet op het samenspel van voornoemde voor-
schriften', zowel de terugvorderingsbeslissing als de daaraan voorafgaande toeken-
ningsbeslissingen geen rechtshandelingen naar burgerlijk recht waren; de beschik-
king bevatte de grondslag voor de terugvordering. Het feit, dat ter uirvoering van
de beschikking een overeenkomst was gesloten, deed niet ter zake.'"

Een ander geval betrof terugvordering van ten onrechte verleende steun op
grond van de Beschikking tijdelijke inkomenssteun in de akkerbouw.'" De
Maatschap Loots had een aanvraag ingediend om inkomenssteun op grond van die
beschikking. Namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Vissenj werd
steun toegekend. Loots ging in bezwaar tegen deze toekenning, die naar haar
mening te laag was. Vervolgens werd vastgesteld, dat Loots niet voor steun in
aanmerking kwam, aangezien zij niet voldeed aan de voorwaarden. De reeds be-
taalde steun werd vervolgens teruggevorderd. Artikel 9 lid 1 van de beschikking
bevatte de volgende bepaling:

'Onvcrminderd het in het Burgerlijk Wctbock bepaalde km uitgekeerde inkomenssteun geheel or tea

voor juist verklaarde gegevens blijkt te zijn verleend, vermeerderd met de wettelijke rente over de
periode vanaf het moment van uitbetaling tot aan het moment van terugbetaiing'.

In casu was er geen sprake van onjuiste gegevens; er was in eerste instantie op
grond van de juiste gegevens vanuit gegaan dat Loots voor steun in aanmerking
kwam, maar dit bleek een vergissing. Loots ging in beroep tegen de beslissing op
bezwaar. Zij stelde dat artikel 9 van de beschikking in de weg stond aan terugvor-
dering. Volgens de minister was dit niet zo, aangezien onverschuldigd was betaald
en artikel 9 expliciet bepaalde dat de bepalingen van het BW onverminderd van
toepassing waren. Bovendien was artikel 9 niet van toepassing, nu de bedoeling
van dat artikel was de omvang van het terug te vorderen bedrag vast te stellen
indien onjuiste gegevens waren versrrekt. Daarvan was geen sprake.

Het College stelde eerst vast dat niet werd betwist - en dat dus vaststond - dit
Loots niet in aanmerking kwam voor steun en dat dus bij het oorspronkelijke
besluit ten onrechte steun was verleend. In zoverre was de beslissing op bezwaar
dus niet in strijd met het recht. (Mede) op grond van het feit, dat de oorspronke-
lijke beslissing was gebaseerd op juiste gegevens, oordeelde het College echter dat
de oorspronkelijke (foutieve) beslissing uitsluitend het gevolg was van een fout
van het bestuursorgaan, die niet was te wijten aan enige nalatigheid van Loots. De
gevolgen van die fout dienden voor rekening van het bestuur te komen. Loots had
namelijk tot het tijdstip van het bestreden besluit het gerechtvaardigd vertrouwea
mögen hebben, dat het primaire besluit terecht was genomen, en dit vertrouwe«
had mocten worden gerespecteerd. Nu dit niet was gebeurd, diende de bestreden

183. CBB 2 September 1987, AB 1988, 426, nuit JHvIC, UCB 1988, 48, m.nolen KM en BO.
184. Stcrt 1990, 147.
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op het bezwaar te worden vemietigd.'"
De minister betoogde dat de terugvordering was gebasccrd op (de regeling in)

let BW. Mijns inziens stelde hij hiermee dat er sprake was van een recht shan-
«eling naar burgerlijk recht. Het College gaat hier met expliciet op in, maar
•npliciet werd dit verweer verworpcn. Had het de zienswijze van de minister
evolgd, dan had het zieh immers onbevoegd moeten verklaren. Dit deed het niet.

Overigens mag worden aangenomen, dat het College, als het op grand van
ijn specifieke bevoegdheid wordt geroepen te oordelen over een terugvordenngs-
leslissing, momenteel niet meer zal aannemen dat sprake is van een rechtshandc-
iig naar burgerlijk recht, ook niet als de bctTokken regeling zwijgt over de
nogelijkheid van terugvordering. Met betrekking tot zuivere schadebesluiten heeft
iet College immers overwogen, dat indien de schade-oorzaak ligt in ecn publiek-
echtelijke rechtshandeling - er is dan sprake van een publiekrechtelijke rechtsbe-
rekking -, de beslissing op een verzoek om schadevergoeding ook binnen die
ubliekrechtelijke rechtsbetreklung ligt en er dus sprake is van een besluit in de
in van artikel 1:3. Verder eist het College processuele connexiteit: het schade-
croorzakend besluit en het schadebesluit worden niet allcen op een hjn geplaatst

wat betreft hun karaktensenng als besluit, maar ook wat betreft de openstaande
rechtsgang, aldus het College."* Dezelfde redenering kan worden gevolgd met
betrekking tot terugvordering. Door het samenspei van het toekennings- en (even-
tueel) het intrekkingsbesluit wordt een publiekrechtelijke rechtsbetrekking gecre-
eerd; de beslissing om tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde over te
gaan ligt dan ook binnen die publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Is vervolgens
voldaan aan het processuele connexiteitsvereiste - en dit zal vrijwel altijd het
geval zijn; het toekenningsbesluit en/of het intrekkingsbesluit zullen vrijwel altijd
appellabele besluiten zijn -, dan ligt het voor de hand dat het College het terug-
vorderingsbesluit zal kwalificeren als besluit in de zin van artikel 1:3 Awb,
waarover het bevoegd is te oordelen. .-.:';* > • . ,

recA/er

De laatste te behandelen vraag is in hoeverre de burgerlijke rechter bevoegd was,
of beten zieh bevoegd achtte, in sociaal-economische geschillert, en dan meer in
het bijzonder met betrekking tot terugvordering van verleende toeslagen of steun.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was niet bevoegd als sprake
was van een (besluit tot het verrichten van een) rechtshandeling naar burgerlijk
recht, zie 8.4.3. In dat geval was de burgerlijke rechter bevoegd. Wanncer het
College bevoegd was te oordelen op grond van de Wet arbo, als het oordeeldc op
grond van zijn algemene rechtsmacht, interpreteerde het het begrip 'rechtshande-
ling naar burgerlijk recht' eng; zolang het openbaar lichaam handelde binnen het
kader van de uitoefening van haar publiekrechtelijke taak was niet snel sprake van

'85. CBB 19 mei 1994, AB 1994, 642, mnt JHvdV.
'»6. Zie CBB 19 februari 1997, AB 1997, 144, m.nt JHvdV, JB 1997, 92, nuit HJS. Zie ook 8.4.3.
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een dergelijke rechtshandeling en was dus het College bevoegd.
Desalniettemin heeft het College, oordelend op grand van zijn algemene

rechtsmacht, uitspraken gewezen, waarin het zichzelf onbevoegd achtte omdat
sprake was van een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Een voorbeeld geeft de
volgende casus. Een aantal aardappelexporteurs, waaronder Van L., was in finan-
ciöle mocilijkheden gekomen door overheidsmaatregelen met betrekking tot de
export naar Engeland. Om deze reden had het Produktschap voor Aardappelen aan
hen een lening verstrekt, waarbij de overeenkomst van geldlening regels bevatte
met betrekking tot terugbetaling en rente. Van L. kon echter niet aan zijn ver-
plichtingen voldocn, waarna het Produktschap beslag legde op goederen van hem
en hem dagvaardde voor de rechtbank. Partijen traden vervolgens in onderhande-
ling om tot een minnehjkc schikking te komen. Een voorstel van Van L. werd bij
brief (van de raadsman van het schap) afgewezen door het Produktschap. Van L.
stelde tegen dit bcsluit beroep in bij het College. Het College overwoog dat 'wat
er ook zij van de aard van het besluit om tot het verstrekken van geldleningen (...)
over te gaan en zelfs nog wat er ook zij van het besluit om tot terugvordering
door middel van een burgerrechtelijk geding met de daaraan verbonden tenuit-
voerlegging over te gaan', het besluit om niet in te gaan op een schikkingsvoorstel
een 'besluit naar burgerlijk recht' was, en dus was het College niet bevoegd.'"

Annotator A. Mulder was van mening dat, nu pas beroep was ingesteld nadat
het Produktschap een civielrechtelijke actie was begonnen en Van L. vervolgens
een schikkingsaanbod had gedaan, het College in dat stadium de weigering om op
dat aanbod in te gaan terecht had beschouwd als een besluit tot het verrichten van
een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Dit zou waarschijnlijk anders zijn
geweest, indien het beroep zieh had gericht tegen het besluit tot het opzeggen van
de lening, aldus Mulder; het opzeggen van een lening, welke in wezen een uit-
vloeisel was van een subsidiepolitiek, kon ook worden beschouwd als een daad
van beleidsvocring in het kader van de subsidiepolitiek en dus niet (zonder meer)
als een rechtshandeling naar burgerlijk recht.

Het is duidelijk, dat in voornoemd geval de competentie van de burgerlijke rechter
geen probleem zal opleveren. De vraag is, of de burgerlijke rechter altijd bevoegd
was op het terrein van de sociaal-economische wetgeving, ook in gevallen waarin
naar het oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven geen sprake
was van een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Deze vraag is reeds in 4.3.2
aan de orde geweest. De Hoge Raad heeft nooit een uitspraak gedaan met betrek-
king tot de vraag naar zijn bevoegdheid in de gevallen waarin het College
bevoegd was. Desalniettemin mag (althans tot 1992) worden aangenomen dat de
burgerlijke rechter zieh onbevoegd zou achten te oordelen over besluiten of
handelingen verricht door een openbaar lichaam ter vervulling van zijn publiek-
rechtelijke taak."* De bevoegdheid van het College, oordelend op grond van

187. CBB 14 tpril 1961. SEW 1961. 144 (biz. 164-167). m.nl AM.
188. Zo ook Wierem« (1958), biz 105 en Van Angeren (1968), biz. 25.
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ajn algcmene rechtsmacht, was cxclusicf; evcnals in dc Ambtcnarenwct 1929 (en
it het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941) was hct College immers 'bij
intsluiting' bevoegd over genoemde besluiten en handelingcn tc oordelen.'** De
cobevoegdheid van de burgerlijkc rechter kan mijns inziens mede worden afgeleid
ut het in 4.3.2 besproken arrest van de Hoge Raad van 24 maart 1950.'*" Daar-
ii overwoog de Hoge Raad dat de burgerlijke rechter niet bevoegd was te oorde-
Icn als een geschil op grand van artikel 13 Organisatiebesluit Voedselvoorziening
1941'" onder de competentie van het Scheidsgcrecht voor de Voedselvoorzie-
ung viel. Dcze laatste was in dat geval exclusief bevoegd. Het Organisatiebesluit
Voedselvoorziening 1941 is vervolgens 'opgegaan' in de Wet op dc Bedrijfsorga-
msatie en vanaf 1 juli 1955 nam het College van Beroep voor het bedrijfsleven de
«erkzaamheden over van het Scheidsgerecht voor de Voedselvoorziening.

Bij het voorgaande moet naar mijn mening wel de kanttekening worden
geplaatst dat deze exclusieve bevoegdheid van het College alleen gold indien het
tot oordelen werd geroepen op grand van zijn algemene bevoegdheid, zoab
neergelegd in artikel 4 lid 2 Wet arbo. Dit artikel gaf ook aanlciding tot deze
conclusie; het College was immers 'bij uitsluiting' bevoegd. Zoals gezegd werden
deze woorden ook gehanteerd in artikel 3 Ambtenarenwet 1929. Daar werden zij
zo uitgelegd dat de Centrale Raad van Beroep hierdoor exclusief bevoegd
werd.'" Wat de specifieke rechtsmacht van het College betraf, is het zeer de
vraag of ook daar exclusieve rechtsmacht mocht worden aangenomen. Veelal werd
immers het College in die wetten niet 'bij uitsluiting' bevoegd verklaard."*
Jurisprudentie hierover is echter - voor zover ik kan nagaan - niet voorhanden.

Overigens mag worden aangenomen, dat na het in 7.2.4.3 besproken Chan-
goe-arrest de civiele rechter zieh niet meer onbevoegd zal verklaren, maar tot de
conclusie zal komen, dat eiser niet ontvankelijk is. Dit geldt te meer, daar het
Europese Hof voor de rechten van de mens in de zaak Van de Hurk tegen Neder-
land oordeelde 'that the applicant's civil rights and obligations were not 'determi-
ned' by a 'tribunal"; er was sprake van schending van artikel 6 lid 1 EVRM."*

189. Vgl. 4.3.2. Daar heb ik ook gewezen op het feit dat aan de woorden 'bij uitsluiting' in de Aw
1929 een andere betekenis moet worden toegekend dan aan diezelfde woorden in artikel 165 Gw
1815 en artikel 2 R.O.

190. HR 24 maart 1950, NJ 1950, 662. Zo ook Wiersma (1958), biz. 105 en Van Angeren (1968),
biz. 25.

191 Artikel 13 lid 1 luidde voor zover van belang: 'Geschillen tusschen een organisatie en een of
meer ondememers (...), worden bij uitsluiting in ecrste instantie besiist door een scheidsgerecht,
ingesteld bij den raad, waartoe de betrokken organisatie en de ondememer behooren. Van de
uitspraak van een scheidsgerecht Staat binnen een maand na den dag, waarop de uitspraak
gewezen is, beroep open op den Secretaris-Generaal. Deze besiist niet dan nadat een commissie
van advies, waarvan de samenstelling en werkwijze door hem worden geregeld, is gehoord'.

192. Zie 4.3.2. Ook de Hoge Raad legde deze woorden zo uit, zie HR 13 november 1941, NJ 1942,
172, AB 1942, 485 (Ambtenarenwetarrest).

" 3 . Het feit dat de burgerlijke rechter zieh bevoegd kern verklären, wilde echter niet zeggen dat eiser
ook in zijn vordering kon worden ontvangen, zie 4 .33 .

1W. EHRM 19 apri! 1994, NJ 1995, 462, mnt. EAA.
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De reden hiervoor was dat de Wet arbo de bepaling bevatte, dat de Kroon onder
omstandigheden kon besluiten dat de uitspraak van het College geen (volledig)
gevolg zal hebben."' Hierdoor werd de procedure voor het College door het
Hof niet gezien als een behandeling door een onafhankelijke rechter. De Hoge
Raad achtte de rechtsgang naar het College in 1998 dan ook geen volwaardige
rechtsgang, althans niet tot 1 januari 1994, de darum waarop de Wbbo in werking
trad.''* In de Wbbo is deze bepaling niet teruggekeerd.

Op grond van het voorgaande en op grand van recente jurisprudence van het
College kan worden gesteld, dat waarschijnlijk de rol van de burgerlijke rechter is
uitgespeeld bij terugvordering. Als immers het College wordt geroepen te oorde-
lcn op grond van zijn algemene bevoegdheid, dan zal geen sprake zijn van een
rechtshandeling naar burgerlijk recht, indien de terugvordering door het bestuurs-
orgaan geschiedt binnen het kader van de uitoefening of uitvoering van zijn
publickrechtelijke taak. Als sprake is van rechtsmacht van het College op grond
van een bijzondere wet, dus als sprake is van specifieke rechtsmacht van bet
College, dan zal deze wet vaak een (meer of minder) expliciete terugvorderingsbe-
paling bevatten. In dat geval speelt de burgerlijke rechter geen rol; er is wederom
geen sprake van een rechtshandeling naar burgerlijk recht.

Als de betrokken wettelijke regeling daarentegen geen terugvorderingsbepa-
ling bevat, dan kon tot voor kort worden aangenomen dat sprake was van een
rechtshandeling naar burgerlijk recht, zodat niet het College bevoegd was, maar de
burgerlijke rechter. Tegenwoordig zal dit zieh naar mijn mening niet meer voor-
doen. Ik kom tot die conclusie op grond van de jongste jurisprudentie van het
College met betrekking tot het zuiver schadebesluit. Ik heb deze jurisprudentie
behandeld in 8.4.3. In 8.4.4 heb ik aangegeven, dat de redenering van het College
met betrekking tot het schadebesluit ook kan worden gehanteerd met betrekking
tot terugvorderingsbeslissingen. Het ligt voor de hand, dat het College dit ook zal
doen, zodat ervan mag worden uitgegaan dat in de toekomst terugvorderingsbe-
sluiten, genomen binnen een publiekrechtelijke rechtsbetrekking,''" besluiten zijn
in de zin van artikel 1:3 Awb, waarover het College bevoegd is te oordelen, als is
voldaan aan het processuele connexiteitsvereiste. Dit laatste zal vrijwel altijd het
geval zijn. Er zal dus geen sprake meer zijn van een rechtshandeling naar burger-
lijk recht, zodat de burgerlijke rechter eiser niet meer zal ontvangen."*

195. Artikel 74 Wet wbo.
1% HR 23 januari 1998, NJ 1998. 525, m.nt. MS, JB 1998, 71, m.nt. EvdL.
197. Ik zal in 11.3 uitwerken wanneer daarvan sprake is. In ieder geval is dit zo, als het bestuursor-

gaan een toekennmgsbesluit heeft genomen.
198. De uitzondenng, die de Hoge Raad heeft gemaakt in net arrest Groningen-Raatgcver met betrek-

king tot schadebesluiten. waarbij hij heeft beslist, dat de betrokkene de keuze heeft tussen *
rechtsgang naar de bestuursrechter of naar de burgerlijke rechter, zie hierover 9.6.1, zal hij na"

•SSR- mijn mening niet kunnen maken met betrekking tot terugvorderingsbesluiten. De belangrijk*
i; reden voor het maken van die uitzondenng was immers dat ook de wetgever in amkcl 8:73 A«*

* de burger uitdrukkclyk een keuzemogelykheid had gelaten. Met betrekking tot d«!
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Ab de wijziging van artikel 4:57 Awb, zoals voorgcstcld in het voorontwerp van
de vierdc tranche,'** wordt ingevoerd, dan staat in ieder gcval wat betreft subsi-
dies in dc zin van dc subsidictitel uit de Awb vast, dat er een wettelijke, publiek-
rechtelijke grondslag is voor de temgvordehng. In dat geval staat buiten kijf, dat
sprake is van een (appellabel) besluit. Nu het bij de tenigvordering van betalingen,
die hier aan de orde zijn, vrijwel altijd zal gaan om tenigvordering van onver-
schuldigd betaalde subsidies in de zin van de subsidietitel, is hiermee de bevoegd-
beid van het College sowieso gegeven, althans wanneer het College uitcraard in
de betrokken wettelijke regeling is aangewezen als de bevoegde rechter.

8.5 Conclusie , .

In dit hoofdstuk heb ik de subsidies en gelijksoortige ovcrhcidsbijdragcn bekeken.
De heb hierbij een onderscheid gemaakt tussen de studiefinanciering, het sociaal-
economisch recht en de overige, 'algemene' subsidies. Dit onderscheid werd inge-
geven door het feit dat op die drie terreinen verschillende bestuursrechters actief
waren dan wel zijn, namelijk het (voormalig) College van beroep studiefinancie-
ring, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling (bestuurs)-
rechtspraak van de Raad van State. Dit heeft geleid tot een aantal verschillen in dc
jurisprudentie, ook met betrekking tot tenigvordering.

Waar het die tenigvordering van 'algemene subsidies' betreft was de situatie
zo, dat de Afdeling rechtspraak de beslissingen met betrekking tot tenigvordering
slechts als (appellabele) beschikkingen zag, wanneer daarvoor een uitdrukkelijke
wettelijke grondslag was aan te wijzen. Was dat niet het geval, dan werden deze
beslissingen gezien als rechtshandelingen naar burgerlijk recht, waarover de
burgerlijke rechter bevoegd was te oordelen. Ook de Afdeling bestuursrechtspraak
volgde in eerste instantie deze lijn. Inmiddels is in het voorontwerp voor de vierde
tranche van de Awb een ontwerpartikel opgenomen, dat de wettelijke grondslag
voor het terugvorderingsbesluit moet vormen.

In 1996 is de Afdeling bestuursrechtspraak echter uitdrukkelijk omgegaan. In
de uitspraak Nanne besliste zij dat terugvorderingsbeslissingen wel besluiten in de
zin van artikel 1:3 Awb waren. Het algemeen rechtsbeginsel dat hij die onver-
schuldigd heeft betaald dit kan terugvorderen, vormt de grondslag voor de
terugvorderingsbevoegdheid. Dit beginsel is bestuursrechtelijk van aard als zijn
werking zieh doet gevoelen in een door het besruursrecht beheerste verhouding.
De terugvorderingsbeslissing is in dat geval gericht op een publiekrechtelijk
rechtsgevolg en dus een publiekrechtelijke rechtshandeling. Dit betekent dat
sprake is van een besluit. Vervolgens eist de Afdeling wel nog processuele
connexiteit, maar daaraan zal vrijwel altijd zijn voldaan bij terugvordering. In dat
geval is de bestuursrechter, dus in casu in hoogste instantie de Afdeling, bevoegd

geeft de Awb een dergelijke keuzemogelijkheid nergens.
Zie 8.2.6.
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over het terugvorderingsbesluit te oordelen. De consequentie hiervan is, dat als de
burgerlijkc rechter deze jurisprudentie aanvaardt (en ik zie geen reden waarom hij
dit niet zal doen), deze in de toekomst niet meer zal oordelen over terugvorde-
nngsbcsluiten; hij zal eiser nict-ontvankelijk dienen te verklaren in zijn vordenng.

Ook op het terrein van de studiefinanciering kom ik tot dezelfde conclusie.
De WSF bevatte geen (uitputtende) regeling met betrekking tot de terugvordering.
Desondanks was terugvordering mogelijk en werd de terugvorderingsbeslissing
gezien als een besluit door het College van beroep studiefinanciering. Het College
hanteerde hierbij sinds 1997 dezelfde constructie als de Afdeling bestuursrecht-
spraak, inclusief het processuele connexiteitsvereiste. Onder de WSF 2000 vond
geen wijziging plaats in de herzienings-, terugvorderings- en invorderingsbepalin-
gen. Ook nu was terugvordering niet (uitputtend) geregeld. Kort na het in werking
treden van dcze wet werd het College van beroep studiefinanciering opgehevea
Nu dient na de bezwaarschriftprocedure beroep te worden ingesteld bij de
bestuurskamers van de rcchtbanken met hoger beroep bij de Centrale Raad van
Beroep. Waarschijnlijk zal de Raad ook bij studiefinanciering terugvordenngs-
beslissingen zien als besluiten in de zin van de Awb. Enige mimte voor de
burgerlijkc rechter lijkt dan niet meer te bestaan bij terugvordering.

Op het terrein van het sociaal-economische recht is het College van Beroep
voor het bedrijfsleven de bevoegde administratieve rechter. Wat betreft de
rechtsmacht van dit College moet een onderscheid worden gemaakt hissen diens
algemene rechtsmacht op grond van artikel 4 Wet arbo en diens specifieke
rechtsmacht op grond van bijzondere wetten. In beide gevallen vielen rechtshande-
lingen naar burgerlijk recht buiten de bevoegdheidssfeer van het College, maar de
uitlcg van dit begrip was een andere. Het College interpreteerde het begrip
rechtshandeling naar burgerlijk recht namelijk eng indien het oordeelde op grond
van zijn algemene rechtsmacht; handelde het bestuursorgaan binnen het kader van
de uitoefening van zijn publiekrechtelijke taak, dan was niet snel sprake van een
rechtshandeling naar burgerlijk recht. Was sprake van specifieke rechtsmacht van
het College, dan eiste het een uitdrukkelijke (publiekrechtelijke) grondslag voor
het bestuursoptreden. Was deze er niet, dan was sprake van een rechtshandeling
naar burgerlijk recht. Dit gold ook bij terugvordering. Het is echter waarschijnlijk,
dat het College momenteel bij terugvordering ook een besluit zal aannemen indien
het geroepen wordt te oordelen op grond van zijn specifieke rechtsmacht, aange-
zien het dit ook heeft gedaan met betrekking tot zuivere schadebesluiten. Naar
mijn mening zal dit laatste er ook toe moeten leiden dat de rol van de burgerlijke
rechter bij terugvordering is uitgespeeld. Ik verwacht immers dat terugvorderings-
beslissingen door het College over de gehele linic zullen worden aangemerkt als
besluiten in de zin van de Awb, zodat het bevoegd is hierover te oordelen.

Samengevat kan worden gesteld, dat in het verleden het feit dat op het terrein
van subsidies verschillende bestuursrechters competent waren, ertoe heeft geleid.
dat er aanzienlijke verschülen bestonden op de onderscheiden terreinen met
betrekking tot de vraag of een terugvorderingsbeslissing een beschikking was dan
wel een rechtshandeling naar burgerlijk recht, waarover de burgerlijke rechter
bevoegd was te oordelen. Nu echter het College van beroep studiefinanciering *
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opgeheven en zowel de Afdeling bcstuursrcchtspraak, de Centrale Raad van
Beroep als het College van Beroep voor het bedrijfsleven de terugvorderingsbe-
sbssing (wat dc Centrale Raad en het College betreft: waarschijnlijk) zien als een
(veelal appellabel) besluit, lijken dczc vcrschillen te zijn wcggenomen.
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HOOFDSTUK 9

DE 'ALGEMENE-RECHTSBEGINSELENJURISPRUDENTIE':
TERUGVORDERING EN LEGALITEIT

9.1 Inleiding .

In het voorafgaande is de jongste jurisprudentie van de bestuursrechters met be-
trekking tot onder meer het zuiver schadebesluit en het terugvordcnngsbesluit
bebandeld. Deze behandcling is tot nu toe (voomamelijk) beschrijvcnd van aard
geweest. Aan de hand van deze jurisprudentie kan ook een aantal pnncipitflc
bestuursrechtelijke punten aan de orde worden gesteld. Zo is er de kritiek dat
rechtsbeginselen, anders dan de Afdeling bestuursrechtspraak aannam, geen
bevoegdheden kunnen scheppen; het legaliteitsbeginsel zou zieh hiertegen verzet-
ten. Verder zou de jurisprudentie in stnjd zijn met (de rechtsmachtverdeling zoals
oeergelegd in) art ike 1 112 Grondwet. Behandeling van deze twee kwesties is van
belang voor de beantwoording van de in 1.2 weergegeven probleemstelling van dit
onderzoek. Aan de hand van de reikwijdte van het legaliteitsbeginsel moet immers
worden bekeken of terugvordering een wettelijke grondslag behoeft, hoe ruim die
grondslag mag zijn en of er eventueel plaats is voor privaatrecht. De rechtsmacht-
verdeling is van belang voor het antwoord op de vraag welke rechter de terugvor-
dering moet beoordelen: de burgerlijke of de bestuursrechter. Ik werk deze twee
punten uit de bestuursrechtelijke jurisprudentie uit in dit hoofdstuk; in de volgen-
de hoofdstukken zal ik op de bevindingen uit dit hoofdstuk voortbouwen. Om
deze reden is dit hoofdstuk dan ook een overgang tussen de delen I en II en deel
III van het onderzoek.

Gelet op het onderwerp van dit onderzoek zal ik mij bij de behandeling van
deze punten concentreren op de terugvorderingsjurisprudentie. De constructie door
de rechter van deze beslissingen als zijnde ftes/M/rew is dezelfde als bij schadebe-
sluiten. Op sommige punten zal ik dan ook de jurisprudentie inzake het schadebe-
sluit bij deze behandeling betrekken, met name als in die uitspraken zaken aan de
orde zijn geweest die ook voor de terugvordering van belang (kunnen) zijn.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In 9.2 zal eerst kort de redenering
van de Afdeling bestuursrechtspraak worden uiteengezet. De vraag hoe deze
rechtspraak zieh verhoudt tot het legaliteitsbeginsel wordt behandeld in 9.3.
Vervolgens zal in 9.4 op de constitutionele aspecten van deze jurisprudentie
worden ingegaan, waama in 9.5 het door de bestuursrechter gestelde (processuele)
connexiteitsvereiste aan de orde komt. Ten slotte zullen in 9.6 de readies op deze
jurisprudentiele rechtsmachtuitbreiding van de bestuursrechter worden behandeld,
waaronder die van de Hoge Raad in het arrest Groningen-Raatgever.'

' HR 17 december 1999, NJ 2000, 87, m.nt ARB onder 88, AB 2000, 89, m.nt. PvB, JB 2000, 4,
rn.nL F.A.M. S.
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9.2 Het terugvorderingsbesluit , v .- , ;

In 1996 werd de Afdcling bestuursrechtspraak in het geschil tussen Nanne en de
staatssecrctaris van VROM geconfronteerd met de vraag of een terugvorderingsbe-
sluit, waarvoor gecn expliciete wettelijke grondslag was aan te wijzen, een besluit
in de zin van artikel 1:3 Awb was. De Afdeling beanrwoordde deze vraag posi-
ticf.' De kemoverwegingen van de Afdeling waren de volgende: . s <> ni i,

'De Afdeling ziet zieh (...) geplaaut voor de vraag naar het rechtskarakter en de beroepbaarheid bij de
bettuunrechter van besluiten van bestuursorganen tot terugvordering van eerder door hen in het kadcr
van de uitoefening van hun bestuursrechtclijkc taken en bevoegdheden gedane toekenningen.
De Afdcling oordeelt dienaangaande thans, anders dan zij in het verleden heeft gedaan, dat terugvorde-
ringsbesluitcn van bestuursorganen als in de vorige alinea otnschreven, ook indien deze niet op
uitdrukkelijk daartoe strekkende wettelijke bevoegdheden zijn gebaseerd, zijn gericht op rechtsgevolg.
Dit rechugevolg wordt ontleend aan het algemene, ook in het bestuursrecht geldende, rechtsbeginsd
volgens hetwelk hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden tcruggevorderd.
Dit rcchtsbcginsel is van bestuursrechtelijke aard, wanneer zijn werking zieh doet gevoelen in door het
bestuursrechl beheerste verhoudingen Voor bestuursorganen schept het dan een bevoegdheid omtrenl
de aanwending waarvan per geval beslist moet worden met inachtneming van de algemene bestuunv-
rechtelijke normen die de aanwending van discretionaire bevoegdheden beheersen. Zo een beslissing,
die strekt tot voldoening aan de bestuursrechtelijke voorwaarden voor een rechtmatige terugvordering,
opdat naar het bestuursrecht een betalingsverptichting ontstaat, is gericht op publiekrechtelijk
rechtsgevolg.
Aan de art. 8:1 eerste lid en derde lid aan he f en onder a, 8:3 en 8:6 Awb ligt blijkens de wetsgeschie-
denis een streven van de wetgever ten grondslag naar een in de rechtspraktijk goed hanteerbait
albakening van bevoegdheden tot beoordeling van besluiten tussen de algemene bestuursrechter, de
bijzondere bestuursrechters en de burgerlijkc rechter. Blijkens met name de tekst en de geschieden«
van art. 8:3 Awb beoogde de wetgever in hel bijzonder zoveel mogelijk te voorkomen dat binnen een
samenhangendc reeks van uit elkaar voortvloeiende bestuursbeslissingen een cesuur zou moeten
worden aangebracht wat betreft de rechter die bevoegd is tot toetsing van de onderscheiden beslissin-
gen.
Naar het oordeel van de Afdeling past het in dit door de wetgever gekozen stelsel de algemene dm
wel de bijzondere bestuursrechter slechts bevoegd te achten tot kennisneming van beroepen tegen
terugvorderingsbesluiten, indien dergelijke besluiten voortvloeien uit een besluit inzake een bestuurs-
rechtelijke toekenning ter zake waarvan die rechter bevoegd is'.

9.3 Het legaliteltsbeginsel

9.J.7

Op deze jurisprudentie werd fundamentele kritiek gegeven: rechtsbeginselen
kunnen geen bevoegdheden scheppen. Kortmann is kort en krachtig: rechtsbegin-
selen kunnen wel verplichtingen creCren, maar geen bevoegdheden scheppen.
Volgens hem 'is de beer los' als rechtsbeginselen bevoegdheidscheppend zouden

2. ABRvS 21 Oktober 1996, AB 1997, 496, nu«. NV, JB 1996, 232, rant HIS (Nanne). Zie ook
5.3.3 en 8.2.6.
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(hinnen) zijn.' Hetzelfde geldt overigens met betrekkmg tot publickrechteltjke
taken. Zijn kritiek is vooral rechtsstatelijk van aard: als rcchtsbeginsclen cn
publickrcchtclijke taken bevoegdheden kunnen scheppen, is de totalitäre Staat
dichtbij en dus is het 'uit rechtsstatelijk oogpunt van groot belang overheidsbe-
voegdheden in de tang te houden'/ Dit geschiedt onder meer door nauwkeuhge
attribute en delegatie van bevoegdheden. Kortmann koppelt dit (mede) aan het
legahteitsbeginsel.' Met dit alles verhoudt zieh niet dat het ongeschreven recht als
bevoegdheidsgrondslag kan dienen. ,- ,-

Ook Damen wijst de door de Afdeling gehanteerde constructie af: > J a'

'Etn o/igwc/wven a/gemt-en recAufreguoW kan dus volgens de Afdeling cen rfiic/ie/io/ia/rf
recAw/j/fc 6fvoegirt«</ scheppen Daarmee raken we toch wel ver weg van het legalileittbeginsel, (...)
Wiaran zou voor de lerugvordenngsbevoegdheid geen wcttelijkc grondsUg nodig zyn (...)*.*

Hiermee geeft hij de kern van het probleem en de in deze paragraaf tc behandelen
viug weer: hoe verhoudt deze juhsprudentic zieh met het iegaliteitsbeginscl? In
9.3.2 zal ik ingaan op de vcrschülende opvattingen met betrekking tot (de
reikwijdte van) het legaliteitsbeginsel, waarbij ook de vraag aan de orde komt in
hoeverre rechtsbeginselen bevoegdheden kunnen scheppen, in 9.3.3 behandel ik de
vraag in hoeverre terugvorderingsbesluiten een wettelijke grondslag behoeven in
de verschillende opvattingen met betrekking tot het legaliteitsvereiste.

9J.2 Lefa/iteiY; tag/nse/ o / vereiste?

Volgens het legaliteitsbeginsel of het beginsel van wetmatigheid van bestuur moet
het overheidsoptreden te zijn terug te voeren op wettelijke bevoegdheden. Er is
sprake van een ongeschreven beginsel: het legaliteitsbeginsel is als zodanig niet
neergelegd in de Nederlandse (Grond)wet. Op een aantal terreinen is het overigens
wel gecodificeerd. Zo bepaalt bijvoorbeeld artikel 104 Gw dat 'belastingen van
het Rijk worden geheven uit kracht van een wet' en dat 'andere heffingen van het
Rijk (...) bij de wet (worden) geregeld'. Het beginsel is een belangrijk uitvloeisel
van de rechtsstaatgedachte: ook de Staat is aan het recht onderworpen. De nineties
die het legaliteitsbeginsel daarin heeft, zijn het bevorderen en zelfs verzekeren van
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Beoogd wordt willekeur van de zijde van het
bestuur te voorkomen en zodoende de burger te beschermen tegen ongebreideld en
ongecontroleerd overheidshandelen. Het heeft dus tevens een funetie in het
waarborgen van de autonomie en vrijheid van de burger.' Daamaast heeft het een

Kortmann (1997-1), blz. 1327. Kortmann uitte deze kritiek naar aanleiding van de jurisprudentie
met betrekking tot het zuiver schadebesluit; aangenomen mag worden dat zij ook de 'terugvor-
deringsjurisprudentie' betreft.
Kortmann (1997-1), blz. 1327 en Kortmann (1997-II), blz. 1599.
Kortmann (2001), blz. 315-316.
Damen (1999-11), blz. 57. Cursiveringen in oorspronkelijke tekst
Zie hierover Ter Spill/Tak (1981), blz. 45-55 en De Haan (1998-III), blz. 5-6.
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fiinctie binnen hct democratische staatsbestel: het dient ter bevordering van dc
democratische legitimatie van overheidsoptreden. In deze fiinctie is het mede een
uitvloeisel van de scheiding der machten.'

Het is de vraag wat precies de reikwijdte van het beginsel is. Moet elk over-
heidsoptreden zijn terug te voeren op een wettelijke bevoegdheid of hoeft dit
slechts bij bepaald oprreden, bijvoorbeeld wanneer de vrijheid of eigendom van
burgers in het geding is, zoals de klassieke uitleg luidde?' Verder kan men
verschillend denken over het antwoord op de viaag hoe specifiek de bevoegd-
heidstoedeling moet zijn. Moet het overheidsoptreden direct zijn terug te voeren
op een wettelijk gegeven bevoegdheid, of is het voldocnde dat in een (andere)
wettelijke bevoegdheid een positieve indicatie is te vinden voor de bevoegdheid
tot het optreden?

Vooral de eerste vraag is hier van belang: wanneer eist het legaliteitsbeginsel
een wettelijke grondslag, oftewcl: wanneer is sprake van een legaliteitse«? In de
literatuur wordt deze vraag verschillend beantwoord. Damen onderscheidt drie
opvattingen, namelijk de opvatting dat al het overheidsoptreden een wettelijke
grondslag behoeft, de opvatting dat slechts bepaald overheidsoptreden een
dergelijke grondslag behoeft - hij noemt dit de 'selectieve' opvatting -, en ten
slotte de 'vrije' opvatting: 'niets hoeft en anything goes'.'" Vooral de selectieve
opvatting kan rekenen op veel aanhangers en kan worden gezien als de heersende.
Hierbij moet worden bedacht dat tussen auteurs die tot een bepaalde stroming
kunnen worden gerekend verschillen bestaan en dat voor het onderscheid tussen
de 'selectieve' en de 'strenge' opvatting geen 'hard' criterium bestaat; er is sprake
van een glijdende schaal waarbij de ene auteur 'meer selectief is en de andere
'mecr streng'. Daarnaast wordt aan het legaliteitsbeginsel tegenwoordig ook wel
slechts een instrumentele fiinctie toegedacht, bijvoorbeeld door Scheltema, die het
keurslijf van legaliteit bij de huidige ontwikkeling van het bestuursrecht als (te)
knellcnd ervaart. Op deze verschillende visies zal ik in het hiemavolgende ingaan.

In navolging van de Duitse opvatting werd lange tijd aangenomen dat enkel belas-
tende besluiten, de zogenaamde E/ngnj^verwa/ft/«gen, een geschreven wettelijke
grondslag dienden te hebben. Sinds de jaren tachtig gaan de meningen steeds meer
in de richting van de opvatting, dat ook voor Leüfwngsverwa/rungen, waarbij de
overheid begünstigend, presterend, optreedt, veelal een wettelijke grondslag is
vereist."

Ter Spill en Tak eisen een (formeel)wettelijke grondslag wanneer zowel het
democratisch als het rechtspostulaat dit vereist.'* Het democratisch postulaat

8. Overigens wordt dit lutste aspect nogai eens over het hoofd gezien, zie bijvootbeeW de
van De Haan op de dissertaüe van Van Ommcren, Dc Haan (1998-1), biz. 634.

9 De Haan/Drupstccn/Femhout 1 (2001), biz. 21.
10. Damen (1999-11), biz. 49.
11. Een zelfde ontwikkeling vond plaats in Duitsland, rie Ter Spill/Tak (1981), biz. 45 en SchKW»

(1998), biz. 107-109
12. Ter Spill/Tak (1981), biz. 48-52.
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'vereist' ccn dergelijke grondslag bij bcshssingcn over wat als algemene belangen
moeten worden aangemerkt en bij het afwcgen van algemene belangen tegen
elkiar, de vraag wanneer het rechtspostulaat een wcttclijke grondslag vereist, is
mocilijkcr te beantwoorden. Als algemene richtsnoeren kunnen dienen het
rechtszekerheidsbcginsel en het rechtvaardigheidsbeginsel." Volgens Konijnen-
belt dient er een wettelijke grondslag te zijn bij Lm/wngsvenva/fungen, voor
zover deze tevens £ingrj#yvenva/fw/igeH zijn, voor zover het begünstigend besluit
tevens belastende clemcnten bevat. Dit is bijvoorbecld het geval als aan een
begünstigend besluit belastende voorwaarden worden verbonden.'* Ook eist hij
alnjd een wettelijke grondslag indien personen wat hun inkomsten betreft geheel
aan de overheid zijn overgcleverd." Van der Vlies ziet de ingrijpendheid van het
besluit als doorslaggevend: een wettelijke grondslag is vereist als sprakc is van
een «ign/pem/ fres/uir.'* Van Ommeren hanteert als criterium de vraag of sprake
ii van ve/p/jcAreurf overheidsoptreden, waarbij sprake is van betrokkenen verplich-
trade voorschriften; legt de overheid eenzijdig verplichtingen op aan de betrokke-
ne, vaak burger? Slechts deze eenzijdig op te leggen verplichtingen moeten per se
op een wettelijke grondslag berusten." >

Naast deze 'meer selectieve' stroming is er de 'meer strenge' stroming, die
(in beginsel) voor al het overheidsoptreden een wettelijke grondslag eist. Hiertoe
behoren onder meer Damen" en Schlösseis." Volgens hen dient in beginsel al

13. Ter Spill/Tak (1981), blz. 51.
14. Konijnenbelt (1982), zie 8.2.1.
15. Van Wijk/Konijnenbelt (1988), blz. 41, zie 8.2.1. In de vijfde druk van dit handboek uit 1984

kwam deze eis nog niet voor.
16. Dit zijn 'besluiten aangaande de eerste levensbehoeften dan wel fundamentele rechtsbeginselen

(...), waardoor (nagenoeg) onontkoombare dwang zal ontstaan om conform het besluit te hande-
; len, en waarover diepgaande meningsverschillen in de samenleving blijken te bestaan of waarbij

* fundamentele zaken geraakt worden die de staatsorganisatie betreffen en waarbij het bestuur een
eigen belang heeft dan wel de schijn daarvan bestaat', Van der Vlies (1984), blz. 105-106. Van
der Vlies ontleent haar criterium aan het Fluorideringsarrest, HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386,
m.nL A.R.B., AB 1973, 187, m.nt. V.d.H.

17. Van Ommeren (1996), in het bijzonder deel II (zie ook de conclusies van dat deel op blz. 202-
203) en Van Ommeren (1999), blz. 71. In deze laatste publicatie maakt hij - mogelijk mede

^ onder invloed van de recensie van zijn dissertatie door De Haan, zie De Haan (1998-1), blz. 634 -
" een onderscheid tussen het zuiver juridisch legaliteitsbeginsel en de rechtspolitieke benadering
*- van dit beginsel. Wat het zuiver juridisch legaliteitsbeginsel betreft, neemt hij het weergegeven

standpunt in: is sprake van betrokkenen verplichtend overheidsoptreden? De rechtspolitieke
'••*- benadering ziet hij dan als 'leidraad bij een wetgevingsprogramma'. De vraag die dan centraal
•'••; Staat, is 'welke maatschappelijke Problemen längs de weg van een wettelijke regeling oplossing

behoeven'. Het bestaan van een wettelijke grondslag is in dat geval geen juridische plicht.
'* Zie Damen (1987), blz. 296 en Damen (1999-11), blz. 63, waarin hij steh dat 'we toe moeten

naar een situatie waarin voor in 6egm.se/ Ae» geAe/e overAewfao/j/rerfen een zo jpeci/ieA moge/i/Ae
*Wfe/j/*e gronrfs/ag nodig is' (cursiveringen in oorspronkelijke tekst).

'*• Zie Schlösseis (1998), blz. 113: 'Ecnzijdige rechtsvorming door het bestuur dient mijns inziens,
" voorzover deze van invloed is op de recAtepoji'rie van rechtssubjeeten, te benisten op een

demoeratische grondslag. Deze grondslag dient in ieder geval in posiüeve zin, d.w.z. rfoe/6e-
/, richting te geven aan het rechtshandelen van het bestuur (de specialiteitseis). De wet biedt
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het overheidsoptreden dat de rechtspositie van betrokkenen kan belnvloeden, een
wettelijke grondslag te hebben, al zijn er situaties waann het minder duidelijk is
of onverkort aan deze eis van een wettelijke grondslag moet worden vastgehou-
den. Zo is bijvoorbeeld niet geheel duidelijk of Damen bij zuivere schadebesluiten
onverkort vasthoudt aan de eis van een wettelijke grondslag. In zijn preadvies
voor de Staatsrechtconferentie stelde hij dat het bestuur altijd al bevoegd werd
geacht schade die door zijn onrechtmatig handelen was ontstaan, te vergoeden; er
was zclfs sprake van een plicht voor het bestuur. 'In zoverre wordt er geen
nicuwe bevoegdheid geschapen'.*" In zijn referaat bij dit preadvies haakt Van
Ommeren hierop in: het voorbeeld van de schadevergoeding iaat meteen zien dat
naar huidig Nederlands recht nict voor alle bestuursoptTeden een concrete wettelij-
ke grondslag nodig is'."' Het is mogelijk dat Damen het door Kortmann gemaak-
tc onderscheid tussen bevoegdheden en verplichtingcn van de overheid" hanteert,
waarbij bevoegdheden wel en verphchtingen in beginsel niet altijd op een wettelij-
ke grondslag mocten berusten.

Meer in het midden van de schaal tussen de selectieve en de strenge opvatting
zitten De Haan. Onipsteen en Fernhout in hun ÄesruurerecAf in <fe socia/e
rec/itotoar^ en Kortmann. De eersten vatten het beginsel deels op als vereiste,
namelijk waar het eenzijdig door de overheid opgelegde verplichtingen betreft;
deze dienen een specifieke wettelijke grondslag te hebben." Voor het overige
zien zij het als 'rechtspolitiek desideratum'." Hun opvatting, dat het overheids-
optreden over de gehele linie een wettelijke grondslag behoort te hebben, wordt
daardoor ingegeven. Wat dit aspect betreft is er sprake van een beginsel, niet van
een vereiste." Kortmann spreekt zieh waar het belastend overheidsoptreden
betreft duidelijk uit: volgens hem geldt als algemeen staatsrechtelijk beginsel 'in
ieder geval dat voor de onderdaan belastende besluiten en handelingen van dc

mijn» inziens uitemdelijk de beste wurborg om een bestuursbevoegdheid inhoudelijk en
procedurcel te normeren' (cursiveringen in oorspronkelijke lekst).

20. Damen (1999-11), biz. 59.
21. Van Ommeren (1999), biz. 70.
22. Zie met name Kortmann (1997-11), biz. 1599.
23. De Haan/Drupsleen/Femhout I (2001).
24. Zie ook De Haan (1998-111), biz. 29, volgens wie het 'nogal vanzetfsprekend' is dat door de

overheid eenzijdig opgelegde verplichtingen een specifieke wettelijke grondslag hebben en De
Haan (1998-1), biz. 634. De Haan heeft overigens ook het betreffende hoofdstuk in De
Haan/Drupstcen/Femhout voor zijn rekening genomen.

25. De Haan/Drupsteen/Femhout I (2001), biz. 289. De Haan (1998-1IIX biz. 30, stelt: 'Voor mo
geldt dit beginsel in de eerste plaats als uitgangspunt dat in een democratische rechsstaat oe
wetgever of op lager niveau de vertegenwoordigende organen het algemeen beleid behoren «
bepalcn'

26. In zoverre wijken De Haan en De Haan/Drupsteen/Femhout niet zo veel af van het standpunt v»
Van Ommeren, die voor eenzijdig opgelegde verplichnngen een wettelijke grondslag eist Vow
het overige overheidsoptreden kan de overheid een wettelijke grondslag creercn, er is dan sprite
van een rechts pol iDeke keuze. met van een jundische verphchtmg. In bepaalde gevallen k*n op
rcchtspohneke gronden zelfs sprake zijn van een (niet jundische) •verpljchong', m Ä *• *•
ook dan ingrepen van de wetgever "nodig zijn'. Van Ommeren (1999), biz. 71.
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overheid ccn grondslag moetcn vinden in ccn geschreven wcttehjkc regeling'.
Vk'aar het de presterende overheid betreft, spreekt hij zieh niet zo duidclijk uit. In
zijn Corur/fuf/onee/ rec/ir legt hij wel duidclijk de nadruk op het feit dat het
standpunt van de grondwetgever en het kabinet was dat ook dit presterend over-
bcidsoptreden zoveel mogelijk een wettelijke grondslag dient te hebben; hij Staat
hier in ieder geval niet kritisch tegenover."

Het is overigens niet zo, dat alle genoemde autcurs in de gcvallcn waarin zij
een wettelijke grondslag eisen, ook eisen dat deze grondslag een uif</ruibte/(/fo is.
Zo kan er volgens onder meer Ter Spill en Tak, Van der Vlies, Van Ommeren cn
Teunissen onder omstandigheden sprake zijn van een impliciete bevoegdheid.
Voor deze bevoegdheid bestaat dan geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag en
hoeft ook geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag te bestaan, wel moet er een
positieve indicatie voor deze bevoegdheid bestaan. De construe tie van impliciete
bevoegdheden kan bijvoorbeeld een rol speien bij de terugvordering. Op dit punt
kom ik in de volgende paragraaf terug.

Een opmerkelijke visie heeft M. Scheltema in 1996 naar voren gebracht in
een artikel in het NJB, getiteld ^a« recn/sftesc/ierm/ng «aar een vo/u-aardig
fresfuMrjrecn/." Waar de discussie met betrekking tot het legaliteitsvereiste zieh
momenteel concentreert rond de vraag of al het overheidsoptreden op een wettelij-
ke grondslag dient te berusten of dat een dergelijke grondslag slechts vereist is bij
bepaald overheidsoptreden, pleit Scheltema voor 'het aanzienlijk verminderen van
de betekenis van het legaliteitsbeginsel'." Volgens hem heeft het bestuursrecht
zieh lange tijd geconcentreerd op de rechtsbescherming van de burger tegen de
overheid. In dit kader plaatst hij het legaliteitsbeginsel: het diende de rechts-
zekerheid, gelijkheid en democratische legitimate, dit alles ter bescherming van
de burger tegen ongebreideld overheidsingrijpen. Maar mede doordat de rechtsbe-
scherming tegen de overheid momenteel in voldoende mate is gegarandeerd, onder
meer door de uitbouw van de administratieve rechtsbescherming, en doordat de
fiinctie van de overheid is veranderd - werd vroeger van de overheid zo veel
mogelijk onthouding verlangd, tegenwoordig dient de overheid actief op te treden -
dient een herijking van het legaliteitsbeginsel plaats te vinden. Voor het bereiken
van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid is het beginsel weinig functioned; vrijwel
niemand leest of kent de wet, terwijl deze wet veelal abstract en algemeen is.
Zekerheid en gelijkheid kan dan ook beter via goede voorlichting worden verwe-
zenlijkt, terwijl voorts de burger ook beter gediend is met doorzichtigheid en
eenheid. Nu nog moet de burger te vaak te veel loketten aflopen om (al dan niet)
te krijgen wat hij wil. Dit leidt ook tot het loslaten van het specialiteitsbeginsel:
*at heeft de burger aan een bouwvergunning als hij niet tevens een kapvergun-
ning krijgt voor bomen die op de plaats staan waar het beoogde bouwwerk moet
komen?

27. Koronann (2001), blz. 316.
28. Scheltema (1996). Ik zal hier slechts ingaan op de door Scheltema met betrekking tot het

legaliteitsbeginsel aangestipte punten.
29- Scheltema (1996), blz. 1355.
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Het belang van het legaliteitsbeginsel is dan volgens Scheltema nog slechts
gelegen in de democratische legitimatie: de betrokkenheid van het parlement bij
de wetgeving. Scheltema vindt deze betrokkenheid alleen nodig bij wat hij noemt
ric/tfrnggeve/ide />es/uj/en.'° De voor een burger belangTijkste besluiten moeten
op een afweging van de wetgever berusten. De concrete invulling en detaillering
van dcze regels behoeft echter niet steeds een specifieke wettelijke regeling. Een
dcrgehjke grondslag is dan ook niet vereist; ook algemeen geformuleerde vcr-
plichtingen, zoals artikel 1.1a Wet milieubeheer,*' zouden de toets der kritiek
kunncn doorstaan.

Scheltema neemt als uitgangspunt de wederkerigheid van de publiekrechtelij-
ke rechtsbetrekking: tussen burger en overheid zou een wederkerige rechtsbetiek-
king bestaan, die voor beiden rechten en verplichtingen schept. De verhouding
tussen burger en overheid is echter niet wederkerig; het betreft vrijwel altijd
eenzijdig handelen van de kant van de overheid. De visie van Scheltema heeft de
door hem gewenste discussie opgeleverd, waarbij zijn standpunten vrijwel steeds
werden verworpen." Damen stelt mijns inziens terecht, dat rechtszekerheid
inderdaad even goed en mogelijk zelfs beter door onder meer voorlichting van de
burger kan worden bereikt, maar hij ziet niet hoe het legaliteitsbeginsel daaraan in
de weg kan staan." Het legaliteitsvereiste mag inderdaad niet aan goede voor-
lichting in de weg staan, omgekeerd geldt hetzelfde: goede voorlichting mag niet
aan het legaliteitsbeginsel in de weg staan. lets soortgelijks kan worden gezegd
van het afstemmen van procedures op elkaar en het hierdoor scheppen van
duidelijkheid bij burgers, ook dit dient te gebeuren met behoud van het speciali-
teitsbeginsel.

Mijns inziens houdt het legaliteitsbeginsel in dat iedere bestuursbevoegdheid
waardoor bevoegdheden, rechten en plichten van burgers kunnen worden vastge-
steld of gewijzigd, in beginsel een wettelijke grondslag behoeft." In beginsel
moet voor deze bevoegdheid een ui7</ruJbfce/i/Ae wettelijke basis bestaan. In
bepaalde gevallen kan het voldoende zijn, dat de wet een /MMirieve iWicarie bevat
voor de bevoegdheid." Dit betekent dat in die gevallen ruimte bestaat voor
impliciete bevoegdheden, waarbij deze impliciete bevoegdheden voortvlocien uii
de expliciet op een wettelijke grondslag berustende (primaire) bevoegdheid. Als
een bestuursorgaan bijvoorbeeld een wettelijke bevoegdheid heeft gekregen, die
het (deels) naar eigen inzicht kan uitoefenen, waarbij dus beleidsvrijheid bestaat.

30. Scheitern» (1996), biz. 1359.
31. Zie over zulke algemene zorgplichten Teunissen/Tak (1994).
32. Zie bijvoorbeeld Talc (19%), De Haan (1998-HI), biz. 5-9 en Dwnen (1999-11), biz. 62.
33. D«men (1999-U), biz. 61-62.
34. In een aanta! gevallen vloeit dit reeds rechtstreeks uit de Grondwet voort: de wet stelt

regels van bestuursrecht vast (artikel 107 lid 2 Gw), dc wet regelt de rechtspositie van
v ren (artikel 109 Gw), de wet stelt regels omtrent de aanspraken op social« zekerheid (artikel M

lid 2 Gw) eniovoort.
35. Ik laat de bevoegdheid om op te treden in noodsituaties hiertnj buiten beschouwing



DE 'ALGEMENE-RECHTSBEGrNSELENJURlSPRUDENTlE' 283

impliceert dit de bevocgdhcid dezc beleidsvrijheid uit te werken in bcleidsre-
gels.** Hetzelfde kan worden gezegd , indien aan een bestuursorgaan ecn wettelij-
ke taak is gegeven. Dit kan andere bevoegdheden impliceren, die nodig zijn o m
die taak te (kunnen) vervul len ." ..,-.• • ; * •••'•••*•

De mogelijkheid o m impliciete bevoegdheden aan te nemen is echter be -
grensd. Ik leg in beginsel de grens daar, waar door uitocfemng van die bevocgd-
hcid direct o f indirect verplichtingen kunnen worden opge legd aan de betrokke-
ne(n), terwijl (de mogelijkheid tot) het opleggen van die verplichting(en) niet
rceds rechtstreeks voortvloeit uit de primaire, uitdrukkelijk wettelijk geregelde,
bevoegdheid of taak." Het verplichtende karaktcr van de impliciete bevoegdheid
dient te kunnen worden afgeleid uit de (mogehjk) verplichtende primaire bevoegd-
heid." De consequentie hiervan is dat bij 'verplichtend overheidsoptreden'
impliciete bevoegdheden niet snel zullen bestaan, bij begünstigend of presterend
optreden zal de ruimte voor deze impliciete bevoegdheden veel ruimer zijn.

Nu ik de verschillende opvattingen met betrekking tot het legaliteitsbeginsel heb
»eergegeven, kom ik toe aan de vraag of rechtsbeginselen bevoegdheden kunnen
scheppen. Anders gezegd: is de rechtspraak van de Afde l ing bestuursrechtspraak
in overeenstemming met het legaliteitsbeginsel? Kortmann en Damen vinden dui-
delijk dat dit niet het geval is. Anderen delen deze opvatting. Van der Vl ies vraagt
zieh bijvoorbeeld af of 'het toekennen van een scheppend vermögen aan rechtsbe-
ginselen een gelukkige ontwikkeling is ' , nu op die wijze de vraag of een besluit
een wettelijke grondslag had moeten hebben, wordt gepasseerd/° Tak stelt dat
een algemeen rechtsbeginsel 'onder omstandigheden zelfs een sterkere rechtsnorm'
kan zijn dan een wettelijk voorschrift, maar 'het verschaft nimmer enige over-
heidsbevoegdheid'/' Ook andere auteurs geven (meer of minder uitdrukkelijk) te
kennen dat rechtsbeginselen geen bevoegdheden kunnen scheppen, onder meer
door te betogen dat de Afdel ing de bevoegdheid niet rechtstreeks stoelt op een
»lgemeen rechtsbeginsel, maar de construetie van de impliciete bevoegdheid
hanteert, zij het dat zij z ieh ongelukkig uitdrukt. Ik k o m hierop terug in de
volgende paragraaf.

36. Zie Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male (1999), blz. 153. De bevoegdheid om beleidsregels vast
le stellen is tegenwoordig overigens neergelegd in artikel 4:81 Awb, zodat nu geen sprake meer
is van een impliciete bevoegdheid.

37. Maar deze wettelijke taak kan zo ruim worden omschreven, dat een GeneraAWau.se/ ontstaat, een
soon bianco bevoegdheid. Dit is naar mijn mening in strijd met het legaliteitsbeginsel en mag
dus niet Op de mogelijke gevaren hiervan is gewezen door Teunissen/Tak (1994). Zie ook De
Haan/Drupsteen/Femhout I (2001), blz. 290.

38. Ik houd hier een slag om de arm; zoals ik in 1.2 heb aangegeven, is het niet mijn bedoeling
geweest om het gehele bestuursrecht te onderzoeken. Ik kan mij dan ook voorstellen dat er
terreinen of gevallen bestaan, waarop toch impliciete bevoegdheden kunnen bestaan, terwijl niet
(geheel) aan de door mij daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan.

39. Ik ontleen deze formulering aan Ter Spill/Tak (1981), blz. 33.
40- Van der Vlies (1997), blz. 608.
41- Tak (1997), blz. 48-49. ' .- .
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Er zijn ook auteurs die minder moeite hebben met de opvatting dat rechtsbeginse-
len bevoegdheidscheppend kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld Nieuwenhuis. Ook hij
ziet echter grenzen, die worden bepaald door het legaliteitsbeginsel. De vraag of
het legaliteitsbeginsel van toepassing is en welke eisen het steh, is onder meer
afhankelijk van de ingrijpendheid van het overheidsoptreden: 'ingnjpen door de
overheid in vrijheid en vermögen van de burger dient te steunen op een grondslag
in de wet'."

Gelet op de door mij aan het legaliteitsbeginsel toegekende betekenis ben ook
ik van mening dat rechtsbeginselen geen bevoegdheden kunnen scheppen. Be-
vocgdheden dienen door de (grond)wetgever te zijn geattribueerd of gedelegeerd;
er dient dan ook minimaal een positievc indicatie in de wet voor te bestaan. Dat
aan bevoegdheden die aan deze eis voldoen veelal rechtsbeginselen ten grondslag
liggen, betekent niet dat de stap van de wettelijke grondslag kan worden overge-
slagcn.

Het is de vraag of niet ook de overige bestuursrechters deze opvatting delen.
Opvallend is immcrs dat geen enkele ander college overweegt dat het rechtsbegin-
sei een bevoegdhcid schept." Weliswaar verwijzen de Centrale Raad van Beroep
als ambtenarenrechter en het (voormalige) College van beroep studiefinanciering
naar het algemene rcchtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald, kan wor-
den teruggevorderd, zij overwegen nergens dat dit rechtsbeginse 1 bevoegdheid-
scheppend zou zijn."

Na deze meer algemene uiteenzetting met betrekking tot het legaliteitsbeginsel zai
nu de verhouding tussen het legaliteitsbeginsel en terugvorderingsbesluiten aan de
orde komen. Moeten terugvorderingsbesluiten op een wettelijke grondslag berus-
ten? En zo ja, hoe verhoudt dit zieh dan met de jurisprudence van de bestuurs-
rechter, die in een algemeen rechtsbeginsel een bevoegdheidsgrondslag ziet?

Op grond van de in de vorige paragraaf uiteengezette opvattingen met betrek-
king tot het legaliteitsbeginsel zou er alleen al op grond van het feit dat terugvor-
deringsbesluiten belastende besluiten, £jngn#sverwa/rM«gen, zijn, overeenstem-
ming moeten bestaan over het antwoord op de vraag of een terugvorderingsbesluit
op een wettelijke grondslag moet berusten." Het terugvorderingsbesluit is

42. Nieuwenhuis (1997), biz. 351.
43. Zie 5 3 3
44. Zie onder meer CRvB 30 december 1952. AB 1953. 477 (Schouten-Zonnermire), zie 7JJJ •

Cbsf 9 april 1997, JB 1997, 105, m.nt. HJS. rie 8.3.2. Overigens is hei de vraag of de« co»«|"
niet toch de bevoegdheidsgrondslag zien in dit begmsel Het feit dat zij dit niet met
woorden overwegen laat echter de ruimte dat zij een andere constructs hanteren.

45. Zie byvoorbeeld Van Ommeren (1998), biz. 117: 'Een beperkte opvatting van (de
van, CB] het legaliteitsbeginsel lijkt wel een wettelijke grondslag voor de beslissnt
temgvordenng te verlangen', dit in tegenstellmg tot zuivere schadebesluiten
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inuners een (van de) vereisten) om over te gaan tot terugvordering.**
Het is dan ook opvallcnd dat de wijze waarop de Afdeling (bestuurs)recht-

qnak tot voor kort omging met terugvordehngsbesluiten die niet op een geschre-
ven wettelijke grondslag berustten, weinig khtiek ontmoctte. In de meeste
gevallen nam de Afdeling namelijk aan dat sprake was van een rechtshandeling
naar burgerlijk recht, waardoor een vordenng voor de burgcrhjkc rechter dicnde te
worden ingesteld en waardoor het pnvaatrecht van toepassing was. Hiermee ging
de Afdeling het 'probleem' van het legaliteitsbeginsel uit de weg. Teumssen
spreekt zelfs van de paradox van de legahteit en van etikenenzwendel':*' er kan
geen sprake zijn van een besluit omdat het bestuursorgaan niet beschikt over de
(op grond van het legaliteitsbeginsel) vereiste publickrechtehjke bevoegdheid en
Ais wordt er op dat optreden het etiket 'privaatrechtelijk' geplakt, waardoor het
legaliteitsbeginsel geen rol meer speelt.

De jurisprudence van de Afdeling bestuursrechtspraak inzake het terugvorde-
rmgsbesluit kan in een bepaald opzicht als een vooruitgang worden geziem de
terugvordering wordt niet langer als privaatrechtelijk gezien, maar als pubhek-
rcchtelijk. Hiermee wordt in leder geval de (rechtstreekse) toepassing van het
pnvaatrecht uitgesloten. Toch wordt ook op deze manier het legaliteitstekort niet
opgelost.

Een aantal auteurs bepleit dan ook een andere construetie om om te gaan met
terugvorderingsbesluiten waarvoor geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag
bestaat, namelijk door een impliciete of inherente bevoegdheid aan te nemen. Mo-
gelijk kan op deze wijze wel worden voldaan aan de eisen die het legaliteitsbegin-
sel steh. Karakteristiek aan een terugvorderingsbesluit is namelijk dat het (vrijwel)
altijd is gekoppeld aan een of meerdere voorafgaande besluiten, namelijk het toe-
kenningsbesluit en het intrekkingsbesluit. Bij terugvordering zouden de bevoegd-
heid tot intrekking van het toekenningsbesluit en de (veelal daaruit voortvloeien-
de) terugvorderingsbevoegdheid kunnen worden afgeleid uit de toekenningsbe-
voegdheid. Vrij algemeen wordt op dit moment aanvaard dat de toekenningsbe-
voegdheid op een uitdrukkelijke wettelijke grondslag dient te berusten. Indien is
voldaan aan bepaalde, in de wettelijke regeling neergelegde criteria, dient het
bestuursorgaan een toekenningsbesluit te nemen, waardoor een burger een finan-
ciele aanspraak krijgt tegenover dit (of een ander) bestuursorgaan. Veelal zal
unmers sprake zijn van een gebonden bevoegdheid; indien de betrokkene aan de
criteria voldoet om in aanmerking te komen voor een uitkering, subsidie et cetera,
nist op het bestuursorgaan de verplichting tot het toekennen van die uitkering,
subsidie et cetera. Betrokkene heeft daar recht op. Is daarentegen niet aan die
criteria voldaan, dan is het bestuursorgaan ook niet bevoegd een toekenningsbe-
sluit te nemen. Als het bestuursorgaan in eerste instantie ervan uitgaat, dat aan de
voorwaarden voor het toekennen van een financiele aanspraak is voldaan, terwijl

Uiteraard zal m voorkomend geval eerst het toekenningsbesluit moeten worden ingelrolcken en
moet vervolgens, nadat een terugvorderingsbesluit is genomen, een invorderingsbesluit volgen.
Teunissen (1996), blz. 233 en Teumssen (1997), blz. 97-98.
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later blijkt dat dit niet zo is, dan heeft het bestuur dus (achteraf gezien) onbe-
voegd gehandeld. Hiermee is impliciet de bevoegdheid gegeven om het toeken-
ningsbcsluit in te trekken en het daardoor onverschuldigd betaalde terug te vorde-
ren. De intrekkings- en tenigvorderingsbevoegdheid vloeien dan rechtstreeks voort
uit de (begrcnsde) toekenningsbevoegdheid. Auteurs die deze constructie accepte-
ren, eisen dan ook geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor de intrekkings-
en de tenigvorderingsbevoegdheid. Deze of een soortgelijke constructie wordt be-
pleit door onder meer Van Ommeren, Van der Vlies en Teunissen.

Zo onderscheidt Van Ommeren originaire en accessoire bevoegdheden. Bij
terugvordering (en andere, aan rechtsbeginselen te ontlenen bevoegdheden) gaat
het om een accessoire bevoegdheid: een bevoegdheid die voortvloeit uit een
cerdere, originaire bevoegdheid. Volgens hem is de accessoire bevoegdheid
inherent aan de originaire. Zo impliceert de bevoegdheid tot subsidietoekenning de
bevoegdheid tot terugvordering. Rechtsbeginsel en rechtsverhouding zijn vervol-
gens nodig 'om aan te geven wanneer een accessoire bevoegdheid door de
originaire wordt gei'mpliceerd, en ook welke accessoire bevoegdheid daar dan uit
volgt'. 11 ij constateert dat het bij accessoire bevoegdheden gaat om bevoegdheden
die allcen kunnen bestaan voor zover zij voortvloeien uit eerder bestuursoptreden.
Hiermee zou volgens hem het legaliteitsprobleem goeddeels zijn opgelost, want
als een besluit tezamen met een rechtsbeginsel ten grondslag wil liggen aan een
ander besluit, dan dient het originaire besluit rechtmatig te zijn."

Ook Van der Vlies ziet bij terugvordering de mogelijkheid tot het aannemen
van impliciete bevoegdheden. Zij wil de terugvorderingsbevoegdheid vastknopen
aan de intrekkingsbevoegdheid, waarbij die besluitbevoegdheden tezamen kunnen
worden gezien als een publiekrechtelijke rechtsbetrekking, 'waarvan niet meer elk
facet afzonderlijk een wettelijke grondslag behoeft te hebben'." De wetgeverkan
hiertoe bijdragen door het bestuur(sorgaan) de behartiging van een bepaalde taak
met inachtneming van bepaalde voorwaarden op te dragen. De bevoegdheden zou-
den dan in die opdracht verdisconteerd zijn, zodat niet voor elke handeling ter
uitvoering van die taak een aparte bevoegdheid moet worden verstrekt.

Volgens Teunissen is het zo, dat als een bestuursorgaan krachtens wettelijk

48. Van Ommeren (1998), biz. 119. Als (logische) uitzondering op het laatste punt, het originant
besluit dient rechtmatig te zijn, noeml hij de vergoeding van onrechtmatig toegebrachte schade
Het problecm is dat bij terugvordering met geheel duidehjk is wat Van Ommeren ziet »Is hrt
ongmaire besluit, het tockenmngsbesluit of het intrckkingsbesluit, nu hij als voorbeeld geeft »t
de bevoegdheid tot subsidie/oe*enmng de bevoegdheid tot terugvordering impliceert- Een derge-
lijk toekcnmngsbcsluit behoeft volgens hem echter niet altijd een wettelijke grondslag om
rechtmatig te zijn; er is geen sprake van een betrokkenen verpachtend voorschrift, zie 9.3J 1"
dat geval kan de gehele rechtsverhouding (inclustef de intrekkings- en tenigvorderingsbe-
voegdheid) theoretisch zonder wettelijke grondslag bestaan.

49. Van der Vlies (1997), biz 608 Overigens zegt Van der Vlies niet met zoveel woorden dat *
terugvorderingsbevoegdheid dient te worden vastgeknoopt aan de intrekkingsbevoegdheid. rntar
'aan de bevoegdheid ter zake van het besluit, waarvan het mvorderingsbesluit een gevolg »'• **
lykt mij niet geheel correct, nu het invorderingsbesluit (mede) het gevolg is van het lerugvo»*"
ringsbesluit.



DE AU5EMENE-RECHTSBEGINSELENJUR1SPRUDENT1E" 287

voonchrift de bevoegdheid hecft gckregen financitle middclcn te verleiten, impli-
ciet uit datzelfde voorschnft voortvloeit dat die verlening ongedaan kan worden
gemaakt als achtcraf blijkt dat met (langer) is voldaan aan de voorwaarden
waaronder dezc financiele middelen konden worden verlccnd. De 'tcrugvordc-
nngsbevoegdheid is dus, waar zij niet uitdrukkelijk is geregeld, herleidbaar tot de
bevoegdheidsgrondslag waarop ook de verlenings- en herzieningsbevoegdheid is
gebaseerd'." Hij verwijst hiervoor medc naar het Duitse recht." Daar is vol-
gens hem de £Vjra»ungsanj/>rwc/i, de aanspraak van het bestuur op gehelc of
gedeeltelijke terugbetaling van hetgeen onverschuldigd is betaald, de keerzijde van
de /^jjrwngsanjprue/i, de aanspraak van de burger op bepaalde financiCle midde-
len krachtens een (toekennings)besluit van een besruursorgaan, de zogenaamde

De fn/a/fungso/upruc/i heeft dan hetzelfde karakter als de
A. Alvorens een £rsfa/fung.van.s/>ruc/i ontstaat, dient vast te staan

dat onverschuldigd is betaald; hiertoe dient het begünstigend bestuursbcsluit tc
worden ingetrokken. Bestaat de bevoegdheid tot intrekking, dan impliceert dit een
(publiekrechtelijke) bevoegdheid tot terugvordering van het onverschuldigd betaal-
de. De bevoegdheid tot intrekking zou immers geen zin hebben als daaraan niet
een bevoegdheid tot terugvordering zou zijn verbonden. 'Deze terugvorderingsbe-
voegdheid bestaat dus in beginsel 6ök, waar zij niet uitdrukkelijk bij wettelijk
voorschnft is gepositiveerd. Sterker, de publiekrechtelijke 'Erstattungsanspruch'
wordt q/ge/eid uit het beginsel van wetmatigheid van bestuur', aldus Teunissen."
Dit laatste is overigens niet onomstreden in Duitsland."

De Afdeling had dus het legaliteitsbeginsel kunnen betrekken bij haar terug-
vorderingsjurisprudentie door een impliciete bevoegdheid aan te nemen. Volgens
Teunissen is dit zelfs de construetie die zij heeft toegepast." De bestuursrechter
heeft volgens hem dan ook niet aangenomen dat het algemene rechtsbeginsel, dat
hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden teruggevorderd, de bevoegdheid tot
terugvordering schept. Het algemene rechtsbeginsel vormt, aldus Teunissen, de
materiele rechtsgrondslag, maar dit is op zieh niet voldoende om te leunnen terug-
vorderen. Het feit, dat kan worden teruggevorderd, zegt namelijk nog niets over
wie dat kan. Hiervoor moet een formele bevoegdheidsgrondslag bestaan. Bij
terugvordering kan de toekenningsbevoegdheid als een dergelijke grondslag
dienen. De terugvorderingsbevoegdheid is namelijk inherent te achten aan de
toekenningsbevoegdheid. Het besruursorgaan dat bevoegd was om toe te kennen,
is dan ook bevoegd om terug te vorderen. Het rechtsbeginsel (de materiele rechts-
grondslag) juneto de reeds bestaande bestuursbevoegdheid (de formele bevoegd-
heidsgrondslag) vormen dan de basis, de grondslag, voor de impliciete bevoegd-

50 Teunissen (1997), blz. 90.
51. Zie Teunissen (1997), blz. 131-132.
52. Teunissen (1997), blz. 132. Cursivering in oorspronkelijke tekst
53. Zie Ossenbühl (1998), blz. 436: 'Gegen die Kehrseitentheorie der Rechtsprechung werden seit

langem grundsätzliche Bedenken unter dem Gesichtspunkt des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit
der Verwaltung (Gesetzesvorbehalt bei belastenden Verwaltungsakten) geltend gemacht'.

5* Teunissen (1999) en Teunissen (2001).



288 HOOFDSTUK 9

heid." De mogelijkheid om een impliciete bevoegdheid aan te nemen, is echter
niet onbeperkt. Gaat het om 'ingrepen in het eigen, private domein (het vermögen
en de vrijheid) van de burgers', dan is in beginsel steeds een specifiek-wettelijke
grondslag vereist, welke steeds specifieker moet zijn naarmate het overheidsoptre-
den ingrijpender is. Teunissen geeft als voorbeeld van een dergelijk ingrijpend
overheidsoptreden bclastingheffing: hiervoor is een uitdrukkelijke wettelijke basis
vereist, waarin 'alle wezenlijke elementen moeten zijn vastgelegd'.*

Men kan twisten over de vraag of de Afdeling de door Teunissen geschetste rede-
nering hanteert. Op zichzelf lijkt zij aantrekkelijk, maar het is de vraag of de
constructie van impliciete bevoegdheden (in welke vorm dan ook) kan worden
toegepast bij terugvordering. Er is een aantal argumenten waarom dit naar mijn
mening niet zo is.

In de eerste plaats is terugvordering veelal zo ingrijpend, dat het een rechts-
statelijke eis is dat het voor de burger voldoende duidelijk moet zijn wanneer tot
terugvordering mag worden overgegaan. Er dient mijns inziens dan ook een
uitdrukkelijke wettelijke grondslag te bestaan voor de terugvordering. Door de
uitoefening van de terugvorderingsbevoegdheid ontstaat immers voor de betrok-
kene de verplichting het ten onrechte betaalde terug te betalen. Hetzelfde geldt
voor de intrekkingsbevoegdheid. Intrekking van het toekenningsbesluit is immers
een vereiste om tot terugvordering te kunnen overgaan, althans als in eerste
instantie conform het toekenningsbesluit is uitbetaald. Het intrekkingsbesluit is dan
veelal een eerste vereiste om tot terugvordering te kunnen overgaan en kan dus als
zodanig indirect verplichtingen creeren. Die verplichtingen vloeien niet recht-
streeks voort uit de primaire bevoegdheid, de toekenningsbevoegdheid. Daaruit
vloeit immers slechts voort dat het bestuursorgaan een financiele aanspraak kan
toekennen of weigeren, maar niet dat als ten onrechte wordt toegekend, er mag
worden teruggevorderd. Het veel gehanteerde argument dat de toekenning niet zou
hebben plaatsgevonden als het bestuursorgaan had geweten dat niet aan de criteria
voor die toekenning was voldaan en dat de betrokkene in dat geval ook niets zou
hebben gekregen, gaat niet op. De betrokkene heeft immers wel iets gekregen. De
toekenning schept dan ook een nieuwe situatie, waarop de betrokkene zijn gedrag
afstemt. Dit betekent dat de betrokkene zijn feitelijke situatie veelal zal wijzigen
door de toekenning; hij zal op deze situatie voortbouwen. Terugvordering n»
verloop van een zekere tijd is dan ook iets anders dan het in het geheel niet
toekennen.

In de tweedc plaats speien de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid een
belangrijke rol. Betrokkenen dienen vooraf te (kunnen) weten waar zij aan toe
zijn, als zij al dan niet buiten hun schuld, ten onrechte uitbetaald krijgen, waarbq
willekeur (vanzclfsprekend) dient te worden voorkomen. Dit geldt te meer nu
betrokkenen vaak deels en in bepaalde gevallen zelfs vrijwel geheel (denk aan

55. Vgl Teunissen (1999), biz. 255.
56. Teunissen (1999), biz. 258.
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bepaalde socialezekcrheidsuitkenngen en ambtcnarcnsalansscn) afhankchjk zijn
van de financiele aanspraken, die zij binnen doen gelden tegenover de overheid.
Even belangnjk, zo niet belanghjker is de demoeratische legitimatie. Gelet op de
belangen en de afhankehjke positie van betrokkenen is het mijns inziens zo, dat in
bepaalde gevallen niet mag worden overgegaan tot terugvordehng en dat in de
gevallen, waahn terugvordering in beginsel wel mogelijk is, deze niet onbeperkt
mogelijk dient te zijn." Zelfs als men ervan uitgaat dat het mogelijk is om een
impliciete bevoegdheid tot terugvordering aan te nemen, dan nog zal deze be-
voegdheid verder moeten worden uitgewerkt: mag in alle gevallen worden terug-
gevorderd, gedurende welke termijn kan worden tcruggevorderd, op welke wijze
lean worden teruggevorderd enzovoorts. Hoc zit het verder met de situatie waarin
er geen toekenningsbesluit is, omdat het bestuursorgaan door cen vergissing aan
een 'verkeerde' persoon heeft uitbetaald? In dat geval kan er gecn sprake zijn van
een impliciete bevoegdheid; er is geen toekennings- of intrekkingsbcsluit waarbij
kan worden aangesloten. Het is uiteindelijk aan de wetgever om de tcrugvorde-
nngsbevoegdheid op duidelijk kenbare wijze te normeren en dus om te bepalen, in
welke gevallen al dan met kan worden teruggevorderd en, in de gevallen waarin
in beginsel kan worden teruggevorderd, waar de grenzen van de terugvorderings-
bevoegdheid moeten worden getrokken. De afweging van de belangen, die hierbij
een rol speien, dient door de wetgever te geschieden. De terugvordering behoeft
dus een uitdrukkelijke demoeratische legitimatie.

Uit het voorgaande volgt dat ik mij bij terugvordering niet kan vinden in de
construetie die Teunissen meent te ontwaren in de jurisprudentie van de Afdeling,
waarbij het algemeen rechtsbeginsel tezamen met de reeds bestaande bestuursbe-
voegdheid de basis zou vormen voor een impliciete intrekkings- en terugvorde-
ringsbevoegdheid. Het gaat niet enkel om de vraag of het overheidsoptreden
ingrijpend is, maar of het verplichtingen schept of kan scheppen. Dit zal soms
samenvallen, maar niet altijd. Bovendien zal de terugvordering voor de betrokkene
meestal bijzonder ingrijpend zijn, aangezien mag worden aangenomen dat hij
veelal zijn feitelijke situatie zal hebben gewijzigd naar aanleiding van de toeken-
ning. Voorts steh Teunissen dat de terugvordering van onverschuldigd uit de
openbare kas betaalde bedragen niet op een lijn kan worden gesteld met de ingre-
pen in het eigen vermögen of inkomen van de burger. Bij terugvordering zou het
namelijk gaan 'om de ongedaanmaking van een vermogensverschuiving (...) waar-
voor geen recAtegrowd (meer^ aanwezig «, een herstel van de 'status quo"." Ik
zie niet in, waarom betalingen uit de openbare kas, gedaan aan burgers, geen deel
gaan uitmaken van hun vermögen. Dat deze betalingen vervolgens onder omstan-
digheden kunnen worden teruggevorderd als zijnde onverschuldigd betaald, doet
daaraan niet af.

Een opvallend punt in de construetie van Teunissen is verder dat hij niet lijkt
'e eisen dat voor de intrekkingsbevoegdheid wel een speeifieke wettelijke grond-

57. Ik zal dit uitwerken in 10.4.
*• Teunissen (1999), blz. 258. Cuisivering in oorspronkelijke tekst
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slag aanwezig is. Als namelijk een rechtsgrond aanwezig is voor de betaling, dan
zal het betaalde deel gaan uitmaken van het vermögen van de burger. Teunissen
stelt dat het bij terugvordering gaat om een ongedaanmaking van een Vermögens-
verschuiving waarvoor geen rechtsgrond (meer) aanwezig is. Dit betekent, dat
tussen het moment van de betaling en de terugvordering de rechtsgrond aan de
betaling is ontvallen, waardoor in het vermögen van de burger is ingegrepen; het
betaalde maakt immers kennelijk niet langer deel uit van dat vermögen. De be-
voegdheid tot het onttrekken van de rechtsgrond aan de betaling, dit is de intrek-
kingsbevoegdheid, is dus een ingreep in het eigen private domein van de burger,
en hiervoor zou dus een specifiek-wettelijke grondslag nodig zijn. s

Een andere constructie om de terugvorderingsbesluiten in overeenstemming te
brengen met het legaliteitsvereiste is voorgesteld door Ruiter in zijn artikel
Ze//j/an</jgt? sc/iaffeftes/u/tew. rec/irsc/ie-p/Hng o / recArvajtere//mg?" Hij bepleii
hierin het terugvorderingsbesluit niet te zien als rechtscheppend, maar als recht-
vaststellend. De bevoegdheid tot terugvordering vloeit rechtstreeks voort uit het
algemene rechtsbejcinsel dat heyieen onverschuldy>d is betaald, kan worden tenjp-

gevorderd. Dit algemene rechtsbeginsel sc/»epf dan ook geen bevoegdheid voor het
bcstuur om tot terugvordering over te gaan; door het terugvorderingsbesluit 5/e/f
het bestuursorgaan slechts vasf dat die bevoegdheid bestaat. De bevoegdheid van
het bestuursorgaan tot vaststelling van wat rechtens is, behoeft volgens Ruiter
geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag, maar berust op 'de rechtsdogmatische
erkenning van een praktijk waarin bestuursorganen ten opzichte van burgers een
overheersende positie innemen waar het om de vaststelling van bestuursrechtelijke
rcchtsverhoudingen gaat'.*° Er bestaat in dat geval geen strijd met het wetmatig-
heidsbeginsel, nu dit beginsel ziet op 'publiekrechtelijke rechtshandelingen die zijn
gericht op het eenzi/tftg /eweegftrewgew van rechtsgevolgen' en niet zozeer op
'bestuurlijke vaststellingen van 'van rechtswege ingetreden rechtsgevolgen".
Wei is het nemen van een dergelijke vaststelling een besluit, aangezien op die
wijze de rechter kan toetsen of de vaststelling ook daadwerkelijk conform de
bestaande toestand heeft plaatsgevonden, of dat de vaststelling op een verkeerde
interpretatie van het toepasselijke bestuursrecht berustte. '

Tegen de constructie van Ruiter kan hetzelfde bezwaar worden aangevoerd als
tegen de constructie van de impliciete bevoegdheid: terugvorderingsbesluiten zijn
te ingrijpend om zonder specifieke wettelijke grondslag te kunnen bestaan. Voorts
is het zo, dat in de constructie van Ruiter vast moet staan dat onverschuldigd is
betaald. Als dat niet zo is, dan kan uiteraard geen sprake zijn van een rechtvast-
stellend besluit. In de meeste gcvallen zal het echter zo zijn, dat in eerste lnstanne
conform een toekenningsbeslissing is betaald. Er zal dan pas sprake zijn van

59. Ruiter (1998)
60 Ruiter (1998), biz 287. Deze bevoegdheidsgrondslag is echteT erg vatg, zo«Is ook Vertae?

(1999). biz. 47, stelL
61. Ruiter (1998), biz. 287. Cursivenng in oorspronkelijke teksL
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mverschuldigde bctahng als deze toekenningsbeslissing met terugwerkende kracht
i ingetrokken. De intrekkingsbeslissing kan in elk geval niet als rechtvaststellend
vordcn beschouwd. Dit besluit (en waarschijnlijk ook het tockenningsbesluit) be-
ioeft dus een wettelijke grondslag, ook volgens Ruiter; het gaat immers om 'een
ubliekrechtelijke rechtshandcling die is gericht op het eenzijdig teweegbrengen
in rechtsgevolgen'." Nu dus een wettelijke regeling met betrekking tot de
oekenning en de intrekking moet worden gemaakt, zie ik niet in waarom niet ook
le terugvordering wettclijk kan en moet worden gcregeld. In zijn preadvies voor
le VAR steh Verheij dat hij de constmctie van Ruiter 'een elegante oplossing'
indt - hij had hierbij vooral het zuiver schadebesluit in gedachte -,*' maar
evens bepleit hij een betere oplossing om een gebrek aan wettelijke grondslag op
e heffen: maak gewoon een wet!" Ook ik zou in ieder geval bij terugvordering
leze oplossing willen bepleiten.

M Constitutionele aspecten
.It

In zijn artikel De Growtfwe/ en */e ynr/sp/Wertfie i/iza^e Aef ze//S/an<//g
J/U/Y heeft Kortmann een tweede rundamenteel punt van bezwaar geuit tegen de
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak met betrekking tot het zuiver
schadebesluit: zij is in strijd met de Grondwet." Gelet op zijn onderbouwing van
deze Stelling zal hetzelfde gelden voor de terugvorderingsjurisprudentie. In
hoofdlijn komt zijn kritiek erop neer, dat de bestuursrechter in strijd met het
grondwettelijk stelsel zieh rechtsmacht heeft toegeeigend die aan de burgerlijke
rechter toebehoort. In deze paragraaf zal ik bekijken of deze kritiek terecht is.

9.4.2 /fef Auü/ige gro/irfHWte/i/A systee/H i/iza&e <te recArtmacArveftfe/i/ig

Sinds 1815 bevat de Grondwet een bepaling met betrekking tot de bevoegdheid
van de rechterlijke macht. In 1815 was dit artikel 165, dat bepaalde dat 'alle
twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende regten, over schuldvorde-
ring of burgerlijke regten, (...) bij uitsluiting tot de kennis van de regterlijke magt'
behoren." De tekst van deze bepaling in de verschillende versies van de Grond-
wet heeft tot 1983 slechts een aantal kleine wijzigingen ondergaan." Dit be-
voegdheidsartikel is in de loop van de tijd verschillend geinterpreteerd, althans is
er in de loop van de tijd verschil van mening geweest met betrekking tot de juiste

M Zie Ruiter (1998), blz. 287.
W. Verheij (1999), blz. 46.
M. Verheij (1999), blz. 47.
W. Kortmann (1997-1).
66 Zie 2.2.
67. Zie ondeTmeer 2.4.1. '
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interpTCtatie.** De Grondwetgever achtte dit niet gewenst. Bij de grondwets-
wijziging van 1983 heeft hij dan ook gepoogd helderheid te scheppen door de
tekst van het bevoegdheidsartikel te verduidelijken." De competentie van de
rechterlijke macht is sedertdien neergelegd in artikel 112 lid 1 Gw: - >

'Aan de rechlerlijke macht it opgedragen de bercchüng van geschillen over burgcrlijke rechten en over
Khuldvordcnngen" ^ .. , _ , . , . ^.,. ,^ . . .

Hieronder vallen niet enkel privaatrechtelijke geschillen, maar ook geschillen over
burgerlijke rechten en schuldvorderingen die voortvloeien uit publiekrechtelijke
rechtsbetrekkingen.™ Het tweede lid van artikel 112 Gw voegt aan het eerste toe:

'I)e wet kan de berechting van geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstain,
opdngen hclzij aan de rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht
behoren. De wet regell de wijze van behandeling en de gevolgen van de beslissingen'.

Het betreft dus geschillen, die niet uit 'burgerlijke rechtsbetrekkingen' - dit is: uit
^uhlidcrechtcLjikr rrr.hLsbftrrJdaryrj - .zjii» nntstaan _Hrj nntKlan? hw.W .u= .dar .al«
volgt. Geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen die uit
burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, worden berecht door de rechterlijke
macht (artikel 112 lid 1). Geschillen over burgerlijke rechten en over schuld-
vorderingen die uit publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, worden
berecht door de rechterlijke macht; de berechting hiervan kan tevens bij wet
worden opgedragen aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren
(artikel 112 lid 1 j° lid 2). Dc overige geschillen, niet zijnde geschillen over
burgerlijke rechten en over schuldvorderingen, die uit publiekrechtelijke rechtsbe-
trekkingen zijn ontstaan, kan de wet opdragen aan hetzij de rechterlijke macht,
hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren (artikel 112 lid 2).

Door artikel 112 lid 2 ontstaat een dubbele competentie wanneer sprakc is
van een geschil over een burgerlijk recht of over een schuldvordering, dat uit een
publiekrechtelijke rechtsbetrekking is ontstaan en dat bij wet is opgedragen aan
een bestuursrechter, die niet tot de rechterlijke macht behoort. Op grond van
artikel 112 lid 1 is de burgerlijke rechter ('de rechterlijke macht') bevoegd, op
grond van de desbetrefTende wet de bestuursrechter. Er ontstaat dus een positief
competentieconflict." De situatie voor de inwerkingtreding van de (nieuwe)
Grondwet in 1983 was dat de burgerlijke rechter over zijn eigen competentie
oordeelde, en dus ook kon oordelen dat indien tevens een administratieve rechter
bevoegd was er geen behoefte meer bestond aan optreden door de burgerlijke

68. Zie hierover deel I. in het bijzonder hoofdstuk 2 en 4.3.
69. PG Grondwet 1983, deel VI, biz 10 en 13-14
70. Memorie van toelichnng, PG Grondwet 1983, deel VI, bU. 10.
71. Tenzy men uit de memone van toelichting wil afleiden, dat als gebruik wordt gemaakt van *

mogelijkheid die lid 2 biedt, dit leklt tot een exclusive competentie van de aangewezen rechter
Kortmann (1987), bU. 312, die op deze mogelijkheid wijst, heeft grote twijfels hierbij. noch w»
de wetstekst, noch uit de pariementarre geschiedenis valt een zodanige lezmg af te leiden.
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rechter, zodat hij zieh onbevoegd dan wel eiser niet-ontvankelijk verklaarde.™
De wijzigmg van de Grondwet bracht in deze situatic geen verandering. Was dit
wel de bedoeling geweest, dan had het op de weg van de Grondwetgever gelegen
dit uitdrukkelijk aan te geven. Dit ligt temeer in de rede nu volgens de jurispru-
dentie van de Hoge Raad in 1983 - het jaar van de Grondwetswijziging - de
burgerlijke rechter zieh zclfs onbevoegd diende te verklaren indien de admini-
strative rechter volledige rechtsbescherming kon bieden, zoals in geschillen
wiarbij een ambtenaar 'als zodanig' was betrokken. Zoals in 7.2.4.3 aan de orde
is gekomen, is de Hoge Raad pas in het Changoe-arrest uit 1992 hierop terugge-
komen in die zin, dat het bestaan van die rechtsgang niet diende te leiden tot
onbevoegdheid van de burgerlijke rechter, maar tot niet-ontvankelijkheid van
eiser. Uit het Changoe-arrest en de arresten met betrekking tot de formele
rechtskracht blijkt ook dat de burgerlijke rechter zieh op het standpunt stelt dat
geen sprake is van een exclusieve competentie van het op grond van artikel 112
lid 2 Gw aangewezen gerecht.

Een ander punt dat tot onduidelijkheid kan leiden, is de term 'rechterlijke
macht' in artikel 112 lid 1. Volgens artikel 116 lid 1 Gw wijst de wet namelijk de
gerechten aan die tot de rechterlijke macht behoren. Volgens de toelichting kan
het begrip rechterlijke macht niet alleen betrekking hebben op de gerechten van de
'gewone rechterlijke macht', maar ook op administratieve rechters." Deze ruime
uitleg wordt ook gehanteerd in de Grondwet." Van de rechterlijke macht maken
in ieder geval de 'traditionele' gerechten deel uit: de rechtbanken, de gerechtsho-
ven en de Hoge Raad, zie artikel 2 R.O." Sedert 1992 maken bestuurskamers
deel uit van de arrondissementsrechtbanken,™ zodat buiten kijf Staat dat deze
kamers ook deel uitmaken van de rechterlijke macht. Hun competentie wordt
bepaald door artikel 43 R.O.; zij 'nemen in eerste aanleg kennis van de bestuurs-
rechtelijke zaken waarvan de kennisneming bij de wet aan hen is opgedragen'."
Andere gerechten kunnen door de wetgever worden aangewezen als onderdeel van
de rechterlijke macht. Wel is dan vereist dat zij voldoen aan de vereisten die
artikel 117 Gw stelt, zoals benoeming van de leden van het gerecht voor het leven
en een wettelijke regeling van hun rechtspositie. De meeste administratieve
gerechten voldoen aan deze eisen en zouden dus door de wetgever kunnen worden
aangewezen als tot de rechterlijke macht behorende. Dit is (nog) niet gebeurd.
Willen zij dus competent zijn wat de berechting van geschillen die niet uit

72. Zie onder meer 4.3.2.
73. PG Grondwet 1983, deel VI, blz. 8.
74. PG Grondwet 1983, deel VI, blz. 9.
75. Dit was tot 1 januari 2002 neergelegd in artikel 1 R.O.; dit artikel is bij de invoering van het

nieuw burgerlijk procesrecht op 1 januari 2002 gewijzigd en hemummerd tot artikel 2; tot die
datum maakten ook de kantongerechten deel uit van de rechterlijke macht. Verder maken ook
deel uit van de rechterlijke macht de bijzondere rechters die binnen het raam van de genoemde
rechterlijke instanties fungeren, zoals de politierechter en de kinderrechter.

76. Zie 3.4.4.

77. Tot 1 januari 2002 was dit neergelegd in artikel 55b R.O.
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burgerlijke rechtsbctrckkingen zijn ontstaan, dan dienen zij door de wetgever
competent te zijn verklaard.

9.̂ . J Z)e AriV/eA von/Corfmanw *. • ; j&

Heeft de bestuursrechter in zijn junsprudentie met betrekking tot het zuiver
schadebesluit (en het terugvorderingsbesluit) in strijd met dit grondwettelijk stelsel
zieh rechtsmacht toegeüigend, die (exclusief) aan de burgerlijke rechter toebe-
hoort? Anders gezegd: heeft de wetgever de bestuursrechter op dit punt rechts-
macht gegeven? Volgens Kortmann is dit laatste niet zo; de wetgever heeft de
administratieve rechter noch expliciet, noch impliciet algemeen bevoegd gemaakt
inzake schadevergoedingsvragen. De conclusie moet volgens hem dan ook zijn dat
de rechter op het terrein van de wetgever is getreden. ;•*;

De vraag rijst of deze conclusie juist is. De rechtsmacht van de bestuurs-
rechter wordt bepaald aan de hand van de vraag of een besluit voorligt, zie artikcl
8:1 Awb." Het besluit is dus de ingang bij de bestuursrechter. Het besluitbeghp
is echter een begnp dat in de wet niet duidelijk is afgebakend en dat dus door de
rechter zal moeten worden ingevuld. Hierbij heeft de bestuursrechter het besluitbe-
grip - en voorheen onder de Wet arob het beschikkingsbegrip - voor zover het als
ingang bij de bestuursrechter dient 'strategisch' uitgelegd, vooral met het oog op
het bieden van rechtsbescherming."

Het is vervolgens de vraag, wanneer nog sprake is van interpretatie en wan-
ncer de grenzen van interpretatie worden overschreden. De bestuursrechter heeft
met betrekking tot zijn jurisprudence inzake het zuiver schadebesluit en de terug-
vordering dc bcslissing van het bestuursorgaan eerst aangemerkt als besluit, alvo-
rens zieh bevoegd te achten hierover te oordelen. De vraag is of de werkwijze van
de bestuursrechter wel als interpretatie van het besluitbegrip kan worden gezien.
Kortmann vindt van niet. Volgens hem heeft de Afdeling bestuursrechtspraak eerst
met grote, maar verwerpelijke vindingrijkheid een besluit gecreeerd, waardoor de
bestuursrechter in beginsel bevoegd wordt. De rechter gaat vervolgens verder door
een systeem van rechtsmachtverdeling te ontwikkelen. 'Als dit alles interpretatie
mag heten, is het begnp interpretatie nagenoeg allesverslindend'.**

Elders in de literatuur is een andere mening terug te vinden." De bestuurs-
rechter dient binnen het wettelijk kader zelf te beslissen over zijn bevoegdheid.
Bovendien zijn in de parlementaire stukken aanwijzingen te vinden dat ook de
wetgever de rechter ruimte wilt geven het besluitbegrip op deze wijze uit te
leggen.'* Met betrekking tot terugvorderingsbeslissingen steh de regering zelfs

78. De leden 2 en 3 van artikel 8:1 Awb geven een aantal uitzonderingen.
79. Zie hierover Schlösseis (2000), die onder meer wijst op de publieketaakjurisprudentie.
80. Kortmann (1997-1), biz. 1328.
81. Bijvoorbeeld Drupsteen (1997), blr 1597, in zijn reactie op Kortmann.
82. Zie bijvoorbeeld PG Awb II, biz. 380, Drupsteen (1997). biz. 1597 en Simon (1997), Wz 57

Zie ook 4.2 3 Anders Kortmann (1997-11), biz. 1599, die stelt dat de •beschouwingen m k n w
stukken, zeker als die wat wazig en tentaOcf van aard zijn' geen posioef recht zijn.
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ooomwonden dat het in de rede ligt dat 'terugvordehngsbeslissingen worden
beoordeeld door de administratieve kamer van de rechtbank en derhalve worden
gekwalificeerd als besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Awb'." lk be-
schouw deze jurisprudents dan ook als een toelaatbare intcrprctatie en dus als
grondwettig. Kortom: ik deel de opvatting van Kortmann niet. - '

Een andere vraag is of het besluitbegrip wel als ingang bij de bestuursrechter zou
moeten dienen. Er gaan stemmen op om de bestuursrechter met enkel over pu-
bliekrechtelijke rechtshandelingen, maar ook over andere publiekrechtelijke
rechtsfeiten te taten oordelen. Dit zou betekenen dat niet meer de publiekrechtelij-
ke rechtshandeling (het besluit), maar <fe /7u6/ieArec/i/e/»y*e rt'cAttfcefreM/ng als
rechtsingang bij de bestuursrechter zou moeten gelden." Het lijkt crop dat de
bestuursrechter voorzichtig deze richting op gaat. Schlösseis steh dat dit gebeurt
doordat de bestuursrechter zijn rechtsmacht ontkoppelt van het besluitbegrip zoals
neergelegd in artikel 1:3 Awb en een nieuw, procestechnisch besluitbegrip in de
zin van artikel 8:1 Awb is gaan hanteren, waarbij aansluiting wordt gezocht bij
het concept van de bestuursrechtelijke rechtsverhouding." Het probleem is
momenteel echter dat de algemene bevoegdheid van de bestuursrechter nog altijd
wordt bepaald door het voorliggen van een besluit en dat de grenzen van hetgeen
de bestuursrechter onder het besluitbegrip kan brengen, langzamerhand wel in
zieht komen. Het is dan ook nu aan de wetgever om de bestuursrechter algemeen
bevoegd te maken bij geschillen die zijn ontstaan binnen een publiekrechtelijke
rechtsbetrekking. Ik zal hierop verder ingaan in hoofdstuk 12. Daar zal ik ook
aangegeven wat de gevolgen van die stap voor de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter dienen te zijn. Een voordeel van deze stap is in elk geval dat wordt voor-
komen dat de bestuursrechter moet terugvallen op ongeschreven algemene rechts-
beginselen als bevoegdheidsgrondslag voor bestuurshandelen, zodat aan de
publiekrechtelijke rechtshandeling - het besluit - weer strenge eisen kan worden
gesteld, zoals het vereiste van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag. Op deze
wijze kan de losgeslagen beer van Kortmann weer in het gareel worden gebracht.

9.5 Het (processuele) connexiteitsvereiste

Een terugvorderingsbeslissing van een besruursorgaan, genomen binnen een door
het bestuursrecht beheerste verhouding, is een besluit in de zin van artikel 1:3
Awb, althans volgens de bestuursrechters. Toch vloeit hier niet automatisch uit
voort dat de bestuursrechter bevoegd is het beroep tegen dit besluit te behandelen.

83. Tweede Kamer 1991-1992, 22 495, nr. 3, blz. 246. Zie ook 4.2.3.
M. Zie hierover 12.4.
85- Schlösseis (2000), blz. 4.
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Daarvoor is namelijk zogenaamde processuele connexiteit vereist: de algemene
dan wel de bijzondere bestuursrechter is slechts 'bevoegd te achten tot kennisne-
ming van beroepen tegen terugvorderingsbesluiten, indien dergelijke besluiten
voortvloeien uit een besluit inzake een bestuursrechtelijke toekenning ter zake
waarvan die rechter bevoegd is ' ." Er is dus slechts sprake van een appe//al>e/
(terugvorderings)besluit, als dit besluit voorrv/oe/r uit een eerder appellabcl
/oefasiningjfref/ui'r. Is dat het geval, dan is die bestuursrechter bevoegd, die ook
bevoegd zou zijn geweest kennis te nemen van het beroep tegen dat toekennings-
bcsluit. Dit leidt ertoe dat indien geen bestuursrechter bevoegd is kennis te nemen
van het toekenningsbesluit, er ook geen bestuursrechter bevoegd is kennis te
nemen van het beroep tegen het terugvorderingsbesluit."

Nu kunnen zieh bij terugvordering globaal drie situaties voordoen. Ten eerste
kan conform het toekenningsbesluit zijn betaald, terwijl achteraf blijkt dat dit
besluit fout was. In dat gcval moet het toekenningsbesluit worden ingetrokken
alvorens een terugvorderingsbesluit kan worden genomen." Ten tweede kan er
meer zijn betaald dan waarop betrokkene recht had op grond van het correcte
toekenningsbesluit. Het toekenningsbesluit hoeft dan niet te worden ingetrokken;
het bestuursorgaan kan direct een terugvorderingsbesluit nemen." Ten slotte kan
zieh de situatie voordoen dat tussen betrokkene en het bestuursorgaan geen relatie
was, maar dat als gevolg van een vergissing is betaald aan betrokkene.

In het eerste geval is die bestuursrechter bevoegd, die ook bevoegd is kennis
te nemen van een beroep tegen het toekenningsbesluit: het terugvorderingsbesluit
vloeit immers voort uit het feit dat het eerdere toekenningsbesluit onjuist was."*

Het is de vraag of dit ook zo is in de tweede situatie. Het terugvorderingsbe-
sluit vloeit dan immers niet voort uit het toekenningsbesluit, maar juist uit het feit
dat niet conform dit (correcte) besluit is betaald. Betoogd kan worden, dat de
betaling van het onverschuldigde in dat geval een feitelijke handeling is," zodat
de beslissing tot terugvordering hiervan (hoewel dit een besluit kan zijn) niet kan
worden aangevochten voor de bestuursrechter. Dit lijkt mij niet de bedoeling van
de Afdeling besruursrechtspraak; in dat geval kan toch worden aangenomen dat
het terugvorderingsbesluit voorrvloeit uit het toekenningsbesluit. Ik zie de gehele
betaling (inclusief de betaling van het deel dat onverschuldigd geschiedt) dan ook
als een rechtshandeling, waarbij de wil gericht is op het betalen van de schuld; de
betaling van het onverschuldigde is dan ook geen feitelijke handeling. Nog beter
zou zijn dat de Afdeling ook bij terugvordering het criterium gaat hanteren, dat zij

86. ABRvS 21 Oktober 1996, AB 1997, 496, m.nt. NV, JB 1996, 232, m.nt HIS (Nanne).
87. Uiteraard geldt dit slechts indien er niet reeds een geschreven wettelijke grondslag voor !*t

terugvorderingsbesluit is.
88. Zie onder meer 6.4.4 en 6.4.5.
89. Zie onder meer 6.4 5.3.
90. Ik ga hierbij uit van de normale situatie dat het toekenningsbesluit een besluit is in de zin va

artikel 1:3 Awb.
91. In het privaatrecht wordt dit wel betoogd door een aantal schrijvers, zie hierover Asser-Hartkamp

I (2000), biz. 140-142, met verdere verwijzingen.
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bij zuivcrc schadebesluiten hanteert, namchjk dat moet gaan ora uit clkaar
voortvloeiende o/a/i</erszi«j nauw me/ e/Aaar 5affi«?/jAangen<fe beslissingcn.*"

In het laatstc geval is het de vraag of sprake is van een pubhekrcchtclijkc
rechtsbetrekking: vüidt de beuling plaats aan ecn willekeung iemand, dan zal niet
mel van een dergelijke betrekking sprake zijn." Men kan hierovcr twijfelen in
bijvoorbeeld de situatie dat sprake is van een doorgeschoten bctaling: na het
beendigen van een (duur)subsidie wordt nog een termijn overgemaakt. De
publiekrechtelijke rechtsbetrekking is dan beeindigd, zo kan worden bctoogd. Men
kan in deze situatie ook betogen dat de rechtsbetrekking nog emge tijd voortduurt.
De zou menen dat in dit geval toch eenzelfde situatie bestaat als in het geval dat
meer wordt uitbetaald dan waarop op grond van de correcte toekenningsbeslissing
recht bestond. Hoe zit het echter in situaties waarin iemand een uitkcnng heeft
gehad, deze uitkenng is beeindigd en de betrokkene een half jaar later toch weer
geld overgemaakt knjgt van de uitkerende instantie, omdat door een vergissing ten
oerechte zijn bankrekeningnummer is ingevoerd in het computersysteem als zijnde
kt bankrekeningnummer van een (andere) uitkenngsgerechtigde? Ik zal hicrop
verder ingaan in 11.3. In de praktijk zullen dit soort gevallen zieh niet vaak
voordoen, de meest voorkomende situatie zal de eerste zijn.

Geconcludeerd kan worden dat het processuele connexiteitsvereiste bij terug-
vordering niet snel ertoe zal leiden dat de bestuursrechter onbevoegd is, zeker niet
als voor het bestaan van deze connexiteit het criterium dat het besluit moet
voortvloeien uit een besluit inzake een bestuursrechtelijke toekenning terzake

waarvan die rechter bevoegd is' ruim wordt uitgelegd in de zin van het hebben
van 'voldoende samenhang'.

Ook meer in het algemeen kan een vraagteken worden gesteld bij het hante-
ren van het processuele connexiteitsvereiste. Als reden voor het stellen van dit
vereiste geeft de Afdeling dat de wetgever kennelijk heeft gestreefd naar het
zoveel mogelijk bij een rechter onderbrengen van een samenhangende reeks van
uit elkaar voortvloeiende bestuursbeslissingen. Zij beroept zieh daarbij op de
wetsgeschiedenis van de artikelen 8:1 lid I en lid 3 aanhef en onder a, 8:3 en 8:6
Awb. Op grond van artikel 8:3 kan geen beroep worden ingesteld tegen een
besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling. Dit artikel ziet
dus op een geheel andere situatie. Ook in artikel 8:6 kan geen argument worden
gevonden om het processuele connexiteitsvereiste te onderbouwen, althans niet
voor zover dit vereiste ertoe kan leiden dat de ftesft/wrsrec/iter niet bevoegd is van
het beroep kennis te nemen. Volgens dit artikel kan immers geen beroep worden
ingesteld tegen een besluit waartegen beroep bij een andere bestuursrechter of
administratief beroep kan of kon worden ingesteld. Mogelijk kan aan dit artikel
wel een argument worden ontleend om in bepaalde gevallen een specifieke
bestuursrechter bevoegd te achten, namelijk wanneer die bestuursrechter ook

92 Vgl. ABRvS 29 november 1996, AB 1997, 66, rn.nL PvB, JB 1996, 253, m.nL red. (Alpha
Kledmgremigingsbedrijf).

93. Zis echter 11.3.
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bevoegd is de achterliggende bestuurshandeling te beoordelen. Het stellen van het
processuele connexiteitsvereiste is dan ook - nogmaals: althans voor zover het
leidt tot onbevoegdheid van de bestuursrechter - gekunsteld en leidt tot onduide-
lijkheid." Er wordt een uitzondering gecreeerd op artikel 8:1 Awb, die niet te
vinden is in de Awb." Het vereiste is dan ook meerdere malen bekritiseerd,
onder meer door J.E.M. Polak, die steh dat de redenering van de Afdeling
eigenlijk niet klopt, nu zij eerst een besluit baseert op een algemeen rechtsbeginsel
en hiermee haar bevoegdheid 'creüert', waarna zij vervolgens daar weer afstand
van doet door een uitzondering te lezen in het stelsel van de wet, die daann niet is
te vinden."' Polak ziet meer in de lijn die de CentTale Raad van Beroep in eerste
instantie volgde. Volgens dit college was pas sprake van een besluit (dat dan ook
een appellabel besluit was) wanneer was voldaan aan zowel het matenele als het
processuele connexiteitsvereiste." Deze constructie is dogmatisch echter niet te
verdedigen: het antwoord op de vraag of sprake is van een besluit wordt dan
afhankelijk gesteld van het antwoord op de vraag of de bestuursrechter competent
is of zou moeten zijn. Dit is in strijd met het uitgangspunt van de Awb, waar de
competcntie van de bestuursrechter juist afhankelijk wordt gesteld van de vraag of
sprake is van een besluit. Mijns inziens had de Afdeling er dan ook beter aan
gedaan wanneer zij had geoordeeld dat, indien op grond van de processuele con-
nexiteit geen bijzondere bestuursrechter bevoegd is, de algemene bestuursrechter
bevoegd is, de bestuurskamer van de arrondissementsrechtbank dus.

9.6 Verdere reacties

9.6.2 Kentere reacf/es op </eywmpru<feflffe 6efrej0fen</i Art
r ' ' - • •

De jurisprudence van de bestuursrechter heeft, zoals we in de vorige paragrafen
hebben gezien, de nodige reacties uitgelokt. In deze paragraaf zal ik een aantal
meer praktische punten naar aanleiding van deze reacties behandelen. Ik zal eerst
ingaan op de jurisprudence inzake het zuiver schadebesluit, waarop nogal wat
kritiek te beluisteren was. De Wijkerslooth typeerde haar zelfs als 'een ramp, een
absolute ramp', nu zij zou leiden tot grote onduidelijkheid en dus onzekerheid."

94. Vooral bij zuivere schadebcsluiten, waar het vereiste ook door de ABRvS wordt gesteld, nu het
vaak algemeen verbindende voorschriften of feitelyke handelingcn zijn die schade veroorzaken.

95. Van der Vlies (1997), biz. 609.
96. Polak (1999), biz. 75.
97. Zie onder meer CRvB 28 juli 1994, AB 1995, 133, m.nt RMvM, JB 1994. 221, rant

ELB/ABJH. Het Cbsf 23 mei 1996, JB 1996, 177, m.nt red. volgde deze constructie van de
CRvB. Het CBB volgt de lijn van de ABRvS, zie CBB 19 februari 1997, AB 1997, 144, rant
JHvdV, JB 1997, 92, m.nt HJS. Zie ook 4.2.3 en 5.3.3. Inmiddels is ook de CRvB de lijn van
de ABRvS gaan volgen, zie onder meer CRvB 24 September 1997, AB 1997, 431, rruit FP en
CRvB 23 april 1998, AB 1998, 251, m.nt HBr.

98. Zie Van Ettekoven/Schueler (1998).
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Zo wordt algemecn aangenomen dat met icdcrc rcactie van een bcstuursorgaan op
een verzock om schadcvergocding moct worden gezien als zuiver schadebesluit.
Bestuur en betrokkene moeten de gelegenhcid hebben om met elkaar te correspon-
deren over aansprakelijkhcid, hoogte van de schade enzovoorts, zonder dat elk
briefje als bcsluit wordt gezien waartegen bezwaar moet worden gemaakt op
straffe van verlies van rechtsgang. Wanneer is dan wel sprakc van een zuiver
schadebesluit? Mij lijkt dat dit het geval is wanneer het bcstuursorgaan een als
defmitief bedoeld oordeel geeft op een verzock tot schadcvergocding. Hierbij is
van belang dat het bestuursorgaan op dat moment moct aangeven dat tegen het
besluit bezwaar kan worden gemaakt dan wel beroep kan worden ingesteld, zie
irtikel 3:45 lid 1 Awb. Bij terugvordenng zal het overigens veel duidclijkcr zijn
wanneer sprake is van een terugvordenngsbcsluit, nu veelal het initiatief uitgaat
van het bestuursorgaan en hier normaal geen niimtc is voor overleg, althans met
waar het de vraag betreft of wordt teruggevorderd."

Een andere bclangrijkc vraag is of de publiekrcchtelijke rechtsgang - bezwaar
bij het bestuursorgaan, eventueel gevolgd door beroep bij de bestuursrechter -
cxclusief is bij zuivere schadebesluiten, of dat de belanghebbende kan kiezen
tussen het insteilen van een privaatrechtelijke vordering voor de burgerlijke
rechter en het volgen van de publiekrechtelijke rechtsgang. Een aantal schrijvers
ziet de besruursrechtelijke rechtsgang als exclusief;'°° Staat immers een besruurs-
rechtelijke rechtsgang open dan wel heeft een dergelijke rechtsgang openge-
staan,"" dan dient dit bij de burgerlijke rechter op grond van diens vaste juris-
prudentie te leiden tot niet-ontvankelijkheid van de eiser dan wel ongegrond-
verklaring van de vordering. Andere schrijvers zien een keuzemogelijkheid voor
de betrokkene.'°* Gelet op de onduidelijkheid die is ontstaan, vinden zij dat,
zolang de wetgever geen keuze heeft gemaakt, de betrokkene mag kiezen tussen
het maken van bezwaar, eventueel gevolgd door beroep bij de bestuursrechter, en
het entameren van een civiele actie. Een argument hiervoor ontlenen zij aan
artikel 8:73 lid 1 Awb, op grond waarvan de bestuursrechter desgevraagd schade-
vergoeding kan toekennen indien hij het beroep tegen het achterliggende schade-
veroorzakende besluit gegrond verklaart. Het artikel laat de betrokkene een keuze:
hij kan de bestuursrechter in de beroepsgang \ragen om schadevergoeding toe te
kennen, maar hij mag ook een separate vordering insteilen uit onrechtmatige daad
bij de burgerlijke rechter.'"' Bij een zuiver schadebesluit kan artikel 8:73 Awb
geen rol speien: kenmerk van een dergelijk schadebesluit is immers dat (althans in
die procedure) om schade wordt verzocht zonder het achterliggende schadever-

99- Mogelijk kan wel overleg worden gevoerd over de wijze hoe het terug te vorderen bedrag zal
worden ingevorderd.

100. Zie de schrijvers genoemd bij Van Rossum (1999), blz. 203, noot 9.
•01. Hierbij moet uiteraard wel de drempel van het processuele connexiteitsvereiste zijn genomen.
•02. Ook hier volsta ik met te verwijzen naar Van Rossum (1999), blz. 203, noot 10. Van Rossum

zelf ziet de bestuursrechtelijke rechtsgang overigens niet als exclusief, zie Van Rossum (1997),
blz. 763.

103. Zie de memorie van toelichting op artikel 8:73, PG Awb II, blz. 474.
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oorzakende besluit of handelen aan te vallen. Toch wordt vaak aan dit artikcl een
argument ontleend om de betrokkene ook bij zuivere schadebesluiten een keuze te
geven.

De Hoge Raad heeft zieh hierbij aangesloten in het arrest Groningen-Raatge-
ver."* Hij overwoog dat er 'goede grond (is) om een uitzondenng op het begin,
sei van formele rechtskracht te aanvaarden voor zuivere schadebesluiten';'"' de
bedoeling van de wetgever, zoals tot uitdrukking gebracht in artikel 8:73 Awb,
was de gelaedeerde een keuze te laten. Met een beroep op deze bedoeling liet de
Hoge Raad voor hem beide wegen open: de betrokkene mag kiezen tussen de
bestuursrechtelijke rechtsgang of de civielrechtelijke rechtsgang. Volgens de Hoge
Raad zou het niet met de door de wetgever geboden keuzevhjheid stroken om
voor een partij 'met een beroep op het beginsel van de formele rechtskracht de
toegang tot de burgerlijke rechter te blokkeren'. Zou de bestuursrechtelijke
rechtsgang exclusief moeten zijn, dan dient de wetgever dit te regelen. De
keuzevrijheid van betrokkene kent volgens de Hoge Raad wel grenzen. Een grens
noemde hij uitdrukkelijk: wannecr dc bestuursrechter in eerste of enige instantie
het beroep tegen een schadebesluit ongegrond heeft verklaard, zal de burgerlijke
rechter eiser niet-ontvankelijk moeten verklären.""

Ik vind het 'artikel 8:73-argument' niet overtuigend. Volgens de memorievan
toelichting op artikel 8:73 Awb uit 1992 was het 'uit het oogpunt van effieiänte
rechtsbedeling en rechtsbescherming aantrekkelijk, indien de burger in een en
dczelfde procedure zijn schade vergoed kan krijgen'. De regering achtte het echter
in 1992 nog niet wenselijk de weg naar de burgerlijke rechter af te sluiten, nu
bestuursrechters die voorheen al bevoegd waren schadevergoeding toe te kennen,
in de praktijk terughoudend bleken te zijn bij het gebruikmaken van die bevoegd-
heid en de burgerlijke rechter een grote expertise had opgebouwd op dit terrein.
De regering prefereerde dan ook 'een geleidelijke ontwikkeling waarbij de
administratieve rechter meer en meer zelf het schadevergoedingsaspect af-
doet'."" De ontwikkeling op het gebied van toekenning van schadevergoeding
door de bestuursrechter heeft sinds 1994 - het jaar waarin de Awb en artikel 8:73
in werking traden - een stormachtige vooruitgang doorgemaakt, die door de
wetgever toentertijd niet was voorzien. Daamaast lijkt het, gelet op de toelichting,
dc bedoeling van de wetgever om de bestuursrechter aan te moedigen vaker het
schadevergoedingsaspect af te handelen. Nu deze rechter dit voortvarend aanpakt,
lijkt het mij ongewenst deze ontwikkeling te vertragen.""

104. HR 17 decembcr 1999. NJ 2000. 87, rn.nt ARB onder 88. AB 2000, 89, m.nL PvB. JB 2000, 4.
m.nt. F.A.M. S. Voor een uitgebreider commentaar op dit arrest verwijs ik naar Bollen (2000)

105. Naar mijn mening maakt de Hoge Raad allereersl een uitzondenng op de regeis betreffende *
(niet-Vsntvankelijkheid van eiser, zie 4.3.4.

106. De bestuursrechtelyke rechtsgang is dus niet exclusief, de rechtsgang naar de burgerlijke rtchw
is dat volgens de ABRvS ook ni«t, aldus ABRvS 14 december 2000, JB 2001, 29.

107. PÜ Awb 11, biz. 474.
108. Een praktisch nadeel kan zijn dat verschilfende rechten uiteenlopende uitspraken doen, zelft •>

een en dezelfde zaak. Zie ook Van Buuren (1997), biz. 763.
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Nur mijn mcning is het te prefcrcrcn dat de bestuursrcchtclijke rechtsgang •
wumeer die openstaat - exclusief is. De taak van de burgerlijke rechter is
historisch gezien een aanvullende: als voor de burger geen andere mogelijkheid
bestond rechtsbescherming tegen de overheid te krijgen, kon hij terecht bij de
burgerlijke rechter.'** Dit betekent dat tegcnover de uitbreiding van de bestuurs-
rechtelijke rechtsgangen een terugtred van de burgerlijke rechter moet staan. De
burgerlijke rechter heeft deze consequentie zelf ook veelal getrokken,"° zie
bijvoorbeeld de door hem ontwikkelde leer van de formele rechtskracht. Het
logische gevolg van de juhsprudentie van de besruursrechter met betrekking tot
het zuiver schadebesluit zou dan ook moeten zijn dat de burgerlijke rechter
terugtrecdt als een bestuursrechter bevoegd is.'" Op die wijze wordt de moge-
lijkheid om rechtsbescherming te bieden tegen de overheid steeds meer geconcen-
treerd bij de bestuursrechter."*

Wel zullcn de bestuursrechters een nieuw, eigen bcstuursrechtelijk schadever-
goedingsrecht moeten ontwikkelen. Hiervoor zullcn zij mijns inziens aansluiting
moeten zoeken bij de regeling zoals die is neergclegd in het BW; de leemtes die
in het bcstuursrccht bestaan, kunnen op die manier worden ingevuld. Op dit punt
hinnen de bestuurskamers van de rechtbanken een belangrijke rol speien, zij
hebben immers gemakkelijk toegang tot de deskundigheid, die op dit terrein
bestaat bij de burgerlijke rechter, terwijl door het formeren van zogenaamde
combi-kamers, bestaande uit rechters uit de civiele en de bestuurskamers, de
expertise die aan beide kanten bestaat, optimaal kan worden benut. Voorkomen
dient in ieder geval te worden, dat het administratieve en het civiele schadever-
goedingsrecht te ver van elkaar verwijderd raken. Dat er verschillen zullen
ontstaan is onvermijdelijk; het betreft immers twee verschillende rechtsgebieden
met ieder nun eigen regeis en rechtsnormen. De burger mag echter niet het gevoel
krijgen dat hij veel slechter af is wanneer hij schade lijdt door een onrechtmatige
overheidsdaad dan wanneer dezelfde (onrechtmatige) daad zou zijn begaan door
«n particulier of bedrijf.

Door het arrest Groningen-Raatgever is het nu aan de wetgever om ervoor te

'09. Zie onder meer de hoofdstukken 2, 3 en 4.
HO Zie bijvoorbeeld HR 28 februari 1992, NJ 1992, 687, rant MS, AB 1992, 301, m.nt FHvdB

(Changoe). Zie ook 4.3.3.
Hl Zo verklaarde de (civiele kamer van de) Rechtbank 's-Gravenhage een eiser niet-ontvankelijk nu

Wn met voldoende waarborgen omklede bestuursrechtelijke rechtsgang openstond of had
opengestaan en eiser verzuimd had van die rechtsgang gebruik te maken, Rb. 's-Gravenhage 3
September 1997, JB 1997, 247. Deze uitspraak dateert van vöör het arrest Groningen-Raatgever.

"2 Hierbij zou dan wel gedurende enige tijd een overgangsregime moeten bestaan; de burger mag
niet de dupe worden van de onzekerheid die zal ontstaan door deze wijziging. Daartoe biedt de
»et ook de mogelijkheid. De burgerlijke rechteT moet eiser immers niet-ontvankelijk verklaren
nu een bestuursrechtelijke rechtsgang openstaat of heeft opengestaan. Vervolgens kan hij hem op
grond van artikel 70 lid 2 Rv alsnog doorverwijzen naar die rechtsgang. Zie over artikel 70 Rv
••3.4. Verder dient de bestuursrechter het processuele connexiteitsvereiste niet meer te hanteren
o*n de bevoegdheid bissen hem en de burgerlijke rechter af te bakenen, maar slechts om de
bevoegdheid bissen de verschillende bestuursrechters af te bakenen, zie 9.5.
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zorgen dat de bestuursrechter alsnog exclusieve rechtsmacht krijgt met betrekking
tot zuivcre schadebesluiten. De wettelijke regeling van schadevergoeding bij zowcl
rechtmatige als onrechtmatige overheidsdaden staat momenteel al op de politeke
agenda. In een brief aan de Tweede Kamer hebben de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken aangegeven dat een dergelijke regeling bovenaan staat op de
priontcitenlijst met onderwerpen, die een plaats moeten krijgen in de vifde
tranche van de Awb. In diezelfde brief gaven de bewindslieden aan, dat 'voor het
ter hand nemen van nieuwe onderwerpen, en dus voor een vijfde tranche var de
Awb, (...) de körnende tijd maar in zeer beperkte mate ruimte (bestaat)'. '" Een
dergelijke regeling zal dus nog een aantal jaren op zieh laten wachten.

Inmiddels heeft de Hoge Raad een arrest gewezen, waarin hij de regel uit het
arrest Groningen-Raatgever heeft uitgebreid naar een vordering in kort geding tot
betaling van een voorschot op een te verwachten schadevergoeding door de o»er-
heid. Het hof had in deze zaak geoordeeld, dat een dergelijk voorschot bij wjze
van voorlopige voorziening ook aan de voorzitter van de Afdeling bestuursraht-
spraak kon worden gevraagd op grond van artikel 8:81 Awb. Eiser Leers vcrd
dan ook niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering. Volgens de Hoge Raad
stond op grond van het in artikel 8:81 Awb vervatte connexiteitsvereiste de veg
nAAr cfc voorzrtter vvrn »iff A/cte/mg sfecACs open, rntiün betengAofröencfe ervoot
koos om voor het verkrijgen van de definitieve schadevergoeding de bestuursrech-
telijke weg te volgen. Door de weg naar de burgerlijke rechter af te sluiten waar
het de vordering met betrekking tot een voorschot betreft, zou eiser worden
gedwongen een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzitter van de
Afdeling. Hierdoor zou hij dan weer worden gedwongen de bestuursrechtelijke
weg te volgen voor het verkrijgen van de definitieve schadevergoeding. Hiermee
zou de in artikel 8:73 Awb neergelegde keuzemogelijkheid teniet zijn gedaan. Dit
nu vond de Hoge Raad niet aanvaardbaar; het arrest van het hof werd veraie-
tigd.""

9.6.2 Z)* £iv0/£in voor <

In het voorgaande is ingegaan op de praktische gevolgen van de jurisprudentie
betreffende het zuiver schadebesluit. Op deze jurisprudentie zijn veel reacties
gekomen. Met betrekking tot ferwgvordering lijkt de jurisprudentie van de
bestuursrechter minder weerstand te wekken. Dit ligt ook voor de hand, nu het
gebruik van de rechtsgang naar de burgerlijke rechter door de burger minder
logisch is. De betrokkene die met een terugvorderingsbesluit wordt geconfron-
teerd, zal dit besluit immers niet snel aanvechten bij de burgerlijke rechter.
Theoretisch bestaat deze mogelijkheid wel: hij kan bijvoorbeeld een verklaring
voor recht vragen dat de vordering ongegrond is. De burgerlijke rechter zal hem

113. Tweede Kamer 1999-2000, 26 800 VI, nr. 7, biz. 8.
114. HR 27 april 2001, AB 2001, 361, font ThGD, RvdW 2001, 93. JB 2001, 126, iruit F.A.M. S.

(Lcers-Staat).
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in dat geval niet-ontvankelijk motten verklären en vervolgens artikel 70 Rv
moeten tocpassen, nu gezegd kan worden dat ccn met voldoende waarborgen
omklede bcstuursrechtelijke rechtsgang openstaat en nu ook hier een onduidelijke
situatie bestaat. Dit zal anders zijn, als het bestuursorgaan uitdrukkclijk heeft
tangegeven dat tegen het besluit bczwaar kan worden gemaakt. Mij lijkt dat de
opvatting van de Hoge Raad in hct arrest Groningen-Raatgever niet voor (analoge)
toepassing in aanmerking komt, nu een doorslaggevende reden voor die opvatting
was, dat de wetgever kennelijk de burger bij schadevergoedingsvordehngen een
uitdrukkclijke keuzemogelijkheid heeft willen geven hissen de rechtsgang naar de
bestuursrechter en die naar de burgerlijke rechter. Een dergelijke keuzemogelijk-
heid is met betrekking tot terugvordering niet te vinden. Slechts in het uitzon-
denngsgeval, waann weliswaar sprake is van een (terugvordenngs)besluit, maar
dit niet appellabel is omdat op grond van het processuele connexiteitsvereiste geen
bestuursrechter bevoegd is over dit besluit te oordelen, komt de burgerlijke rechter
in bceld. Het initiatief dient dan normaal gesproken van het bestuur uit te gaan:
het enkele feit dat er een terugvordehngsbesluit ligt, wil nog niet zeggen dat dit
besluit ook afdwingbaar is. Een dergelijk besluit levert immers geen executoriale
ntel op.'" Het bestuur zal dan ook naar de rechter dienen te stappen met een
vordenng uit onverschuldigde betaling.

Wel zou het bestuursorgaan in plaats van een terugvorderingsbesluit te nemen
een actie uit onverschuldigde betaling kunnen instellen bij de burgerlijke rechter.
Deze zal mijns inziens het bestuursorgaan dan niet-ontvankelijk moeten verklaren:
het volgen van de privaatrechtelijke weg levert immers een onaanvaardbare door-
kruising van het publiekrecht op.'"

9.7 Conclusie en vooruitblik

In dit hoofdstuk heb ik een aantal publiekrechtelijke aspecten van de terugvorde-
ring behandeld naar aanleiding van de jurisprudentie van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak, waarbij zij de bevoegdheid tot terugvordering baseert op het algeme-
ne rechtsbeginsel dat hij die onverschuldigd heeft betaald, dit kan terugvorderen.
Zo is onder meer de vraag aan de orde geweest of rechtsbeginselen bevoegdheden
kunnen scheppen. Om deze vTaag te beanrwoorden heb ik mijn opvatting met be-
trekking tot het legaliteitsbeginsel uiteengezet: iedere bestuursbevoegdheid
waardoor bevoegdheden, rechten en plichten van burgers kunnen worden vastge-
steld of gewijzigd, moet in beginsel berusten op een uitdrukkelijke wettelijke
grondslag. In bepaalde gevallen kan worden volstaan met een positieve indicatie
in de wet voor die bevoegdheid, er is dan sprake van een impliciete bevoegdheid.
Een dergelijke impliciete bevoegdheid kan echter niet bestaan wanneer door
uitoefening van die bevoegdheid direct of indirect verplichtingen kunnen ontstaan

HS. Mogelijk is dit anders na de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Awb, zie 10.6.
" 6 . Zie over de doorkmisingsleer 5.2.5.
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voor de betrokkene, terwijl deze verplichtingen niet reeds kunnen worden afgeleid
uit de (mogelijk) verplichtende primaire bevoegdheid. Deze opvatting met
betrekking tot het legaliteitsbeginsel leidt tot de conclusie dat rechtsbeginselen in
ieder geval geen bevoegdheden kunnen scheppen.

Een andere vraag is of de bestuursrechter zieh in strijd met het grondwettelijk
stelsel rechtsmacht heeft toegeeigend, die aan de burgerlijke rechter toebehoort
Weliswaar is de bestuursrechter vrij ver gegaan bij het oprekken van het besluit-
begrip in zijn jurisprudentie met betrekking tot het terugvorderingsbesluit (en het
zuiver schadebesluit), mijns inziens is hij hierin niet te ver gegaan. Wel laat de
jurisprudentie zien dat de vraag of het besluit nog wel de geeigende rechtsingang
is bij de bestuursrechter, actueel is. Er wordt dan ook voor gepleit om niet langer
de publickrechtelijke rechtshandeling, het besluit, maar de publiekrechtelijke
rechtsbetrekking te hanteren als ingang bij de bestuursrechter.

Ten slotte heb ik een aantal praktische vragen behandeld, die waren gerezen
naar aanleiding van de 'algemene-rechtsbeginselenjurisprudentie'.met name naar
aanleiding van de jurisprudentie betreffende het zuiver schadebesluit. De belang-
rijkste vraag is of de bestuursrechtelijke rechtsgang exclusief is. De Hoge Raad
heeft in het arrest Groningen-Raatgever beslist dat dit niet zo is; de betrokkene
heeft een keuze. Mede gelet op de historische achtergrond van de taak die de
burgerlijke rechter zieh (in het verleden volkomen terecht) heeft toegeeigend met
betrekking tot de rechtsbescherming tegen de overheid, had de Hoge Raad de
burger, Raatgever, niet-ontvankelijk moeten verklaren en moeten doorverwijzen
naar de bestuursrechtelijke rechtsgang. Een complicerende factor blijft echter het
door de bestuursrechter gehanteerde processuele connexiteitsvereiste.

De jurisprudentie met betrekking tot het terugvorderingsbesluit heeft minder
praktische bezwaren ontmoet. Dit is niet verwonderlijk. Het ligt niet in de lijn der
verwachting dat een betrokkene, die wordt geconfronteerd met een terugvorde-
ringsbeslissing, een vordering daaromtrent zal instellen voor de burgerlijke
rechter. Zou dit overigens gebeuren, dan dient de rechter betrokkene niet-ontvan-
kelijk te verklaren; analoge toepassing van het arrest Groningen-Raatgever is niet
mogelijk. Zou het bestuursorgaan de privaatrechtelijke weg willen volgen in plaats
van de publiekrechtelijke, dan zal sprake zijn van onaanvaardbare doorkruising
van het publiekrecht.

Voor de terugvordering moet dus een uitdrukkelijke wettelijke grondslag aanwezig
zijn; er zal een wettelijke regeling moeten zijn. Ik zal dit in het volgende hoofd-
sruk uitwerken, waarbij ik tevens zal bekijken aan welke vereisten deze regeling
moet voldoen. Zoals gezegd wijs ik de door de Afdeling bestuursrechtspraak
gevolgde constructie van bevoegdheidscheppende algemene rechtsbeginselen af.
Wel vind ik het een verbetering dat de bestuursrechter steeds meer rechtsmacht
krijgt. Naar mijn mening dienen bestuursrechtelijke vragen te worden behandeld
door de bestuursrechter; de rechtsbescherming tegen de overheid moet worden
geconcentreerd bij deze rechter. Dit zou ertoe moeten leiden, dat niet langer het
besluit, maar de publiekrechtelijke rechtsbetrekking moet dienen als ingang bij de
bestuursrechter. Dit leidt onder meer tot de vraag, wanneer sprake is van een
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dergelijke publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Dit zal aan de orde komen in
hoofdstuk 11, waar tcvens zal worden ingegaan op de vraag of het phvaatrecht
binnen een dergelijke rechtsbetrekking een rol kan speien. Wei is voor het
concentreren van de rechtsbescherming tegen de overheid bij dc bcstuursrechter
een voorwaarde dat de organisatie van dc bestuursrechtelijke rechtsgang ingrijpcnd
wordt herzien. Ik zal dit uirwcrken in hoofdstuk 12.



-L«.



HOOFDSTUK 10

DE BEVOEGDHEID TOT TERUGVORDERING

• r •, ' • - •-

10.1 Ioleiding

In deel n van het onderzoek heb ik onder meer bekckcn in hoeverrc wettelijke
regelingen in het socialezekerheidsrecht, het ambtenarenrecht, het subsidierecht en
het sociaal-economisch recht bepalingen bevattcn met betrckking tot terugvordc-
ring, hoe deze eventuele bepalingen emit zien en hoe rechters omgaan met tcrug-
vordering als daarvoor gcen uitdrukkelijke bepalingen bestaan. Ook heb ik
bekeken welke meer algcmenc beginselen aan de terugvordering ten grondslag lig-
gen in de verschiliende regelingen en of hierin een bepaalde consistentie vilt te
ontdekken. Bij vergelijking van de regelingen op verschiliende terrcinen, maar ook
binnen een bepaald rechtsgebied, is opgevallcn dat de wetgever met altijd een
eenduidige lijn heeft gehanteerd. Hetzelfde kon worden gezegd van de verschilien-
de bestuursrechters. Inmiddels zijn de laatsten meer op ccn lijn komen tc zittcn
door de jurisprudentie inzake het terugvorderingsbesluit, die ik in het vorige
hoofdstuk heb behandeld. Het blijft echter een verbrokkeld geheel. Een algemene
regeling met betrekking tot intrekking van toekenningsbeslissingen en met betrek-
king tot terugvordering bestaat niet. In grote lijnen is de huidige situatie op de
genoemde terreinen de volgende.

De socialezekerheidswetten bevatten momenteel een vrijwel uitputtende rege-
ling met betrekking tot terugvordering. Indien ten onrechte is betaald, kan het
toekenningsbesluit worden ingetrokken en kan het onverschuldigd betaalde worden
teruggevorderd, tenzij dringende redenen aanwezig zijn om af te zien van terug-
vordering. Wei is de terugvorderingsbevoegdheid beperkt in de tijd; de verjarings-
bepalingen uit het BW zijn van toepassing.

In het ambtenarenrecht bestaat geen wettelijke regeling met betrekking tot
terugvordering van onverschuldigd gedane betalingen; de Ambtenarenwet heeft
dienaangaande nooit bepalingen bevat. Niettemin heeft de Centrale Raad van Be-
roep als ambtenarenrechter al vrij vroeg geoordeeld dat onder omstandigheden kan
worden teruggevorderd: het algemeen rechtsbeginsel dat degene die onverschul-
digd heeft betaald, dit kan terugvorderen, geldt ook in het bestuursrecht. Wei is
deze terugvorderingsbevoegdheid niet onbeperkt, andere beginselen zoals het ver-
trouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel kunnen zieh in een concreet
geval verzetten tegen (onbeperkte) terugvordering. Dit heeft er onder meer toe
geleid dat niet mag worden teruggevorderd als de betrokken ambtenaar niet wist
en ook niet kon weten dat onverschuldigd is betaald, dat de terugvorderingster-
mijn is beperkt tot twee jaar als er sprake was van een administratieve vergissing,
hetgeen de ambtenaar wist of behoorde te weten en tot vijf jaar als de onverschul-
digde betaling is veroorzaakt door toedoen van de betrokkene. Voorts geldt de
zogenaamde zesmaandenjurisprudentie: de Centrale Raad acht bet (als hoofdregel)
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in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel om betalingen terug te vorderen, die zijn
gedaan zes maanden nadat een eerste signaal is binnengekomen dat ten onrechtc is
betaald.

Waar het terugvordering van subsidies betreff, is de situatie de volgende. De
bevoegdheid tot intrekking van de subsidieverlening en/of -vaststelling is wettelijk
geregeld in de Awb, waarbij in beginsel geldt dat niet mag worden ingetrokken
indien de ontvanger niet wist en ook niet behoorde te weten dat geen recht op de
subsidie bestond. Onverschuldigd betaalde subsidie kan worden teruggevorderd
binnen vijf jaren nadat de subsidie is vastgesteld. De terugvordering zelf werd tot
voor kort gezien als een rechtshandeling naar burgerlijk recht, tenzij de betrokken
wettelijke regeling terugvorderingsbepalingen bevatte. In 1996 overwoog de
Afdeling bestuursrechtspraak echter dat een terugvorderingsbeslissing veelal een
besluit in de zin van artikel 1:3 Awb is, ook als daarvoor geen uitdrukkelijke
grondslag is te vinden in de wet.' De (publiekrechtelijke) bevoegdheid kin
namelijk worden gevonden in het algemene rechtsbeginsel dat hij die onverschul-
digd heeft bctaald, dit kan terug vorderen. In het voorontwerp van de vierde
tranche van de Awb wordt voorgesteld om in de subsidietitel een algemene terug-
vorderingsgrondslag op te nemen.

Binnen het terrein van subsidies nemen de subsidies op het gebied van de
sociaal-cconomische ordening een aparte plaats in. Het College van Beroep voor
het bedrijfsleven is op dit gebied de veelal bevoegde rechter. Tenzij hiervan wordt
afgeweken in de speeifieke wetten, zijn de bepalingen met betrekking tot intrek-
king uit de subsidietitel van de Awb van toepassing. Wat de terugvordering
betreft, moet een onderscheid worden gemaakt hissen de situatie waarbij het
College algemene rechtsmacht heeft op grond van eerst de Wet arbo, nu de Wbbo,
en die waarbij sprake is van een speeifieke bevoegdheid. In het laatste geval
volgde het College de jurisprudentie van de Afdeling (bestuurs)rechtspraak,
waarbij de terugvorderingsbeslissing tot voor kort bij het ontbreken van een
uitdrukkelijke wettelijke grondslag werd aangemerkt als rechtshandeling naar
burgerlijk recht. Hierover diende de burgerlijke rechter te oordelen. Aangenomen
mag worden dat ook het College dergelijke terugvorderingsbeslissingen tegen-
woordig zal zien als (veelal appellabele) besluiten. In het eerste geval achtle het
College zieh snel bevoegd over de terugvordering te beslissen, mits het bestuurs-
orgaan maar handelde binnen de uitoefening van zijn publiekrechtelijke taak. Op
de regulering van de terugvorderingsbevoegdheid is de in de vorige alinea
beschreven regeling uit de Awb van toepassing, tenzij de speeifieke regeling
afwijkende bepalingen bevat.

In dit hoofdstuk zal ik mijn eigen opvatting uiteenzetten terzake de vraag wanneer
de overheid door haar onverschuldigd betaalde gelden mag terugvorderen. Bij de
beantwoording van deze vraag moet een aantal (algemene) beginselen tegen elkaar
worden afgewogen, namelijk het beginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald,

1. ABRvS 21 Oktober 1996, AB 19%, 496, rant NV, JB 1996, 232, m.nt HIS (Nume).
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kan worden teniggevorderd, het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbegin-
sel. De laatste beginselen zullcn ook een (doorslaggevende) rol kunncn speien bij
de vraag of een toekenningsbesluit kan worden ingetrokken.

In de volgende paragrafen zal ik voortbouwen op het in het vorige hoofdstuk
door mij ingcnomcn standpunt, dat zowel de intrekkings- als de terugvordcnngs-
bevoegdheid een uitdrukkelijke wettelijke grondslag dienen te hebbcn. Dit leidt tot
de in 10.3 te behandelet! vraag, hoc die wettelijke regeling emit dient te zien. Kan
worden volstaan met een algemene regeling, of dient van geval tot geval een
speeifieke regeling te worden gemaakt? En welke criteria moeten bij een dergelij-
ke (algemene of speeifieke) regeling een rol speien? Dit laatste komt aan de orde
in 10.4. Vervolgens bespreek ik de vraag welk karakter de te hanteren terugvorde-
ringstermijnen moeten hebben (10.5) en de invordenng, waarbij ook de in het
voorontwerp van de vierde tranche van de Awb voorgcstelde regeling wordt
bekeken(10.6).

10.2 Een wettelijke grondslag voor terugvordering , •

Ik heb in 9.3 aangegeven dat naar mijn memng zowel de mtrekkingsbevoegdheid
als de terugvorderingsbevoegdheid een uitdrukkelijke wettelijke grondslag moet
hebben. Niet kan worden volstaan met het aannemen van een impliciete bevoegd-
heid. De terugvorderingsbevoegdheid kan ook niet worden gevonden in het alge-
mene rechtsbeginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden terugge-
vorderd. De praktische uitvoering van het vereiste van een uitdrukkelijke wettelij-
ke grondslag voor de intrekkings- en de terugvorderingsbevoegdheid hoeft ook
niet problematisch te zijn. Het vrij algemeen aanvaarde uitgangspunt is immers
dat in de gevallen waarin de overheid presterend optreedt en waar burgers (of
andere betrokkenen) financieel van dat overheidsoptreden (mede)afhankelijk zijn,
er een wettelijke grondslag moet zijn voor dat overheidsoptreden. Voor een aantal
belangrijke (zelfs de belangrijkste) terreinen waarop de overheid financieel
presterend optreedt, is dit zelfs uitdrukkelijk neergelegd in de (Grond)wet. Artikel
20 Gw bepaalt dat de wet regeis stelt omtrent de aanspraken op sociale zekerheid
(lid 2) en dat Nederlanders hier te lande een bij de wet te regelen recht op
bijstand van overheidswege hebben, indien zij niet in hun bestaan kunnen voor-
zien (lid 3), artikel 109 Gw bepaalt dat de wet de rechtspositie van ambtenaren
regelt en artikel 4:23 Awb eist in het algemeen een wettelijk voorschrift als basis
voor het verstrekken van subsidie.

Het zal aanstonds duidelijk zijn dat daar waar de overheid financieel preste-
rend optreedt, dit in een aantal gevallen ten onrechte zal gebeuren. Van de wetge-
ver mag dan ook worden verwacht, dat, nu hij in een wettelijke regeling moet
neerleggen wanneer een financiele aanspraak ontstaat tegenover een bestuursor-
gaan, hij zieh tevens erover uitlaat wat dient te gebeuren als blijkt dat deze
aanspraak ten onrechte is ontstaan, ofwel omdat aan de kant van het bestuur iets is
misgegaan, ofwel omdat de burger niet heeft voldaan aan bepaalde verplichtingen.
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10.3 De wettelijke regeling met betrekking tot terugvordering: een bijzonde-
re of een algemene regeling?

De volgende vraag is dan, waar de verschillende bevoegdheden dienen te worden
geregcld. Kan worden volstaan met een algemene regeling voor intrekking en
terugvordering, waarbij uitcraard lean worden gedacht aan een regeling in de Awb,
of dient er een specifieke regeling te komen in de wetten, waann de toekenrungs-
bevoegdheid is neergelegd? Mogelijk kan ook worden gedacht aan een tussenop-
lossing, met name door het opnemen van de regeling in kaderwetgeving.
' Ik wil vooropstellen dat naar mijn mening de toekenningsbevoegdheid een
expliciete grondslag dient te hebben in een zo specifiek mogelijke regeling. In die
regeling zal moeten worden aangegeven aan welke criteria moet zijn voldaan, wil
dc betrokkene een aanspraak krijgen tegenover het bestuur. De reden hiervoor is
(wederom) de veelal bestaande afhankelijkheidspositie van de betrokkene. Rechts-
zekcrhcid en (daarmee) het voorkomen van willekeur spelen hierbij uiteraard een
bclangrijke rol.* Nu de vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, wil een
recht bestaan op een bijdrage, afhankelijk is van het doel van de betreffende
regeling, dient de toekenningsbevoegdheid in een specifieke wettelijke regeling te
worden neergelegd, waarbij tevens wordt geregeld welk bestuursorgaan bevoegd
is. Deze opdracht vloeit mijns inziens ook voort uit (grond)wettelijke bepalingen
als de artikelen 20 en 109 Gw en artikel 4:23 Awb.

Ook de bevoegdheid tot het intrekken van de toekenningsbeslissing dient te
zijn neergelegd in de specifieke wettelijke regeling. Ook hier speelt de afhanke-
lijkheid van de betrokkene en dus de rechtszekerheid een belangrijke rol. Bij de
beantwoording van de vraag in welke gevallen het toekenningsbesluit kan worden
ingetrokken, zal steeds rekening moeten worden gehouden met de specifieke om-
standigheden die zieh voordoen bij de wettelijke regeling. Hierbij dienen vooral
aan de orde te komen de vragen, in hoeverre betrokkenen financieel afhankelijk
zijn van de bijdragen en in hoeverre die bijdrage beoogt te voorzien in de
primaire levensbehoeften. Dit betekent dat het afhankelijk is van het doel van de
regeling in welke gevallen het toekenningsbesluit kan worden ingetrokken en hoe
deze laatste bevoegdheid dient te worden begrensd. Dit brengt mee dat niet kan
worden volstaan met het regelen van de intrekkingsbevoegdheid in een algemene
regeling. Een dergelijke algemene regeling Staat overigens wel op het programma
van de wetgever; een van de prioriteiten voor de vijfde tranche van de Awb is een
regeling met betrekking tot intrekking van begünstigende besluiten.' Als deze
regeling wordt gerealiseerd, is zij dus ook van toepassing op de intrekking van
bijvoorbeeld vergunningen. Een dergelijke algemene regeling stond ook al als een
van de eerste onderwerpen, die in de Awb dienden te worden geregeld, op het

2. Zie ook de memorie v»n toelichöng op «rtikel 4:23 Awb, PG Awb III, blz. 199 en hierover
8.2.2.2.

3. Zie de brief van ministers vin Justine en Binnenlands« Zaken en Konmkrijksrelaties, Tweede
lUmer 1999-2000, 26 800 VI, nr. 7, blz. 9.
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programma voor de eerste tranche, maar wegens de vele moeiltjlcheden die optra-
den bij het ontwerpen van de beoogde regeling heeft dit ondcrwcrp hct nooit
verder gebracht dan een (met gepubliceerd) voorontwerp. Mocht een dergelijke
algemene regeling in de vijfde tranche wel worden gerealiseerd, dan kan zij bij
terugvordering om de hiervoor uiteengezette redenen de specifieke regelingen niet
vervangen. t»

De hiervoor met betrekking tot de intrekkingsbevoegdheid aangevoerde redenen
om een specifieke wettelijke regeling te verlangen, gelden evenzcer voor de
terugvorderingsbevoegdheid. Ook deze dient dus te berusten op een specifieke
wettelijke grondslag.

Naast de specifieke regelingen dient een algemene terugvordenngsregeling te
worden opgenomen in de Awb. In de eerste plaats kunnen in een dergelijke rege-
ling meer algemene bepalingen worden opgenomen, die als een vangnet dienen.
Mocht zieh een geval voordoen, waarvoor (nog) geen specifieke regeling bestaat,
dan kan worden temggevallen op de algemene regeling. Dit heeft het voordeel dat
bij het ontbreken van een specifieke regeling de terugvordering in ieder geval niet
wordt gezien als pnvaatrechtelijke rechtshandcling. Uiteraard geldt de rcgel dat
specifieke bepalingen voor algemene bepalingen gaan. Het bestaan van een derge-
lijke algemene regeling ontslaat de wetgever niet van de verplichting een speeifie-
ke(re) regeling te treffen, tenzij sprake is van een eenmalige, althans uitzonderlij-
ke situatie/ Verder dient deze algemene regeling de (publiekrechtelijke) bevoegd-
heid te scheppen voor de overheid om onverschuldigd gedane betalingen, die niet
hebben plaatsgevonden in het kader van een publiekrechtelijke rechtsbetrekking,
längs publiekrechtelijke weg terug te vorderen. Wanneer sprake is van een
publiekrechtelijke rechtsbetrekking en waarom het wenselijk is om ook betalingen

4. Ook M.W. Scheltema steh voor in de Awb een algemeen artikel met betrekking tot terugvorde-
ring op te nemen. Waar nodig kunnen de specifieke regelingen afwijkingen bevatten. Het
voordeel van een dergelijke algemene regeling is volgens hem dat de bestaande terugvorderings-
bepalingen kunnen worden geüniformeerd. Zie Scheltema (1997), blz. 295-296. Hij verwijst
hiervoor naar de situaüe in Duitsland, waar een dergelijke algemene regeling zou zijn neergelegd
in § 48 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. § 48 VwVfG betreu echter de intrekking van een
besluit dat in strijd met het recht is, en niet de terugvordering. Een regeling voor terugvordering
van onverschuldigde betalingen is wel neergelegd in § 49a, waarbij de algemene regeling te
vinden is in § 49a Abs. 1 S. 1 VwVfO. Dit is echter geen algemene terugvorderingsbepaling,
maar het ziet slechts op terugvordering van betalingen gedaan op grond van een ingetrokken
besluit, waarbij dit besluit in eerste instantie dus de rechtsgrond voor de beuling vormde. Het
ziet dus niet op gevallen, waarin Oberhaupt geen rechtsgrond aanwezig is geweest Zie over
§ 49a VwVfG ook Ossenbühl (1998), blz. 419^»20.

Overigens is de door Scheltema voorgestane oplosstng (een algemene regeling en waar nodig een
afwijking in de specifieke wet) het spiegelbeeld van het door mij voorgestane model. Ik vind
immers dat er altijd een specifieke regeling moet zijn; de algemene regeling fungeert dan als een
soort 'vangnet'. Dit betekent dat feitelijk, indien aan dit model wordt voldaan en er dus altijd een
specifieke regeling bestaat, de algemene regeling overbodig zou zijn. Het is echter de vraag, of
zieh niet onvoorziene gevallen kunnen voordoen, waarop de specifieke bepalingen niet van
toepassing blijken te zijn. Voor deze gevallen zou de algemene regelmg dan zijn bedoeld.
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die niet hebbcn plaatsgevonden in het kader van een dergelijke rechtsbetrekking
längs publiekrechtelijke weg terug te vorderen, zal ik behandelen in 11.3.

Eventueel zou op bepaalde terreinen kunnen worden volstaan met kaderwet-
geving, waarin de intrekkingsbevoegdheid en de terugvordehngsbevoegdheid
wordt gereguleerd. Zo is het voorstelbaar, dat op het gebied van de social«
zekerheid de criteria aan de hand waarvan moet worden bepaald of en wanneer
kan worden ingetrokken dan wel teruggevorderd, bij vrijwel alle regelingen gelijk
zijn. In dat geval kan in een dergelijke kaderwet een algemene regeling, die op
dat gebied geldt, worden neergelegd. Dit is wat de wetgever op het terrein van de
subsidies heeft gedaan; de subsidietitel in de Awb kan worden gezien als een
dergelijke 'kaderregeling'. Mocht met betrekking tot specifieke wetten een
uitzondering op zijn plaats zijn, dan kan deze in die specifieke wettelijke regeling
worden neergelegd. Hierbij geldt uiteraard de regel, dat de specifieke wet boven
de algemene wet gaat. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid blijft het echter te
prefereren de grondslag voor de genoemde bevoegdheden neer te leggen in de
specifieke wettelijke regelingen. Naar mijn mening heeft de wetgever op het
terrein van de sociale zekerheid (waar reeds een bepaalde mate van harmonisaüe
bestond, welke werd uitgebreid door de WBM) in 1996 dan ook terecht ervoor
gekozen om de terugvordenngsbepalingen in de afzonderlijke socialezekerheids-
wetten op te nemen en niet te volstaan met een algemene(re) regeling.

Overigens is niet op alle terreinen (algemene) kaderwetgeving mogelijk. Zo
zie ik, anders dan de wetgever, bijvoorbeeld geen ruimte hiervoor op het gebied
van subsidies. De verschillende subsidies zijn hiervoor te divers. Terugvordering
van subsidies aan individuele burgers zal veelal veel ingrijpender zijn dan terug-
vordering van subsidies aan ondememingen. Er zullen dan ook mogelijk andere
regels moeten gelden. Bij subsidies aan ondememingen dient ook weer een onder-
scheid te worden gemaakt welke soort subsidie het betreft en aan welke onderne-
ming deze wordt gegeven. Zo zal aan de ene kant van de schaal de subsidies aan
kleine ondememingen, bijvoorbeeld startsubsidies, liggen en aan de andere kant
subsidies aan grote multinationals. Dit betekent dat de terugvorderingsregeling in
de subsidietitel van de Awb zoals die nu geldt, te ruim is, nu geen rekening wordt
gehouden met de grote verscheidenheid aan subsidies.

10.4 Uitgangspunten van de wettelijke regeling

70.4./

Er dient dus steeds een zo specifiek mogelijkc wettelijke regeling te zijn voor de
terugvordering, waarbij wordt aangegeven in welke gevallen een toekenningsbe-
sluit kan worden ingetrokken en in welke gevallen het (daardoor) onverschuldigd
betaalde kan worden teruggevorderd. Deze regelingen zullen zo veel mogelijk
maatwerk moeten zijn. Dit neemt niet weg, dat de uitgangspunten vrijwel steeds
dezelfde zullen zijn.

Twee algemene aspecten dienen in het oog te worden gehouden. In de eerste
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plaats zal in een groot aantal gevallen sprake zijn van een mate van afhankelijk-
heid van de bctalingen aan de zijde van de ontvanger. Deze afhankelijkheid zal
het grootst zijn, waar mcnscn wat betraft hun inkomsten en andere gelden,
bedoeld om in hun levensonderhoud te voorzien, afhankehjk zijn van de bijdragen
van de overheid. Te denken valt aan socialezekerheidsuitkehngen, ambtcnarensala-
nssen, huursubsidie. Studie financiering et cetera. Terugvordering van gelden, die
naar hun bestemming veelal reeds zullen zijn verbruikt, kan bijzonder ingrijpend
zijn.

In de tweede plaats moet ook in het oog worden gehouden, dat het gaat om
overheidsgeld, en dus - populair gezegd - om geld van ons allcmaal. De overheid
heeft een bcgrensd budget, en dient dit optimaal te besteden. Het algemeen belang
vergt dan ook dat het doen van onterechte betalingen zo veel mogchjk wordt
voorkomen en dat, indien een dergelijke betaling heeft plaatsgevonden, deze zo
veel mogelijk ongedaan wordt gemaakt.

Het eerst genoemde aspect wijst in de richting, dat niet kan worden terugge-
vorderd, althans dat de mogelijkheid tot terugvordenng sterk moet worden
bcgrensd. Het tweede aspect daarentegen wijst in de tegenovcrgestcldc richting:
ten onrechtc verrichte betalingen dienen zo veel mogelijk tc worden tcruggevor-
derd. Het antwoord op de vraag, of door de overheid ten onrechte verrichte
betalingen kunnen worden teruggevorderd, zal tussen deze uitersten moeten
worden gevonden.

Het eerste uitgangspunt is dat de burger mag afgaan op de juistheid van de beslis-
sing van het bestuursorgaan. Hij mag er in beginsel op vertrouwen dat het toeken-
ningsbesluit klopt. Ik zou nog verder willen gaan. Toekenningsbesluiten zijn naar
hun aard beschikkingen, die op aanvraag worden gegeven. Alvorens op de aan-
vraag wordt beslist, dient de betrokkene de benodigde gegevens te overleggen.
Naar mijn mening rust vervolgens op het bestuursorgaan de verp/ic/rtj/ig om het
op gromf va« <fj'e gegevens yuüfe besluit te nemen. Dit leidt ertoe, dat als de
betrokkene alle benodigde gegevens heeft verstrekt en deze gegevens correct zijn,
het bestuursorgaan het juiste toekenningsbesluit moet nemen. Hierbij zal geen
sprake zijn van een juridisch afdwingbare verplichting, maar schending van deze
verplichting zou mijns inziens bij terugvordering ertoe moeten leiden dat in
bepaalde gevallen de intrekkingsbevoegdheid en dus ook de terugvorderingsbe-
voegdheid niet ontstaat, zodat het toekenningsbesluit onaantastbaar is, althans niet
op deze grond met terugwerkende kracht kan worden aangetast. Dit zal dan het
geval zijn als de betrokkene niet wist en ook niet behoefde te weten dat het
toekenningsbesluit onjuist is. In dat geval zal het toekenningsbesluit dus niet
kunnen worden ingetrokken, zodat de rechtsgrond voor de betaling in stand blijft
en er dus ook geen sprake is van onverschuldigde betaling, zodat niet kan worden
teruggevorderd. Dat in dat geval het toekenningsbesluit niet met terugwerkende
kracht kan worden ingetrokken, is ook het uitgangspunt dat in de subsidietitel in
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de Awb wordt gehanteerd.' Qua resultaat komt de ambtenarenrechter tot dezelfde
uitkomst, nu volgens deze rechter terugvordering in strijd is met het vertrouwens-
bcginscl indien een administratieve vergissing is gemaakt en de betrokkene met
wist en ook niet kon weten dat te veel of ten onrechte is betaald.' Deze rcgel
gold voor de inwerkingtreding van de WBM ook in de sociale zekerheid.'

Op de genoemde terreinen wordt dit resultaat bereikt door bescherming van
het gerechtvaardigd vertrouwen, maar door uit te gaan van een verplichting voor
de overheid wordt de positie van de burger sterker. Dit leidt tot een grotere mate
van rechtsbescherming. Bij dc bescherming van het gerechtvaardigd vertrouwen
aan de kant van de burger zal immers de burger moeten aangeven, dat hij gerecht-
vaardigd mocht vertrouwen op de juistheid van de toekenningsbeslissing en dus
dat hij niet wist, noch behoefde te weten dat het toekenningsbesluit niet klopte.
Uitgaande van een verplichting voor het bestuur tot het nemen van een correct
besluit ligt het voor de hand dat de rechter in het algemeen zal aannemen dat het
het bestuur is dat moet aantonen dat de betrokkene wist of had moeten weten dat
de toekenning (deels) ten onrechte was geschied. De bewijspositie van de betrok-
kene gaat er dus op vooruit. Nog afgezien van dit praktische voordeel voor de
betrokkene acht ik de constructie van een op het bestuursorgaan nistende verplich-
ting ook principled juister.

Intrekking van het toekenningsbesluit is dus wel mogelijk als de betrokkene welis-
waar de juiste inlichtingen heeft gegeven, maar desondanks wist of behoorde te
weten dat de toekenningsbeslissing niet klopt. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn
als hij een ovcrzicht heeft gekregen waarop de door hem verstrekte gegevens on-
juist staan vermeid. Hierbij kan worden gedacht aan het toekenningsbesluit of de
salaris- of uitkeringsspecificatie. Het nalaten van het controleren en zo nodig
corrigcren van deze gegevens door de betrokkene dient niet te worden beloond.
Wel zullen dc omstandigheden van het geval een rol spelen bij beantwoording van
de vraag, of de betrokkene behoorde te weten dat de toekenningsbeslissing onjuist
is. Hierbij kan worden gedacht aan de ingewikkeldheid van de specificatie, ove-
rige door het bestuursorgaan verstrekte informatie, de maatschappelijke positie van
betrokkene enzovoorts."

Intrekking is ook mogelijk indien de onjuistheid van het toekenningsbesluit te
wijten is aan het feit dat de betrokkene onjuiste gegevens heeft verstrekt of geen
gegevens heeft verstrekt, terwijl hij hiertoe wel verplicht was. Het feit dat het aan
dc betrokkene te wijten is dat een onjuist besluit is genomen, wil overigens niet
zeggen dat aan de betrokkene in alle gevallen een even zwaar verwijt kan worden
gemaakt. Zo bestaat veelal een vergaande inlichtingenplicht. In de socialezeker-

5. Zie trtikel 4:48 Awb met betrtkking tot het besluit tot de subsidicverlenmg en arbkel 4:49 Awb
met betrckking tot het besluit tot de subsidievaststclling, zie hierover 8.2.2.4.

6. Zie 7.2.3.3 en 7.2.4.2.
7. Zie 6.4.4.
8. Vgl de in 6.4.4.2 genoemde ctrcuUtrc FBV. Ook de »mbtenaremechter hecht betoig i w do«

onstandigheden, zie 7.2.3.3 en 7.2.4.2.
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heidswetten is bijvoorbceld voor de belanghebbende de vcrplichting opgenomen
om op verzock of onverwijld uit eigen beweging' aan het bestuursorgaan
mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hij redelijkerwijs
kan weten dat deze van lnvloed zijn op de uitkering.* Laat de betrokkene na om
een mededeling te doen van een feit waarvan hij ten onrechte maar te goeder
trouw denkt dat het niet van belang is, dan kan hem wcliswaar een verwijt
worden gemaakt, maar het is een ander, mijn inziens minder zwaar, verwijt dan in
het geval waahn hij willens en wetens gegevens vcrzwijgt om zodoende meer toe-
gekend te krijgen dan waarop hij recht heeft. Ook is denkbaar dat de betrokkene
is uitgegaan van de juistheid van de verstrekte gegevens, en op het moment dat hij
die gegevens verstrekte daar ook van mocht uitgaan, terwijl deze gegevens achter-
af niet blijken te kloppen.

In grote lijnen kunnen dan de volgende vier situaties worden onderscheiden.
In de eerste situatie lokt de betrokkene opzettelijk een verkeerde bcslissing uit
door bewust onjuiste inhehtingen te verstrekken of door bewust van belang zijnde
gegevens te verzwijgen. Het feit dat ten onrechte of tc veel wordt toegekend en
uitbetaald, is te wijten aan toedoen van de betrokkene. In de tweedc situatie wordt
de verkeerde beslissing niet uitgelokt door de betrokkene, maar profiteert hij
bewust van een door het bestuursorgaan gemaakte vergissing. In dit geval is in
eerste instantie geen sprake van toedoen van de betrokkene, maar van een admini-
stratieve vergissing. In de derde situatie is weliswaar sprake van het geven van
onjuiste inlichtingen of het verzuimen om inlichtingen te geven, maar dit gebeult
onopzettelijk, de betrokkene heeft niet het oogmerk om een hogere bijdrage te
krijgen dan waarop hij recht heeft. Ook in dit geval is het te wijten aan toedoen
van de betrokkene dat ten onrechte of te veel wordt toegekend en uitbetaald. Ten
slotte kan het zo zijn dat sprake is van een administratieve vergissing, hetgeen de
betrokkene redelijkerwijs had behoren te weten, maar hetgeen hij niet wist.

In alle vier hiervoor genoemde gevallen kan de betrokkenen een verwijt
worden gemaakt. In dat geval is intrekking van het toekenningsbesluit mogelijk.
Gelet op het feit dat het om gemeenschapsgeld gaat, zou ik zelfs een verplichting
tot intrekking willen aannemen, althans als uitgangspunt. Het bestuursorgaan dient
namelijk wel de bevoegdheid te hebben geheel of gedeeltelijk van intrekking af te
kunnen zien, indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, zoals nu ook het
geval is in het socialezekerheidsrecht.'" De algemene beginselen van behoorlijk
bestuur moeten daarbij een rol speien.

De intrekkingsbevoegdheid moet echter in de tijd worden beperkt. Op ver-
schillende terreinen gebeult of gebeurde dit ook. In bijvoorbeeld het socialezeker-
heidsrecht was de situatie voor de inwerkingtreding van de WBM in grote lijnen
de volgende. Was sprake van toedoen, dan kon het te veel of ten onrechte
betaalde worden teruggevorderd gedurende vijf jaren na de betaalbaarstelling. Was
sprake van een administratieve vergissing, hetgeen de betrokkene wist of behoorde

9. Zie bijvoorbeeld artikel 25 WW en artikel 65 1kl 1 Abw.
10. Zie 6.4.5.
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te weten, dan was deze periodc beperkt tot twee jaren." De ambtenarenrechter
heeft dezc indeling met de termijnen overgenomen. '* In artikel 4:49 lid 3 Awb
wordt de mogelijkheid tot intrekking van de subsidievaststelling in de tijd beperkt,
waarbij als hoofdregel geldt dat intrekking niet mcer mogelijk is als vijf jaren zijn
verstreken sinds de bekendmaking van de vaststelling. Ook de mogelijkheid tot
tcrugvordering is beperkt tot vijf jaren, zie artikel 4:57 Awb."

Het onderscheid dat in de sociale zekerheid werd gemaakt, is bestreden door
De Boer. Volgens hem is de ratio achter het onderscheid waarschijnlijk dat het
geven van onjuiste inlichtingen of het niet geven van lnlichtingen meer verwijt-
baar is dan het (alleen maar) redelijkerwijs weten dat men te veel krijgt. Hij heeft
dit bestreden. Het wclbcwust jarenlang toucheren van door een administrative
fout tc hoge bedragen kan meer laakbaar zijn dan bijvoorbeeld het per ongeluk
vergeten cen mededeling te doen." Op dit punt deel ik zijn kritiek, die ook de
rechtspraak van de ambtenarenrechter zal treffen. De Boer vindt het onderscheid
echter ook principled onjuist, nu het bij terugvorderen in het administratieve recht
draait om het vertrouwen en niet om de oorzaak van het mislopen. Zijn conclusie
luidt dat er slechts een terugvorderingstermijn moet worden gehanteerd. Deze
conclusie is onjuist. Zoals ik in 6.4.4.4 heb gezegd, maakt De Boer ten onrechte
gecn onderscheid tussen de vraag of überhaupt kan worden teruggevorderd omdat
de betrokkene cen verwijt kan worden gemaakt en, als deze vraag positief wordt
bcantwoord, de vraag gedurende welke termijn kan worden teruggevorderd. De
tweede vraag betreft de beperkingen die op de in het concrete geval bestaande
terugvorderingsbevoegdheid moeten worden aangebracht.

Bij de beantwoording van deze laatste vraag moet een aantal aspecten een rol
speien. Zo zal de zwaarte van het verwijt dat de betrokkene kan worden gemaakt
van belang zijn. Verder moet worden gckeken naar de aard van de regeling op
grond waarvan de aanspraak bestaat. Betreft het een regeling die beoogt een
bijdrage te leveren in het levensonderhoud of waarvan betrokkenen anderszins van
afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud? In dat geval zal de intrekkingsbe-
voegdheid verder dienen te worden beperkt dan wanneer de bijdrage louter een
economisch doel heeft, zoals bijvoorbeeld bij exportbevorderende subsidies.

Het voorgaande leidt uiteindelijk tot de volgende hoofdlijnen. Als de betrokkene
heeft voldaan aan zijn inlichtingenplicht (en eventuele andere verplichtingen),
maar het besruursorgaan een vergissing heeft gemaakt, dan heeft het bestuursor-
gaan niet voldaan aan zijn verplichting om een juist besluit te nemen en kan het
dc toekenningsbeslissing niet intrekken, zodat geen sprake is van onverschuldigde
betaling en dus niet kan worden teruggevorderd, tenzij het weet aan te tonen dat
de betrokkene wist of behoorde te weten dat te veel werd betaald.

11. Zie 6.4.4.4
12. CRvB 26 ipril 1990, AB 1991, 157, ntnt HH, TAR 1990, 138. Zie 7.2.4.2.
13. Zie hierover 8.2.2.4.
14. De Boer (1981), biz. 262. Zie ook 6.4.4.4.
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In de andere gevallen dient het toekenningsbesluit te kunnen worden ingetrokken,
waardoor het te veel betaalde in beginscl kan worden temggevorderd. De mate
van verwijtbaarheid aan de zijde van de betrokkene zal dan over het algcmccn van
belang moeten zijn bij de beantwoording van de vraag gcdurende welke tennijn
kan worden teruggevorderd. Hoe geringer het vcrwijt, hoe kortcr de intrekkings-
en tenigvorderingstermijn zal moeten zijn. Dit zal naar mijn mening vooral een
rol moeten speien in die gevallen, waarin bij de betrokkene een grote afhankelijk-
heid bestaat van de bijdrage. In het algemeen kan dan worden gezegd, dat bij
inkomensafhankelijkheid in het geval dat er sprakc is van een geringe verwijtbaar-
heid een intrekkingstermijn en een terugvorderingstermijn dienen te gelden van
twee jaar, terwijl deze termijnen vijf jaar dienen te zijn als het gedrag van de
betrokkene in hoge mate verwijtbaar is. Het onderscheid in een tweejaren- cn een
vijfjarentermijn is niet nieuw. De ambtenarenrechter hanteert het, evenals vrijwel
alle socialezekerheidswetten voor de inwerkingtreding van de WBM." Het
gedrag is in hoge mate verwijtbaar als opzettelijk onjuiste inlichtingen worden
verstrekt, opzettelijk gegevens worden verzwegen of bewust gebruik wordt ge-
maakt van een administratieve vergissing. Een geringe(re) mate van verwijtbaar-
heid is er dan indien weliswaar onjuiste inlichtingen worden gegeven of wordt
verzuimd om inlichtingen te geven, maar dit onopzettelijk gebeurt, waarbij de
betrokkene niet het oogmerk heeft om een hogere bijdrage te krijgen dan waarop
hij recht heeft, en wanneer sprake is van een administratieve vergissing, hetgeen
de betrokkene redelijkerwijs had behoren te weten, maar hetgeen hij niet wist. De
rechter zal in een concreet geval moeten bepalen welke mate van verwijtbaarheid
bestaat, en dus welke intrekkings- en terugvorderingstermijn geldt. Op grond van
het vrij-bewijsbeginsel kan hij bepalen wie de aanwezigheid dan wel afwezigheid
van bijvoorbeeld opzet moet aantonen." Er is sprake van inkomensafhanke-
lijkheid bij onder meer de socialezekerheidsregelingen, ambtenarensalarissen,
studiefinanciering en huursubsidie. Daarnaast kan dit het geval zijn bij bepaalde
subsidies aan kleine ondememers. Ik denk hierbij aan bijvoorbeeld startsubsidies.

Gaat het om subsidies waarbij geen sprake is van inkomensafhankelijkheid,
maar waarbij voornamelijk (andere) economische motieven een rol speien, dan zal
er minder reden zijn om een onderscheid te maken tussen de genoemde twee
situaties. Dit zal zieh voordoen bij subsidies aan rechtspersonen met een commer-
cieel oogmerk. In dat geval dient de toekenningsbeslissing gedurende vijf jaar te
kunnen worden ingetrokken en kan dus gedurende deze periode het te veel
betaalde worden teruggevorderd. Dit is wat de subsidievaststelling en de terug-
vordering betreft ook de regeling die is neergelegd in de Awb. Wat mij betreft
kan bij het opzettelijk onjuiste inlichtingen geven of opzettelijk gegevens verzwij-
gen met het oogmerk om zodoende een hogere subsidie te ontvangen dan waarop
recht bestaat in deze gevallen zelfs een längere termijn gelden voor intrekking en
terugvordering.

15. Wel anders zijn de criteria waarin de respectievelijke temrijnen moeten worden toegepast
16. Zie 1.6.
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Eventueel kan in alle genoemde gevallen indien sprake is van het opzettelijk
geven van onjuiste inlichtingen of verzwijgen van gegevens met het oogmerk om
zodoende een hogere aanspraak te krijgen dan waarop recht bestaat de bevoegd-
heid worden gecreeerd tot het opleggen van een boete. Daarnaast kan men zieh
afvragcn of het bestuursorgaan in dat geval niet ook (of in plaats van een boete)
de schade moet kunnen verhalen op de betrokkene, bijvoorbeeld door in dc
regelingen de mogelijkheid op te nemen om renteschade te vorderen.

van ftrta//«#e/» a7e n/er"

In het voorafgaande ben ik steeds uitgegaan van de situatie, dat conform het
(onjuiste) toekenningsbesluit is betaald. Het kan ook zo zijn dat het toekennings-
besluit correct was, maar dat meer werd betaald dan waarop recht bestond. In dat
geval hoe ft het toekenningsbesluit niet te worden ingetrokken. De onverschuldigd-
heid van de betaling staat al vast. Ook dan dient de terugvordenngsbevoegdheid
een wettelijke grondslag te hebben. Hiervoor kan worden aangesloten bij de
regelingen, zoals die zijn neergelegd in het socialezekerheidsrecht. Zo bepaalt
bijvoorbeeld artikel 36 lid 1 WW:

'De uitkenng die als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 22a of 27 [het intrekkingsbesluit,
CB) onverschuldigd is betaald, abmet/e Aefgeen imderszuu onvcric/iu/Jigrf u toaa/d, wordt door het
Landelijk instituut sociale verzekeringen van de betrokken werknemer teruggevorderd'."

Als meer wordt betaald dan waarop de betrokkene op grond van de toekennings-
beslissing recht heeft, zal sprake zijn van een (feitelijke) administratieve vergis-
sing. In beginsel heeft het bestuursorgaan dus voldaan aan zijn verplichting om
een correct besluit te nemen. Alleen is vervolgens bij de betaling iets verkeerd
gegaan. De vraag is dan wanneer kan worden teruggevorderd. In dit geval zou ik
het gerechtvaardigd vertrouwen bij de betrokkene de doorslag willen laten geven.
Indien de betrokkene er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de betaling
correct was, kan niet worden teruggevorderd. Dit zal zieh in de praktijk vrijwel
nooit voordoen, zeker niet als het toekenningsbesluit de hoogte van de aanspraak
of de berekeningswijze hiervan vermeldt, hetgeen vrijwel altijd het geval is. In de
andere gevallen kan dus worden teruggevorderd. Hierbij moet wederom een
onderscheid worden gemaakt tussen de situatie dat de betrokkene niet wist dat een
administratieve vergissing is gemaakt, maar dit wel behoorde te weten (hetgeen
ook uitzondering zal zijn)" en het geval dat de betrokkene dit wist en (kenne-
lijk) bewust heeft geprofiteerd van die vergissing. Ook hier kan dit onderscheid
leiden tot verschillende terugvorderingstermijnen, wederom afhankelijk van het

17. Mijn cursivering.
18. Hierbij dienen de omstandigheden van het geval een rol te spelen, waarbij wederom kan worden

gelet op de ingewikkeldheid van de specificatie, door het bestuursorgaan verstrekte informatie, de
maatschappelijke positie van betrokkene enzovoons.
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soort regeling waarom het gaat. Mede om dcze reden dient ook de terugvorde-
nngsbcvoegdhcid in de verschillende regelingen te worden gereguleerd.

i n < / * ^ H > f t • > - » . - • . . - . . . , . . • —* : « • ; .;••• : •

Hoc de precieze regelingen emit dienen te zien, is afhankchjk van het doel van de
wettelijke regeling op grond waarvan het toekenningsbesluit is genomen. Er dient
echter ook een algemene regeling in de Awb te komcn voor intrekking van
toekenningsbesluiten en temgvordering. Wat betreft de temgvordehng zal de
regeling bepalingen moeten bevatten voor twee te onderscheiden situaties,
namelijk de situatie waarin de terugvordering plaatsvindt in het kader van een
publiekrechtelijke rechtsbetrekking en de situatie waarin dit niet het geval is.'*
Deze laatste situatie zal uitzonderlijk zijn. Wanneer de terugvordering plaatsvindt
in het kader van een publiekrechtclijkc rechtsbetrekking en de speeifieke wettelij-
ke regeling (nog) geen bepalingen kent met be trekking tot intrekking en terugvor-
dering, dan kan worden teruggevallen op de algemene regeling. Zodoende wordt
voorkomen dat indien er geen speeifieke rcgeling is, terugvordering nict mogelijk
is, hetgeen maatschappehjk gezien onwenselijk is, of dat de terugvordering wordt
gezien als privaatrechtelijke rechtshandeling, waarop de bepalingen betreffende
onverschuldigde betaling uit het BW van toepassing zijn. Nu deze regeling dus
een soort 'restregeling' wordt, kan de aard van de regeling waarop de betaling
berustte, geen rol speien bij de beantwoording van de vraag hoe deze algemene
regeling emit dient te zien. Ik zou om deze reden de bescherming van de belangen
van de betrokkene voorop willen stellen. Dit leidt ertoe dat wederom op het be-
stuursorgaan de verplichting rust een correct besluit te nemen in die gevallen,
waarin de betrokkene aan zijn inlichtingenplicht heeft voldaan. Heeft het bestuurs-
orgaan deze verplichting geschonden, dan kan de toekenningsbeslissing niet
worden ingetrokken, tenzij de betrokkene wist of behoorde te weten dat ten
onrechte is toegekend. Ook kan het toekenningsbesluit worden ingetrokken en het
te veel betaalde dus in beginsel worden temggevorderd als de betrokkene onjuiste
of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt, dan wel zijn inlichtingenplicht heeft
geschonden. De intrekkings- en terugvorderingsbevoegdheid dient te worden
beperkt tot vijf jaar als er opzettelijk onjuiste inlichtingen zijn verstrekt, opzette-
lijk gegevens zijn verzwegen of bewust is geprofiteerd van een administratieve
vergissing. In de andere gevallen dienen de genoemde bevoegdheden te worden
beperkt tot twee jaar. Deze regeling dient niet alleen van toepassing te zijn indien
conform een (achteraf onjuist gebleken) toekenningsbesluit is betaald, maar ook
als meer is betaald dan waarop krachtens het oorspronkelijke toekenningsbesluit
recht bestaat.

Vindt de temgvordering niet plaats in het kader van een publiekrechtelijke
rechtsbetrekking, wordt bijvoorbeeld betaald aan een willekeurige derde, dan ligt

19. Zie 10.3. Als gezegd zal ik de achtergrond van dit onderscheid en het antwoord op de vraag
wanneer sprake is van een dergelijke rechtsbetrekking uitwerken in 11.3.
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het voor de hand een ruime terugvorderingsbevoegdheid te creeren. In beginsel
dient te kunnen worden teruggevorderd, tenzij dit in strijd is met (een of meer)
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het ligt in deze gevallen ook voor de
hand om aansluiting te zoeken bij de regeling uit het BW waar het de terugvorde-
ringstermijnen betreft. Toch ben ik van mening dat dit niet zonder meer moet
gebeuren. Mede gelet op de maatschappelijke positie van de overheid, zullen deze
termijnen namchjk snel te lang zijn. Zo zie ik niet in waarom een verjaringster-
mijn zou moeten gelden van vijf jaar nadat de overheid bekend is geworden met
het feit dat en aan wie onverschuldigd is betaald. Ik denk dat van de overheid
cnige voortvarendhcid mag worden gevergd, zodat een dergelijke termijn snel in
strijd zal komen met het zorgvuldigheidsbeginsel. De lange verjanngstermijn van
twintig jaar lijkt mij ook te lang. Naar mijn mening moet een overheidsorgaan
binnen een kotiere termijn erachter kunnen komen dat onverschuldigd is betaald.
Hierbij spcclt mee dat niet snel sprake zal zijn van fraude, veelal zal het gaan om
vergissingen aan dc kant van de overheid. In die gevallen lijkt een termijn van
tien jaar lang genoeg.

10.5 Bepaling van de aanvang van de termijnen en het rechtskarakter ervan

De rechtszekerheid brengt mee dat als mag worden teruggevorderd, dit niet onbe-
perkt mag gebeuren. Ik heb dit in de vorige paragraaf als volgt uitgewerkt: in
bepaalde gevallen kan een toekenningsbesluit slechts gedurende twee jaar worden
ingetrokken en kan ook slechts gedurende deze termijn worden teruggevorderd, in
andere gevallen is dit mogelijk gedurende vijf jaar. In een aantal uitzondenngssi-
tuaties is het verantwoord een nog längere termijn te hanteren, bijvoorbeeld als
het subsidies aan commerciele rechtspersonen betreft en er sprake is van opzet aan
de kant van betrokkene. De vraag is, hoe deze termijnen worden bepaald en wat
het rechtskarakter ervan is.

Wat de bepaling van de termijnen betreft, zou ik het criterium willen aanhou-
den dat de socialezekerheidsrechter in het verleden hanteerde bij de terugvorde-
ringstermijn. Volgens de Centrale Raad van Beroep was voor de bepaling van de
termijn beslissend, het moment van de eerste terugvorderingshandeling. Deze
moest de vorm hebben van een ondubbelzinnige schriftelijke mededeling dat tot
terugvordering zal worden overgegaan.*" De enkele intrekking van de toeken-
ningsbeslissing was hiervoor volgens de Raad niet voldoende. Mijns inziens had
dit te maken met het feit dat slechts de terugvorderingsbevoegdheid aan een
termijn was gebonden en de intrekkingsbevoegdheid niet. Nu ook de intrekkings-
bevoegdheid in de tijd moet worden beperkt, zou ik voor de bepaling van de
aanvang van de termijn voor de intrekking het moment van de eerste intrekkings-
handeling willen hanteren, dit wil zeggen het moment van de eerste ondubbcl-

20. CRvB 12 juli 1985, RSV 1987, 96, CRvB 14 mei 1987, RSV 1988, 35. CRvB 20 fcbniari 1990,
RSV 1990, 248 en CRvB 23 decembcr 1993, RSV 1994, 196. Zie hwrover 6.4.4.4.
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zinnige schriftelijke mededeling dat tot intrckking zal worden overgegaan, en voor
het bepalen van de aanvang van de termijn voor de terugvordehng het moment
van de eerste terugvordehngshandehng, het moment van de eerste ondubbelzinni-
ge schriftelijke mededeling dat tot terugvordehng zal worden overgegaan. Deze
momenten kunnen uiteraard samcnvallen. Mij lijkt bijvoorbeeld voor het bepalen
van de termijn voor de terugvordering voldocndc, dat bij de eerste, ondubbelzinni-
ge intrekkingshandeling uitdrukkelijk wordt medegcdeeld dat indien blijkt dat te
veel is betaald, dit zal worden teruggevorderd.

Ingetrokken kunnen dan worden de toekenningsbesluiten die tot maximaal de
in de wet genoemde tijd, in mijn visie dus veelal twee dan wel vijf jaar, vöör de
eerste intrekkingshandeling in werking zijn getreden, dus zijn bekend gemaakt aan
de betrokkene. Teruggevorderd kunnen worden de bedragen die gedurende de in
de wet genoemde termijn vöör de eerste terugvorderingshandeling betaalbaar zijn
gesteld. Uiteraard dienen deze bedragen wel onverschuldigd te zijn betaald.

Alle genoemde termijnen dienen vcrvaltermijncn tc zijn. De reden hiervoor is
dat deze termijnen als een harde grens moeten gelden. Na ommekomst ervan dient
het recht van het bestuursorgaan om de toekcnningsbeslissing in te trekken, dit is
dus de intrekkingsbevoegdheid, te vcrvallen. Hctzclfdc gcldt voor het recht om het
te veel betaalde terug te vorderen. Deze termijnen dienen, mede vanuit cen oog-
punt van adequate rechtsbescherming, ambtshalve te worden toegepast door de
rechter. Het karakter van de termijnen als vervaltermijnen dient uit de wettelijke
bepalingen te blijken. In de sociale zekerheid waren de terugvorderingstermijnen
voor de inwerkingtreding van de WBM ook vervaltermijnen.^'

Op zieh kan men zieh afvragen of het noodzakelijk is ook de terugvorderings-
bevoegdheid aan een (verval)termijn te binden. Als de toekenningsbeslissing niet
meer kan worden ingetrokken, blijft dit toekenningsbesluit immers de rechtsgrond
vormen voor de betaling, zodat niet onverschuldigd is betaald en dus niet kan
worden teruggevorderd. Deze redenering loopt echter spaak als het toekenningsbe-
sluit niet hoeft te worden ingetrokken, omdat het niet de rechtsgrond vormde voor
de betaling, althans voor het te veel betaalde. Dit is het geval als niet conform het
toekenningsbesluit wordt betaald, maar meer wordt betaald dan waarop betrokkene
recht had op grond van dat besluit. Daarnaast is het ook mogelijk dat tussen het
moment van de eerste, ondubbelzinnige intrekkingshandeling en de eerste, ondub-
belzinnige terugvorderingshandeling enige tijd is verstreken. In dat geval beginnen
de termijnen, die bepalend zijn voor de intrekkingsbevoegdheid van het toeken-
ningsbesluit en de termijnen, die de terugvorderingsbevoegdheid bepalen, op een
ander tijdstip te lopen.

Voor de inwerkingtreding van de WBM paste de Centrale Raad van Beroep als
socialezekerheidsrechter naast de terugvorderingstermijnen nog een andere, door

21. Er is echter betoogd dat deze vervaltermijnen zwakke werkmg hadden, zodat na het verstrijken
van de termijn een natuurlijke verbintenis ontstond, zie De Boer (1981), blz. 253. Zie verder
hierover 6.4.4.4 en Bollen (1996).
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hem in zijn jurisprudence ontwikkelde termijn toe: de zogenaamde zesmaandeo-
termijn. Zoals ik heb beschreven in 6.4.4.4 kwam deze jurisprudentie erop neer,
dat van een bestuursorgaan mocht worden verwacht dat het adequaat reageerde op
tekenen dat ten onrechte was uitbetaald. Het diende de nakoming van de verplich-
tingen door de betrokkene effectief te controleren en alert te reageren op gebleken
of vermoede onregelmatigheden. Daamaast diende het de op een vragenformulier
of inkomstenbriefje ingevulde gegevens correct te verwerken. Gebeurde dit niet,
dan kon terugvordering in strijd zijn met het zorgvuldigheidsbeginsel. De Raad
hanteerde daarbij het criterium, dat in het algemeen van het bestuursorgaan mocht
worden verwacht, dat het reageerde binnen een termijn van zes maanden na
binnenkomst van het eerste signaal, dat ten onrechte was betaald. Een tijdvak van
zes maanden bood het bestuursorgaan redelijkerwijs voldoende gelegenheid om de
gegevens te verwerken en maatregelen te treffen om verdere toename van het ten
onrechte bctaalde te voorkomen. Miste het bestuursorgaan een dergelijk signaal,
dan diende dit voor zijn rekening te blijven. Dit kwam erop neer dat terugvorde-
ring van betalingen, gedaan na verloop van zes maanden na binnenkomst van
zodanig signaal, in beginsel in strijd was met het zorgvuldigheidsbeginsel, tenzij
er sprake was van opzet aan de zijde van de betrokkene. Deze zesmaandenjuns-
prudentie is inmiddels overgenomen door de Centrale Raad van Beroep als
ambtenarenrechter," de Centrale Raad als socialezekerheidsrechter is echter na
de inwerkingtreding van de WBM op deze jurisprudentie teruggekomen."

Naar mijn mening moet de zesmaandentermijn worden overgenomen. Van het
bestuur mag voortvarendheid worden verwacht. Dit zou cr mijns inziens toe moe-
ten leiden dat toekenningsbesluiten, die de grondslag vormen voor betalingen, die
zijn gedaan zes maanden nadat een eerste signaal is binnengekomen dat er iets mis
is, in beginsel niet kunnen worden ingetrokken. Hetzelfde geldt voor terugvorde-
ring. In uitzonderingsgevallen moet het bestuur wel de mogelijkheid hebben meer
tijd te nemen, bijvoorbeeld wanneer het een bijzonder ingewikkelde zaak betreft.
Ook zou ik een uitzondering willen aannemen wanneer sprake is van fraude, als
opzettelijk onjuiste inlichtingen zijn verschaft of opzettelijk gegevens zijn
verzwegen. Als het onderzoek hiernaar meer tijd vergt dan zes maanden, moet dit
er niet toe leiden dat de intrekkings- en terugvorderingsbevoegdheid hierdoor
deels vervallen. Wel zal in dat geval uiteraard het zorgvuldigheidsbeginsel een rol
blijven spelen, zodat onnodige vertragingen wel leiden tot het vervallen van de intrekkings-
en terugvorderingsbevoegdheid.

22. Zie onder meer CRvB 24 juni 1999, AB 1999. 406, nvtit HH en CRvB 3 tugustus 2000, AB
2000, 413, m.nt. HH, zie 7.2.4 2.

23. CRvB 25 September 2001, USZ 2001, 299, m.nt Red. Als reden gaf de CRvB dat de zesmaan-
denjurisprudentie zieh had ontwikkeld in het leader van de toetsing van de wijze waarop bestuurs-
organen van de discretionaire bevoegdheid tot terugvordering gebruik maakten. Nu na de inwer-
kingtreding van de WBM geen sprake meer is van een discretionaire bevoegdheid (zie 6 4.5). is
de grondslag voor de toepasselijkheid van deze jurisprudentie Women te vervallen, aldus de
CRvB. Zie hierover 6.5.2.
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10.6 Invordering •: •

De laatstc stap in hct tcnigvordehngstraject is de invordering. Om tot invordering
over te kunnen gaan, moet een invorderingsbesluit worden genomen. Ook de be-
voegdheid tot het nemcn van dat besluit dient te berusten op een wettelijke grond-
slag. De reden hiervoor is dat de invordering voor de betrokkene Je /acfo mis-
schien wel het meest ingrijpend is; dit is immcrs het moment waarop daadwerke-
lijk moet worden betaald. Om sociale of financie'le redenen kan (een bepaalde wij-
ze van) invordering (te) bezwaarlijk zijn. Wat bij invordering wel en niet mag,
dient naar mijn mening dan ook wettelijk te worden geregeld en gereguleerd.

Anders dan bij de intrekkings- en terugvorderingsbevoegdheid kan hier wel
worden volstaan met een algemene regeling; de aard en het doel van de wettelijke
regeling waarop de oorspronkelijke toekenningsbeslissing berust, zal minder van
belang zijn bij de vraag, hoc de invorderingsbevocgdhcid moet worden geregu-
leerd, dan bij de genoemde bevoegdheden. Toch kan en zal op bepaalde specifieke
terreinen een afwijking van de algemene regeling nodig zijn. Ik denk hierbij aan
bijvoorbceld de sociale zekerheid, waar op dit moment reeds een uitgebreide
uniforme invorderingsregeling bestaat."

In het invorderingsbesluit moet het bestuursorgaan duidelijk maken hoe het
terug te vorderen bedrag zal worden ingevorderd. Het uitgangspunt moet naar
mijn mening zijn dat het terugvorderingsbesluit zoveel mogelijk tenuitvoer wordt
gelegd, maar dat tevens rekening wordt gehouden met de sociale en financie'le
omstandigheden van de betrokkene. Dit zal bij sommige regelingen eerder speien
dan bij andere. Dit kan ertoe leiden dat in sommige gevallen van (verdere)
invordering moet worden afgezien, hetgeen in de bijzondere wetten moet worden
geregeld. In bepaalde gevallen is dit ook al gebeurd. Zo heeft bijvoorbeeld de Wet
terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid in
de meeste socialezekerheidswetten de mogelijkheid geopend om in bepaalde in de
wet omschreven gevallen van invordering af te zien." Daamaast moet de betrok-
kene voldoende geld overhouden om in zijn levensonderhoud te voorzien, indien
deze betrokkene een natuurlijk persoon is. De beslagvrije voet van artikel 475d Rv
moet worden gehanteerd. Ten slotte moet het bestuursorgaan af kunnen zien van
invordering wanneer daartoe dringende redenen zijn. In grote lijnen komt dit
overeen met de regeling zoals die momenteel geldt in het socialezekerheids-
recht*

Eind 1999 heeft de Commissie wetgeving algemene regeis van bestuursrecht (de
Commissie-Scheltema) een voorontwerp van de vierde tranche van de Awb
gepresenteerd." In dit voorontwerp zijn onder meer bepalingen opgenomen

24. Deze uniforme regeling is ingevoerd in de socialezekerheidswetten door de WBM, zie 6.4.5.4.
25. Zie 6.4.5.3. . -
26. Zie 6.4.5.4.
27. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999).
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betreffende bestuursrechtelijke geldschulden. Het is de bedoeling dat in de Awb
een nieuwe titel 4.4 wordt opgenomen, waarin deze geldschulden een regeling
vinden. Het bctreft een algemene regeling over betaling en invordering van
geldschulden door en aan de overheid." Van belang voor het onderzoek is uiter-
aard welke gevolgen deze regeling heeft voor de invordering van geldschulden
door de overheid. Ik zal een aantal punten uit dit voorontwerp kort bespreken en
daarbij tevens bekijken in hoeverre er voor die invordering als zodanig of voor de
invordering op specifieke terreinen, bijvoorbeeld de sociale zekerheid, een afwij-
kende regeling moet komen en in hoeverre de op deze terreinen reeds bestaande,
afwijkende regelingen moeten worden gehandhaafd. Vooropgesteld kan worden
dat de door de Commissie voorgestelde regeling op hoofdlijnen voldoet.

In artikel 4.4.1.1 lid 1 wordt de reikwijdte van de regeling beperkt tot betalings-
verplichtingen, die hun oorsprong vinden in het gesc/ireven bestuursrecht." Dit
betckent dat de regeling niet van toepassing is op betalingsverplichtingen die
voortvloeien uit een zuiver schadebesluit of een terugvorderingsbesluit, waarvoor
geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag bestaat, althans deze verplichtingen
worden 'voorshands niet door het voorstel (...) bestreken'.'° Waarom deze beper-
king is aangebracht, is mij niet geheel duidelijk. Met betrekking tot de zuivere
schadebesluiten geeft de toelichting slechts aan dat in het kader van de vijfde
tranche een regeling met betrekking tot het bestuursrechtelijk schadevergoedings-
recht op het programma Staat, waarin zal worden bekeken in hoeverre de nu voor-
gestelde regeling van toepassing dient te zijn op de afhandeling van zuivere
schadebesluiten." De bevoegdheid tot terugvordering is volgens de toelichting
'als regel' in de bijzondere wet opgenomen." Een algemene terugvorderingsbe-
voegdheid bestaat echter bijvoorbeeld niet voor ambtenarensalarissen. Tenzij die
bevoegdheid in een lagere wettelijke regeling is opgenomen, zal de regeling zoals
nu voorgesteld niet van toepassing zijn. Ik zie echter geen reden dit soort beta-
lingsverplichtingen uit te sluiten; het gaat immers om een bestuursrechtelijke
geldvordering."

De regeling heeft dus betrekking op (uit het geschreven bestuursrecht voort-
vloeiende) fcefa/i/igsvefp/icA/mge/j. Dit betekent dat vast moet staan dat er een
betalingsverplichting is. Bij terugvordering moet dus vaststaan dat onverschuldigd

28. Vgl. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 46. Afdeling 4.4.4 Aanmning en
invordering bij dwangbevel, is beperkt tot invordering î oor de overheid.

29. Dit artikel luidt: 'Deze titel is van toepassing op geldschulden die voortvloeien uit een wetlelijk
voorschrift dat een verplichting tot betaling uitsluttend aan of door een bestuursorgaan regelt'.

30. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 52.
31. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 52.
32. Dit gcldt volgens de toelichting voor bijvoorbeeld betalingen in de sfeer van de sociale zekerheid

en (na de wijziging van arbkel 4:57 Awb zoals voorgesteld in het voorontwerp, zie 8.2.6) voor
subsidies, Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 52.

33. Uiteraard is het de vraag of een dergelijke betalingsverplichting kan ontstaan zonder wettelijke
grondslag. Bij terugvordering zou du mijns inziens niet het geval moeten zijn, zie 9 J en 10.2.
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is betaald - hiertoe moet in voorkomend geval hct toekenningsbesluit worden
ingetrokken - en dat het onverschuldigd bctaalde zal worden teruggevorderd; er
moet een terugvordehngsbesluit zijn genomen. Artikel 4.4.1.2 lid I bepaalt dat de
verplichting tot betaling wordt vastgesteld bij beschikking; dit is het invorde-
ringsbesluit."

De hoofdlijn van de voorgestelde regeling is de volgende. Betaling dient in
beginsel te geschieden binnen zes weken na bekendmaking van de beschikking
(artikel 4.4.1.3 lid 1). Betaling door middel van verrekemng is uitgesloten, tenzij
bij wettelijk voorschrift anders is bepaald (artikel 4.4.1.9)." Als de schuldcnaar
met binnen de voorgeschreven termijn betaalt, is hij in verzuim (artikel 4.4.2.1),
hetgeen onder meer de verschuldigdheid van wettelijke rente tot gevolg heeft
(artikel 4.4.2.2 lid 1). Tevens heeft het verzuim tot gevolg dat het bcstuursorgaan
de schuldenaar moet aanmanen tot betaling; artikel 4.4.4.2 lid 1 bepaalt dat 'het
bcstuursorgaan (...) de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan(maant) tot
betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning
is toegezonden'. De aanmaning moet verder vermelden 'dat bij niet tijdige
betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de schuldenaar uit te
voeren invorderingsmaatregelen' (artikel 4.4.4.2 lid 3). Nadat de in de aanmaning
genoemde termijn is verstreken zonder dat (volledig) is betaald, kan een dwangbe-
vel worden uitgevaardigd, indien de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een
dergelijk bevel bij wet is toegekend (artikel 4.4.4.6 j° artikel 4.4.4.4). Dit dwang-
bevel wordt omschreven als 'een schriftelijk bevel van een bestuursorgaan dat
ertoe strekt de betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 4.4.1.1 af te
dwingen' (artikel 4.4.4.1). Het bevel levert een executonale titel op, die met
toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
kan worden tenuitvoergelegd (artikel 4.4.4.5). De regeling bevat ook bepalingen
met betrekking tot verjaring. Na het verstrijken van de betalingstermijn van artikel
4.4.1.3 (of de in de bijzondere regeling gegeven termijn) gaat de verjaringstermijn
lopen; na verloop van vijf jaren is de rechtsvordering tot betaling verjaard (artikel
4.4.3.1 lid 1). Het voltooien van de verjaring heeft onder meer tot gevolg dat de
bevoegdheden van het bestuursorgaan tot aanmaning en verrekening en tot
uitvaardiging en tenuitvoerlegging van een dwangbevel vervallen (artikel 4.4.3.1
lid 2).

De verplichting tot betaling wordt dus (in beginsel) bij beschikking vastge-
steld. Op dit besluit zijn de algemene regeis uit de Awb van toepassing; er Staat
dus bezwaar en beroep open. Het insteilen van bezwaar of beroep heeft geen
schorsende werking (artikel 6:16 Awb): de betalingsverplichting blijft dus

34. Op grond van artikel 4.4.1.4 lid I kan in de bijzondere wet hierop een uitzondering worden
gemaakt: 'Bij wettelijk voorschrift kan worden bepaald dat een geldsom moet worden betaald
zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld'.

35. Niet kan worden teruggevallen op de regeling uit het BW, zoals geschiedde in HR 28 mei 1993,
NJ 1994, 435, m.nt HJS (Nieuwkoop-Staat). Zie hierover 5.3.4.
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bestaan." Op zieh is dit te billijken, nu artikel 4.4.2.6 lid 1 bepaalt dat indien fc
beschikking in bezwaar of beroep wordt gewijzigd of vemietigd, het bestuursa-
gaan over de termijn tussen de betaling en de terugbetaling wettelijke rent
verschuldigd is over het te veel betaalde bedrag. Een probleem is dat artilel
4.4.2.2 lid 2 bepaalt dat wettelijke rente niet verschuldigd is indien deze minder
dan 25 euro bedraagt. Dit zal vaak het geval zijn. Het lijkt mij niet te billijken dit
wanncer de betrokkene verplicht wordt te betalen, terwijl het invorderingsbeslut
nog geen formelc rechtskracht heeft, de schade die hij door de betaling lijdt indicn
het besluit later geen stand blijkt te kunnen houden, voor zijn rekening blijft. It
tocpasselijkheid van artikel 4.4.2.2 lid 2 zou dan ook moeten worden uitgeslottn
indien artikel 4.4.2.6 lid 1 van toepassing is. Voorts is het zo, dat het besruurscr-
gaan onder omstandigheden al een dwangbevel kan uitvaardigen voordat h:t
invorderingsbesluit formelc rechtskracht heeft. De kosten van de uitvaardiging ai
betekening van dit dwangbevel zijn voor rekening van degene tegen wie het is
uitgevaardigd, aldus 4.4.4.9 lid 1. Deze zal dus die kosten ook moeten betalen äs
het invorderingsbesluit vervolgens wordt vemietigd. Dit lijkt mij niet redelijt.
Uiteraard kan de betrokkene betalen of uitstel dan wel schorsing vragen, maar hrt
is mijns inziens beter indien ofwel een bepaling wordt opgenomen dat bij verniei-
ging van het invorderingsbesluit de £CDoemde JCOSJWJ voor rcittwng V*B iff ix-
stuursorgaan blijven, ofwel wordt bepaald dat geen dwangbevel kan worden uitge-
vaardigd zolang het invorderingsbesluit geen formele rechtskracht heeft. Blijft in
het laatste geval het invorderingsbesluit in stand, dan betekent dit dat de betrokke-
ne over de gehele periode waarin hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan, in verzuim is geweest en dus wettelijke rente verschuldigd is.

Zoals gezegd staat tegen het invorderingsbesluit bezwaar en beroep open. Dit
rechtsmiddel staat niet open tegen de aanmaning, het dwangbevel en de executie.
Dat tegen de executie geen bezwaar en beroep openstaat, is in het huidige stelsel
logisch; er is immers geen sprake van een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.
Het is de burgeriijke rechter die hier rechtsbescherming moet bieden, waarbij deze
de regels van het Wetboek van Burgeriijke Rechtsvordering moet toepassen. Als
het dwangbevel de executoriale titel vormt, dan volgt dit rechtstreeks uit artikel
4.4.4.5; als de bevoegdheid tot het uitvaardigen van een dwangbevel niet bestaat,
dan moet het bestuursorgaan sowieso naar de burgeriijke rechter om een executo-
riale titel te verkrijgen, waaruit voortvloeit dat die regels van toepassing zijn. De
aanmaning en het dwangbevel zijn daarentegen wel besluiten in de zin van artikel
1:3 Awb, maar zij worden uitgesloten van bezwaar en beroep: aan artikel 8:4
Awb, dat een aantal besluiten uitsluit van beroep (en dus ook van bezwaar), wordt
een onderdeel toegevoegd waarin de genoemde besluiten worden opgenomen. De
toelichting geeft als reden om het dwangbevel van beroep uit te sluiten, dat een
dergelijke beroepsmogelijkheid overbodig is omdat reeds eerder bezwaar en
beroep heeft opengestaan tegen het invorderingsbesluit, terwijl voorts ook de

36. Wel kin het bestuursorgaan uitstel van betaling vetterten (artikel 4.4.1.10 lid 1) of km
betrokkene bij voorlopige voorziening schorsing van het besluit vragen.
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mogelijkheid bestaat een executiegesch.il aanhangig te makcn bij de burgerlijke
rechter op grond van artikel 438 Rv." Er is gekozen voor de burgerlijke rechter
in verband met diens expertise op dit gebicd."

De zou bij deze regeling een aantal opmerkingen willen maken, naast de reeds
genoemde punten. De eerste betreft de regeling van de verjahng. Zoals gezegd
bepaalt artikel 4.4.3.1 lid 1 dat de rechtsvordehng tot betaling van een geldsom
vijf jaren nadat de voorgeschreven betalingstermijn is verstreken, verjaart. De
reden voor het opnemen van deze bepaling is dat in de praktijk onzekerheid
bestaat 'omtrent de reikwijdte van de schakelbepaling van artikel 3:326 van Boek
3 BW en in het bijzonder omtrent de toepasselijkheid van de bepalingen in titel
11 van Boek 3 BW omtrent de bevnjdende verjanng in het bestuursrecht'." De
in artikel 4.4.3.1 opgenomen verjaringstermijn is uitdrukkelijk slechts vtn
toepassing op de invordenng, en dus niet op de vraag gedurende welke tcrniijn
een terugvordenngsbesluit kan worden genomen.'" Dit betekent dus dat met
betrekking tot de verjanng van de terugvorderingsbevoegdheid (en ook de mtrek-
kingsbevoegdheid) een regeling noodzakelijk blijft, voor zover de bijzondcrc wet
hierover geen regeling bevat." Op zieh zelf kan worden ingestemd met de
termijn van vijf jaren voor invordenng, alleen is het de vraag of dit een ve/ya-
n'/igs/ennyn moet zijn. Teunissen vindt van niet; er zou sprake moeten zijn van
een vervaltermijn, dit gelet op het feit dat een dergelijke termijn Sterke werking
heeft.^ Hij beroept zieh hiertoe op het gelijkheidsbeginsel: op een verjaringster-
mijn moet een beroep worden gedaan en dit leidt ertoe dat er verschil bestaat
tussen burgers die hiervan wel en burgers die hiervan niet op de hoogte zijn/* Ik
zou hieraan nog een argument willen toevoegen. Door het hanteren van een ver-
valtermijn zou tevens misbruik door het bestuur van evenruele onwetendheid bij
de betrokkene kunnen worden tegengaan. Gebleken is dat het voorkomt dal be-
stuursorganen, ondanks het feit dat de verjahngstermijn is verstreken, toch pressie

37. Voorontweip Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 88. Op diezelfde plaats wordt gezegd
dat de aanmaning van beroep wordt uitgezonderd in verband met het forfaitaire karakter van de
in rekening te brengen vergoeding.

38. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 58.
39. Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 77.
40. Vgl. de toelichting: 'Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het in deze afdeling niet gaat om

de vraag binnen welke termijn een bestuursorgaan nog rechtsgeldig een verplichting tot betaling
kan vaststellen (...). Het gaat hier om de vraag hoe lang degene die verzuimd heeft tijdig aan een
verplichting tot betaling van een bestuursrechtelijke geldschuld te voldoen, nog in rechte tot
nakoming kan worden gedwongen', voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 77.

41. Mijn in Bollen (1997) en in 6.5.2 geuite kritiek op het van toepassing laten zijn van de
verjaringstermijn uit het BW op de terugvorderingsbevoegdheid, zoals dat nu het geval is in het
socialezekerheidsrecht, blijft dus overeind.

42. Zie OVCT het verschil tussen een verjaringstermijn en een vervaltermijn Bollen (1996), blz. 265 en
Asser-Hartkamp I (2000), blz. 615-622.

43. Teunissen in: De Vierde tranche Awb (2000), blz. 64.
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uitocfcncn op de betrokkene om te betalen." Wordt vervolgens onder druk be-
taald, dan gebeurt dit niet onvcrschuldigd; de rechtsvordenng verjaart immers, bet
recht zelf niet. Bij een vervaltermijn is dit anders; daar vervalt na ommekomst vin
de termijn het recht. Wordt dus vervolgens toch betaald, dan gebeurt dit onver-
schuldigd/'

Dc tweede opmerking betreft het dwangbevel. Als de bevoegdheid tot het ui-
vaardigen van een dergclijk bevel in de bijzonderc wet is gegeven, dan levert ckt
bevel een executoriale titel op. Op zieh kan hiermee worden ingestemd, nu bij
terugvordehng in het aan het uitvaardigen van dit bevel voorafgaande traject
voldoende rechtsbeschermingspunten zijn ingebouwd. Belangrijk is dat niet het
temgvorderings- of het invordenngsbesluit een executoriale titel oplevert, zoals
bijvoorbeeld in de sociale zekerheid wel het geval is.** Mijns inziens moeten dc
bepalingen in de verschillende socialezekerheidswetten, waarin staat dat h<rt
terugvorderingsbesluit een executoriale titel oplevert, dan ook worden vervangrn
door een bepaling, waarin het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt een dwangbe-
vel uit te vaardigen.

Een volgend punt betreft de vraag welke rechter bevoegd dient te zijn inzale
executiegeschillen. In het voorontwerp wordt gekozen voor de burgerlijke rechter,
vanwege diens expertise op dit lerrcin. Naar myn mening die/if de besfuursrechtei
bevoegd te zijn wanneer dit geschil ontstaat binnen een publiekrechtelijke rechts-
verhouding. Ik zal hierop uitgebreider ingaan in de twee volgende hoofdstukken.

Ten slotte blijkt uit de regeling niet of bij invordenng in het kader van een
terugvorderingsprocedure sprake is van een discretionaire bevoegdheid of van een
verplichting. Mij lijkt dat in beginsel sprake moet zijn van een verplichring - het
algemeen belang eist immers dat onverschuldigd betaalde gelden zoveel mogelijk
worden teruggevorderd en dat teruggevorderde bedragen zoveel mogelijk worden
ingevorderd -, maar dit dient in de bijzondere wetten te worden neergelegd. In die
wetten moeten dan ook de uitzonderingen op die verplichting worden gegeven.
Wat wel in de algemene regeling kan worden opgenomen, is de bepaling dat het
bestuursorgaan om dringende redenen van invordenng kan afzien. Een dergelijke
bepaling hoeft dan niet meer in de afzonderlijke wetten te worden opgenomen.

10.7 Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik bekeken aan welke vereisten een wettelijke regeling met
betrekking tot terugvordering moet voldoen. Uitgangspunt hierbij is dat zowel de
intrekkings- als de terugvorderingsbevoegdheid een uitdrukkelijke wettelijke
grondslag behoeft; een impliciete bevoegdheid volstaat niet, zie 9.3.

Naar mijn mening dienen zowel de toekenningsbevoegdheid als de intrek-

44. Zie de cmsus die de aanletding vormdc voor mijn artikel in Sociaal Recht, Bollen (1996).
45 Zie Bollen (1996).
46. Zie 6.4.5.4.
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kings- en de terugvordehngsbevoegdheid te worden neergelegd in een zo specifiek
mogelijke regeling. Bij de beantwoording van de vraag wanneer een toekcnnings-
besluit kan worden ingetrokken en het onverschuldigd betaalde teruggevorderd, zal
moeten worden gekeken naar het doel van de wettelijke regeling, de mate van
(financiele) afhankehjkheid van de betrokkenen van die regeling en de zwaarte
van het verwijt dat de betrokkene kan worden gemaakt.

Het uitgangspunt bij terugvordering dient te zijn dat als de betrokkene in het
geheel niets te verwijten valt, het toekenningsbesluit niet kan worden ingetrokken
en dus dat niet kan worden teruggevorderd. Dit is anders als betrokkene wel een
verwijt kan worden gemaakt omdat hij wist of had behoren te weten dat het
toekenningsbesluit onjuist was, omdat hij onjuiste inlichtingen heeft gegeven of
omdat hij gegevens heeft verzwegen. De intrekkings- en de terugvordenngsbe-
voegdheid zijn echter niet onbegrensd, zij moeten worden beperkt in de tijd. Deze
beperking is afhankelijk van de aard van de regeling op grond waarvan de aan-
spraak bestaat en van de zwaarte van het verwijt dat de betrokkene kan worden
gemaakt. Dit kan ertoe leiden dat in verschallende situaties verschallende tcrmijnen
moeten gelden. De intrekkings- en terugvordcringstermijnen dienen vcrvalter-
mijnen te zijn. Voorts zal in de wettelijke regelingen een bepaling moeten worden
opgenomen met betrekking tot terugvordering Indien het bestuursorgaan meer
heeft betaald dan waarop betrokkene aanspraak kan maken op grond van het juiste
toekenningsbesluit. Als de betrokken regeling intrekking en terugvordering in een
concrete situatie toestaat, dan moet het uitgangspunt zijn dat het bestuursorgaan in
beginsel verplicht is terug te vorderen. Wel dient de mogelijkheid te bestaan af te
zien van terugvordering, indien daarvoor dringende redenen zijn of als terug-
vordering in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Nadat een terugvorderingsbesluit is genomen, moet nog een invorderingsbe-
sluit worden genomen. Daarin zal moeten worden vermeld hoe de daadwerkelijke
invordering zal verlopen. Ook het invorderingsbesluit dient op een wettelijke
grondslag te berusten, maar hier kan wel worden volstaan met een algemene rege-
ling; de aard van de regeling waarop de aanspraak berust, speelt een minder grote
rol. Uiteraard kunnen wel in de specifieke regelingen afwijkende bepalingen wor-
den opgenomen indien dit gewenst is. Uitgangspunt dient te zijn dat het terugvor-
deringsbesluit zoveel mogelijk wordt tenuitvoergelegd. Het voorontwerp van de
vierde tranche van de Awb bevat een (algemene) regeling met betrekking tot in-
vordering. Deze regeling voldoet op hoofdlijnen.
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OVERHEID, TERUGVORDERING EN PRIVAATRECHT

11.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk, meer precies in 10.2, heb ik betoogd dat bij tcrugvordc-
nng zowel de intrekkingsbevoegdheid als de terugvordcringsbevoegdhcid ecn uit-
drukkelijke wettelijke grondslag moeten hebben. Dit vlocit voort uit (mijn invul-
ling van) het legaliteitsbeginsel: iedere bestuursbevoegdheid waardoor bevoegdhe-
den, rechten en plichten van burgers kunnen worden vastgesteld of gcwijzigd,
moet in beginsel berusten op een wettelijke grondslag. Nu de bevoegdheid
publiekrechtelijk van aard moet zijn, dient ook de wettelijke grondslag publiek-
rechtelijk te zijn. Verder moet deze grondslag bij terugvordering een uitdrukkclij-
ke zijn.' Dit betekent dat bij terugvordering de volgende uitgangspuntcn gelden.
Zowel de intrekkings- als de terugvorderingsbevoegdheid dienen te worden
neergelegd in een zo specifiek mogelijke regeling.* Voorts moeten deze bevoegd-
heden worden genormeerd, waarbij de specifieke normering afhankelijk is van de
aard van de regeling. Als algemeen uitgangspunt dient te gelden dat het toeken-
ningsbesluit niet kan worden ingetrokken en dus dat er niet kan worden terugge-
vorderd als de betrokkene geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Kan betrok-
kene wel een verwijt worden gemaakt, dan kan in beginsel worden ingetrokken en
teruggevorderd, maar deze bevoegdheden moeten in de tijd worden beperkt.'

In dit hoofdstuk zal ik bespreken wat dit betekent voor het gebruik van
privaatrecht bij terugvordering. Mag de overheid bijvoorbeeld gebruik maken van
de regeling betreffende onverschuldigde betaling zoals die is neergelegd in het
BW, wanneer een publiekrechtelijke terugvorderingsbevoegdheid ontbreekt of de
publiekrechtelijke regeling beperkingen bevat die niet worden gesteld in de
privaatrechtelijke regeling? Het uitgangspunt van de Hoge Raad in het Windmill-
arrest is dat de overheid in beginsel beschikt over haar krachtens het privaatrecht
toekomende bevoegdheden/ Het is de vraag of dit uitgangspunt ook bij terugvor-
dering kan worden volgehouden: beschikt de overheid in beginsel over de
bevoegdheid om onverschuldigd gedane betalingen terug te vorderen op grond van
de regeling betreffende onverschuldigde betaling uit het BW? Mijn conclusie zal
zijn dat dit niet het geval is.

In het inleidende hoofdstuk heb ik aangegeven dat het in het onderzoek

1. Z i e 9 . 3 . ••; -
2. Zie 10.3.
3 Zie 10.4.
4 HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393, m.nt. MS onder 394, AB 1990, 408, m.nt. G.P. Kletjn. Zie

hierover 5.2.5.
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tevens de bedoeling is om te bekijken of het mogelijk is om vanuit het terrein van
de terugvordering en (de mogelijk- en onmogelijkheden van) het gebruik va
privaatrecht daarbij, lijnen lets verder door te trekken naar de vraag naar het
gebruik van privaatrecht door de overheid in het algemeen. Ook dit zal in dit
hoofdstuk aan de orde komen. Hierbij zal ik dus ook meer in het algemeen het
uitgangspunt van de Hoge Raad in het Windmill-arrest bespreken.

Dit leidt tot de volgende opbouw van dit hoofdstuk. In 11.2 en 11.3 zal de
vraag of de overheid gebruik mag maken van het privaatrecht bij terugvordering
aan de orde komen. In 11.4 zal ik bekijken of uit de bevindingen uit de genoemde
paragrafen enige meer algemene conclusies kunnen worden getrokken met betrek-
king tot het gebruik van privaatrecht door de overheid. In deze paragraaf zal ik
het uitgangspunt van de Hoge Raad in het Windmill-arrest verwerpen. Hiermee
verwerp ik ook de doorkruisingsleer. Daar deze leer momenteel als heersende kan
worden gezien, besteed ik (ondanks het feit dat ik deze leer verwerp) in 11.5 kort
aandacht aan de vraag of deze leer wel zo logisch is, wanneer men het 'Windmill-
uitgangspunt' wel zou aanvaarden.

11.2 Het gebruik van privaatrecbt bij terugvordering door de overbeid

Bij terugvordering moeten de intrekkings- en terugvorderingsbevoegdheid een
uitdrukkelijke wettelijke grondslag hebben, terwijl ook de uitoefening van deze
bevoegdheden in een publiekrechtelijke regeling moet worden gereguleerd. Wat
betckent dit nu voor het gebruik van privaatrecht bij terugvordering? Ik beperk
mij in eerste instantie tot de situatie waarin ofwel ten onrechte een aanspraak is
ontstaan omdat het toekenningsbesluit onjuist was, ofwel meer is betaald dan
waarop de betrokkene aanspraak had op grond van het juiste toekenningsbesluit.
Mag de overheid in die gevallen naast of in plaats van de (aanwezige) publiek-
rechtelijke weg ook de privaatrechtelijke weg bewandelen? Mag zij gebruik
maken van het privaatrecht, en meer in het bijzonder van de regeling betreffende
de onverschuldigde betaling uit het BW, als een publiekrechtelijke terugvorde-
ringsregeling ontbreekt?

Bij de beantwoording van deze vragen dient dus een onderscheid te worden
gemaakt tussen de gevallen waarin er een uitdrukkelijke publiekrechtelijke
grondslag bestaat voor de intrekking van de toekenningsbeschikking en voor de
terugvordering en de gevallen waarin dit niet zo is. In het eerste geval is er een
(publiekrechtelijke) bevoegdheid voor de overheid, welke bevoegdheid dan ook
veelal in de publiekrechtelijke regeling zal zijn afgebakend. Over een privaatrech-
telijke bevoegdheid beschikt de overheid dan niet. Zij mag dus niet naast of in
plaats van de 'publiekrechtelijke terugvorderingsweg' gebruik maken van de
privaatrechtelijke weg, in casu de regeling van onverschuldigde betaling uit het
BW, ook niet wanneer de publiekrechtelijke regeling in het concrete geval de
terugvorderingsmogelijkheid heeft afgesloten, bijvoorbeeld omdat een administra-
tieve vergissing is gemaakt en de betrokkene dit niet wist, noch behoorde te weten
of omdat de geldende terugvorderingstermijnen zijn verstreken. In die gevallen
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bestaat de publiekrechtelijke bcvocgdhcid in concrcto met. Zou nu een privaat-
rechtelijke bevoegdheid worden aangenomen, dan zou dit een onaanvaardbare
uitholhng betekenen van het legaliteitsbeginsel.

Dat in deze situatie geen gebruik kan worden gemaakt van het privaatrecht, is
niet omstreden. Ook als men als uitgangspunt neemt dat de overheid in bcginscl
beschikt over privaatrechtelijke bevoegdheden, zoals de Hoge Raad doet,' dan is
het gebruik van de privaatrechtelijke weg in deze gevallen altijd een doorkruising
van de publiekrechtelijke weg. Dit volgt reeds uit de inhoud en strekking van dc
(publiekrechtelijke) regeling, zoals die mede uit de parlementaire geschiedenis zul-
len blijken.* De wetgever heeft immers duidelijk aangegeven in die gevallen geen
terugvordering te willen toestaan.

Wei kan eventueel gebruik worden gemaakt van (een) regeling(en) in het BW
als een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag aanwezig is voor de intrekking
en de terugvordenng, maar de publiekrechtelijke regeling op een of meer andere
punten een leemte be vat. In dat geval kan die leemte mogelijk en onder bcpaalde
voorwaarden worden opgevuld met bchulp van een regeling uit het BW. De rege-
ling uit het BW vormt hierbij dus niet de bevoegdheidsgrondslag, maar het
privaatrecht wordt invullcnd, als rechtsvindingsmethode, gcbruikt.' Dit is ook de
kern van de invullende rechtslcer.* Zoals gezegd gelden hierbij bepaalde voor-
waarden. Zo is vereist dat de betreffende, als invulling te gebmiken bepalingen uit
het BW uitdrukking geven aan, een uitwerking vormen van een algemene en dus
niet alleen voor het privaatrecht, maar ook voor het publiekrecht geldende, rechts-
regel. Deze bepalingen moeten in dat geval worden gezien als publiekrechtelijk; er
moet dan ook waar nodig worden geabstraheerd van de typisch-privaatrechtelijke
uitwerking ervan. Ik zie overigens in de praktijk weinig mogelijkhedcn voor het
invullend gebmiken van het privaatrecht bij terugvordering. In de publiekrechtelij-
ke regeling zal immers moeten worden neergelegd wanneer en gedurende welke
periode de toekenningsbeschikking kan worden ingetrokken en vervolgens het
onverschuldigd betaalde kan worden teruggevorderd. Mij lijkt dat niet snel een
leemte zal ontstaan, die kan worden opgevuld met behulp van de regeling
betreffende de onverschuldigde betaling uit het BW. Waar wel leemtes kunnen
bestaan, is op het terrein van de betaling en van de effectuering van de terugvor-
dering, de invordering dus. Deze leemtes zullen grotendeels worden opgevuld als
het voorontwerp van de vierde tranche van de Awb wet wordt.'

Een andere situatie is die, waarin de publiekrechtelijke regeling op grond
waarvan het toekenningsbesluit is genomen, geen bepalingen met betrekking tot,

5. HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393, m.nt. MS onder 394, AB 1990, 408, m.nt. G.P. Kkijn
(Windmill). Zie hierover 5.2.5. Dit is overigens niet mijn opvatting, zie 11.3 en 11.4.

6. Zie 5.2.5.
7. Vgl. Tak (1993), biz. 185 en Talc (1997), biz. 117. Zie hierover 5.3.2.
8. Zie 5.3.2.
9. Zie hierover met betrekking tot de invordering onder meer 5.3.4 en 10.6. De voorgestelde titel

betreffende bestuursrechtelijke geldschulden bevat ook een aantal bepalingen met betrekking tot
de betaling van deze geldschulden.
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en dus ook geen uitdrukkelijke grondslag voor de intrekking van de toekennings-
beslissing en/of de terugvordering bevat; in dat geval bestaat de (publiekrechtelij-
ke) intrekkings- en/of terugvorderingsbevoegdheid niet. Tot voor kort werd dan
door onder meer de Afdeling (bestuurs)rechtspraak aangenomen dat het besluit om
terug te vorderen moest worden gezien als een rechtshandeling naar burgerlijk
recht.'" Tegen deze jurisprudentie is fel geageerd, onder meer door Teunissen."

Ook ik ben van mening dat uit het legaliteitsbeginsel voortvloeit dat wanneer
ccn publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag voor de intrekking en de terugvor-
dering ontbreekt, deze bevoegdheid in abstracto niet aanwezig is. Ik zou willen
spreken van absolute onbevoegdheid. Het aannemen van een privaatrechtelijke
bevoegdheid zou, evenals in de situatie waann de bevoegdheid in concreto niet
bestaat, waarin sprake is van wat relatieve onbevoegdheid kan worden genoemd,
dit bcginscl op onaanvaardbare wijze uithollen. Wat heeft het immers voor zin om
een uitdrukkelijke wettelijke publiekrechtelijke grondslag te eisen voor een
bevoegdheid, wanneer de conclusie luidt dat bij het ontbreken van een dergelijke
grondslag (en dus bij het ontbreken van een publiekrechtelijke bevoegdheid)
'gcwoon' sprake is van de uitoefening van een privaatrechtelijke bevoegdheid? De
conclusie is dan ook dat de overheid bij terugvordering in deze situatie niet
beschikt over een privaatrechtelijke bevoegdheid. Nu een publiekrechtelijke
bevoegdheidsgrondslag ontbreekt, kan het privaatrecht uiteraard ook niet invullend
worden gcbruikt.

In het voorgaande ben ik als gezegd uitgegaan van de situatie dat ten onrechte of
te veel is betaald, ofwel omdat het toekenningsbesluit onjuist is, ofwel omdat
meer is betaald dan waarop de betrokkene aanspraak had op grond van het juiste
toekenningsbesluit. In dat geval is er een bestaande relatie tussen het betalende
bestuursorgaan en de ontvanger van de betaling. Er kan zieh ook een situatie
voordoen waarin er geen sprake is van een dergelijke relatie. Er is bijvoorbeeld
door een vergissing ten onrechte betaald aan een willekeurige derde of er heeft in
het verleden een (publiekrechtelijke) relatie bestaan tussen het bestuursorgaan en
de ontvanger van de betaling, maar deze relatie is beeindigd.

In het eerste geval kan niet worden teruggevallen op een specifieke regeling
met betrekking tot terugvordering. Als bijvoorbeeld de gemeentelijke uitkeringsin-
stantie door een vergissing de bijstandsuitkering aan de verkeerde persoon uitbe-
taalt door storting van het bedrag op diens bankrekening, terwijl die persoon geen
bijstandsuitkering heeft en ook nooit een dergelijke uitkering heeft gehad, dan is
er geen sprake van een betaling ten titel van bijstand; er is geen sprake van een

10. Zie 8.2.5.
11. Zie Teunissen (1996), biz. 233 en Teunissen (1997), biz. 97-98. Hij spreekt in dit vert»«™) van

dc paradox van de legaliteit en van etikettenzwendel, zie hierover 9.3.3.
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bijstandsuitkering." De publiekrcchtelijke tcrugvordcnngsrcgcling, in dit geval
zoals nccrgclegd in de Algemenc bijstandswet, is niet van toepassing. Algcmcner
kan worden gesteld dat indien door een vergissing aan een willekeuhge derde
wordt betaald, er geen (publiekrechtelijke) titel is voor de betaling,'* zodat ook
niet kan worden teruggevallen op de in een specifieke (publiekrcchtelijke) regeling
neergelegde bepalingen met betrekking tot terugvordehng. Dat het betaalde in de
regel moet kunnen worden teruggevorderd, is duidehjk. Het is alleen de vraag hoe
dit moet geschieden. De algemene opvatting is in dit geval ongetwijfcld dat de
overheid moet kunnen terugvorderen door een beroep te doen op de regeling van
onverschuldigde betaling zoals neergelegd in het BW. Enerzijds valt hier wel wat
voor te zeggen, nu men kan betwisten dat het legaliteitsbeginsel in deze situatie
van toepassing is. Dit beginsel is immers een publiekrechtelijk beginsel en het is
de vraag of de terugvordering in dit geval moet worden beheerst door het publick-
recht. Anderzijds is het de vraag of het niet beter zou zijn om hiervoor een pu-
bliekrechtelijke regeling in het leven te roepen. Ik zal dit uitwerken in 11.3.

In het tweede geval heeft in het verleden een publiekrechtelijke relatie
bestaan tussen het beulende bestuursorgaan en de ontvanger van de betaling, maar
is deze relatie inmiddels beeindigd. In die situatie is het de vraag of de regeling
op grand waarvan in het verleden de publiekrechtelijke relatie heeft bestaan tussen
het betalende bestuursorgaan en de ontvanger van de betaling, van toepassing is.
Dit zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het concrete geval.'* Zo zou
ik een betaling die heeft plaatsgevonden direct nadat de relatie is beeindigd, de
zogenaamde doorgeschoten betaling, willen zien als een betaling ten titel van de
betrokken regeling. Als bijvoorbeeld iemand die een bijstandsuitkering ontving,
werk heeft aanvaard waardoor het recht op de uitkering is vervallen, hetgeen hij
heeft medegedeeld aan de uitkerende instantie, waama vervolgens door een vergis-
sing of doordat sprake is van geautomatiseerde betalingen toch nog geld wordt
overgemaakt op zijn bankrekening door de uitkerende instantie, dan is sprake van
een betaling ten titel van bijstand, zodat de terugvorderingsbepalingen uit de Abw
van toepassing zijn." Hetzelfde geldt als er weliswaar enige tijd is verstreken
tussen het beeindigen van de aanspraak en de uitbetaling, maar de betrokkene er-
van is uitgegaan dat mogelijk nog recht bestond op een uitbetaling, bijvoorbeeld
indien hij (mogelijk zelfs pas na de uitbetaling) in de veronderstelling verkeerde
dat het een verrekening of een achterstallige uitbetaling betrof, bijvoorbeeld van
de vakantietoeslag.

In deze situaties is naar mijn mening sprake van een betaling ten titel van de

12. Het is overigens de vraag of dit soort situaties zieh in de praktijk vaak zulien voordoen, nu
banken controleren of naam en rekeningnummer overeenstemmen. De situatie dat dus aan A had
moeten worden betaald, terwijl per ongeluk aan B is betaald, zal zieh in de praktijk hoogstwaar-
schijnlijk alleen maar voordoen indien A en B dezelfde naam en woonplaats hebben

13. Vgl. 6.5.5.1.
14. Zie 6.5.4 en 6.5.5, waar een aantal voorbeelden wordt gegeven uit de praktijk.
15. Anders (in een overweging ten overvloede) Ktr. Utrecht 6 november 1984, JABW 1986, 3, zie

6.5.5.1.
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betrokken regeling, waarbij het legaliteitsbeginsel in acht moet worden genomen.
Dit betekent dat de bevoegdheid tot terugvordering niet kan worden gebaseerd op
de regeling van onverschuldigde betaling uit het BW. Waar de grens ligt tussen
een betaling ten titel van de betrokken regeling en een betaling waaraan geen pu-
bliekrechtelijke titel ten grondslag ligt, is niet precies aan te geven, dit is als
gezegd sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hierbij kan onder
meer van belang zijn de vraag of de ontvanger van het geld voorafgaande aan de
ontvangst een bericht heeft gekregen van de gemeente, of hij nog recht heeft op
een nabetaling, of de betrokken regeling mogelijk voorziet in betalingen nadat het
recht op uitkering is befindigd, et cetera.'*

De omstandigheden van het geval zullen ook doorslaggevend zijn bij de
beanrwoording van de vraag op grond van welke bepalingen kan worden terugge-
vorderd in de situatie waann er weliswaar een (publiekrechtelijke) relatie bestaat
tussen het bestuursorgaan en de betrokkene, maar deze relatie niet de grondslag
kan zijn voor de uitbetaling. Zo heeft binnen een gemeente het college van bürge-
meestcr en wethouders vele verschillende bevoegdheden. Het is onder meer het
bevoegde orgaan met betrekking tot de toekenning van bijstandsuitkeringen."
Uitocfening van een van die bevoegdheden kan een publiekrechtelijke relatie in
het leven roepen tussen een burger en het bestuursorgaan, in casu het college.
Indien dit college bijvoorbeeld op grond van een gemeentelijke verordcning be-
voegd is een woningverbeteringssubsidie toe te kennen, bestaat tussen de gemeen-
te en de burger die een dergelijke subsidie aanvraagt en toegekend knjgt een
publiekrechtelijke relatie. Als diezelfde burger ten onrechte en door een vergissing
een uitbetaling op zijn bankrekening gestört krijgt van de gemeentelijke instantie
die bijstandsuitkeringen verstrekt, dan is er weliswaar een publiekrechtelijke
relatie tussen de betrokkene en het bestuursorgaan, alleen kan dan worden betoogd
dat de betaling niet uit die relatie voortvloeit." Betoogd kan worden dat er dan
geen (publiekrechtelijke) titel is voor de betaling, zodat de situatie dezelfde is als
wanneer er geen relatie bestaat tussen het uitbetalende bestuursorgaan en de
betrokkene aan wie is uitbetaald. -

Uit het voorgaande blijkt dat bij terugvordering in de meeste gevallen het legali-
teitsbeginsel strikt moet worden gehanteerd: er dient een uitdrukkelijke publiek-
rechtelijke bevoegdheidsgrondslag te bestaan voor zowel de intrekking als de
terugvordering. Ruimte voor het privaatrecht als bevoegdheidsgrondslag is er dan
niet. In andere gevallen kunnen daar mogelijk vraagtekens bij worden gezet; het
legaliteitsbeginsel is mogelijk niet van toepassing. De vraag rijst dan waarom in
het ene geval dit beginsel wel strikt moet worden gehanteerd en in het andere

16. Zie bijvoorbeeld CRvB 15 mei 1980, RSV 1980, 261 en CRvB 13 September 1989, AB 1990,
147, rn.nl. de L.. RSV 1990, 237, m.nL J.J A Kooyman. Zie 6.5.5.2. In beide gevallen ging het
om doorbctaling van een uitkehng na het overlijden van de betrokkene.

17. Zie artikel 67 Abw.
18. Vgl. Verheij (1999), blr. 43-44, noot 100.
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geval mogclijk niet. Naar mijn mening hangt dit samen met de aard van de rechts-
bctrekking. Het legaliteitsbeginsel is een publiekrechtelijk bcginsel, dat dan ook
alleen van toepassing is wanncer sprake is van ccn publiekrechtelijke rechtsbetrck-
king. Binnen een dergelijke rechtsbetrekking moet er dus bij tenigvordcring een
uitdrukkelijkc publiekrechtehjke bevoegdheidsgrondslag zijn; als geen sprake is
van een publiekrechtelijke rechtsbetrekking is dit mogelijk anders en kan mogclijk
de regeling betreffende de onverschuldigde betaling uit het BW als bevoegdheids-
grondslag worden gehanteerd. Uitcraard is dan van belang om nader te bekijken
wanncer bij terugvordering sprake is van een publiekrechtelijke rechtsbetrekking.

11.3 De publiekrechtelijke rechtsbetrekking in het kader van de tcrugvorde-
r t n g • • • •••••• - • • - . . • •

Het legaliteitsbeginsel speelt dus bij een terugvordering die plaatsvindt binnen een
publiekrechtelijke rechtsbetrekking of een publiekrechtelijke rechtsverhouding (ik
gebruik deze termen als synoniemen) een doorslaggevende rol; binnen een
dergelijke rechtsbetrekking moet er een uitdrukkelijke publiekrechtelijke bevoegd-
heidsgrondslag zijn voor zowel het intrekkingsbesluit als voor het terugvorderings-
besluit. Is deze er niet, dan mag niet worden ingetrokken en teruggevorderd. De
overheid beschikt niet over een privaatrechtelijke bevoegdheid om terug te vorde-
ren. In deze paragraaf zal ik uitwerken wanneer sprake is van een publiekrechtelij-
ke rechtsverhouding. De criteria die ik hierbij aanleg, zullen meer algemene
criteria zijn, die dus ook buiten het terrein van de terugvordering gelden. Hierbij
moet wel worden bedacht dat het mogelijk is om de vraag wanneer sprake is van
een publiekrechtelijke rechtsbetrekking verder uit te diepen dan met betrekking tot
terugvordering noodzakelijk is en dus dan zal gebeuren in deze paragraaf. In de
volgende paragraaf zal ik een aantal lijnen die ik in deze paragraaf uitzet in meer
algemene zin iets verder doortrekken.

Het duidelijkste criterium zou zijn dat sprake is van een publiekrechtelijke
rechtsbetrekking als bij die rechtsbetrekking de overheid of een overheidsorgaan is
betrokken. Afbakeningsproblemen zouden dan niet bestaan." Nu het huidige sys-
teem, zowel waar het het materiele als het formele recht betreft, met de conse-
quenties van deze stap niet uit de voeten zou kunnen, zouden daarmee tegelijker-
tijd zoveel nieuwe, andere problemen worden binnengehaald dat dit criterium (in
ieder geval in de nabije toekomst) niet goed hanteerbaar is. Wel dient het feit dat
een van de partijen overheid is, een sterke aanwijzing te zijn dat sprake is van een
publiekrechtelijke rechtsverhouding.

Op het eerste gezicht zou een ander geschürt criterium zijn de vraag of sprake
is van de behartiging van het algemeen belang. Ook dit lijkt mij niet het criteri-
um; de overheid kan immers niet anders dan het algemeen belang behartigen, zij

19. Althans als helder is wanneer sprake is van de overheid of van een overheidsorgaan.
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heeft geen andere belangen.™ Dit betekent dat feitelijk alles wat de overheid doet
in het algemeen belang is (of moet worden geacht te zijn), zodat het criterium
wederom zou zijn de vraag of de overheid bij de rechtsbetrekking is betrokken
Zo is het bijvoorbeeld in het algemeen belang dat de overheid ten onrechte betaal-
de gelden zoveel mogelijk terugvordert, ook als aan een willekeurige derdc is
betaald. Zoals gezegd lean men zieh afvragen of de terugvordehng in dat geval
plaatsvindt binnen een publiekrechtelijke rechtsbetrekking.

Een eerste definitie zou als volgt kunnen luiden: er is sprake van een publiek-
rechtelijke rechtsverhouding, wanneer het een rechtsverhouding betreft die door
het bestuursrecht wordt behecrst. Hiermee wordt het probleem echter slechts ver-
legd, want wanneer wordt een rechtsverhouding door het bestuursrecht beheerst?
In de meeste gevallen zal wel duidelijk zijn of we te maken hebben met een pu-
bliekrechtelijke rechtsverhouding. Anderzijds is het zo dat, zolang niet word!
gekozen voor het critenum van de betrokkenheid van de overheid (hetgeen ah
gezegd momentcel een stap te ver is), welk criterium ook wordt gehanteerd om tc
bepalen of een rechtsverhouding publiekrechtelijk is, er altijd grens- en dus
twijfelgevallen zullen (blijven) bestaan.

In zijn preadvies voor de VAR poogt ook Verheij een criterium te geven voor
een publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Daarbij kiest hij in eerste instantie voor
een praktisch criterium: als 'een specifleke bestuursbevoegdheid of een uitdrukke-
lijk opgedragen, specifieke publieke taak wordt uitgevoerd', dan is sprake van een
publiekrechtelijke rechtsbetrekking.*' Hij geeft echter direct toe dat dit criterium
het probleem niet oplost. Als de overheid immers zou besluiten geen gebruik te
maken van zijn publiekrechtelijke bevoegdheden, maar in plaats daarvan privaat-
rechtelijke bevoegdheden uitoefent, zou geen sprake zijn van een publiekrechtelij-
ke rechtsbetrekking. Verheij verruimt het criterium dan ook:

'er is een publiekrechtelijke rechtsbetrekking, niet alleen wanneer een specifieke bestuursbevoegdheid
wordt uitgeoefend, maar zodra het bestuur een specifiek opgedragen taak uitvoert of optreedt ter
behartiging van een belang, voor de behartiging waarvan specifieke bestuursbevoegdheden zijn
toegekend. (...) Er is dus niet pas een publiekrechtelijke rechtsbetrekking als bestuursbevoegdheden
worden uitgeoefend, maar reeds als zij kunnen worden uitgeoefend. Sterker nog, er is ook een
publiekrechtelijke rechtsbetrekking als die bestuursbevoegdheden wel zijn toegekend, maar in concrete
niet kunnen worden uitgeoefend, omdat niet aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. In al deze
gevallen wordt een publiekrechtelijke rechtsbetrekking gevesngd zodra tussen bestuur en burger een
concrete, gelndividualiseerde re lade ontstaat'."

Ook ik zou in ieder geval een publiekrechtelijke rechtsbetrekking willen aannemcn
indien aan dit criterium wordt voldaan. Voor de terugvordering betekent dit dat er
sprake is van een dergelijke rechtsbetrekking zodra het bestuur optreedt ter
behartiging van een belang, voor de behartiging waarvan specifieke besruursbe-

20. Vgl. Tak (1993), biz. 180-181, Tak (1998), biz. 8 en 5.3.2.
21. Verheij (1999), bit. 62.
22. Verheij (1999), biz. 63.
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voegdheden zijn toegekend. Dit is het geval als er een uitdmkkelijke wettelijke
bevoegdheidsgrondslag bestaat tot het nemen van een toekenningsbcsluit en een
dergelijk toekenningsbesluit ook daadwerkelijk is genomen of de aanvraag daartoe
is afgewezen. Door het toekenningsbesluit of het afwijzen van de aanvraag
daarvan ontstaat een publiekrechtelijke rcchtsbetrekking. Mocht vervolgcns ten
onrechte of te veel worden betaald, ofwel omdat het toekenningsbesluit achtcraf
onjuist blijkt te zijn, ofwel omdat meer is betaald dan waarop op grond van het
correcte toekenningsbesluit aanspraak bestond, dan vindt deze betaling in ieder
geval plaats binnen het kader van die publiekrechtelijke rcchtsbetrekking. Dit
betekent dat een even tue le intrckking van het toekenningsbesluit en terugvordenng
ook plaatsvindt binnen het kader van dezclfde publiekrechtelijke rcchtsbetrekking.
Dit is ook het geval als weliswaar een publiekrechtelijke bevocgdheidsgrondslag
bestaat voor het toekenningsbcsluit, maar voor hct intrekkingsbesluit en hct
terugvordehngsbesluit een dcrgelijke grondslag ontbrcckt.

Naar mijn mening duurt de publiekrechtelijke rcchtsbetrekking voort wanneer
sprake is van een doorgeschotcn betaling. Onder omstandighcden is dit ook zo bij
betalingen die zijn vemcht nadat de op grond van het bovenstaande cntenum
bestaande publiekrechtelijke rechtsverhouding strikt gezien is verbroken, maar
hierbij zullen de omstandigheden van het geval doorslaggevend zijn. Naar mijn
mening is in dat geval doorslaggevend of de betrokkene erop vertrouwde en erop
mocht vertrouwen dat de betaling werd gedaan in het kader van de voorheen be-
staande publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Hetzelfde geldt bij betalingen die niet
zijn gedaan in het kader van de concrete publiekrechtelijke rechtsverhouding,
terwijl wel tussen de ontvanger van de betaling en het betalende bestuursorgaan
een andere publiekrechtelijke rechtsverhouding bestaat." Hierbij is dus doorslag-
gevend of de betrokkene erop vertrouwde en erop mocht vertrouwen dat de beta-
ling werd gedaan in het kader van de andere, bestaande publiekrechtelijke
rechtsbetrekking. Mij lijkt overigens dat dit niet snel het geval zal zijn.

In het voorgaande ben ik ervan uitgegaan dat er een publiekrechtelijke be-
voegdheidsgrondslag bestaat voor het toekenningsbesluit, waardoor een publick-

23. Dit is de situatie waarin Verheij betoogt dat er weliswaar een publiekrechtelijke rechtsbetrekking
bestaat, maar dat de betaling niet voortvloeit uit 'die rechtsbetrekking', Verheij (1999), biz. 43-
44, noot 100, zie 11.2. Overigens zou ik in het voorbeeld dat Verheij geeft, niet zonder meeT
willen concluderen dat de betaling niet heeft plaatsgevonden in het kader van de publiekrechtelij-
ke rechtsbetrekking tussen hem en het rrunistene van Justine. Integendeel, ik zou als uilgangs-
punt nemen dat dat wel het geval is. Zijn voorbeeld is het volgende. De minister van Justitie
betaalt per vergissing een aan zijn naaste collega M. Verheij toegekende gratificatie uit aan N.
Verheij, ook werkzaam bij dat ministerie. Maar hoe zit het dan als - een aangenaam verraste - N.
Verheij, gelet op zijn grote Verdienste op het terrein van de Awb-wetgeving, crop vertrouwde (en
mogelijk ook erop mocht vertrouwen) dat de gratificatie wel voor hem was bedoeld? Het
criterium van </ie /•«•/ilrfre/reWwig zou er bijvoorbeeld ook toe kunnen leiden, dat wanneer meer
wordt betaald dan waarop op grond van een toekenningsbesluit recht bestaat, wordt geconclu-
deerd dat de betaling van het meerdere niet uit de rechtsbetrekking voortvloeit die is ontstaan
door het toekenningsbesluit, zodat de terugvordenng längs privaatrechtelijke weg dient te
geschieden. Ik heb reeds aangegeven dat dit naar mijn mening niet zo is, zie supra.
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rechtelijkc rechtsbetrekking bestaat of op enig moment nee ft bestaan tussen he
betalende bestuursorgaan en de ontvanger van de betaling. Het kan echter ook z»
zijn dat een toekenning plaatsvindt, ondanks het feit dat een dergelijke bevoegc
heidsgrondslag voor het toekenningsbesluit ontbreekt. Deze situatic wordt ni«
'gedekt' door de door Verheij gegeven omschrijving. Naar mijn mening kan oo;
dan een publiekrechtelijke rechtsverhouding bestaan. Er is dan sprake van absolut
(publiekrechtelijke) onbevoegdheid, dit in tegenstelling tot het door Verheij reed
aangehaalde geval waarin de 'besruursbevoegdheden wel zijn toegekend, maar ii
concrcto niet kunnen worden uitgeoefend, omdat niet aan de wettelijke voorwaai
den is voldaan', de relatieve onbevoegdheid.** Als de overheid bij absolute onbe
voegdheid toch overgaat tot uitoefening van de gepretendeerde, want niet bestaar.
de bevoegdheid, dan is er sprake van een publiekrechtelijke rechtsbetrekkinj;
naast het uitoefenen van een (in abstracto) bestaande bestuursbevoegdheid ben ü
van mening dat ook het uitoefenen van een gepretendeerde bestuursbevoegdheit
een publiekrechtelijke rechtsverhouding creeert. Dit lijkt ook de opvatting van d-
wetgever wanneer subsidie wordt verleend, terwijl daarvoor de wetteiijke grand
slag ontbreekt. Volgens de memorie van toelichting op artikel 4:23 Awb heeft he
ontbreken van een dergelijke wettelijke grondslag en dus het ontbreken van d
bevoejtdheid om subsidie te verlenen. in het aljtemeen slechts interne ^evo^er.
De bepalingen uit de subsidietitel in de Awb, en dus ook de bepalingen met be-
tiekking tot inrrekking en terugvordehng, zijn ook in dat geval van toepassing."
Ovengens heb ik niet de indruk dat deze situatie zieh vaak voordoet bij terugvor-
dering.

In een situatie waarin geen publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag bestaat
voor een toekenning en de overheid ook niet pretendeert gebruik te maken van
een dergelijke (niet bestaande) publiekrechtelijke bevoegdheid, zal naar mijn me-
ning objectief moet worden gekeken naar de bedoeling van de overheid. Tracht zij
op deze wijzc toch een bepaalde (publiekrechtelijke) taak te vervullen of een be-
paald beleid te verwezenlijken, dan is er sprake van een publiekrechtelijke rechts-
verhouding. Veelal zal dan kunnen worden gesteld dat objectief gezien sprake is
van (bewuste of onbewuste) omzeiling van het legaliteitsvereiste. Dit zal bijvoor-
beeld het geval zijn als een wettelijke grondslag om subsidie te verlenen ontbreekt
en de overheid ook niet pretendeert een subsidie te verlenen, maar stelt dat sprake
is van een (privaatrechtelijke) schenking. Indien er (objectief gezien) niets
publiekrechtelijks te ontdekken valt aan de bedoeling van de overheid, dan lijkt
mij dat de conclusie voor de hand ligt dat geen sprake is van een publiekrechtelij-
ke rechtsbetrekking. Wel kan in bepaalde gevallen het feit dat de betrokkene erop
vertrouwde en erop mocht vertrouwen dat een bestuursbevoegdheid werd uitgeoe-

24. Zie 11.2.
25. PG Awb HI, biz. 200, zie hierover verder 8.2.2.2 Het ontbrtken van een publiekrechtelijto

bevoegdheidsgrondslag betekent zelfs niet dat het toekenningsbesluit om die reden kan worden
mgetrokken. Intrekking zal onder omstandigheden slechts mogelijk zijn ate de betrokkene wist of
had behoren te weten dat de bevoegdheidsgrondslag ontbrak, zie 8.2.2.2.
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fend (zelfs als de overheid nict pretendeert een bestuursbevoegdheid uit te
oefenen) ertoe leiden dat sprake is van een pubhekrechtelijke rechtsverhouding.

Samengevat is bij terugvordehng naar mijn mening sprake van een publiek-
rechtelijke rechtsverhouding, indien ten minste een van de bij die rechtsverhou-
ding betrokken partijen een overheidsorgaan is en er sprake is van dc uitoefening
van een bestaande dan wel gepretendeerde, uitdrukkelijke dan wel geYmpliceerde
bestuursbevoegdheid, waarbij onder omstandigheden daarmec kan worden gelijk
gesteld, dat de betrokkene erop vertrouwde en crop mocht vertrouwen dat ccn
dergelijke bestuursbevoegdheid werd uitgeoefend. Voorts kan onder omstandig-
heden sprake zijn van een publiekrechtelijke rechtsverhouding als een bestuursbe-
voegdheid ontbreekt en het bestuursorgaan ook niet pretendeert een publiekrechte-
lijke bevoegdheid uit te oefenen. In dat geval moet worden getracht de (objcctie-
ve) bedoehng van het bestuursorgaan vast te stellen: probeert het een publickrech-
tclijke taak of een beleid uit te vocrcn, dan is sprake van een publiekrechtelijke
rechtsverhouding. Uitgangspunt dient dan te zijn dat, nu dc overheid partij is in de
rechtsbetrekking, sprake is van een publiekrechtelijke rechtsverhouding.

Indien op grand van de bovenstaande criteria moet worden geconcludeerd dat
geen sprake is van een publiekrechtelijke rechtsbetrekking, dan kan de overheid
by het ontbreken van andere wegen om terug te kunnen vorderen, gebruik maken
van de regeling van onverschuldigde betaling uit het BW. Uiteraard moet wel
rekening worden gehouden met het feit dat een van de betrokken partijen overheid
is. Hierdoor kan het privaatrecht - de regeling betreffende de onverschuldigde
betaling - dus wel worden ingekleurd, zie de artikelen 3:14 BW en 3:1 lid 2
Awb." Mijns inziens zijn in dit kader dan ook de artikelen 2:1 en 2:5 BW van
belang. Datzelfde geldt wanneer het gaat om een betaling aan een willekeurige
derde, waarbij nog geen publiekrechtelijke rechtsverhouding bestond tussen het
betalende bestuursorgaan en deze derde. In dat geval wordt door deze betaling
geen publiekrechtelijke rechtsbetrekking geschapen.

Overigens kan de wetgever ook voor deze gevallen een publiekrechtelijke re-
geling in het leven roepen. Dit is mogelijk door in bijvoorbeeld de Awb een alge-
mene regeling met betrekking tot terugvordering door de overheid op te nemen.
Op die wijze creeert de wetgever de publiekrechtelijke bevoegdheid om het onver-
schuldigd betaalde terug te vorderen, zodat de (mogelijkheid tot) uitoefening van
die bevoegdheid leidt tot het ontstaan van een publiekrechtelijke rechtsbetrekking.
In dat geval wordt de weg naar het privaatrecht wederom afgesneden. Dit heeft
ook mijn voorkeur, nu op deze wijze discussies over het antwoord op de vraag of
de terugvordering plaatsvindt in het kader van een publiekrechtelijke rechtsbetrek-
king worden voorkomen." Wel zal in die regeling duidelijk moeten worden ge-

26. Zie over deze artikelen 5.2.4.
27. Ik heb in 10.4.4 reeds aangegeven hoe deze algemene regeling er in grote lijnen dient uit te zien,

waarbij in beginsel de bevoegdheid om terug te vorderen ruimer mag zijn dan wanneer de
terugvordering plaatsvindt in het kader van een reeds bestaande publiekrechtelijke rechtsbetrek-
king.
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maakt dat deze slcchts van tocpassing is indien de terugvordering niet plaatsvindt
in het kader van een reeds bestaande publiekrechtelijke rechtsbetrekking tussen het
bestuursorgaan en de ontvanger van de betaling. In die gevallen dient er immers
een specifieke bevoegdheidsgrondslag voor de intrekking en de terugvordering te
zijn neergelegd in de specifieke publiekrechtelijke wettelijke regeling. *;r

11.4 De publiekrechtelijke rechtsbetrekking en het gebruik van privaatrecht
door de overheid

In de vorige paragraaf heb ik aangegeven wanneer naar mijn mening sprake is van
een publiekrechtelijke rechtsbetrekking bij terugvordering. De daar gegeven
criteria hebben ook meer algemeen gelding, dus buiten het terrein van de terug-
vordering. Hierbij moet wel worden bedacht dat de criteria voor het bestaan van
een publiekrechtelijke rechtsbetrekking in dat geval verder kunnen worden uitge-
werkt. Zo acht ik het bijvoorbeeld mogelijk dat ook feitelijk handelen door de
overheid kan leiden tot het ontstaan van een dergelijke rechtsbetrekking. In het
kadcr van dit onderzoek is het echter niet nodig en ook niet mogelijk om een
sluitende dcfinitie te gcven van de publiekrechtelijke rechtsbetrekking; dit zou een
onderzoek vergen op het gehele terrein van het bestuursrecht.

Het gevolg van het bestaan van een publiekrechtelijke rechtsbetrekking is bij
terugvordering dat de overheid niet beschikt over een privaatrechtelijke bevoegd-
heid om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen. Als immers sprake is van
een publiekrechtelijke rechtsverhouding, dan wordt deze rechtsverhouding volledig
beheerst door het legaliteitsbeginsel. Op grond van dit beginsel is bij terugvorde-
ring een uitdrukkelijke publiekrechtelijke wettelijke grondslag vereist, hetgeen niet
mag worden omzeild door het aannemen van een privaatrechtelijke bevoegdheid.
Ik ben van mening dat deze conclusie kan worden veralgemeniseerd. Een publiek-
rechtelijke rechtsbetrekking wordt beheerst door publiekrechtelijke normen en
beginselen, waaronder het legaliteitsbeginsel. Dit betekent dat bestuursbevoegdhe-
den waardoor bevoegdheden, rechten en plichten van burgers kunnen worden
vastgesteld of gewijzigd, in beginsel een uitdrukkelijke wettelijke grondslag
behoeven. In sommige gevallen is het voldoende dat de wet een positieve indicatie
bevat voor een dergelijke bevoegdheid."

De consequentie hiervan is dat de overheid in een publiekrechtelijke rechtsbe-
trekking niet beschikt over een privaatrechtelijke bevoegdheden. Hoe verhoudt dit
zieh tot de doorkruisingsleer, die mag worden gezien als de heersende leer waar
het het gebruik van privaatrecht door de overheid betreft?*' Het uitgangspunt van
de Hoge Raad in het Windmill-arrest, dat kan worden gezien als toonzettend voor
deze leer, is dat de overheid 'ter behartiging van zekere belangen' gebruik mag
maken 'van haar in beginsel krachtens het privaatrecht toekomende bevoegdhe-

28. Zie 9.3 J .
29. Zie 5.2.5.
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den', ook wanneer 'haar bij ecn publiekrechtclijkc regeling tcr behartiging van
(die) belangen bepaalde bevoegdheden zijn tocgekend'.*"

Ik ben van mening dat dit uitgangspunt niet het juiste is. Als aan de overheid
ter behartiging van bepaalde belangen bij een publiekrechtelijke regeling bepaalde
bevoegdheden zijn toegekend, dan zijn dit dus publiekrechtelijke bevoegdheden.
Op het moment dat deze bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend is er sprake
van een publiekrechtelijke rechtsbetrekking. De overheid treedt dan immers op ter
behartiging van een belang, voor de behartiging waarvan cen specifieke bestuurs-
bevoegdheid is toegekend. Wilt de overheid dat belang bchartigcn, dan dient zij
dit te doen via de uitoefening van die bestuursbevoegdheid, met alle eventuele
beperkingen die zijn aangebracht in de betreffende publiekrechtclijkc rcgcling en
door algemene publiekrechtelijke normen. De publiekrechtelijke bevoegdheid
wordt met ander woorden volledig genormeerd door het publiekrecht. Het daar-
naast aannemen van privaatrechtelijke bevoegdheden voor de overheid kan slcchts
leiden tot een uitholling van dat bestuursrechtelijk normenstelsel en dus van het
legaliteitsbeginsel, waardoor de betekenis van dit beginsel illusoir wordt: wat hceft
het voor zin om publiekrechtelijke bevoegdheden toe te kennen en te reguleren als
de overheid deze bevoegdheden en de eventuele regulering daarvan in beginsel
kan omzeilen door privaatrechtelijk op te treden wanneer haar dat beter uitkomt?
Dit betekent dan ook dat de overheid niet beschikt over een haar in beginsel
krachtens het privaatrecht toekomende bevoegdheid.

Hetzelfde geldt als er geen specifieke publiekrechtelijke bevoegdheidsgrond-
slag bestaat. Wanneer de overheid optreedt binnen een publiekrechtelijke rechtsbe-
trekking, bijvoorbeeld omdat zij een specifiek opgedragen taak uitvoert, dan dient
er een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag te zijn voor de uitoefening van
specifieke bevoegdheden." Is deze er niet, dan bestaat de bevoegdheid niet; de
overheid beschikt niet over een privaatrechtelijke bevoegdheid. Dit kan worden
toegelicht aan de hand van het Brandweerkostenarrest." De gemeente Vlissingen
trachtte de kosten van nabluswerkzaamheden op het schip Rize K via privaatrech-
telijke weg te verhalen op de reder. Volgens het hof was dit niet mogelijk. Het
cassatiemiddel stelde vervolgens 'de vraag aan de orde of een overheidslichaam
dat bij de uitoefening van een hem bij een publiekrechtelijke regeling opgedragen
publieke taak kosten heeft gemaakt, deze kosten längs privaatrechtelijke weg kan
verhalen'. De Brandweerwet 1985 bevatte op het punt van kostenverhaal geen re-
geling; wel bleek uit de wetsgeschiedenis dat 'de wetgever van oordeel was dat
het niet aangaat kosten van de hier aan de orde zijnde publieke taakuitoefening
längs een publiekrechtelijke weg aan burgers in rekening te brengen'." Kosten-

30. HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393, m.nL MS onder 394, AB 1990, 408, m.nL G.P. Kleijn, zie
5.2.5.

31. Als gezegd kan in bepaalde gevallen sprake zijn van een impliciete bevoegdheid, zie 9.3.2.
32. HR 11 december 1992, NJ 1994, 639, m.nt MS, AB 1993, 301, m.nL G.A. van der Veen.
33. Verder zou kostenverhaal een drempel kunnen opwerpen om de hulp van de brandweer in te

roepen en betraf het een kemtaak van de overheid, welke van oudsher werd uitgeoefend zonder
dat daarvoor kosten in rekening werden gebracht, aldus de Hoge Raad.
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vcrhaal längs privaatrechtelijke weg zou volgens de Hoge Raad neerkomen op een
onaanvaardbare doorkiuising van de publiekrechtelijke regcling en was dus met
toegestaan.

Naar mijn mening had de burgerlijke rechter in dit geval moeten oordelen
dat, nu er sprake was van een publiekrechtelijke rechtsbetrekking, het gaat immers
om de uitoefening van een de overheid bij een publiekrechtelijke regeling
opgedragen publieke taak, er een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag dient
te zijn voor het verhaal van de kosten. Nu deze er niet is, kan geen kostenverhaal
plaatsvinden; een privaatrechtelijke bevoegdheid is niet aan de orde. De vraag of
door het uitoefenen van een privaatrechtelijke bevoegdheid de publiekrechtelijke
rcgeling wordt doorkruist, is dan ook niet relevant; de overheid beschikt immers
niet over een privaatrechtelijke bevoegdheid.

Het uitgangspunt van de Hoge Raad dat de overheid gebruik mag maken van
haar in bcginsel krachtens het privaatrecht toekomende bevoegdheden, ook wan-
neer haar bij een publiekrechtelijke regeling ter behartiging van die belangen
bepaalde bevoegdheden zijn toegekend, is dus onjuist. Nu de tweewegenleer van
hetzelfde uitgangspunt uitgaat, kan ook deze leer niet standhouden. Volgens die
leer mag de overheid immers ook kiezen tussen de publiekrechtelijke en de pri-
vaatrechtelijke weg."

Ook de gemene rechtsleer kent een onjuist uitgangspunt. Volgens deze leer is
immers het privaatrecht het (al)gemene recht, dat ook van toepassing is op de
overheid, tenzij er een publiekrechtelijke uitzondering bestaat." Dit betekent dat
de overheid in beginsel beschikt over privaatrechtelijke bevoegdheden, ook in een
publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Slechts als er een publiekrechtelijke bevoegd-
heidsgrondslag is, is de privaatrechtelijke weg afgesloten. Bij het ontbreken van
een dergelijke publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag beschikt de overheid
volgens deze leer in beginsel over een privaatrechtelijke bevoegdheid. Als gezegd
is dit niet juist. Als er geen publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag is, bestaat
de bevoegdheid niet.

Samengevat komt het voorgaande op het volgende neer: daar waar de legaliteitseis
voor het bestuursoptreden een (uitdrukkelijke of in bepaalde gevallen impliciete)
wettelijke, puW«efcra:Afe/i/*e grondslag vereist, waarin de bevoegdheid tot dat
bestuursoptreden is neergelegd (of bij een impliciete bevoegdheid: waaruit die
bevoegdheid voortvloeit), zou het een onaanvaardbare uitholling van dat vereiste
zijn om bij gebreke van een dergelijke grondslag een privaatrechtelijke bevoegd-
heid aan te nemen, waardoor alsnog kan worden bereikt wat längs publiekrechte-
lijke weg niet mag worden bereikt. Waar een publiekrechtelijke bevoegdheid wel
aanwezig is, dient de uitoefening van die bevoegdheid door het bestuursrecht te
worden genormeerd. Deze publiekrechtelijke normering mag niet worden uitge-
hold door tevens privaatrechtelijke bevoegdheden aan te nemen, welke kunnen
worden uitgeoefend naast of in plaats van de publiekrechtelijke bevoegdheid.

34. Zie 5.2.2.
35 Zie 5.2.1.
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Gaat hct dus om een publiekrechteiijke rechtsverhouding, om een door het be-
stuursrecht beheerstc rechtsverhouding, dan is een publiekrechtclijke bevoegdheid
vereist. Als die bevoegdheid aanwezig is (en wordt uitgeoefend), betekent dit dat
op die rechtsverhouding de regels van publiekrecht van toepassing zijn. De regeis
uit het privaatrecht, en in hct bijzondcr uit het BW, zijn dan niet rechtstrccks van
toepassing; zij zijn immers opgesteld voor privaatrechtelijke verhoudingen, en niet
voor publiekrechtelijke verhoudingen." Dit wil niet zeggen dat dczc regels niet
binnen worden gebruikt als invulling van het publiekrecht. Dit vooronderstelt dat
publiekrechtelijke regels ontbreken en dat de regeling uit het privaatrecht een
uitwerking vormt van een algemene, dus nict alleen voor het privaatrecht maar
ook voor het publiekrecht geldende, rechtsregel. Wei zal dan bij de toepassing van
die regel moeten worden geabstraheerd van de specifiek-privaatrechtelijke uitwer-
king, zoals die algemene rechtsregel die heeft gekregen in het privaatrecht."

11.5 Verdere kritiek op de doorkruisingsleer

De vooronderstelling van de Hoge Raad dat de overheid in beginsel beschikt over
privaatrechtelijke bevoegdheden, is onjuist, zo heb ik aangegeven in 11.4, althans
voor zover het een publiekrechtelijke rechtsverhouding betreft. Het legaliteitsver-
eiste eist immers een (uitdrukkelijke dan wel in bepaalde gevallen impliciete)
wettelijke, publiekrechtelijke grondslag waarop de bevoegdheid berust, indien door
uitoefening van die bestuursbevoegdheid bevoegdheden, rechten en plichten van
burgers kunnen worden vastgesteld.

Gelet op het feit dat de doorkruisingsleer nog steeds de nodige aanhangers
heeft, wil ik hier toch kort ingaan op de vraag, of deze leer stand kan houden als
men het algemene uitgangspunt van die leer aanvaardt, dat de overheid inderdaad
in beginsel beschikt over privaatrechtelijke bevoegdheden. Naar mijn mening is
dat niet het geval. Volgens deze leer mag de overheid gebruik maken van haar
privaatrechtelijke bevoegdheden, tenzij zij daardoor de publiekrechtelijke regeling
op onaanvaardbare wijze doorkruist. Dit klopt ook niet. Indien er een publiek-
rechtelijke regeling is, zou het uitgangspunt toch moeten zijn dat deze regeling
exclusief is." Het bestaan van de publiekrechtelijke regeling dient dan ook de
privaatrechtelijke weg af te sluiten, tenzij uit die publiekrechtelijke regeling blijkt
dat dit in beginsel niet zo is. In beginsel, want als de publiekrechtelijke regeling
de privaatrechtelijke weg openlaat, zal toch nog moeten worden bekeken of het
gebruik van de privaatrechtelijke weg in het concrete geval toelaatbaar is, of dat

36. Zie ook de toelichting op de regeling van publiekrechtelijke geldvorderingen in het voorontwerp
vierde tranche Awb, Voorontwerp Commissie-Scheltema Awb IV (1999), blz. 49 en 50. Zie
hierover 5.3.4.

37. Vgl. Tak (1997), blz. 117. Zie hicrover 5.3.2. Zie ook Simon (1993), blz. 198.
38. In dit opzicht is de 'traditionele' gemene rechtsleer dus consequenter dan de daarop voorfbou-

wende tweewegenleer en doorkruisingsleer: als er publiekrecht is, moet dit worden toegepast, pas
wanneer publiekrecht ontbreekt, kan worden teruggevallen op het gemene recht; zie 5.2.1.
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het de publiekrechtelijke weg op onaanvaardbare wijze doorkruist. Dit kan het
geval zijn omdat de publiekrechtelijke regeling meer rechtsbescherming biedt dan
de privaatrechtelijke weg, hetgeen met de uitbouw van de bestuursrechtelijkc
rechtsbescherming een steeds belangrijker aspect wordt, of omdat längs de
publiekrechtelijke weg inmiddels hetzelfde resultaat kan worden behaald; de
mogelijkheden hiertoe worden steeds uitgebreider, denk bijvoorbeeld aan de
regeling van de bestuursrechtelijke dwangsom in de Awb."

Naar mijn mening zou de conclusie bij aanvaarding van het uitgangspunt dat
de overheid kan beschikken over privaatrechtelijke bevoegdheden, dan ook moeten
luiden dat als de publiekrechtelijke regeling de mogelijkheid openlaat om de pn-
vaatrechtelijke weg te volgen, er steeds zal moeten worden bekeken of in het con-
crete geval hierdoor niet de bestuursrechtelijke regeling of - beter: - het bestuurs-
recht wordt doorkruist. Is dat het geval, dan is de privaatrechtelijke weg alsnog
afgesloten. Deze benadering zou veel meer recht doen aan de ontwikkeling van
het bestuursrecht, zoals die heeft plaatsgevonden sinds dc Tweede Wereldoorlog.

11.6 Conclusie •

In dit hoofdstuk heb ik bekeken of de overheid gebruik mag maken van het pri-
vaatrecht bij terugvordering. Naar mijn mening kan het privaatrecht niet als be-
voegdheidsgrondslag dienen voor de terugvordering door de overheid. In het alge-
meen dienen immers de intrekkings- en terugvorderingsbevoegdheid op een uit-
drukkelijke, wettelijke, publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag te berusten. Dit
vloeit voort uit (mijn opvatting betreffende) het legaliteitsbeginsel. Het aannemen
van een privaatrechtelijke bevoegdheid naast of in plaats van de publiekrechtelijke
bevoegdheid kan enkel leiden tot een onaanvaardbare uitholling van dit beginsel.
Het legaliteitsbeginsel is echter een publiekrechtelijk beginsel; hierin zit naar mijn
mening een beperking. Het geldt namelijk alleen wanneer sprake is van een pu-
bliekrechtelijke rechtsbetrekking. Voor de terugvordering betekent dit, dat het
alleen geldt wanneer de terugvordering plaatsvindt binnen een dergelijke rechtsbe-
trekking. Nu zal dit vrijwel altijd het geval zijn wanneer de overheid onverschul-
digd gedane betalingen terugvordert. Slechts in uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld
wanneer de betaling plaatsvindt aan een willekeurige derde, kan dit anders zijn.

Dit leidt ertoe dat wanneer sprake is van een publiekrechtelijke rechtsbetrek-
king, het uitgangspunt van de Hoge Raad dat de overheid in beginsel beschikt
over haar krachtens het privaatrecht toekomende bevoegdheden onjuist is; in een
dergelijke rechtsbetrekking beschikt de overheid in beginsel niet over privaatrech-

39. Zo ook Verheij (1999), biz. 65: '(Ik) vmd (...), met 'Maastricht', dat de HR in Windmill
eigenlijk het verkeerde uitgangspunt kiest. Het is niet zo dat de overheid het privaatrecht m»g
gebruiken tenzij het publiekrecht wordt doorkruist Er moet juist een bijzondere reden zijn om m
afwijking van de hoofdregel toe te staan dat de overheid privaatrechtelijke vormen gebruikt
Soms is die er; daarom hebben we de artikelen 2:1 jo. 2:5 BW nodig. Maar die artikelen kunnen
redelijkerwijs niet betekenen dat de overheid alles mag wat U en ik mögen'.
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telijke bevoegdhcden. Dit geldt ook buiten dc terogvordering. Uiteraard is het van
belang vast tc stellen wanneer sprakc is van een publiekrechtelijke rechtsbetrek-
king. Waar het de tenigvordering betrcft heb ik dit uitgewcrkt in 11.3; buiten de
terugvordering kan het door mij gegeven criterium verder worden uitgewerkt. Dit
vergt echter een meer omvattend onderzoek.

Dc conclusie is dus dat de overheid in een publiekrechtelijke rechtsbctrckking
in beginsel niet beschikt over privaatrechtelijke bcvoegdheden. Wei kan onder
bepaalde voorwaarden het privaatrecht invullend worden gebruikt, namclijk in de
situatie waahn er een (voldoende specifieke) publiekrechtelijke bevocgdhcids-
grondslag is, maar de publiekrechtelijke regeling leemtes bevat waar het de
regulering van de uitoefening van die bevoegdheid betrcft. De regeling in het
privaatrecht kan in dat geval dienst doen als rechtsvindingshulpmiddel. Dit is de
kem van de zogenaamde invullende rechtsleer.
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HOOFDSTUK 12

RECHTSBESCHERMING: BESTUURSRECHTER OF
BURGERLIJKE RECHTER?

12.1 Inleiding !

In de vorige hoofdstukken is de vraag aan de orde geweest wanneer dc overheid
onvcrschuldigd betaalde gelden mag temgvorderen. Ik ben tot de conclusie geko-
men dat dit slechts mag wanneer daarvoor een uitdrukkelijke, publiekrechtelijke,
wettelijke bevoegdheidsgrondslag aanwezig is, althans wanneer de tcrugvordcnng
plaatsvindt binnen een publiekrechtelijke rechtsverhouding. Over privaatrechtelijke
bevoegdheden beschikt dc overheid niet binnen een dergelijke rechtsbetrekking.
Dit laatste (binnen een publiekrechtelijke rechtsbetrekking beschikt de overheid in
beginsel niet over privaatrechtelijke bevoegdheden) geldt naar mijn mening ook
buiten het terrein van de terugvordering. Een vraag die weliswaar een aantal keren
is aangestipt, maar nog niet (expliciet) is beantwoord, is welke rechter rechtsbe-
scherming (zou) moet(en) bieden tegen de overheid, of meer algemeen gesteld,
geschillen (zou) moet(en) beoordelen waarbij de overheid partij is en die zieh
afspelen binnen een publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Mijns inziens maakt het
voor de beantwoording van deze vraag niet veel verschil of het terugvordering
betreft of andere terreinen. Om deze reden zal de opzet van dit hoofdstuk dan ook
meer algemeen zijn en zieh dus minder specifiek richten op de terugvordering dan
de vorige hoofdstukken.

De vraag die in dit hoofdstuk dus centraal staat is of binnen een publiekrech-
telijke rechtsbetrekking ruimte bestaat voor een concurrerende competentie van de
bestuursrechter en de burgerlijke rechter, of dat een van deze rechters exclusieve
competentie dient te krijgen. In 12.2 en 12.3 zal ik de huidige regels met betrek-
king tot de rechtsmacht van de bestuursrechter bespreken, waarbij ik tevens een
aantal problemen (en mogelijke oplossingen) die door deze regels optreden, zal
behandelen. In 12.4 zal ik voorstellen een nieuw bevoegdheidscriterium te hante-
ren, namelijk de aard van de rechtsbetrekking. Hantering van dit criterium zal
naar mijn mening niet alleen gevolgen hebben voor de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter, maar (mogelijk) ook voor het gebruik van privaatrecht door de
overheid. Dit komt in 12.5 aan de orde. Wei ben ik van mening dat deze wijzi-
ging van de rechtsmachtverdeling tussen de burgerlijke en de bestuursrechter
gepaard dient te gaan met het over de gehele linie onderbrengen van de bestuurs-
rechtspraak bij de rechterlijke macht. Ik zal dit uirwerken in 12.6, waarna ik ten
slotte in 12.7 de vraag zal behandelen hoe de door mij voorgestelde wijzigingen
zieh verhouden tot het huidige grondwettelijke stelsel met betrekking tot de
rechtsmachtverdeling.
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12.2 Rechtsbescherming door de bestuursrechter

De rechtsmacht van de bestuursrechter is veelal gekoppeld aan het voorliggen van
een besluit. Dit betekent dat deze rechter veelal niet bevoegd is als er voor het
bestuursoptreden geen publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag is. Het vereiste
van een bevoegdheidsgrondslag is namelijk terug te vinden in het besluitbegrip uit
de Awb, althans in de wijze waarop dit besluitbegrip wordt uitgelegd. Dit is weer
terug te voeren op de wijze waarop in de Wet bab en de Wet arob het beschik-
kingsbegrip werd uitgelegd.' Zo omschreef bijvoorbeeld artikel 2 Wet bab een
beschikking als 'de eenzijdige naar buiten gerichte schriftelijke wilsverklaring van
een administratief orgaan van de centrale overheid, gegeven AracArens een /n emg
j/aatr- o / «u/mi'nirtra/ie/recA/e/ij'it voorscAn// vervaffe ftevoego'/ieza' o/ vefp/jcA-
f/ng...\ waarmee volgens de toelichting 'het publiekrechtelijk karakter van de
beschikking tot uitdrukking is gebracht'.' Hieruit werd geconcludeerd dat de
beschikking een publiekrechtelijk karakter moet bezitten. Niets meer.'

Het publiekrechtelijk karakter moest kennelijk blijken uit de publiekrechtelij-
ke bevoegdheidsgrondslag. Dit is later zo ingevuld dat wanneer een uitdrukkehjke
publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag ontbrak, er (veelal) sprake was van een
rechtshandeling naar burgerlijk recht, althans daar waar een 'parallelle' bevoegd-
heid kon worden gevonden in het privaatrecht. Deze uitleg/invulling is mijns
inziens terug te voeren op de gemene rechtsleer, die in die periode (de jaren
zestig) mocht worden gezien als de heersende leer: kent het publiekrecht geen
uitzondering, dan is het gemene (privaat)recht van toepassing." Geleidelijk is het
vereiste van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag iets afgezwakt. Zo volstond
onder de Wet arob in een aantal gevallen het 'publieketaakcriterium', terwijl ook
subsidiebesluiten veelal als beschikkingen werden aangemerkt, ook als daarvoor
geen expliciete wettelijke grondslag was aan te wijzen.' Vereist bleef echter, dat
sprake moest zijn van een publiekrechtelijke bevoegdheid of verplichting.

Ontbreekt voor de besruursbeslissing een publiekrechtelijke bevoegdheids-
grondslag, er is sprake van absolute onbevoegdheid,* dan kan geen sprake zijn
van een besluit en dit heeft dus veelal weer tot gevolg dat de bestuursrechter geen
rechtsmacht heeft met betrekking tot deze beslissing.' De hoofdregel is immers

1. Zie hierover 4.2.
2. Memorie van toelichting, Tweede Kamer 1958-1959, 5363, nr. 3, bU. 12.
3. Aldus De Goede (1972), blz. 1185, verwijzend naar Kan/Van Maarseveen (1964). Zie ook 4.2.1.
4. Zie 5.2.1 toten met 5.2.3.
5. Zie 4.2.2 en 8.2.4.
6. Zie 11.2.
7. Er kan wel sprake zijn van een besluit als er een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag is,

maar deze bevoegdheid in het concrete geval niet kan worden uitgeoefend, bijvoorbeeld omd»t
niet aan de voorwaarden voor uitoefening van de bevoegdheid is voldaan; er is dan sprake van
relatieve onbevoegdheid, zie 11.2.
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dat de bestuursrechter in beginsei slechts bevoegd is te oordelen over een besluit.*
Indien de bestuursrechter met bevoegd is, dan zal veelal de burgerlijke rechter als
restrechter rechtsbescherming (moeten) bieden. De bevoegdheid van deze rechter
is immers niet afhankelijk van de vraag of de aard van het geschil privaatrechte-
hjk is, maar van de wijze waarop eiser zijn vordenng inkleedt.' Dit heeft als
consequentie dat in bepaalde gevallcn bij deze rechter typisch bestuursrechtelijke
vragen worden beantwoord aan de hand van het pnvaatrecht, waarbij ook de be-
voegdheidsgrondslag voor het bestuursoptreden in het pnvaatrecht kan worden
gevonden. Hoewel rekening wordt gehouden met het feit dat een der partijen
overheid is, en dus het pnvaatrecht een publiekrechtelijke inkleunng zal knjgcn,
blijft het pnvaatrecht dat rechtstreeks wordt toegcpast. Dit is evenwel niet
toegestaan in een publiekrechtelijke rechtsverhouding.'" Het feit dat de burgerlij-
ke rechter bevoegd is te oordelen over een geschil binnen een publiekrechtelijke
rechtsverhouding, heeft dus ook (ongewenste) consequenties voor het gebruik van
pnvaatrecht door de overheid. Dit komt aan de ordc in 12.5.

Inmiddcls is een aantal bestuursrechters de constructie gaan toepasscn dat bij
het ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor de bevoegdheid,
deze bevoegdheid kan worden ontleend aan een algemcen rechtsbeginsel, bijvoor-
beeld bij terugvordering het beginsel dat hetgeen onverschuldigd is betaald, kan
worden teruggevorderd." Op deze manier is een publiekrechtelijke bevoegd-
heidsgrondslag gecreeerd, waar deze voorheen niet werd aangenomen door de
rechter. Ik heb deze constructie uitdrukkelijk verworpen; algemene rechtsbeginse-
len kunnen geen publiekrechtelijke bevoegdheden creören, dit is naar mijn mening
in strijd met het legaliteitsbeginsel. Dit geldt ook voor de jurisprudence van de
andere bestuursrechters, die niet (expliciet) overwegen dat het rechtsbeginsel
bevoegdheidscheppend is.'*

8. Op deze hoofdregel bestaat een aantal belangrijke uitzonderingen. Zo zijn bijvoorbeeld de
ambtenarenrechter en het CBB, oordeiend op grond van zijn algemene bevoegdheid, ook
bevoegd andere handelingen van het bestuursorgaan te beoordelen, zie onder meer 3.5. Daamaast
breidt onder meer de Awb de rechtsmacht van de bestuursrechter ook uit, zie bijvoorbeeld artikel
6:2. Anderzijds worden ook bepaalde besluiten uitgezonderd van beroep bij de bestuursrechter,
zie onder meer de artikelen 8:2 tot en met 8:5 Awb.

9. Zie 2.6, alwaar is beschreven dat sinds het arrest Guldemond-Noordwijkerhout uit 1915 de Hoge
Raad definitief het ofyeemm /ita bepalend acht voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter.
Sinds dat arrest is sprake van vaste jurisprudence, hoewel hierop uitzonderingen bestonden, zie
HR 26 maart 1971, NJ 1971, 434, AB 1971, 135, m.nL DJ. Veegens (Verkiezingsafspraak
Elsloo) en de jurisprudentie genoemd in 4.3.2. Sinds het Changoe-arrest en HR 19 november
1999, NJ 2000, 160, m.nt. TK, AB 2000, 387, m.nt ThGD, JB 2000, 1, m.nL R.J.N. S.
(Tegelen-Provincie Limburg) mag worden aangenomen, dat de Hoge Raad deze uitzonderingen
niet meer hanteert, zie 2.6, 7.2.4.3 en 8.4.5. In zijn noot in AB onder het arrest Tegelen-
Provincie Limburg stelt Drupsteen overigens terecht en treffend, dat de 'Guldemond-Noordwij-
kerhout-jurisprudentie' een hoog 'Sesam-open-U-gehalte' heeft.

10. Zie 11.4
11. Zie bijvoorbeeld ABRvS 21 Oktober 1996, AB 1997, 4%, rruit NV, JB 1996, 232, rant HJS

(Nanne), zie ook 5.3.3 en 8.2.6.
12. Zie 9.3.2.
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Wei is deze jurisprudentie in een bepaald opzicht een verbetering ten opzichte van
de voordien gehanteerde constructie, dat bij het onlbreken van een publiek-
rechtelijke bevoegdheidsgrondslag sprake is van een rechtshandeling naar burger-
lijk recht. Het lijkt er dan ook op dat de bestuursrechters een (publiekrechtelijke)
bevoegdheid hebben gecreSerd om zodoende de beslissing van het bestuursorgaan
als bcsluit aan te kunnen merken, zodat zij bevoegd zijn over dit besluit te
oordelen. De gehanteerde constructies zouden dan doelconstructies zijn, bedoeld
om de bestuursrechter rechtsmacht te geven. Dit lijkt plausibel, hoewel het dan
niet voor de hand ligt om vervolgens een processueel connexiteitsvereiste te
stellen, waardoor het effect van deze bevoegdheidsverruiming weer deels teniet
wordt gedaan."

Het voordeel voor de betrokkenen zou hierin kunnen zitten, dat de bestuurs-
rechter mogelijk terughoudender zal zijn met het toestaan van terugvordering."
Ik denk hicrbij vooral aan een beperking in de tijd van de mogehjkheid tot
tcrugvordering." Als de terugvorderingsbeslissing wordt gezien als rechtshande-
ling naar burgerlijk recht, dan is hierop de verjaringstermijn uit het BW van
toepassing. Deze kan oplopen tot twintig jaar." De tendens bij bestuursrechters
lijkt te zijn om kortcre termijnen te hanteren, veelal tot maximaal vijf jaar.

13. In eerste instantie leek de ABRvS (bij zuiverc schadebesluiten) dan ook een beperkt(er) proces-
sueel connexiteitsvereiste te stellen. In ABRvS 29 november 1996, AB 1997, 66, m.nt PvB, JB
1996, 253, m.nt. red. (Alpha Kledingreinigingsbedrijf) leek zij het vereiste te gebruiken om te
bcpilen H*/*« fteiruurjrwArer bevoegd is over het schadebesluit te oordelen. Mogelijk is zij
vervolgens geschrokken van de soms heftige reacbes op deze jurisprudenbeomslag en heeft zij
wat gas willen terugnemen, en wel door het processuele connexiteitsvereiste in volgende uitspra-
ken te vemiimcn in die zin, dat wanneer geen bestuursrechter bevoegd is kennis tc nemen van
het beroep tegen schadeoorzaak, bijvoorbeeld omdat de schade werd veroorzaakt door een
feitelijke handeling, er ook geen bestuursrechter bevoegd is kennis te nemen van het beroep
tegen het schadebesluit.

14. Het nadeel lijkt te zijn dat bij zuiverc schadebesluiten de bestuursrechter terughoudender is dan
de burgerlijke rechter bij het toekennen van schadevergoeding, zie Bollen (2000), biz. 309-311
met verdere verwijztngen.

15. Vgl. de jurisprudence van de ambtenarenrechter met betrekking tot de toepassing van de verja-
nngstermijnen uit het BW, zie 6.5.2 en 7.2.4.2. Het is overigens de \raag of de andere bestuun-
rechters deze jurisprudentie in een voorkomend geval zullen overnemen. Deze vraag is vooral
van belang in het socialezekerheidsrecht, waar de wetgever van menmg is dan door het
schrappen van de specifieke terugvorderingstermijnen de verjaringstermiJTien uit het BW vw
toepassing worden, zie 6.4.5.3. Naar mijn menmg zou de CRvB als socialezekerheidsrechier de
jurisprudence van de CRvB als ambtenarenrechter moeten volgcn, zie 6.5.2, maar tot heden lijkt
de socialezekcrheidsrechter niet gcneigd hiertoe over te gain. Op andere terreinen heeft hij
immcrs uitdrukkelijk de koers zoals uitgezet door de wetgever gevolgd. rrnjns inziens len
onrechte, zie bijvoorbeeld 10.5 met betrekking tot de zogcnaamde zesmaandenjunsprjdentie

16. Zie 1.5.2 en 6.5.2.
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12J Het besluit als publiekrechtelijke rechtshandeling en het besluit ah
rechtsingang bij de bestuursrechter

Het probleem blijft echter, als gezegd, dat algemene rechtsbeginselen geen
bcvoegdheden kunnen scheppen. Als een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag
ontbreekt, dan bestaat de bevoegdheid tuet; er is sprake van absolute onbevoegd-
heid." Er zal echter een rechter moeten zijn die dezc onbevoegdheid kan vast-
stellen. Hetzelfde geldt als de bevoegdheid in abstracto wcl aanwezig is, maar
gelet op de normenng van die bevoegdheid in het concrete geval niet kan worden
uitgeoefend, wanneer er dus sprake is van relatieve onbevoegdheid. De meest
geeigende rechter hiertoe is mijns inziens de bestuursrechter.

De bestuursrechter reageert momenteel echter op verschillcnde manieren op
het ontbreken van een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag. Hierbij moet
worden bedacht dat in een procedure voor deze rechter veelal niet de pnmaire
beslissing van het bestuursorgaan het onderwerp van beroep vormt, maar de
beslissing op bezwaar, het secundaire besluit." De pnmaire beslissing spcelt
slechts indirect een rol. Als het bestuursorgaan het bezwaar tcgen deze pnmaire
beslissing verwerpt, gaat de betrokkene in beroep tegen de beslissing op bezwaar.
Om te beoordelen of die beslissing correct is, zal de bestuursrechter de primaire
beslissing moeten beoordelen. Als hij van mening is dat het bezwaar doel had
moeten treffen, zal de uitspraak strekken tot gegrondverklaring van het beroep. De
rechter zal dan het besluit op bezwaarschrift vernietigen. Het bestuursorgaan moet
dan een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift nemen. Eventueel kan de rechter
zelf in de zaak voorzien, waarbij zijn uitspraak in de plaats treedt van de beslis-
sing op bezwaar, zie artikel 8:72 lid 4 Awb. De primaire beslissing blijft dus
formeel in stand zolang het bestuursorgaan deze niet heeft ingetrokken of gewij-
zigd of de bestuursrechter niet zelf in de zaak heeft voorzien. Deze constructie
maakt het bestuursprocesrecht er niet overzichtelijker op.

De reactie van de bestuursrechter op het ontbreken van een publiekrechtelijke
grondslag is dus niet eenduidig, althans (voomamelijk) in de situatie waar de
bevoegdheid in abstracto niet bestaat, wanneer dus sprake is van absolute onbe-
voegdheid. In een aantal gevallen heeft hij de beslissing op bezwaar vernietigd,
omdat eiser ten onrechte niet niet-ontvankelijk werd verklaard. Veelal voorziet de
rechter dan zelf in de zaak en verklaart eiser alsnog niet-ontvankelijk. Dit zal zieh
voordoen indien de rechter van oordeel is dat geen sprake is van een besluit, maar
van een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Als het bestuursorgaan in dat geval
een bezwaarschrift tegen de primaire beslissing toch in behandeling neemt, zal de

17. Zie 11.2.
18. Dit blijkt ook uit artikel 7:1 lid 2 Awb: 'Tegen de beslissing op het bezwaar kan beroep worden

ingesteld ...'. Zie hierover onder mecr Tak (1995), biz. 19 en 314 en Van Wijk/Konijnenbelt &
Van Male (1999), biz. 591 en 628.
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bestuursrechter de beslissing op bezwaar vemietigen." Tegenwoordig is de be-
stuursrechter in deze situatie geneigd waar mogelijk de constructie van bevoegd*
heidscheppende algemene rechtsbeginselen te hanteren, waardoor een publiekrech-
telijke bevoegdheid aanwezig wordt geacht en de bestuursrechter bevoegd is ovef
dit besluit te oordelen, indicn is voldaan aan het vereiste van processuele conncxi*
teit. Dit betekent dat in dat geval het besruursorgaan eiser ontvankelijk moe'
verklaren in zijn bezwaar.

Een andere situatie is die, waarin een publiekrechtelijke bevoegdheid ont-
breekt zodat geen sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, en ii*
het privaatrecht ook geen 'parallelle" bevoegdheid kan worden gevonden, zoda'
ook geen sprake kan zijn van een rechtshandeling naar burgerlijk recht. Heeft he'
besruursorgaan in dat geval een beslissing op het bezwaarschrift genomen, dan za'
de rechter het beroep gegrond verklaren en de beslissing op bezwaar vemietr
gen.™ Eventueel kan hij vervolgens zelf in de zaak voorzien door alsnog he<
besruursorgaan onbevocgd te verklaren.

Een 'tussensituatie' is die, waarin het primaire besluit deels wel, deels nie<
berust op een wettelijke grondslag. Dit heeft zieh bijvoorbeeld voorgedaan in
situaties, waarin naast terugvordering van onverschuldigd gedane betalinger>
(wvioi uuvtuciiuidiga bctdoiüc subsidies; icvcns weiiciijke rente oi een boete

werd gevorderd, terwijl voor dit laatste geen wettelijke grondslag bestond. De
bestuursrechter heeft in dat geval de beslissing op bezwaar vemietigd, althans
voor zover een wettelijke grondslag voor het primaire besluit ontbrak.^'

Ten slotte is er nog het geval waarin geen bezwaar kan worden ingediend
tegen de primaire beslissing en de betrokkene dus direct naar de bestuursrechter
moet gaan, bijvoorbeeld wanneer aan de beslissing een uitgebreide openbare voor-
bereidingsprocedure is voorafgegaan (artikel 7:1 lid 1 aanhef en sub d Awb). Als
het besruursorgaan niet bevoegd was het besluit te nemen, zal de bestuursrechter
zieh onbevoegd moeten verklaren. Er is namelijk geen sprake van een besluit in
de zin van artikel 1:3 Awb, zodat hiertegen geen beroep openstaat. Op grond van
artikel 8:1 lid 1 Awb kan de belanghebbende immers slechts in beroep tegen een
besluit. Ook in dit geval zal de rechter slechts indirect, door zieh onbevoegd te
verklaren, zijn oordeel geven over de primaire beslissing van het bestuursorgaan.

19. In die gcvallen is de bestuursrechter bevoegd, nu de beslissing op bezwaar wel als besluit in de
zin van artikel 13 Awb wordt gezien, zie bijvoorbeeld uitdrukkehjk ABRvS 18 februari 1997,
AB 1997, 143, m.nt. PvB, JB 1997, 47, m.nt HJS (Beurskens). By relatieve onbevoegdheid, er
is een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag, maar de bevoegdheid kan in het concrete gevtl
niet worden uitgeoefend, zie 11.2, lijken CT minder problemen te bestaan; de bestuursrechter al
niet snel tot niet-ontvankelijkheid beslissen omdat sprake is van een rechtshandeling naar
burgerlijk recht

20. Ook in deze gevallen is de bestuursrechter bevoegd omdat de beslissing op bezwaar een besluit is
in de zin van artikel 1:3 Awb.

21. ByvoorbeeW ARRvS 30 juni 1992, AB 1993, 447, mnL AFMB, ARRvS 4 novembeT 1993, AB
1994. 182. rant NV en Rb. Leeuwardcn 21 apnl 2000, JB 2000. 173. rant Cark* Bollen.
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Uit het voorgaande volgt, dat de bestuursrcchtcr zieh in de meeste gevallen slechts
indirect kan uitspreken over de primaire beshssing indien de (publiekrechtelijke)
bevoegdheid voor het nemen van die beslissing ontbreekt, althans het zal vaak
onduidelijk zijn of hij zieh uitspreekt over die pnmaire beslissing. Naar mijn me-
rung is dit geen wenselijke situatie. Zoals gezegd heeft dit te maken met het feit,
dat veelal dc beslissing op het bezwaarschrift het onderwerp is van beroep." Het
ontbreken van een publiekrechtelijke bevoegdhcidsgrondsiag mag in ieder gcval
niet leiden tot de conclusie dat sprake is van een rechtshandeling naar burgerlijk
recht, althans voor zover de rechtshandeling heeft plaatsgcvonden binnen een
publiekrechtelijke rechtsverhouding."

Daamaast zou het ontbreken van een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrond-
slag niet tot onbevoegdheid van dc bestuursrechter of nict-ontvankelijkhcid van
het beroep moeten leiden. Er zou dan ook een andere invulling moeten worden
gegeven aan het bcsluitbegrip voor zover di7 rfiensr </oer a/s recArj/rtgang fry </e
iesfuurjrec/iter Ook naar mijn mening moet een besluit a/5 fre.sfuur5/iflrt</t7/ng een
publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag hebben. Daar waar die grondslag ont-
breekt, mag het bestuur niet handelen, zodat 'eigenhjk" geen sprake is van een
besluit." Als het bestuur ondanks het ontbreken van een dergelijke grondslag
zijn handelen 'verkleedt' als een besluit, als dus het bestuurshandelen de uiterlijke
schijn van een besluit heeft, zal door een rechter moeten worden vastgesteld dat
de bevoegdheid ontbreekt en dus dat geen sprake is van een besluit dan wel dat
sprake is van een nietig besluit. De meest geeigende rechter hiertoe is de bestuurs-
rechter. Mij lijkt dat in dat geval het besluitbegrip a/s recAte/ngaHg fry Je
fres/wursrec/tfer anders moet worden uitgelegd dan nu geschiedt. De bevoegdheids-
vraag dient namelijk niet aan de orde te komen bij de vraag of er sprake is van
een appellabel besluit in de door mij hiervoor bedoelde zin, welke vraag dus
bepaalt of de bestuursrechter bevoegd en het beroep ontvankelijk is, maar pas
nadat de vraag naar de bevoegdheid van deze rechter en de ontvankelijkheid van
het beroep aan de orde is geweest.

Dit leidt ertoe dat eerst moet worden gekeken of sprake is van een schrifte-
lijke beslissing van een bestuursorgaan, die is gericht op rechtsgevolg en die is
genomen in het kader van een door het bestuursrecht beheerste verhouding. Als
hieraan is voldaan, Staat de bevoegdheid van de bestuursrechter vast en zal het

22. Ik vraag mij dan ook af of niet de primaire beslissing het onderwerp van het beroep zou moeten
zijn. De bestuursrechter zou zieh dan namelijk rechtstreeks, in het dictum, moeten uitlaten over
die primaire beslissing en niet, zoals nu vaak het geval is, slechts indirect. Uiteraard kan de
beslissing op het bezwaarschrift er wel toe leiden dat de primaire beslissing wordt gewijzigd,
zodat in dat geval deze gewijzigde primaire beslissing het onderwerp van beroep zou moeten
worden. Eventueel zou kunnen worden teruggekeerd tot de construetie van de 'voor beroep
vatbare beslissing', zie Tak (1987-II), biz. 177. Wat de precieze consequents van deze stap zijn
en of dit haalbaar is, gaat het onderwerp van dit onderzoek te buiten.

23. Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 11, met name 11.4.
24. Tak (1998), biz. 11, stelt zelfs dat in dat geval geen sprake kan zijn van een publiekrechtelijke

rechtshandeling - een publiekrechtelijke rechtshandeling is namelijk een publiekrechtelijke be-
voegdheidsuitoefening -, maar dat sprake is van publiekrechtelijk feitelijk handelen.
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beroep ontvankelijk zijn, tenzij er andere gronden zijn om tot onbevoegdheid dan
wel niet-ontvankelijkheid te oordelen. De bestuursrechter zal zieh vervolgera
moeten uitspreken over de bevoegdheid van het bestuursorgaan tot het nemen van
de bestreden beslissing. Wanneer een (uitdrukkelijke dan wel impliciete) bevoegd-
heidsgrondslag ontbreekt, dient de nietigheid van het (pretense) besluit vast te
worden gesteld door die rechter, bijvoorbeeld wegens strijd met het recht."' *'

Dit betekent dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen het besluitbe-
grip in de zin van artikel 8:1 Awb, dus als ingang bij de besruursrechter, en het
besluitbegrip in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb, als bestuurshandeling. Op die
wijze kan het legaliteitsvereiste strakker worden gehanteerd en hoeft de bestuurs-
rechter niet terug te vallen op rechtsstatelijk gezien onjuiste constructies als het
bestaan van bevoegdheidscheppende rechtsbeginselen.

In de zaak Nanne, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak aannam dat het
algemcne rechtsbeginscl dat hetgeen onverschuldigd is betaald, kan worden terug-
gevorderd, een bevoegdheid voor het bestuursorgaan schept, had de Afdeling
mijns inziens dan ook als volgt moeten oordelen. De schrifielijke beslissing van
het bestuursorgaan tot terugvordering was een besluit in de zin van artikel 8:1
Awb. De handeling had immers een beoogd rechtsgevolg; zij was gericht op
terugvordering van het onverschuldigd betaalde. Voorts was het besluit genomen
in het kader van een door het bestuursrecht beheerste verhouding. Daamaast was
de beslissing schriftelijk en afkomstig van een bestuursorgaan. Er was dus sprake
van een pretens besluit, alleen ontbrak de (uitdrukkelijke) publiekrechtelijke
bevoegdheid om dit besluit te nemen. Een impliciete bevoegdheid kon niet
worden aangenomen, nu het immers een nieuwe verplichting betrof." Het nemen

25. Uiteraard kan in bepaalde gevallen het ontbreken van een publiekrechtelijke bevoegdheid ook
leiden tot spontane vemietiging door de Kroon, zie bijvoorbeeld artikel 268 lid 1 Gemeentewet
en artikel 261 lid 1 Provmciewet, althans dat is de heersende opvatting. Ook hier kan het
ontbreken van de publiekrechtelijke bevoegdheid echter theoretisch tot problemen leiden: volgens
genoemde artikelen kunnen slechts fres/ui/en (of niet-schriftelijke beslissingen gericht op enig
rechtsgevolg) worden vemierigd en aan een besluit dient een publiekrechtelijke bevoegdheid ten
gronde te liggen, zo hebben we net gezien. Ook in dit geval kan dit probleem worden opgelost
door het maken van een onderscheid tussen het besluit als bestuurshandeling en het besluit dat
het onderwerp vormt van de toctsing door de Kroon in het kader van het repressief toezicht

26. Ook Prins stipt in zijn rede £>e Jkap/fein van Köpemc* m </e recn«.itoa» de vraag aan welke rech-
ter een oordeel moet geven over een onbevoegd gegeven besluiL Hij beschrijft eerst de situatie,
zoals die was in Frankrijk voor 1908. De Conseil d'Etat besliste tot dat jaar dat klachten tegen
een nien'ge beschikking niet-ontvankelijk waren. Prins hekelde deze jurisprudence, die volgens
hem slechts een 'juridisch steekspel' was. 'Logisch vervolgd zou het standpunt van de consetl
d'etat trouwens ieder beroep op strijd met dc wet tot niet-ontvankelijkheid moeten doemen, want
ook een in beginsel bevoegde instance is niet bevoegd om in strijd met de wet te handelet! (...).
De vraag zal (...) nu juist meestal zijn, of de overheid al dan niet verder is gegaan dan de wet
haar toestond en, zo ja, in hoeverre deze ovcrschrijding van bevoegdheid de daarmede besmene
reehtshandeling van het beoogde effect berooft', Prins (1%9), biz. 11. Zie ook Vegtmg (1954),
biz. 260, waamaar Prins verwijst De Conseil d'Etat is in 1908 op de genoemde rechtspraak
teruggekomen.

27. Zie 9.3.
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van het besluit was dus in strijd met hct recht en dus diende de nietigheid van het
bcsluit te worden vastgesteld door de bestuursrechter.

Dc vat het voorgaandc samen: een bestuuisorgaan mag niet handelen zonder dat
het daartoe bevoegd is: het besluit a/5 />e5/uwr5nanaWing dient een bevocgdhcids-
grondslag te hebben. Er zal echter een rechter moeten zijn, die kan vaststellen of
de bevoegdheid tot hct handelen, in casu het nemen van het besluit, aanwezig
was. De meest geeigende rechter hiertoe is de bestuursrechter. Zolang het besluit
de ingang bij de bestuursrechter vormt, lcidt dit ertoc dat het bcsluit a/5 ingang
&y aVe recArer zo moet worden uitgelegd, dat deze rechter hierover kan oordelen,
ook als de bevoegdheidsgrondslag voor het nemen van dat besluit a/5 />e.wwMr.vnan-
Je/jng ontbrcekt. Dit kan, door aan het besluit a/5 i/igang fry a"e
geen andere eisen te stellen, dan dat sprake moet zijn van een 5c/in//e/i/*«
5/ng van een fre5fuur5orgaan, /nnoua'ena'e een recntenanaW/ng genomen in ne/
Jtaa'er van een a*oor ne/ tajfuwrsrecnf ÄeAeerofe vernouaVng. De bestuursrechter zal
vervolgens moeten oordelen dat, wanneer de bevoegdheid tot het nemen van dat
besluit ontbreekt, er sprake is van strijd met de wet dan wel strijd met het recht.
De conclusie mag in ieder gcval me/ zijn dat dan sprake is van een rechtshande-
ling naar burgerlijk recht.

12.4 De publiekrechtelijke rechtsbetrekking als bevoegdheidscriterium

Het zou echter beter zijn indien de bevoegdheidsafbakening tussen de burgerlijke
rechter en de bestuursrechter niet wordt bepaald aan de hand van de vraag of een
besluit voorligt, maar aan de hand van de vraag of sprake is van een publiekrech-
telijke rechtsverhouding. Is hiervan geen sprake, dan dient de burgerlijke rechter
competent te zijn en kunnen regels van privaatrecht worden toegepast; is wel
sprake van een publiekrechtelijke rechtsbetrekking dan is de bestuursrechter
bevoegd en moet het bestuursrecht worden toegepast. Leemtes in het bestuursrecht
kunnen eventueel worden ingevuld door (analoge toepassing van) regels afkomstig
uit het privaatrecht. Dit leidt ertoe dat zowel de burgerlijke als de bestuursrechter
zijn bevoegdheid moet bepalen aan de hand van het /unoa/nen/um perena"/. Ten
opzichte van de huidige situatie lijkt dit een ware revolutie, en in bepaalde
gevallen is het dit ook. Aan de andere kant is het momenteel al zo, dat de
bestuursrechter op bepaalde terreinen zijn competentie (materieel gezien) reeds in
die richting is aan het oprekken.** Bovendien zijn er al bestuursrechters die,
eveneens materieel gezien, dit criterium reeds moeten hanteren, bijvoorbeeld de

28. Zie bijvoorbeeld de publieketaakjunsprudenue en de jurisprudent* over het zuiver fchadebesluit
en terugvordering. Zie hierover onder meet 9.4.3 en 9.4.4.
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ambtenarenrechter." Dit is van belang, nu de bestuurskamer van de rechtbank de
ambtenarenrechter in eerste aanleg is en dus de rechters in deze kamer reeds
bekend zijn met dit criterium.

Ook in de literatuur gaan stemmen op het besluit als ingang bij de bestuurs-
rechter te vervangen door de publiekrechtelijke rechtsverhouding." Ook de
algemene vergadering van de VAR sprak zieh uit voor een dergelijke stap. De aan
de vergadering voorgelegde Stelling dat de bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd
dient te zijn dan wel te worden in geschillen omtrent onverschuldigde betaling ID
het kader van een publiekrechtelijke rechtsbetrekking, werd door de overgrote
meerderheid onderschreven; een meerderheid was het eens met de Stelling dat de
bestuursrechter op längere termijn bij uitsluiting bevoegd dient te zijn dan wel te
worden in alle geschillen uit publiekrechtelijke rechtsbetrekking ontstaan, waarbij
werd aangetekend dat 'nogal wat' aanwezigen zieh van stemming onthielden."

Hct belangrijkste probleem bij het afbakenen van de bevoegdheid van beide
rechters aan de hand van de rechtsverhouding, is uiteraard te bepalen wanneer
sprake is van een publiekrechtelijke rechtsverhouding. Ik heb in 11.4 een eerste
definitie gegeven van deze rechtsverhouding; deze zal verder moeten worden
uitgewerkt.

12.5 Overheid, burgerlijke rechter en burgerlijk recht

Het hanteren van het /tWa/nenrum pe/e/iJi als criterium voor het afbakenen van
de bevoegdheid van de burgerlijke en de bestuursrechter dient ook ertoe te leiden
dat het gebruik van privaatrecht door de overheid binnen een publiekrechtelijke
rechtsverhouding een halt wordt toegeroepen.

Momenteel is het zo dat de burgerlijke rechter veelal bevoegd is kennis te
nemen van vorderingen door en tegen de overheid, mits deze bij hem worden
ingekleed als 'privaatrechtelijke' vorderingen. Zeker wanneer het de overheid is
die een vordering instelt tegen een burger, zal de rechter haar regelmatig ontvan-
gen in haar vordering. Het feit dat de burgerlijke rechter bevoegd en eiser regel-
matig ontvankelijk is, heeft een historische achtergrond. Ik heb deze uiteengezet in
hoofdstuk 2. Doordat er in het begin van de negentiende eeuw geen specifieke

29. Het criterium voor de ambtenarenrechter is weliswur niet of er sprake is van een publiekrechte-
lijke rechtsverhouding tussen de overheid en dc ambtenaar, maar of er sprake is van een besluit
of andere handeling waarbij een ambtenaar als zodamg belanghebbende is, artikel 8:1 lid 2 Awb
Zoals gezegd, materieel gezien komt dit mijns mziens neer op de vraag of tussen het bestuursor-
gaan en de ambtenaar een publiekrechtelijke rechtsverhouding bestaat.

30. Zie bijvoorbceld Verheij (1999), biz. 67, waarbij moet worden aangetekend dat hij 'er mordicus
tegen (zou) zijn om morgen een wetsvoorstel in te dienen dat de bestuursrechler bevoegd maakt
kennis te nemen van alle geschillen, uit publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen ontstaan' Daarvan
zijn naar zijn mening de gevolgen thans niet te overzien. Hij pleit dan ook voor wetenscnappe-
lijke theorievorming op grond waarvan de wetgever vervolgens overzienbare, beheersbare stap-
pen kan zetten naar een ruimere bevoegdheid van de bestuursrechter, zie biz. 68.

31. Verslag VAR (2000), biz. 93-94.



RECHTSBESCHERMING: BESTUURSRECHTER OF BURGERUJKE RECHTER? 3 5 9

rechter was die de burger rechtsbescherming kon bieden tegen de overheid, is de
burgerlijke rechter dcze taak op zieh gaan nemen. Hiertue had hij ook de moge-
lijkheid; artikel 165 Gw 1815 bevatte de bepahng dat 'alle twistgedingen over
eigendom of daaruit voortspruitendc regten, over schuldvordering of burgerlijke
regten' bij uitsluiting tot de kennisneming van de rechtcrlijke macht behoorden.
Bedoeling van dit artikel (en van het vnjwel gelijkluidende artikel 2 R.O.) was
een onafhankelijke rechter bescherming te laten bieden tegen aantasting van het
particulier vermögen, ook en vooral door de overheid." De Hoge Raad hcefl
deze bepalingen vervolgens ruim uitgelegd; alle genoemde twistgedingen behoren
bij uitsluiting tot de kennisneming van de rechtcrlijke macht, zont/er uißondenng

we/ite persone/i, o/ <foor o/ yege/u wvrtt /igc/iamen «fie r>vij/ge<//«gf/i
gevoerrf'." Hiermee bood het artikel niet langer allccn rechtsbescher-

ming regen de overheid, maar ook voor de overheid. Ook de overheid kon nu een
vordering instellen tegen een burger bij de burgerlijke rechter." Hierbij is verder
van belang dat bestuursrecht grotendeels ontbrak en dat voor de burgerlijke
rechter het privaatrecht het bekende recht was; hij was gewend dit recht toe te
passen. Dit deed hij dan ook steeds meer wanneer een vordering tegen de over-
heid werd ingcsteld. Dit leidde ertoe dat de overheid zieh ook steeds mccr ging
beroepen op privaatrechtelijke verweren en zieh ten slotte ook ging beroepen op
privaatrechtelijke bevoegdheden. De burgerlijke rechter liet haar daartoe vervol-
gens de ruimte, ook in gevallen waarin de overheid op die wijze een publiekrech-
telijk doel trachtte te bereiken." Mijns inziens is dit de 'bakermat' van het
gebruik van privaatrecht door de overheid. Aan het einde van de negentiende
eeuw is deze praktijk vervolgens van een theoretische grondslag voorzien: de
gemene rechtsleer." Deze leer heeft vervolgens weer de praktijk beinvlocd. De
moeizame en versnipperde uitbouw van de rechtsbescherming door bestuurs-
rechtelijke rechtsgangen is er zowel een oorzaak als een gevolg van. Mede door
deze historische ontwikkeling geldt momenteel nog steeds het (door mij bestre-
den") uitgangspunt, dat de overheid publiekrechtelijke belangen 'ook mag
behartigen door gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het privaatrecht
toekomende bevoegdheden'." Samengevat kan dus worden gezegd, dat het feit
dat de overheid partij kan zijn in een geschil dat wordt beoordeeld door de
burgerlijke rechter, ertoe heeft geleid dat de overheid gebruik kan maken van het
privaatrecht, ook in een bestuursrechtelijke rechtsverhouding, althans dit feit heeft
daartoe in belangrijke mate bijgedragen.

32. Zie hierover 2.2.
33. HR 12 januari 1844, W. 469, Van den Honert, Gemengde zaken deel 2, no. 89 (Weduwe

Zuithofl).
34. Zie 2.3.
35. Zie 2.6.

36. Zie 5.2.1.
37. Zie hoofdstuk 11, met name 11.4.
38. HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393, rn.nL MS onder 394, AB 1990, 408, rn.nL G.P. Kleijn

(Windmill).
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Het hiervoor gestelde, het feit dat voor de burgerlijke rechter het privaatrecht het
bckcnde recht is en dat hij gewend is dit recht toe te passen, is nog steeds het
geval. Dit leidt mijns inziens ook tot het hanteren van foute uitgangspunten door
de burgerlijke rechter, zoals het uitgangspunt dat de overheid beschikt over
privaatrechtelijke bevoegdheden. De conclusie dient dan ook te zijn dat de burger-
lijke rechter niet langer bevoegd dient te zijn in een publiekrechtelijke rechtsbe-
trekking.

12.6 Bestuursrechtspraak en de rechterlijke macht

Het is echter de vraag of bij deze door mij voorgestane ontwikkeling de huidige
organisatie van de verschillende rechters, en dan vooral van de bestuursrecht-
spraak, moet worden gehandhaafd. Momenteel is sprake van een historisch
gegroeid," halfslachtig systeem, waarbij er een aantal 'hoogste' administratieve
rechters is, ieder werkzaam op zijn eigen terrein met zijn eigen junsprudcntic.
waarbij zij in de praktijk wel rekening houden met elkaars beslissingen, maar
waarbij toch ook opmerkelijke verschilien zijn aan te wijzen.'° Daarnaast is er de
'ccrstc-aanleg'-rcchtcr, namelijk de bestuurskamer bij de arrondissementsrecht-
banken, die in beginsel als eerste instantie fungeert. Hierop bestaan overigens tal
van uitzondcnngen, waarbij deze eerste instantie wordt gepasseerd/' maar de
hoofdregcl is momenteel dat een besruursrechtelijk geschil kan worden beoordeeld
in twee instanties. Deze bestuurskamers hebben overigens een belangrijke rol
gespeeld bij de interpretatie van de Awb; zij waren immers de eerste aan wie op
grote schaal geschülen werden voorgelegd, zodoende hebben zij door hun
jurisprudentie de Awb 'mee gevormd'. Zij werden ingesteld in 1992, toen de
Raden van Beroep en de Ambtenarengerechten bij de rechtbanken werden geinte-
grcerd.^ Op 1 januari 1994 traden de eerste twee tranches van de Awb in
werking en begonnen de bestuurskamers hun werkzaamheden als algemene be-
stuursrechtelijke beroepsrechter. Hiermee was de eerste fase van de herziening van
de rechterlijke organisatie voltooid.

Door het onderbrengen van de bestuurskamers bij de arrondissementsrecht-
banken is er een splitsing ontstaan tussen de bestuursrechters die tot de rechterlij-
ke macht behoren, namelijk de bestuurskamers bij de rechtbanken/' en de
bestuursrechters die geen deel uitmaken van de rechterlijke macht, waaronder de

39. Zie de hoofdstukken 2 en 3.
40. Zo zijn er bijvoorbeeld verschilien te zien in de wijze waarop de bestuursrechters tot een bcsluit

komen in hun jurisprudentie be treffende het zuivere schadebesluit, zie 9.3.2.
41. Zo oordeelt het CBB veelal in eerste en enige aanleg, evenals de ABRvS in procedures inzake de

Algemene wet milieubeheer.
42. De Wet voonntegrabe. zie 3.4.4.
43. Ovengens maakte een aantal 'bestuurs'rechters al deel uit van de rechterlijke macht, bijvoorbeeW

de belastingrechter (de belastingkamers bij de gerechtshoven en de derde kamer van de Hoge
Raad) en de bijstandrechter onder de oude AfiW.
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Afdeüng bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep
en het College van Beroep voor het bedrijfslcvcn. Oorspronkclijk was het de
bedoeling dat deze scheiding niet zou blijven bestaan; de derde fase van de
berziening van de rechterlijke organisatie zou de voltooiing van het stelsel van
bestuursrechtelijke rechtsbescherming omvatten, waarbij het hoger beroep en
(eventueel) cassatie in de administrative rcchtspraak defimtief zouden worden
geregeld. Het meest voor de hand liggend was dat hiertoe besruurskamers zouden
worden ingesteld bij de gerechtshoven en bij de Hoge Raad, zodat de helc bc-
stuursrechtspraak zou zijn ondergebracht bij de rechterlijke macht. Dcze ontwikke-
ling is echter bevroren in 1997. De (officitle) reden hiervoor was, dat een aantal
andere projecten dat van invloed was op de struetuur binnen de magistratuur, in
gang was gezet en de uitkomst hiervan naar de mening van de minister diende tc
worden afgewacht.**

Deze bevriezing is door verschillende auteurs toegejuicht. Het voomaamste
punt van kritiek op het ondcrbrengen van het hoger beroep en cassatie bij
respectievelijk de hoven en de Hoge Raad was dat hierdoor de momenteel bij de
bestuursrechters bestaande specialisatie verloren zou gaan." Ik deel deze kritiek
niet. In de eerste plaats zie ik niet in waarom eventueel bestaande expertise niet
behouden zou kunnen blijven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden bereikt door
voor bepaalde terreinen gespecialiseerde kamers in te stellen bij de gerechtshoven,
zoals nu ook reeds het geval is op bepaalde terreinen van de civiele rechtspraak,
zie bijvoorbeeld de pachtkamer van het Amhemse Hof en de ondernemingskamer
van het Hof Amsterdam. In de tweede plaats zal wel moeten worden aangetoond
dat behoud van de bestaande specialisatie door scheiding van rechtsgebieden
noodzakelijk is.** Hiervan is vooralsnog niet iedereen overtuigd. De Haan voert
terecht aan dat de integratie van verschillende terreinen in eerste aanleg, bij de
besruurskamers van de rechtbanken dus, ook goed is verlopen. 'Waarom zou dit in
hoger beroep dan anders liggen?', zo vraagt hij zieh af."

Uiteraard moeten er goede redenen zijn om de herziening op dit terrein voort
te zetten. Deze zijn er ook. In de eerste plaats kan de eenheid binnen het bestuurs-
recht beter worden bereikt. Hier zal uiteraard een cassatiestelsel een belangnjke

44. Brief van de minister van Justitie met betrekkmg tot de herzienmg rechterlijke macht, Tweede
KameT 1996-1997, 25 425, nr. 1, biz. 11-12.

45. Zie bijvoorbeeld het preadvies van Loeb voor de NJV, Loeb (1997). Ook de vergadenng van de
NJV sprak zieh uit tegen de derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie, zie
Polak (1997).

46. Zie bijvoorbeeld de mede-preadviseurs van Loeb, Van den Haak en De Vries Robbe. Mogelijk
dat een dergelijke aparte kamer bij een bepaald hof zin heeft in gevallen waarin sprake is van
bijzonder mgewikkelde materie, die gespecialiseerde kennis vereist, zie Van den Haak (1997),
biz. 137. Een veel gegeven voorbeeld is het terrein van het economisch ordeningsrecht, dat
momenteel wordt 'bestreken' door het CBB. Op dit terrem speelt naast de zeer gespecialiseerde
Nederlandse regelgevmg mgewikkelde Europese regelgeving een belangnjke rol Dit zou een
aparte kamer kunnen rechtvaardigen. Zie De Vries Robbe (1997), biz. 179 en Van den Haak
(1997), biz. 141.

47. De Haan (1998-111), biz. 68.
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rol speien/' Vanzelfsprekend dient het mogelijk te blijven om rekening te
houden met het feit dat men te maken heeft met bijzondere terreinen binnen het
bestuursrecht. Bijzondere terreinen rechtvaardigen uiteraard bijzondere regels;
onnodige verschillen moeten echter worden voorkomen. Verder kan door integra-
tie bestaande expertise makkelijker worden uitgewisseld dan nu het geval is;
speciale overlegstructuren zoals die nu bestaan tussen de hoogste bestuursrechters,
waarin onderling de jurisprudentie wordt afgestemd, zijn dan niet meer nodig.

In de tweede plaats zijn sommige leerstukken grensoverschrijdend. Een aantal
problemen doet zieh zowel in het burgerlijk recht als in het bestuursrecht voor. In
bepaalde situaties bestaat er geen goede reden om die problemen op deze terreinen
verschillend op te lossen. Een voorbeeld hiervan is het terrein van de schadever-
goeding. Als onrechtmatig schade is veroorzaakt, moet deze worden vergoed.
Hierbij zal het zo moeten zijn dat het in beginsel geen verschil maakt of deze
schade is veroorzaakt in een publiekrechtelijke of in een privaatrechtelijke rechts-
verhouding. Ook voor aansprakelijkheid zal dit in beginsel het geval zijn. Op deze
terreinen heeft de burgerlijke rechter in de loop van de tijd een grote expertise
opgebouwd; er kunnen dan ook goede redenen bestaan om aansluiting te zoeken
bij de jurisprudentie van die rechter. De bestuursrechter heeft voorts in een aantal
gevallen er blijk van gegeven (te) weinig kennis te hebben van het aansprakelijk-
heids- en schadevergoedingsrecht. Dit heeft er een aantal maal toe geleid dat een
betrokkene bij de bestuursrechter (onaanvaardbaar) veel slechter af was dan hij in
een vergelijkbaar geval (als geen sprake was geweest van een bestuursrechtelijke
rcchtsverhouding) zou zijn geweest bij de burgerlijke rechter, terwijl voor dit
verschil geen rechtvaardiging is te vinden in het feit dat er sprake was van een
publiekrechtelijke rechtsverhouding/' Op deze terreinen zou uitwisseling van
expertise vruchtbaar kunnen zijn. Momenteel wordt reeds binnen de rechtbanken
gebruik gemaakt van 'in-house'-kennis; bepaalde (bestuursrechtelijke) geschillen,
waarbij zieh in het civielrecht tot ontwikkeling gekomen vraagstukken voordoen,
worden behandeld door een zogenaamde combi-kamer, waarin naast bestuursrech-
ters ook een rechter met een civielrechtelijke achtergrond zitting heeft. Hier werpt
de integratie dus al haar vruchten af. Deze wisselwerking kan overigens ook
omgekeerd werken: als sprake is van een privaatrechtelijke rechtsverhouding, is de
burgerlijke rechter bevoegd en moet privaatrecht worden toegepast. Als nu een
privaatrechtelijk geschil bestaat waarbij de overheid is betrokken, moet de rechter
rekening houden met het feit dat de overheid een van de partijen is. Hierdoor
wordt het privaatrecht 'gekleurd'. In die gevallen zou een bestuursrechter zitting
kunnen hebben in de civiele kamcr, waardoor gebruik kan worden gemaakt van de
binnen de rechterlijke macht bestaande bestuursrechtelijke expertise.

48. Gelet op de te verpachten belasong van de Hege Raad als deze ook over bestuursrechlelijke ge-
schillen moet gaan oordelen, is van verschillende zijden gepleit voor het invoeren van een ver-
tofstelsel, zie bijvoorbeeld De Vnes Robbe (1997), biz. 190-197 en De Haan (1998-111), biz. 69

49. Zie bijvoorteeld CRvB 11 november 1999, JB 1999, 306, m.nt G.E. van Maanen. Van Maanen
trekt in zijn noot dan ook fel van leer tegen deze beslissing Zie verder hierover ook Hartlief
(2000-1), biz. 189, die verdere voorbeelden uit de rechtspraak vermeldL
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Ten slotte - en dit is misschien wel het belangrijkste punt - moet rechtsbescher-
ming, ook (en misschien wel vooral) tegen de overheid, worden geboden door een
recAfer. Een vereiste hiervoor is naar mijn mening, dat deze rechter deel uitmaakt
van de rechterlijke macht, waarbij de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechter een belangrijk aspect is. Momenteel maken de meeste hoogste bestuurs-
rechters geen deel uit van de rechterlijke macht. De vraag is dan of dit een
probleem is, nu voor benoeming als raadshecr in een van deze colleges veelal
dezelfde eisen worden gesteld als voor benoeming als rechter.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid is dus een belangrijk vereiste. Bij deze
onafhankelijkheid en onpartijdigheid kunnen vragen worden gesteld waar het de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betrcft.*" Dit heeft (uiter-
aard) te maken met de historische functie van de Raad van State als hoog college
van Staat. De Raad van State heeft immers niet alleen een rechtsprekende, maar
ook een adviserende taak. Dit leidt ertoe dat de leden van de Raad van State, de
staatsraden, mede worden benoemd op grond van hun politieke kleur, terwijl zij
ook vaak een bcstuurlijke achtergrond hebben en juist vanwege deze achtergrond
en hun kennis van het bestuurlijke metier worden binnengehaald. Voorts worden
ook niet-juristen benoemd als staatsraden." Brcnnmkmcijer stclt dan ook de
vraag of '(v)alt te rechtvaardigen dat een belangrijk deel van de bestuursrecht-
spraak (...) opgedragen is aan een hoog college van Staat waarvan de leden mede
längs partijpolitieke lijnen geselecteerd worden'." Verder speelt ook de 'Procola-
problematiek' een rol; nu de Raad van State zowel een rechtsprekende als een
adviserende taak heeft, is het mogelijk dat hij geroepen wordt als rechter in een

50. Vgl. Corstens (2001), biz. 124.
51. Bij de invoering van de Wet arob en de daarmec gepaard gaande wijziging van de Wet RvS is

de vraag of de leden van de Afdeling rechtspraak en de staatsraden in buitengewone dienit
juridisch gekwalificeerd moesten zijn, uitdrukkelijk aan de orde gekomen. De regering vond toen
op principle gronden van wel; er was immers sprake van rechtspraak en dit diende te geschie-
den door Juristen. Vanuit de Tweede Kamer werd echter een aantal amendementen ingediend om
de in het wetsvoorstel neergelegde eis van jundische kwalificatie te laten vervallen. Voor de
regering was dit een zodanig pnncipiele kwestie, dat de minister van Justitie hiertegen een zwaar
middel inzette; hij dreigde met het aanhouden van verdere behandeling voor nader beraad en liet
doorschemeren dat als de Kamer vasthield aan het laten vallen van de eis van juridische
kwalificatie, het mogelijk was - een 'eventualiteit' - dat het wetsontwerp zou worden ingetrok-
ken, zie PG arob, biz. 483. Hierop haalde de Kamer bakzeil en uiteindelijk werd deze eis
neergelegd in artikel 65 Wet RvS. Zie over de parlementaire beraadslagingen omtrent dit artikel
PG arob, biz. 464-493. Toen vervolgens de eerste twee tranches van de Awb in werking trader)
werd ook de Wet RvS gewijzigd, waarbij onder andere de Afdeling bestuursrechtspraak de
Afdeling rechtspraak verving. Artikel 29 lid 2 Wet RvS bepaalt dat bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak slechts 'de voorzittCT van de Afdeling, degene die hem vervangt, degene die zittmg
heeft in een enkelvoudige kamer en de meerderheid van de leden van een meervoudige kamer'
jurist motten zijn. De memorie van toelichung geeft slechts als argument dat de eis van het zijn
van jurist voor de leden van de andere afdelingen niet geldt en dat de staatsraden, ook die in
buitengewone dienst, algemeen inzetbaar moeten zijn, dus ook binnen de Afdeling bestuursrecht-
spraak, zie PG Awb II, biz. 530-531. Door dit weinig pnncipiele argument is nu dus de eis van
het zijn van jurist vervallen.

52. Brenninkmeijer (1997), biz. 1025.
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geschil een wet te moeten beoordelen, waarover hij in een eerdere fase heefi
geadviseerd. Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft in de Procola-
zaak de staf gebroken over een vergelijkbarc situatie in Luxemburg; er was geea
sprake van een onafhankelijke en onpartijdige rechter, zoals werd vereist door
artikel 6 EVRM." De twijfel of de situatie in Nederland tot een zelfde conclusic
kan leiden, is tot op heden niet weggenomen. Inmiddels is voor het Europees Hof
voor de rechten van de mens een zaak aanhangig waahn de vraag naar dt
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Raad van State als rechter aan de
orde is."

Naar mijn mening moet de Raad van State meer worden gezien als een
(weliswaar vrij onafhankelijk) verlengstuk van het bestuur dan als onafhankelijke
rechter. Bij een college, voor een belangrijk deel bestaande uit mensen afkomstig
uit de bestuurlijke praktijk en (mede) op partijpolitieke achtergrond geselecteerd
zal snel de neiging kunnen bestaan de zaken vooral vanuit de optiek van het
bestuur te bekijken. Vanuit rechtsbeschermingsoogpunt is dit ongewenst. Zondei
hier verder uitgebreid op in te gaan - dit gaat immers het onderwerp van het
onderzoek te buiten - ben ik van mening dat de taken van de verschillende
afdelingcn van deze Raad meer dienen te worden afgestemd op zijn historische
taak als adviseur en als controleur van het bestuur, en niet liggen op het terrein
van het bieden van rechtsbescherming."' * Als de gehele bestuursrechtspraak
wordt ondergebracht bij de rechterlijke macht, dan Staat in ieder geval buiten kijf
dat wordt voldaan aan de vereisten van artikel 6 EVRM.

Het onderbrengen van de bestuursrechtspraak bij de rechterlijke macht zou verder
als voordeel kunnen hebben dat het hanteren van het criterium 'publiekrechtelijke
rechtsverhouding' aanzienlijk zou kunnen worden vereenvoudigd, althans dat pro-
bleemgevallen eenvoudig tot een oplossing kunnen worden gebracht. In gevallen
waarin het niet aanstonds duidelijk is of sprake is van een publiekrechtelijke
rechtsverhouding, zou de beslissing daarover bijvoorbeeld kunnen worden overge-
laten aan een conflictenkamer, een kamer bestaande uit zowel civiele als bestuurs-
rechters, die tezamen moeten beslissen of het voorliggende geval moet worden

53. EHRM 28 September 1995, Pub ECHR. Series A vol. 326. NJ 1995, 667, nun. EAA. AB 1995,
588. m.nl ICvdV, JB 1995, 251, m.nL red.

54. EHRM 3 mei 2001, NJB 2001, all. 25. nr. 26. blz. 1167-1168. Het Hof heeft de mag of de
Raad van State een onafhankelijk en onpartijdig gerecht is voor commentaar voorgelegd aan de
Nederlandse regering en zijn oordeel op dit punt aangehouden.

55. Vgl. Tak (1998). blz. 23
56. De scheiding hissen doelmatigheids- en rechtmatigheidscontrole zou hier een rol kunnen speien.

De rechter zou dan de rechtmatigheid van het overheidsoptreden hebben te beoordelen. de Raad
van State de doelmabgheid. In het leader van de doelmaägheidstoets zou kunnen worden gedacht
aan het ovememen van een aantal taken van de Kroon, zoals de spontane vemienging, en een
toezichtstaak. Daamaast zouden betrokkenen besluiten van bestuursorganen aan de Raad moewi
kunnen voorleggen, waarbij deze de gemaakte beleidskeuzes kan controlercn De bestuursrechw
dient dan net overheidsoptreden op rechtmatigheid te toetsen. Hiermee wordt voorkemen dat de
rechter op de stoel van het bestuur gaat zitten.
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behandeld door de civiele of door de bestuurskamer. Uiteraard zou dit ook moge-
lijk zijn wannecr de bestuursrechters met over de volle linie deel gaan uitmakcn
van de rcchterlijke macht, de coordinate lijkt mij in dat geval aanzienlijk
moeilijker. - •-. .. > , , , . . .

De conclusie luidt dat de bestuursrechtspraak over de gehele linie moet worden
ondergebracht bij de rechterlijke macht. Hierbij zullen de bestuursrechters veel
meer moeten terugkeren naar de oorspronkehjke uitgangspuntcn van het bcstuurs-
procesrecht. In de praktijk blijken (een aantal van) die uitgangspuntcn tc zijn
verwaterd." - • k

12.7 Bevoegdheid van de burgerlijke rechter en artikel 112 Gw ,. .

De bestuursrechtspraak moet dus worden ondergebracht bij de rechterlijke macht,
waartoe bij de gerechtshoven en bij de Hoge Raad bestuurskamcrs moeten worden
ingcstcld. Deze kamers moeten een algemene bevoegdheid knjgcn te oordclen
over geschillen, ontstaan in een publiekrechtelijke rechtsverhouding. Dc bevoegd-
heid van de burgerlijke rechter moet dan worden beperkt tot geschillen ontstaan
uit een privaatrechtelijke rechtsverhouding. De aard van de rechtsverhouding
wordt dan dus bepalend voor de bevoegdheid van beide rechters. Dit betekent dat
voor beiden het /tWa/nertfum pe/erxrt beslissend wordt. De vraag is of dit
mogelijk is binnen het huidige grondwettelijke stelsel.

Ik heb dit stelsel besproken in 9.4.2. Ik zal hier nogmaals kort de regeling
weergeven, zoals die is neergelegd in artikel 112 Gw. Dit artikel bepaalt:

'1. Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechüng van geschillen over burgerlijke rechten en
over schuldvorderingen.
2. 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
be hören. De wet regelt de wijze van behandeling en de gevolgen van de beslissingen'.

Op grond van lid 1 is de rechterlijke macht - lees in het huidige stelsel: de
burgerlijke rechter - bevoegd met betrekking tot geschillen over burgerlijke
rechten en over schuldvorderingen, waarbij het niet uitmaakt in welke rechtsver-
houding deze geschillen zijn ontstaan. Geschillen met betrekking tot burgerlijke
rechten en schuldvorderingen, ontstaan in een publiekrechtelijke rechtsverhouding
kunnen ook worden opgedragen aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht
behoren. Is dit gebeurd, dan is er dus sprake van concurrerende rechtsmacht.
Geschillen die uit een publiekrechtelijke rechtsverhouding zijn ontstaan en die
geen burgerlijke rechten of een schuldvordering betreffen, kunnen ofwel aan de
rechterlijke macht ofwel aan een gerecht dat niet tot de rechterlijke macht behoort
worden opgedragen.

57. Zie Bollen (2000), biz. 311 en 1.6.
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Als de bestuursrechters deel gaan uitmaken van de rechterhjke macht, dan kunnen
zij zonder verdere wettelijke opdracht als wordt bedoeld in het tweede lid van
artikel 112 geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen gaan
berechten. Volgens De Haan ligt het grootste voordeel van integratie dan ook
'besloten in de mogclijkheid die zieh dan pas gaat voordoen om alle rechtsmachi
inzake bestuursrechtelijke geschillen toe te dienen aan de administratieve kamen
van rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad'." Wel zal dan nog de verdeling
van de rechtsmacht tussen de burgerlijke en de bestuurskamers moeten worden
geregeld. Hierbij dient de burgerlijke rechter bevoegd te zijn met betrekking tot
geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen, ontstaan uit burgerlijke
rechtsbetrekkingen, in een privaatrechtelijke rechtsverhouding dus, en de bestuurs-
rechter met betrekking tot geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderin-
gen, ontstaan in een publiekrechtelijke rechtsverhouding. Hiermee zou de aanvul-
lende rol die de burgerlijke rechter de burgers in het verleden heeft geboden (en
door het ontbreken van administratiefrechtelijke rechtsgangen ook heeft moeten
bieden), zijn uitgespeeld; de rechtsbescherming tegen de overheid komt dan geheel
in banden van de besruursrechter. De meest logische plaats voor een dergelijke
regeling voor de verdeling van rechtsmacht lijkt mij de Wet op de rechterlijkt
organisatie. öp zieh kan deze wijziging worden doorgevoerd zonder dat een
aanpassing van artikel 112 Gw noodzakelijk is. Beter zou het echter zijn om het
tweede lid van dit artikel aan te passen aan de dan ontstane situatie, waarbij dit
tweede lid nog slechts een regeling dient te bevatten omtrent de berechting van
publiekrechtelijke geschillen die niet over burgerlijke rechten of schuldvorderingen
gaan." De berechting van die geschillen kan dan worden opgedragen hetzij aan
de rechterlijke macht, waarbij uiteraard opdracht aan de bestuurskamers voor de
hand ligt, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. In dat
laatste geval kan worden gedacht aan de Raad van State.

Het feit dat de bestuursrechters publiekrechtelijke geschillen berechten, en
wel exclusief, leidt er dus toe dat de burgerlijke rechter op dat terrein onbevoegd
is, althans zieh onbevoegd dient te verklaren. Dit is niet in strijd met artikel 112
Gw; het is immers nog steeds de rechterlijke macht die het geschil berecht.

De bestuursrechters dienen dus over de gehele linie deel te gaan uitmaken van de
rechterlijke macht. Op dit moment is dit nog niet het geval. Het is de vraag of in
de huidige situatie, waarbij dus het grootste deel van de bestuursrechters geen deel
uitmaakt van de rechterlijke macht, het toekennen van exclusieve rechtsmacht aan

58 De Haan (1998-111). bU 67.
59. Enkele voorbeelden van deze geschillen zijn geschillen met betrekking tot g

zie HR 26 maart 1971, NJ 1971, 434, AB 1971, 135, m.nL DJ. Veegens (Verkiezingsa&pfaak
Elsloo) en geschillen met betrekking tot gemeentelyke herindelingen, zie HR 19 novenVber 1999,
NJ 2000, 160, nvnt. TK, AB 2000, 387, rn.nl ThGD, JB 2000. 1, m.nt RJ.N. S. (Tegelen-
Provincie LimburgV In dit laatste arrest nam de Hoge Raad overigens aan dat de burgerlijke
rechter bevoegd was kennis te nemen van het geschil en lijkt hij hiermee terug le komen op de
in het arrest Veriuezingsafspreak Bsloo necrgelegdc jurisprudent, zie 2.6.
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de (niet tot de rechterlijke macht behorende) bestuursrechter wanneer sprake is
van een pubhckrechtelijkc rcchtsvcrhouding, in stnjd is met artikel 112 Gw.

De wetgever zal in dat geval de berechting van die geschillen opdragen aan
de bestuursrechter, of beter: aan een bestuursrechter. De burgerlijke rechter blijft
dan echter ook bevoegd, dus naast de bestuursrechter, wanneer sprake is van een
geschil over burgerlijke rechten of schuldvordenngen. Er is dan dus sprake van
een concurrerende bevoegdheid. Hiermee is niet gezegd dat de burgerlijke rechter
gebruik moet maken van zijn bevoegdheid; de burgerlijke rechter kan er voor
kiezen zieh terug te trekken middels een onbevoegdverklanng indien een (naar
zijn mening met voldoende rechtswaarborgen omklede) bestuursrechtelijke
rechtsgang openstaat of heeft opengestaan.*" De burgerlijke rechter kan daar bij
de huidige tekst van artikel 112 Gw echter met toe worden verplicht."' Toeken-
ning van exclusieve rechtsmacht, in de zin dat de burgerlijke rechter niet mcer
bevoegd is, zou dus in sthjd zijn met artikel 112 Gw.

De conclusie is dat een onbevoegdverklanng door de burgerlijke rechter zelf
met in strijd is met artikel 112 Gw; exclusieve rechtsmachttoedeling door de
wetgever aan de bestuursrechter wanneer sprake is van een geschil over burgerlij-
ke rechten of over een schuldvordehng is dat in het huidige stelsel wel.

12.8 Conclusie

In de vorige hoofdstukken heb ik geconcludeerd dat voor een terugvordering die
plaatsvindt binnen een publiekrechtelijke rechtsbetrekking altijd een uitdrukkelijke
wettelijke grondslag aanwezig moet zijn; over privaatrechtelijke bevoegdheden
beschikt de overheid niet. Deze conclusie heb ik vervolgens veralgemeniseerd:
binnen een publiekrechtelijke rechtsbetrekking beschikt de overheid niet over
privaatrechtelijke bevoegdheden. Het uitgangspunt van de burgerlijke rechter is
echter een ander. In het Windmill-arrest overwoog de Hoge Raad immers dat de
overheid in beginsel beschikt over haar krachtens het privaatrecht toekomende
bevoegdheden, zelfs wanneer 'haar bij een publiekrechtelijke regeling ter beharti-
ging van (die) belangen bepaalde bevoegdheden zijn toegekend'. Deze opvatting is
historisch te begrijpen en is (mede) een consequentie van het feit dat de rechtsbe-
scherming tegen de overheid lange tijd slechts door de burgerlijke rechter kon
worden geboden, terwijl die rechter door de versnipperde ontwikkeling van de
bestuursrechtspraak ook binnen het huidige stelsel aanvullende rechtsbescherming
moet kunnen blijven bieden. Deze situatie is echter niet gewenst. Geschillen met

60. Dit heeft de burgerlijke rechter in het verieden dan ook een aantal maal gedaan; ik wiji ilechts
op HR 13 november 1941, NJ 1942, 172, AB 1942, 485 (Ambtenarenwetarrest). Zie verder
uitgebreider 4.3.2.

61. Op dit moment is het zo, dat de burgerlijke rechter zieh wel bevoegd acht, maar eiter niet ont-
vankelijk verklaart wanneer een met voldoende rechtswaarborgen omklede bestuursrechtelijke
rechtsgang openstaat of heeft opengestaan. zie hierover uitgebreider 4.3.3 en 4.3.4. Op deze regel
bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld de jurisprudentie inzake het zuiver schadebesluit, zie 9.6.1.
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de overheid zouden dan ook exclusief tot de competentie van de bestuursrechter
moeten behoren. Dit kan worden gerealiseerd door als rechtsingang bij zowel de
burgerlijke als de bestuursrechter het /u/idame/tfum /?e/en<// te hanteren, de aard
van de rechtsbetrekking. Dit zou betekenen dat de bestuursrechter exclusief
bevoegd is wanneer sprake is van een publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Hierbij
dient de bestuursrechter wel deel te gaan uitmaken van de rechterlijke macht; de
derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie dient te worden
doorgevoerd door het instellen van bestuurskamers bij de gerechtshoven en de
Hoge Raad. Wanneer dat is gebeurd, bestaat voor het hanteren van het /um/ame/i-
Mrn perenrf; als rechtsingang geen grondwettelijke belemmering.

Zolang deze situatie niet is gerealiseerd, ben ik van mening dat in de gevallen
waarin de bevoegdheid van de bestuursrechter afhankelijk is van het voorliggen
van een besluit, aan het besluitbegrip voor zover dit dient als rechtsingang bij de
bestuursrechter andere eisen dienen te worden gesteld dan aan het besluitbegrip als
bestuurshandeling. Het feit dat een bevoegdheidsgrondslag ontbreekt voor het be-
stuursoptreden, dient er niet toe te leiden dat de bestuursrechter niet mag oordelen
over het geschil; dezc rechter zou juist moeten kunnen vaststellen dat de bevoegd-
heid ontbreekt en dus dat het bestuursoptreden in strijd is met de wet of met het
recht.
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Dit bock bcvat het vcrslag van het ondcrzoek naar onvcrschuldigde bctahng door
de ovcrhcid. Centraal stond de vraag wanncer de overheid onverschuldigd gcdane
betalingen mag terugvorderen. Een doel van het onderzock was te bckijken of, en
zo ja in hoeverre, de overheid bij terugvordering gebruik mag maken van het
pnvaatrecht, zowel in de situatie dat er een publiekrechtclijke tcrugvorderings-
mogelijkheid bestaat als in de situatie dat deze ontbreekt. Tcvens ben lk nagegaan
of het mogelijk is om met behulp van het antwoord op deze vraag ccn meer
algemene conclusie te trekken met betrekking tot het gebruik van privaatrecht
door de overheid: kunnen bepaalde door mij met betrekking tot het gebruik van
privaatrecht bij terugvordering getrokken lijnen worden doorgetrokken naar de
vraag of de overheid in het algemeen gebruik mag maken van het privaatrecht?
Hierbij dient tc worden bedacht dat de conclusies met betrekking tot de meer
algemene vraag naar het gebruik van privaatrecht door de overheid niet hun grond
vinden in een alomvattend onderzoek op alle terreinen waarop de overheid
optreedt. Ik heb dit zo veel mogelijk ondervangen door het onderzoek naar de
terugvordering in een breder kader te plaatsen door ook de algemene geschiedenis
en theorie van het gebruik van het privaatrecht door de overheid bij het onderzoek
te betrekken. Aangezien het gebruik van het privaatrecht door dc overheid mede
een gevolg was van de rol die de burgerlijke rechter speelde en van de ontwikkc-
ling van de bestuursrechtspraak, heb ik in het onderzoek ook de vraag betrokken
welke rechter het overheidsoptreden dient te beoordelen, primair bij terugvorde-
ring, maar ook daarbuiten.

De algemene historische en theoretische ontwikkelingen heb ik beschreven in deel
I van het onderzoek. De historische beschrijving begint rond 1815. In die tijd
ontbrak administratieve rechtspraak vrijwel geheel, terwijl ook het bestuursrecht
onderontwikkeld was, zeker vergeleken met het privaatrecht. Vooral het ontbreken
van administratieve rechtspraak heeft ertoe geleid dat de burgerlijke rechter de
burgers rechtsbescherming is gaan bieden tegen de overheid, voor zover artikel
165 Gw 1815 en later artikel 2 R.O. en de door deze rechter aan deze artikelen
gegeven uitleg hem daartoe de ruimte gaven. Nadat aanvankelijk niet geheel
duidelijk was hoe deze artikelen moesten worden uitgelegd, heeft de Hoge Raad
in 1915 niet de aard van de rechtsbetrekking, het /u«rfame/i/«m pefen</i, maar het
voorwerp van het geschil, het ofyecfum //to, doorslaggevend geacht voor de be-
voegdheid van de burgerlijke rechter. Sinds ongeveer 1840 is ook de overheid
gebruik gaan maken van de rechtsgang naar de burgerlijke rechter. Dit heeft ertoe
geleid dat ook in verhoudingen die tegenwoordig als publiekrechtelijk zouden
worden betiteld, het gebruik van privaatrecht door de overheid is geaccepteerd. De
burgerlijke rechter was namelijk van nature geneigd het hem bekende privaatrecht
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toe te passen, ook als de overheid bij de rechtsverhouding was betrokken. Hierbij
speelde mee dat publiekrecht grotendeels ontbrak. Dit heeft er bijvoorbeeld toe
geleid dat ook bij terugvordenng het privaatrecht een rol kon spelen. Deze
praktijk heeft later een theoretisch onderbouwing gekregen met de gemene rechts-
leer. Volgens deze leer was het privaatrecht het altijd en voor iedereen geldendc
recht, dus ook voor de overheid, tenzij er een publiekrechtelijke uitzondering op
bestond.

Met de opkomst van de administrative rechtspraak werden de mogelijkheden
voor de burger om bij de burgerlijke rechter een vordering in te stellen tegen de
overheid beperkter. Zo was het feit dat een bestuursrechtelijke rechtsgang bestond
voor de burgerlijke rechter veelal reden om het geschil met inhoudelijk te
beoordelen, onder meer door zichzelf onbevoegd of eiser in diens vordering niet-
ontvankelijk te verklaren. De ontwikkeling van de administratieve rechtspraak
verliep echter stroef. Pogingen om een algemene regeling van bestuursrechtspraak
tc maken, strandden. Sinds het begin van de twintigste eeuw zien we dan ook de
uitbouw van deze rechtspraak via regelingen op specifieke terreinen, waarbij
specifieke rechters competent zijn. Dit begon met de Centrale Raad van Beroep
als socialezckerheidsrechter. Deze versnipperde uitbouw van de rechtsbescherming
tegen de overheid heeft ertoe geleid dat de burgerlijke rechter altijd aanvullende
rechtsbescherming is blijven bieden, ook nadat pogingen om een meer algemene
rcgeling van bestuursrechtelijke rechtsbescherming te maken, succes hadden.

Kan de burger in een geschil met de overheid dus steeds minder gebruik
maken van het privaatrecht en van de rechtsgang naar de burgerlijke rechter, voor
dc overheid werden daarentegen de mogelijkheden om gebruik te maken van het
privaatrecht steeds ruimer. Was het onder de gemene rechtsleer nog zo dat het
gebruik van het privaatrecht werd begrensd indien er publiekrecht voorhanden
was, onder de tweewegenleer had de overheid zelfs in dat geval de mogelijkheid
om te kiezen voor het gebruik van privaatrecht. Wei werden allengs meer en meer
publiekrechtelijke normen ingebouwd in de privaatrechtelijke weg wanneer de
overheid koos voor het volgen van deze weg. Hierdoor ontstond volgens een
aantal auteurs een gemengd recht: de gemengde rechtsleer. Deze leer lijkt het
uitgangspunt te zijn geweest in de twee grote codificaties van de twintigste eeuw,
het BW en de Awb. Doordat steeds meer publiekrechtelijke elementen werden
betrokken bij de vraag of de overheid gebruik mocht maken van het privaatrecht,
werd uiteindelijk de tweewegenleer als zodanig verlaten ten faveure van de
doorkruisingsleer. Volgens deze leer is het antwoord op de vraag of de overheid
gebruik mag maken van het privaatrecht in een concreet geval afhankelijk van het
antwoord op de vraag of door het gebruik van dat privaatrecht een publiekrechte-
lijke regeling wordt doorkruist. Is dat het geval, dan is de privaatrechtelijke weg
nict toegestaan. Ook deze leer is bekritiseerd, onder meer omdat het uitgangspunt
van deze leer is dat de overheid beschikt over haar in beginsel krachtens het
privaatrecht toekomende bevoegdhedcn. Volgens de door sommigen als alternatief
voorgestelde invullende rechtsleer is dit onjuist, nu de overheid slechts kan
beschikken over haar krachtens het publiekrecht toekomende bevoegdheden,
hetgeen een uitvloeisel is van het legaliteitsbeginsel. Het BW kan in die leer met
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als bevoegdheidverschaffende grondslag voor de ovcrhcid dienen. Inmiddels lijkt
deze leer langzamerhand in de jurisprudents en in de wetgeving terug te worden
gevonden. De heersende leer is echter nog steeds dc doorkmisingsleer.

In deel II van het onderzoek heb lk bekeken in hocverrc op cen aantal bestuurs-
rechtclijke terreinen terugvordehngsbepalingen zijn terug te vinden in de relevante
wetgeving, hoe de op het desbetreffende terrein bevoegde bestuursrechter omgaat
met terugvordering en in hoeverre op die terreinen ruimte bestaat voor toepassing
van het privaatrecht en voor inghjpen door de burgerlijke rechter.

De socialezekerheidswetten bevatten momenteel een vrijwel uitputtende
regeling met betrekking tot terugvordering. Deze regelingen laten dan ook bijna
geen ruimte voor toepassing van het privaatrecht. Slechts met betrekking tot de
terugvordenngstermijnen is dit anders, aangezien de wetgever ervoor hccfl
gekozen deze termijnen niet te regelcn, zodat de verjahngstermijnen uit het BW
van toepassing zijn, aldus de wetgever. Ik bestrijd dit laatste echter. Nu de
bestuursrechter, in casu de Centrale Raad van Berocp, een uitgebreide competentie
heeft op dit terrein, is er geen ruimte meer voor aanvullende rechtsbescherming
door de burgerlijkc rechter.

In het ambtenarenrecht bestaat geen wettelijke regeling met betrekking tot
terugvordering van onverschuldigd gedane betalingen; de Ambtenarenwct heeft
dienaangaande nooit bepalingen bevat. Niettemin heeft dc Centrale Raad van
Beroep als ambtenarenrechter al vrij vroeg geoordeeld dat onder omstandigheden
kan worden teruggevorderd: het algemeen rechtsbeginsel dat degene die onver-
schuldigd heeft betaald, dit kan terugvorderen, geldt ook in het bestuursrecht. Wei
was deze terugvorderingsbevoegdheid niet onbeperkt, andere beginselen zoals het
vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel konden zieh in een concreet
geval verzetten tegen (onbeperkte) terugvordering. Daar de bevoegdheid van de
Centrale Raad ruim was, is de rol die het privaatrecht en die de burgerlijke rechter
hebben gespeeld vrij gering geweest.

Waar het terugvordering van subsidies betreft, was de situatie tot voor kort de
volgende. Wanneer de betrokken wettelijke regeling geen terugvorderingsbepalin-
gen bevatte, dan nam de Afdeling (bestuurs)rechtspraak van de Raad van State, de
algemene bestuursrechter, veelal aan dat sprake was van een rechtshandeling naar
burgerlijk recht, waarover de burgerlijke rechter bevoegd was te oordelcn. In 1996
vond echter een omslag plaats. In de uitspraak Nanne overwoog de Afdeling be-
stuursrechtspraak dat een terugvorderingsbeslissing veelal een besluit in de zin van
artikel 1:3 Awb was, ook als daarvoor geen uitdrukkelijke grondslag was te
vinden in de wet. De (publiekrechtelijke) bevoegdheid kon namelijk worden ge-
vonden in het algemene rechtsbeginsel dat hij die onverschuldigd heeft betaald, dit
kan terugvorderen. Dit heeft tot gevolg dat bij terugvordering de ruimte voor het
privaatrecht en de burgerlijke rechter zeer sterk is teruggedrongen. Bovendien
staat een wijzigmg van de subsidietitel in de Awb op het programma, waardoor er
bij subsidies een algemene terugvorderingsgrondslag wordt geschapen in de wet.

Binnen het sociaal-economische recht is het College van Beroep voor het
bedrijfsleven de veelal bevoegde rechter. Bij terugvordering moet een onderscheid
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worden gemaakt tussen de situatie waarbij dit college algemene rechtsmacht heeft
op grond van eerst de Wet arbo, nu de Wbbo, en die waarbij sprake is van ecn
specifieke bevoegdheid. In het laatste geval volgde het college de jurisprudence
van dc Afdeling (bestuurs)rechtspraak, waarbij de terugvorderingsbeslissing tot
voor kort bij het ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag werd
aangemerkt als rechtshandeling naar burgerlijk recht, waarover de burgerlijke
rechter diende te oordelen. Aangenomen mag worden dat ook het college dergelij-
ke terugvorderingsbeslissingen tegenwoordig zal zien als (veelal appellabele)
besluiten. In het eerste geval achtte het college zieh snel bevoegd over de terug-
vordering te beslissen, mits het bestuursorgaan maar handelde binnen de uitoefe-
ning van zijn publiekrechtelijke taak.

In deel III van het onderzoek ten slotte heb ik bekeken wanneer de overheid
onverschuldigd gedane betalingen mag terugvorderen. Op basis van mijn opvatting
met betrekking tot het legaliteitsbeginsel ben ik tot de conclusie gekomen dat voor
een dergelijke terugvordering een uitdrukkelijke publiekrechtelijke wettelijke
grondslag moet bestaan wanneer de terugvordering plaatsvindt in het kader van
een reeds bestaande publiekrechteliike rechtshetrekkine Is Heze wetteliike
grondslag er niet, dan mag niet worden teruggevorderd. Het privaatrecht kan in
ieder geval niet een dergelijke bevoegdheidsgrondslag bieden. Dit betekent dat in
de verschallende wettelijke regelingen op grond waarvan personen tegenover de
overheid aanspraak kunnen knjgen op financiele middelen, een uitdrukkelijke
bevoegdheid tot terugvordering moet worden opgenomen. Niet kan worden vol-
staan met een algemene regeling, nu de terugvorderingsbevoegdheid zal moeten
worden gereguleerd: de gevallen waarin en de termijnen gedurende welke kan
worden teruggevorderd zullen van wettelijke regeling tot wettelijke regeling
moeten worden bekeken. Dit vraagt om maatwerk. Wel kan een aantal algemene
uitgangspunten worden gegeven, nu de terugvorderingsbevoegdheid in de verschil-
lende regelingcn door algemene publiekrechtelijke beginselen dient te worden
begrensd. Zo zal terugvordering in strijd zijn met het vertrouwensbeginsel indien
door een administratieve vergissing te veel is bctaald en de betrokkene dit niet
wist en dit ook niet hoefde te weten. In alle andere gevallen moet in beginsel wel
kunnen worden teruggevorderd. Deze terugvorderingsmogelijkheid moet wel in de
tijd worden begrensd. Hoe deze begrenzing er precies dient uit te zien, moet
worden bepaald aan de hand van het doel van de regeling, waarbij onder meer
gelet moet worden op de vraag in hoeverre betrokkenen financieel afhankelijk zijn
van de bijdrage en in hoeverre die bijdrage beoogt te voorzien in de primaire
levensbehoeften. Het feit dat niet kan worden volstaan met een algemene regeling
wilt overigens niet zeggen dat cr geen algemene regeling dient te komen. Een
dergelijke regeling kan een 'vangnctfunctie' vervullen, terwijl het voorts is aan te
bevelen om een (publiekrechtelijke) bevoegdheid te creeren voor de situatie
waarin de tcrugvordering niet plaatsvindt in het kader van een reeds besuande
publiekrechtelijke rechtsbetrekking.

Het privaatrecht kan dus in mijn visie in beginsel geen rol meer spelen bij
terugvordering door de overheid, wanneer deze plaatsvindt binnen een publiek-
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rtchtelijkc rcchtsbetrckking. Gclct op de betekcnis die ik heb gegeven aan het
legaliteitsbeginsel geldt deze regel ook mccr in het algemeen: in een publickrcch-
telijke rechtsverhouding kan het privaatrecht geen rol speien. Binnen een dergelij-
ke rechtsbetrckking moet er een publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag zijn
voor het optreden van de overheid wanneer door dat optreden bevoegdheden,
rechten en plichten van burgers kunnen worden vastgesteld of gcwijzigd. Het
privaatrecht kan een dergeUjke grondslag niet bieden. Dit betekent ook dat de rol
van de burgerlijke rechter in geschillen waarbij de overheid partij is verandering
behoeft. Nu deze rechter tot heden altijd geneigd is geweest om het gebruik van
privaatrecht door dc overheid toe te staan, is het de vraag of hij dezc geschillen
nog wel moet beoordelen. Het wordt dan ook tijd om de bestuursrechter algemeen
bevoegd te maken indien een geschil plaatsvindt binnen cen publiekrechtelijke
rechtsverhouding. De mogelijkheid hiertoe bestaat ook, wanneer de burgerlijke
rechter zijn bevoegdheid niet langer laat afhangen van het voorwerp van het
geschil, het ofyecfwrn /if«, maar van de aard van de rechtsverhouding, het
/««(fflmenfum pefenrfi. Een voorwaarde hiertoe lijkt mij wel dat de bestuursrecht-
spraak, anders dan in de huidige situatie, wordt ondergebracht bij de rechterlijke
macht. Gebeurt dit, dan kan de door mij voorgestanc bevoegdheidsafbakening
plaatsvinden binnen het huidige grondwettelijke stelsel.
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SUMMARY

This book describes the study of undue payment by public authorities. The conditions
under which public authorities may recover what has been unduly paid forms the
central question of this research. One objective of the study was to investigate
whether and, if so, to what extent, public authorities, when claiming undue payments,
may make use of private-law rules, also in the event that the payment unduly made
may be recovered under public law. Departing from the answer to this question, the
author has also examined whether it is possible to draw a more general conclusion
with regard to the use of private law by the administration. Is it possible to answer
the question as to whether the administration in general is allowed to make use of
private law on the basis of what has been found in relation to the use of private law
by the administration to recover undue payment? It should be borne in mind here that
the conclusions drawn by the author with regard to the more general question of the
use of private law by the administration are not based on an investigation of all the
areas in which the administration operates. The author has attempted to make
allowances for this by placing the investigation into recovery of undue payment in
a broader context so as to also include the general history and theory of the use of
private law by public authorities. Inasmuch as the use of private law by the
administration is in part the result of the role of the civil courts and the development
of administrative case law, the study also deals with the question as to which court
should review administrative action.

The general historical and theoretical developments are discussed in Part I. The
history is described from around 1815 onwards. In those days, administrative justice
as such was virtually non-existent. Moreover, in particular in comparison with private
law, administrative law was underdeveloped. The absence of administrative justice
entailed that the civil courts began to protect citizens against administrative action
in cases permitted by Article 165 of the 1815 Dutch Constitution and, since 1827,
Article 2 of the Judicial Organisation Act, as interpreted by the civil courts.
Although, initially, it was not very clear how these articles should be construed, in
1915, the Dutch Supreme Court held that the oft/ecrum /;fw, the issue, rather than the
nature of the legal relation, the/M/u/amewrwm pe/en<//, was decisive for the question
of the competence of the civil courts. From approximately 1840 onwards, the
administration began to submit issues to the civil courts as well. This resulted in
acceptance of the use of private law in legal relations that now would be conceived
of as public in nature. The civil courts had a natural tendency to apply familiar
private law in cases in which the administration was one of the parties. One of the
reasons was, of course, that there was virtually no public law. In consequence,
private law also played a role in recovery proceedings. The doctrine of "general
applicability of private law" (gemene recAtt/eer) eventually provided this practice
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with a theoretical foundation. Under this doctrine, private law applied to each and
all in all circumstances, and therefore to the administration, unless there existed an
exception under public law.

With the emergence of administrative justice, the possibilities for citizens to
institute civil proceedings against the administration decreased. The fact that it was
possible to bring administrative issues before administrative adjudicators was often
sufficient reason for the civil courts not to judge the issue, by declaring, for instance,
not to have jurisdiction in the matter or ruling that the plaintiffs claim was
inadmissible. Administrative justice did not develop smoothly, however. Attempts to
establish a "general" administrative adjudicator failed. Since the beginning of the
twentieth century, administrative justice has developed through rules governing
specific areas of law, in which "special" adjudicators have jurisdiction. The first such
adjudicator was the Central Appellate Administrative Tribunal (Cen/ra/e /toarf van
fieroep), which adjudicated social security cases. As a result of this fragmented
development of citizens' legal protection against administrative action, the civil
courts have continued to this day to provide additional legal protection, even after
efforts to achieve a more general regulation of legal protection against administrative
action became more successful.

Whereas, in disputes with the administration, the possibilities for citizens to use
private law and civil action steadily decreased, the administration was increasingly
afforded more possibilities to make use of private law. Whilst under the doctrine of
general applicability of private law the use of private law was limited to cases for
which there was no public-law option, under the "dual-track" doctrine
(fweeH'egert/eer), the administration was allowed, even where there was a public-law
option, to institute civil proceedings. In the course of time, however, more and more
public-law norms were introduced in such civil proceedings, even where the
administration opted for the application of private law. Thus, according to some
authors, a mixed system of justice developed: the "mixed-law" doctrine (gemengde
recAtt/e«?r). This doctrine seems to have been the starting point for the two major
codifications of the twentieth century, the 1992 Dutch Civil Code and the General
Administrative Law Code. Since more and more public-law elements were involved
in answering the question as to whether the administration was allowed to make use
of private law, the dual-track doctrine was eventually abandoned in favour of the
doctrine of "unacceptable interference" (</oorAru/.sj>»gs/eer). Under the latter, the
answer to the question as to whether the administration is allowed to make use of
private law in a particular case is contingent on the answer to the question as to
whether the use of private law unacceptably interferes with rules of public law. If
this is the case, then private law is no longer an option. This doctrine has also been
criticised, among other things because it assumes that the administration has powers
conferred under private law. Under the doctrine of "private law as ancillary law"
(invu/frnc/e rfcA/s/eer), which was introduced by some as an alternative, this is an
incorrect assumption, since the administration, in adherence to the principle of
legality, only has powers conferred pursuant to public law. Under this doctrine, the
Civil Code cannot serve to empower the administration. It seems to slowly find its
way to case law and legislation. The prevailing doctrine continues, however, to be,
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the doctrine of unacceptable interference. -*-*>j<" "* *** , • ;f" < * ; • / ( '

In Part II of the study, the author examines for a number of areas of administrative
law whether the relevant legislation contains provisions governing recovery of undue
payment; how the competent administrative adjudicators deal with recovery of undue
payment; and the extent to which private law may be applied and the civil courts
may intervene in these areas. ^ > •?'./v>v3J*.-•• »•v*%j •**.>&"'•

The laws governing social security contain a virtually exhaust ive regulation with
regard to recovery o f undue payment . Consequent ly , these rules a l l ow very little
room for the applicat ion o f private law. This is different on ly in respect o f the t ime
limits appl icable to recovery o f undue payment . The legislator has opted not to
provide for such t ime l imits , s o that, according to the legislator, the t ime l imits
prescribed in the Civi l C o d e apply. The author docs not concur. Inasmuch as the
special adjudicator in administrative matters, in effect the Central Appel la te
Administrat ive Tribunal has ex tens ive p o w e r s in this area, there is no longer room
for additional legal protection through the civi l courts.

The law governing public servants d o e s not contain provis ions relating to
recovery o f undue payment; the Public Servants Act has never contained such
provisions. Nonetheless, in its capacity of adjudicator of public service cases, the
Central Appellate Administrative Tribunal quite early on decided that, in certain
circumstances, payments can be recovered. It ruled that the general principle of law
that the person who made an undue payment, was entitled to recover it, also applied
in administrative law. However, this power of recovery was not unlimited; other
principles, such as the principle of legitimate expectations (verrroww/wfeegj/tse/) and
the principle of legal certainty are capable of blocking (unlimited) recovery in
concrete cases. Inasmuch as the Central Appellate Administrative Tribunal held wide
powers, private law and the civil courts played a rather insignificant role.

Until recently, the situation with regard to recovery of subsidies was as follows:
if the relevant legal rules did not contain provisions on recovery, the (Administrative)
Review Section of the Council of State (4/ae/ing /&esruursyrecArs/?raa)t van ae floatf*
van &ate), the "general" adjudicator of administrative cases, would often assume that
the case involved a juridical act (rec/ns/ia/»</e/mg) governed by private law and
falling within the jurisdiction of the civil courts. In 1996, however, a turnabout
occurred. In the 7van/ie case, the Administrative Review Section ruled that an order
for recovery in many instances constituted a decision (l>e?/ui/) within the meaning of
Article 1:3 General Administrative Law Act (Awb), even if the relevant statute did
not expressly provide a legal basis for this, because the (public-law) power was
founded in the general legal principle that a person who made an undue payment,
was entitled to recovery. In consequence, the possibilities to use private law and civil
proceedings to recover subsidies have been reduced dramatically. Furthermore, the
subsidy title of the Awb is scheduled for amendment, so that there will be a general
legal basis for recovering subsidies.

Within the field of socio-economic law, the Corporations Tribunal (Co//ege van
Beroep voor Aef ^eanjr/s/even) often has jurisdiction. In relation to recovery, a
distinction must be made between situations, in which the adjudicator has "general"
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jurisdiction pursuant to, originally, the Wer adm/zi/sfra/ieve
6e</rj//5organ;5ar«e5, now the We/ 6esfMur5rec/i/.y/?raa* fce</r
('Administrative Review [Corporations] Act), and situations in which this adjudicator
has "special" jurisdiction. In the latter case, the adjudicator followed the case law of
the (Administrative) Review Section of the Council of State, in which until recently,
in the absence of an express legal basis, recovery orders were classified as juridical
acts governed by private law, falling within the jurisdiction of the civil courts.
Nowadays, it can be assumed that this adjudicating body will also regard such
recovery orders as decisions (feer/u/Yen), which in many cases are open to appeal. In
the former case, the adjudicators readily declared themselves competent to decide on
the recovery claim, providing that the claimant administrative organ acted in the
exercise of its public-law duties.

In Part III of the study, the author examines the conditions under which public
authorities may claim recovery for undue payment. In view of his perception of the
principle of legality, the author concludes that there must be an express legal basis
in administrative law, if recovery is based on an existing legal relation of a public
nature. Where such a legal basis is absent, there is no right of recovery. In any case,
such a legal basis cannot be provided by private law. This means that in the various
legal regulations entitling persons to apply to the administration for financial support,
an express right of recovery must be included. General rules will not suffice, since
the right of recovery will have to be regulated with regard to the cases and the time
limits within which recovery is possible. This will have to be examined on a one by
one basis, regulation by regulation, requiring a made-to-measure approach. Admitted-
ly, a number of general premises may be provided, since the right of recovery as
provided for by the various special regulations must find its limitation in the general
principles of administrative law. For instance, recovery will be in contravention of
the principle of legitimate expectations, if too much was paid out by administrative
error and the recipient was not aware and was not expected to be aware of this. In
all other cases, it must be possible to recover undue payment. How these limitations
must be formulated, will have to be determined according to the aim of the
regulation in question, with due regard, among other things, to the extent to which
the person in question is dependent on the contribution and the extent to which such
payment is intended to contribute to the basic means of subsistence. The fact that a
general regulation will not suffice does not mean that such a regulation should not
be created. It may very well serve as a safety net. It is also advisable to create a
public-law power for situations in which recovery is not claimed in the context of
an existing legal relation of a public nature.

In this view, private law can no longer play a role where it is the administration
claiming recovery and does so within an existing legal relation of a public nature. In
view of the meaning given by the author to the principle of legality, this rule also
has a more general application: in legal relations of a public nature, private law has
no place. Within such a legal relation, there must be a public-law basis for the
administration's power to act, if by such administrative action citizens' powers, rights
and duties are established or amended. Private law cannot offer such a legal basis.
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This also entails that in disputes to which the administration is a party, the role of
the civil courts needs to be reconsidered. Until now, the civil courts tended to allow
the use of private law by the administration. The question is therefore whether they
should continue to adjudicate these disputes. It is time to confer general jurisdiction
in administrative matters on administrative adjudicators, where there is a dispute
within a legal relation of a public nature. This will become possible, if the civil
courts make their jurisdiction dependent on the nature of the legal relation, the
/wru/amenfMm pe/e/u//, rather than the 06/ec/um /if«, the issue. A precondition,
however, is that, in principle, all jurisdiction in administrative matters be vested in
the judiciary. This is not the case now. If this is brought about, the delineation of
powers, as proposed by the author, may take place within the boundaries of the
current constitutional system.

Translation by Louise Rayar
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HR 15 >anuan 1999, NJ 1999, 306, rant ARB, AB 2000, 196, mnt. ThGD.

JB 1999, 45. m.nt ARN (De Eemshom) • S.2.S
HR 19 november 1999. NJ 2000, 160, mnt TK, AB 2000. 387, mnt ThOD.

JB 2000. 1. rn.nl RJ.N. S. (Tegelen-Provincie Limburg) 2.6, 12.2, 12.7
HR 17 december 1999, NJ 2000. 87, mnt. ARB onoer 88. AB 2000. 89, mnt.

PvB, JB 2000, 4, mnl F.A.M. S. (Groningen-Raatgever) 7.2.4.4, 9.6.1
HR 27 april 2001. AB 2001. 361. mnl ThGD, RvdW 2001. 93, JB 2001, 126,

rn.nl F.A.M S (Leere-Staat) M . I

Provmciaal Geregtshof Noord-Brabant 20 juni 1854, Ned. regtspraak, " '
deel 50, } 81 2.5

Geregtshof 's-Hertogenbosch 13 februan 1877, WBA 1877, I4S3 2.4.2
Hof 'i-Gravenhage 16 december 1907, W 8636 2.S
Hof Amsterdam 23 februan 1984, RSV 1984, 160. mnl J. Riphagen 6.3.3
Hof •s-Hertogenbosch 8 december 1986, JABW 1987, 60 6.5.7
Hof Amhem 5 maart 1991, JABW 1991, 164 6.5.5.1
Hof Leeuwarden 1 juni 1994, JSV 1994, 134 6.S.6
Hof Leeuwarden 16 april 1997, NJ 1998, 231 6.5.7

Rb. Rotterdam 3 januari 1866, W. 2761 6.2.1
Rb. 's-Gravenhage 9 januari 1906, W. 8327 2.5
Rb. Maastricht 25 april 1935, NJ 1935. 1285 4.3.2
Rb. Dordrecht 11 mei 1938, NJ 1939. 571 4.3.5, 6.3.3
Rb. Dordrecht 20 december 1939, rolnr. 132-1937, niet gepubliceerd 6.3.3
Rb. VHertogenbosch 13 Oktober 1950. NJ 1951, 501 4.3.5
Rb. Utrecht 2 Oktober 1959, NJ 1960, 309 6.5.6
Rb. 's-Gravenhage 16 februan 1971. NJ 1971, 225 6.5.6
Rb. Amsterdam 15 juni 1971, AB 1972, 55 7.2.4.3
Rb. 's-Gravcnhage 11 januari 1973. NJ 1973, 233 4.3.2
Rb. Rotterdam 30 november 1981, JABW 1982, 35 6.2.3
Rb. •s-Hertogenbosch 1 juni 1984, Jurisprudende WWV/WSW 1986. 36 6.5.3
Rb Amsterdam 8 mei 1985. AB 1987, 212, m.nt JHS onder 213 6.5.5.1
Rb. Rocrmond 9 juni 1988, NJ 1989, 524 6.5.4
Rb. Groningen 29 november 1988. JABW 1990. 16 6.5.5.1
Rb Groningen 2 november 1990. JABW 1991. 5 6.5.5.1
Rb Amhem 1 februan 1995, JB 1995, 128, m.nt. F.A.M. S. 8.2.6
Rb •s-Gravenhage 3 September 1997, JB 1997, 247 9.6-1
Rb. 's-Gravenhage 5 november 1997, TAR 1998. 35 7.2.4.2
Rb •s-Gravenhage 26 februari 1998, USZ 1998, 126, rn.nl MD. 6.4.5.3
Rb. Maastricht 14 maart 2000, USZ 2000, 138, m.nl E.E.V. Lenoi 6.5.2
Rb. Leeuwarden 21 april 2000, JB 2000, 173, rn.nl Carlos Bollen 12.3
Rb. Utrecht 19 juli 2000, NJ 2001, 89 6.2.4
Rb Groningen 4 augustus 2000, JABW 2000, 143. Gst 7133, 13, nuiL WdB 6.5.2

Pre*. Rb. 's-Gravenhage 30 Oktober 1987, RSV 1988, 153, rn.nl J Kooijman 6.5.4
Prw. Rb. •s-Hertogenbosch 3 September 1997, USZ 1997, 296, mail G.C. Boot 6.4.5.3, 6.4.5.4
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Ktr. I^uwarden 25 juni 1946, NJ 1948, 27 •>•-. !
Ktr. Utrecht 6 november 1984, JABW 1986, 3
Ktr. Utrecht 20 november 1984, JABW 1986, 4
Ktr. Utrecht 13 december 1985, JABW 1986, 147
Klr. Groningen 12 apni 1988. JABW 1988, 296
Ktr. Groningen 8 november 1989, JABW 1990, 37

KB 16 juni 1913, Stb. 277, Stert 158 :
KB 29 november 1979, AB 1980, 177, m.nt V.d. N. i

ARRvS 29 juni 1977, tB/S V, blz. 73, m. unt. tB/S '
ARRvS 1 September 1977, AB 1977, 366, m.nt v.d.V. (Uitwegvergunning

Maastricht I)
ARRvS 10 mei 1979, tB/S 111, nr. 124, m. aant. tB/S
ARRvS 20 december 1981, tB/S V, blz. 1045 (aantekening 2 bij nr. 258)
ARRvS 31 juli 1984, IB/S V, nr. 352, m aant. Iß
ARRvS 29 febmari 1988, AB 1989, 356, m.nt. onder 357 HJ. Simon
ARRvS 1 maart 1990, JSV 1990, 101
ARRvS 31 juli 1991, AB 1992, 76
ARRvS 30 juni 1992, AB 1993, 447. m.nt AFMB
ARRvS 4 november 1993, AB 1994, 182, m.nt NV

Vz. ARRvS 18 februari 1982, tB/S V, nr. 258, m. aant. tB/S
Wnd. Vz. ARRvS 31 december 1982, tB/S V. nr. 290. m. aant. tB/S
Vz. ARRvS 24 maart 1988, JSV 1988. 111
Vz. ARRvS 30 juni 1988, JSV 1989, 65
Vz. ARRvS 21 november 1989, JSV 1990, 8
Vz. ARRvS 2 januari 1990, JSV 1990, 121
Vi. ARRvS 24 juli 1990, JSV 1990. 237
Vz. ARRvS 5 december 1990. AB 1991. 568, m.nt. AFMB

4.3.3
63.5.1, 1 U

6.5.4
6.5.4
6.5.7

- 6.5.5.1

7.3.2
6.2.3, 6.5.4

8.2.4

5.2.4
8.2.2.4

8.2.5
8.2.4

8.2.2.4
8.2.5

8.2.2.4
12.3
12.3

8.2.5
4.2.2, 8.2.5

8.2.3
8.2.3
8.2.3
8.2.3
8.2.3
8.2.5

ABRvS 30 Oktober 1995, AB 1996, 310, m.nt. AFMB ' • 6.5.2
ABRvS 2 november 1995, JB 1995, 333, m.nt. F.A.M. S. 5.3.3, 8.2.6
ABRvS 21 Oktober 1996, AB 1996, 496, m.nt. NV, JB 19%, 232, m.nt HJS

(Nanne) 4.2.3, 5.3.3, 6.5.2, 7.2.3.3, 8.2.6. 8.4.3, 9.2, 9.5, 12.2
ABRvS 29 november 1996, AB 1997, 66, m.nt. PvB, JB 1996, 253, m.nt. red.

(Alpha KledingreinigingsbedrijO 4.2.3, 5.3.3, 7.2.3.3, 8.4.3, 9.5, 12.2
ABRvS 10 februari 1997, AB 1997, 427, m.nt. NV 8.2.6
ABRvS 18 februari 1997, AB 1997, 143, m.nt PvB, JB 1997, 47, m.nt. HJS

(Beurskens) 7.2.3.3, 12.3
ABRvS 13 maart 1997, ABkort 1997, 262 • 8.2.6
ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229, m.nt PvB, JB 1997, 118, m.nt HJS

(Van Vlodrop) 4.2.3, 5.3.3, 7.2.3.3, 8.4.3
ABRvS 26 augustus 1997, AB 1997, 461, m.nt. NV, JB 1997, 265, m.nt HJS

(Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland) 4.2.3, 5.3.3, 8.2.6
ABRvS 8 februari 2000, AB 2001, 118, m.nt. LD, JB 2000, 91. m.nt C.L.G.F.H. A. 8.2.2.4
ABRvS 4 april 2000. AB 2000, 250, m.nt. NV 8.2.2.4
ABRvS 14 december 2000, JB 2001, 29 9.6.1

CRvB 27 januari 1911, WRSV 1911, afl. 6, nr. 4
CRvB 22 juni 1933. AW 1933/K8 (niet gepubliceerd)
CRvB 31 Oktober 1935, AB 1936. 168
CRvB 25 maart 1937, AB 1937, 497
CRvB 19 Oktober 1948. AB 1949, 137
CRvB 14 december 1950. AB 1951, 257

4.3.3
5.2.3

5.2.3. 7J.3.3
7JJJ
7.2JJ

6.3.3. 6.5.4
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CRvB 19 december 1950. AB 195t, 196 7.2.3.3
CRvB 2 Oktober 1951, AB 19S2, 190 (Hoitara-Wontendeel) 7.2.3.3
CRvB 25 main 1952, AB 1952,698 • 7.2.3.3, 7.3.3
CRvB 28 Oktober 1952, AB 1953,358 : ••,...- 7.2.3.3
CRvB 16 december 1952, AB 1953, 473 7.2J.3
CRvB 30 december 1952, AB 1953, 477 (Schouten-Zonnemaire) 5.3.3, 6.3.3, 7.2 J 3, 8 4.3, 9.3.2
CRvB 19 Oktober 1954. AB 1955. 125 6.4.2
CRvB 12 juli 1955. AB 1956. 242 6.4.2, 6.4.4.2
CRvB 13 december 1955. AB 1957, 12 6.4.2
CRvB 26 juni 1959. AB 1960. 469 7.2J.3, 7J t .O
CRvB 27 apnl I%2. RSV 1962, 120 4 4 J
CRvB 9 november 1962. AB 1963. 732 *! 6 4 J
CRvB 22 december 1964. RSV 1965, 22 -, 642
CRvB 11 mei 1966. AB 1967, 578 64.2
CRvB 29 Oktober 1970. AB 1971, 117 7.2JJ, 7.3.4.3
CRvB 31 december 1970, RSV 1971, 142 6.4.2
CRvB3mei 1972. AB 1973, 232, m.m. v.d. H 4.2.3.8.4.3
CRvB 31 mei 1972, AB 1973, 138 7 3.4.3
CRvB 15 Oktober 1973, RSV 1974. 112 . 6.4.2
CRvB 30 September 1976, RSV 1977, 36 6.4.2
CRvB 27 januan 1978, AB 1978, 186 7.2.4.2
CRvB 15 mei 1980, RSV 1980. 261 6.5.5.2
CRvB 25 September 1980. AB 1981. 117 7.3.4.3
CRvB 4 november 1982. AB 1983. 192 7.3.4.3
CRvB 24 februari 1983. AB 1984, 507, m.nt vE 7.3.4.3
CRvB 12 juli 1985, RSV 1987, 96 6.4.4.4, 10.5
CRvB 27 december 1985, RSV 1986, 168 6.4.4.4
CRvB 20 februari 1986, RSV 1986, 198 6.4.4.4
CRvB 7 april 1986, RSV 1986, 207 6.5.3, 6.5.5.1
CRvB 26 februari 1987, AB 1987, 438 7.2.4.2
CRvB 12 maart 1987, RSV 1988, 6 6.4.4.5
CRvB 18 maart 1987, RSV 1988, 7 6.4.4.4, 6.4.4.5
CRvB 14 mei 1987, RSV 1988, 35 6.4.4.4. 10.5
CRvB 17 September 1987, TAR 1987, 245 7.2.4.2
CRvB 9 mei 1988, AB 1988, 455, m.nt HH 7.2.4.2
CRvB 6 juli 1988. RSV 1989, 54 6.4.4.2
CRvB 2 november 1988, RSV 1989, 185 6.4.4.2
CRvB 2 januan 1989, RSV 1989, 178 6.4.4.5
CRvB 13 januari 1989, RSV 1989, 209 6.4.4.5
CRvB 20 januari 1989, RSV 1989, 212 6.4.4.4
CRvB 15 februan 1989, RSV 1989. 227 6.4.4.2
CRvB 4 april 1989, RSV 1989, 269 6.4.4.2
CRvB 22 juni 1989, RSV 1990, 51 6.4.4.5
CRvB 20 juli 1989, AB 1989, 421, RSV 1989, 305 644.4, 6.4.4.5
CRvB 31 augustus 1989, AB 1989, 502, rn.nL HH 7.2.4.2
CRvB 13 September 1989, AB 1990, 147, rn.nL de L, RSV 1990. 237, rant

JJ.A Kooijman 6.5.5.2, 11.2
CRvB 19 September 1989, RSV 1989, 334, rn.nL J.L.M. Schell 6.4.4.4,6.4.4.5
CRvB 4 Oktober 1989, RSV 1990, 109 644.4, 6.4.4.5
CRvB 20 december 1989, RSV 1990, 315 6.4.4.2
CRvB 20 februari 1990, RSV 1990. 248 6.4.4.4, 10.3
CRvB 26 april 1990, AB 1991, 157, nuiL HH, TAR 1990, 138

1.5.1. 6.4.4.4, 6.5.2, 7.2.3.3, 7.2.4.2, 7.3.4.3, 104.2
CRvB 17 mei 1990, RSV 1990, 333 6.44.5
CRvB 19 September 1990, RSV 1992. 63 6.4.4.2
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CRvB 12 Oktober 1990, RSV 1991, 235 •= 6.4.4.2
CRvB 8 november 1990, JSV 1991,203 . >, • • 7.3.4.3
CRvB 20 december 1990, JSV 1991, 114 7.3.4.3
CRvB 30 januari 1991, RSV 1992, 17 - 6.4.4.2
CRvB 11 april 1991, AB 1991, 469, rn.nL HH 7.2.4.3
CRvB 23 mei 1991, RSV 1992, 112 6.4.4.4
CRvB 23 mei 1991, RSV 1992. 290 6.4.4.2
CRvB 12 September 1991, RSV 1992. 226 7.3.4.3
CRvB 18 december 1991, RSV 1992, 291 6.4.4.5
CRvB 10 januari 1992, RSV 1992, 292 . 6.4.4.2
CRvB 16 juli 1992, RSV 1993. 30 7.3.4.3
CRvB 16 februari 1993. RSV 1994. 22, m.nt A. Rutten 6.4.4.2, 6.4.4.4
CRvB 21 april 1993. RSV 1994, 52 6.4.4.5
CRvB 14 mei 1993, RSV 1994, 21 6.4.4.4
CRvB 22 September 1993, RSV 1994, 80 6.4.4.5
CRvB 23 december 1993. RSV 1994, 196 6.4.4.4, 10.5
CRvB 26 juli 1994, AB 1995, 229, JB 1994, 220, RSV 1995, 54 en 93,

JABW 1995, 24 6.2.4
CRvB 28 juli 1994, AB 1995, 133, m.nt RMvM. JB 1994, 221. m.nt.

ELB/ABJH 4.2.3, 5.3.3, 8.4.3, 9.5
CRvB 21 Oktober 1994. RSV 1995. 122 6.4.4.4
CRvB 25 Oktober 1994, RSV 1995, 123 6.4.4.4
CRvB 13 december 1994, RSV 1995, 227 6.4.4.6
CRvB 29 december 1994, RSV 1995, 197 6.4.4.3, 6.4.4.6
CRvB 6 januari 1995, AB 1995, 388 6.4.4.6
CRvB 9 februari 1995, RSV 1995, 228 6.4.4.2
CRvB 2 augustus 1995. NJB katem 1996, blz. 108, nr. 5 6.4.4.5
CRvB 19 Oktober 1995. JB 1996. 11 6.5.2, 7.2.4.2
CRvB 14 december 1995, TAR 1996, 32 6.5.2, 7.2.4.2
CRvB 23 januari 1997. TAR 1997, 42 6.5.2, 7.2.4.2
CRvB 24 September 1997, AB 1997, 431. m.nt. FP 4.2.3, 9.5
CRvB 23 april 1998, AB 1998, 251, m.nt. HBr 4.2.3, 9.5
CRvB 24 juni 1999, AB 1999, 406, mm. HH 7.2.4.2, 10.5
CRvB 21 September 1999, AB 1999, 464, m.nt. HBr 6.4.5.4
CRvB 11 november 1999, JB 1999, 306, rn.nL G.E van Maanen 12.6
CRvB 17 maart 2000, USZ 2000, 115 6.4.5.4
CRvB 19 juli 2000. nr. 98/4833 WW (niet gepubliceerd) 6.4.5.4
CRvB 3 augustus 2000. AB 2000, 413, m.nt. HH 7.2.4.2, 10.5
CRvB 15 augustus 2000, JB 2000, 277, m.nL C.L.G.F.H. A., USZ 2000, 257 6.4.5.4
CRvB 8 november 2000, USZ 2001, 19, m.nt. Red. 6.4.5.4
CRvB 9 januari 2001, USZ 2001, 94, m.nt. A.E.L.T. Balkema ' 6.2.4
CRvB 25 September 2001. USZ 2001. 299, nun. Red. 6.5.2, 7.2.4.2, 10.5

RvB Amsterdam 30 Oktober 1908, WRSV 1909, afl. 10, nr. 13 4.3.3, 7.2.3.3
RvB Leeuwarden 27 September 1910, WRSV 1911, afl. 6. nr. 3 4.3.3
RvB 's-Hertogenbosch 20 december 1960. AB 1961, 570 6.4.2
RvB Roermond 28 juli 1964, RSV 1965, 22 6.4.2
RvB Rotterdam 13 September 1984, Jurisprudentje WWV/WSW 1984, 165 6.5.5.1
RvB Roermond 13 September 1989, JSV 1990, I 6.5.3

Ag Haarlem 17 februari 1959 en (in hoger beroep) CRvB 26 juni 19S9,
AB I960, 469 7.2.3.3

CBB 14 april 1961, SEW 1961, 144 (blz. 164-167), rant A.M. 8.4.5
CflB 17 mei 1963. SEW 1963, 196 (blz. 531-533), rruiL JJ>. 4.2.3, 8.4J
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CBB 10 ipnl 1964, SEW 1964, 211 (blz. 559-561X mm. J.P. 8.4.4
CBB 22 «pril 1975. AB 1975. 149, mnt. J.P, SEW 1975. blz 449-452.

mnt J P. 4.2.3. 8.4.3
CBB 27 december 1977. AB 1978, 334. SEW 1978, bU 693-696. mnt JHvK 84.3, 8.4.4
CBB 2 September 1987. AB 1988. 426. nvnt. JHvK. UCB 1988. 48.

m noien KM en BO 8.4.4
CBB 19 mei 1994. AB 1994, 642, m.nt JHvdV 8.4.4
C B B 2 6 m u n 1996, JB 1996, 135. rant AB 8.4.3
CBB 19 febnivi 1997. AB 1997, 144, rn.nL JHvdV. JB 1997, 92, m.nl HJS

5.3.3, 7.2.3.3, 8.4.3, 8.4.4, 9.5
CBB 9 november 1999. AB 2000, 233. rn.nL JHvdV 8.2.2.5

Ctwf 23 mei 1996, JB 1996, 177, rn.nl red. 5.3.3, 7.2.3.3. 8.4.3, 9.S
Cbsf 9 «pril 1997, JB 1997, 105. m.nl HJS 5.3.3, 7.2.3.3. 8.3.2, 9.3.2
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Centraal in dit onderzoek Staat de vraag wanneer de overheid

onverschuldigd gedane betalingen mag terugvorderen. Verschil-

lende publiekrechtelijke regelingen bevatten bepalingen met

betrekking tot de terugvordering, in andere gevallen is dit echter

niet zo Een van de vragen die in het onderzoek wordt beantwoord.

is of deze bepalingen voldoen en of in de gevallen waarin de

publiekrechtelijke regeling geen terugvorderingsbepalingen bevat.

deze er alsnog dienen te komen Daarnaast is het de vraag of de

overheid de publiekrechtelijke weg möet bewandelen. of dat het

haar is toegestaan gebruik te maken van het privaatrecht Met het

beantwoorden van deze laatste vraag - mag de overheid bij terug-

vordering gebruik maken van de privaatrechtelijke weg. naast of in

plaats van de publiekrechtelijke weg? - wordt tevens beoogd een

bijdrage te leveren aan de discussie over het gebruik van privaat-

recht door de overheid in het algemeen
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