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PUBLIEKRECHTELIJKE AUTONOMIE 
 
Over exclusieve behartiging van het algemeen belang en de wederzijdse onvrij-
heid van burger en overheidsbestuur. 
 
 
door Michiel Heldeweg 
 
 
1. De wederkerige rechtsbetrekking: een perversie? 
 
De idee van de 'wederkerige rechtsbetrekking' biedt op het oog een aantrekkelijk 
nieuw paradigma voor het bestuursrecht. Zij capteert immers zowel het uitgangs-
punt dat het overheidsbestuur zich in relatie met burgers zorgvuldig rekenschap 
moet geven van de belangen van burgers (wederkerigheid) als de notie van 
onderworpenheid van het bestuur aan het recht (de rechtsbetrekking). 
Uitgaand van de 'eenheid van het recht' als normatief denkbeeld, heeft de 
'wederkerige rechtsbetrekking' mogelijk een verderstrekkende inhoud.1 Het denk-
beeld van de 'eenheid van het recht' heeft als uitgangspunt dat het recht weliswaar 
verscheiden is in zijn manifestaties, maar dat rechtsregels en rechtsbegrippen 
uiteindelijk zijn terug te voeren op een gemeenschappelijke normatieve en 
methodologische kern. Voor sommige rechtsbeoefenaren behelst de idee van de 
'eenheid van het recht' zelfs een uitdrukkelijke missie: zij beijveren zich om bij te 
dragen aan een rechtsontwikkeling (en een visie op het recht) waarin eenvor-
migheid en eenduidigheid van het recht voorop staan.2 Het tussen bestuur en In 
de verhouding tussen publiekrecht en privaatrecht heeft dit denkbeeld in de vorm 
van de gemengde rechtsleer3 en arresten als Amsterdam/Ikon, Staat/Kabayel en 
De negende van Oma4 duidelijk school gemaakt. 
 
Als we de idee van de wederkerige rechtsbetrekking interpreteren vanuit 'de 
eenheid van het recht' als normatief denkbeeld, dan is subjectivering van het 

  
1.Vgl. ook de inleidende bijdrage van Tak in deze bundel. 
2.Let wel, doorzichtigheid en aansprekelijkheid lijken mij essentieel voor elke theorie en wel zeker 

voor theoriën over het recht en zelfs voor het recht zelf. Zoals ik hierna aannemelijk zal trachten 
te maken, worden bepaalde onderscheidingen nu echter ten onrechte als achterhaald beschouwd. 

3.Vgl J. van der Hoeven, 'De magische lijn', in: Honderd jaar rechtsleven, 1970. 
4.Resp. HR 27 maart 1987, AB 273, HR 18 februari 1994, RvdW 58 en HR 20 mei 1994, RvdW 

113. 
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publiekrecht naar mijn stellige overtuiging het resultaat. Een publiekrecht waarin 
slechts nog ruimte bestaat voor aanspraken en rechten van burgers in een 
relatieve, subjectieve zin. Dat wil zeggen dat een individuele burger slechts door 
het aangaan van een rechtsbetrekking met de overheid een persoonlijke aanspraak 
tegenover de overheid verwerft. Wederkerigheid impliceert daarbij ook, dat de 
burger deze aanspraak slechts verwerft door aan bepaalde verplichtingen te 
voldoen en onder bepaalde strikte voorwaarden. Wellicht zelfs impliceert 
wederkerigheid dat de burger in zijn rechtsbetrekking met het overheidsbestuur 
alles moet nalaten dat het overheidsbestuur in zijn taakuitoefening kan hinderen - 
zoals in de realisatie van sociale grondrechten; op straffe van verlies van aanspra-
ken.5 Wellicht kan van de burger zelfs worden verlangd dat hij binnen een 
rechtsbetrekking - onder de noemer 'voor wat, hoort wat'- op zijn grondrechten 
inboet.6  
 
Krasse taal? Wellicht, maar ligt deze geschetste, wat mij betreft, 'perverse 
wending' niet op de loer omdat denken in termen van een 'wederkerige rechtsbe-
trekking' als nieuw bestuursrechtelijk paradigma geen aanknopingspunten biedt 
voor de principiële asymmetrie in de verhouding burger-overheid - integendeel 
juist symmetrie suggereert? 
 
Ik meen dat een typering als 'perversie' gepast is.7 De wederkerige rechtsbetrek-
king past in de mythe van de 'eenheid van het recht' waarbij de verhouding tussen 
overheidsbestuur en burger als een symmetrische, horizontale of omkeerbare 
verhouding wordt voorgesteld. Overheidsbestuur en burgers worden daarin 
gelijkelijk als autonome rechtssubjecten voorgesteld. Zulks leidt tot de opvatting 
dat enerzijds ook burgers de behartiging van het algemeen belang in rechte op 
zich mogen nemen (denk aan de collectieve belangenactie)8 èn dat anderzijds de 
overheid mag wat burgers mogen (een contract sluiten, een actie uit onrechtmati-

  
5.Aldus zouden eigenlijk relatieve impliciete zorgplichten voor de burger ontstaan! 
6.Bijvoorbeeld de toezegging zich van bepaalde meningsuitingen te onthouden. Vgl. het tumult in 

december 1994 rond de 'voorwaarden' gesteld aan het kerstbezoek van Poncke Princen.  
7.Ik ben - kortom - van mening dat het niet gaat om een goed idee dat in de handen van slechterik-

ken zou kunnen ontaarden, maar dat de idee (van de wederkerige rechtsbetrekking) werkelijk een 
wolf in schaapskleren is - waarmee ik insluit dat degenen die de wolf hebben binnengelaten 
oprecht zullen menen met een schaap van doen te hebben. 

8.Zoals moge blijken uit de jurisprudentie van 'Nieuwe Meer' (HR 17 juni 1986, AB'87, 173) en tot 
'Kuunders' (HR 18 december 1992, NJ'94, 139) en wetgeving, i.h.b. art. 3:305a BW. 
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ge daad instellen)9, terwijl in het onderling verkeer wederzijds (wederkerig) 
zorgvuldigheid jegens elkanders belangen verlangd mag worden. Dit beeld is 
enerzijds verontrustend uit een oogpunt van de ontwikkeling in (juridisch 
gesanctioneerde) sociale controle10 en anderzijds uit een oogpunt van alomtegen-
woordigheid van de overheidsstaat in de private sfeer.11  
 
Deze bijdrage is geschreven vanuit de vrees dat de idee van de wederkerige 
rechtsbetrekking als paradigma in het bestuursrecht zal leiden tot een volstrekt 
ongewenste omwenteling in het denken over de eis van wetmatig bestuur. Zowel 
bij de vraag of de overheid mag handelen als ten aanzien van de vraag naar de 
wijze waarop overheidshandelen zich dient te voltrekken, kan immers de weder-
kerigheid tussen gelijkwaardige rechtssubjecten als uitgangspunt worden geno-
men. Wat kan er tegen zijn dat de overheid optreedt of dat de overheid op een 
bepaalde wijze optreedt als daarover tussen betrokkenen 'wederkerig overeen-
stemming' bestaat? Is daarmee niet een grondslag gegeven die de rechtvaardiging 
van democratische legitimatie als gezagsbasis te boven gaat?  
De rechtvaardiging voor een in deze richting tenderende zienswijze wordt 
tegenwoordig wel gegeven in een verwijzing naar de verzorgingsstaat.12 Aange-
nomen wordt dat de interacties tussen burger en overheid zo intensief zijn en de 
burger daarbinnen zo geëmancipeerd is, dat het rechtens volstaat indien in het 
onderling verkeer de grenzen van het 'gelijk oversteken' in acht worden genomen: 
de wederkerigheid is basis voor rechtmatigheid, de wetmatigheid is eigenlijk een 
gepasseerd station.13 
 
De centrale premisse in deze bijdrage is de principiële ongelijkheid van burger en 

  
9.Van 'Limmen-Houtkoop' (HR 9 november 1973, NJ'74, 91) tot 'Staat-Kabayel' (HR 18 februari 

1994, RvdW 58). 
10.Denk aan de zaak Kuunders: het individu 'achtervolgd' door een vereniging van burgers - zou het 

niet juister zijn dat een rechtspersoon die zich een algemeen belang eigen maakt in rechte alleen 
rechtssubjecten kan aanspreken die zijn belast met de behartiging van het (dat) algemeen belang? 
- vgl. de bedenkingen in de noot van Brunner in het NJ bij het Kuunders-arrest (de collectieve 
actie als 'schaduwoverheid').   

11.Vgl Teunissen J.M.H.F. en A.Q.C. Tak, Recht ist was der Umwelt nützt?, NJB'94, p. 605 e.v. 
12.Zo lees ik o.a. Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male, Hoofdstukken van administratief recht, Utrecht 

1994, p. 476 
13.De wederkerigheid is 'bevoegdheidsverlenend', 'normvullend' (d.w.z. bepaalt wat er tussen burger 

en bestuur normstellend geregeld kan worden) en legt een basis voor wederzijdse 
zorgvuldigheid.  
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bestuur. De gevolgtrekking daaruit is dat de idee van de 'wederkerige rechtsbe-
trekking' als typering van de relatie burger-overheidsbestuur niet deugt. Essentieel 
in die relatie is namelijk de wederzijdse onvrijheid! De burger staat niet vrij 
tegenover de overheid, en de overheid niet tegenover de burger en tussen die 
vaststellingen bestaat een nauw, om niet te zeggen dwingend verband. 
Na eerst iets te hebben gezegd over de onvrijheid van de burger tegenover het 
overheidsbestuur, zal ik uitgebreider ingaan op de onvrijheid van dat bestuur.  
Daarbij zal ik - hoewel zulks op het eerste gezicht enigszins paradoxaal zal 
overkomen - aangeven dat er in het overheidshandelen wel degelijk sprake is van 
een zekere autonomie, maar dat we dan moeten spreken van een publiekrechte-
lijke autonomie, welke principieel moet worden onderscheiden van 'privaatrechte-
lijke autonomie' in het verkeer tussen burgers. Onder publiekrechtelijke autono-
mie versta ik de vrijheid van de overheid tot het geven van burgers bindende 
normen. 
In de loop van mijn betoog hoop ik duidelijk te kunnen maken dat de publiek-
rechtelijke autonomie begrensd wordt door eisen ten aanzien van zowel bevoegd-
heid als ten aanzien van inhoud en uitvoering, welke eisen principieel afwijken 
van de maatstaven welke in het privaatrecht worden gesteld ten aanzien van het 
handelen van burgers. 
 
Ik heb mij voorgenomen niet alleen de pleitbezorgers van de 'wederkerige 
rechtsbetrekking' in het bestuursrecht, maar ook mijzelf te tarten. In de opbouw 
van mijn betoog kies ik daarom voor een radicale positie, met allereerst een 
krachtig accent op het democratisch postulaat en, in het voetspoor daarvan, op de 
beperking van het overheidshandelen tot de behartiging van het algemeen belang 
in strikte zin. In conclusie is het, alle nuanceringen ten spijt, voor de 'wederkerige 
rechtsbetrekking' in het bestuursrecht wat mij betreft 'einde oefening'.14 
 
 
2. De vanzelfsprekende staat: het overheidsbestuur als 'fait accompli' 
 
De overheidsstaat is een fenomeen dat ons 'overkomt'. Wij waren niet bij de 
oprichtingsvergadering aanwezig en evenmin staat het ons vrij om wanneer wij 

  
14.Noot der noten: het is mijn bedoeling in deze bijdrage een duidelijke positie te markeren, ten dele 

wars van het positieve recht. Ik ontsla mijzelf ook van de plicht mijn uiteenzetting stap voor stap 
te schragen met onderbouwende documentatie. Alleen bij strikte noodzaak zal ik verwijzen. Met 
deze aanpak beoog ik zeker niet te suggereren dat alles wat zonder directe verwijzing gezegd 
wordt enkel aan mijn eigen brein kan worden toegeschreven. 



 publiekrechtelijke autonomie   

 

 
 
  5 

dat maar wenselijk vinden een voorbehoud te maken. Feitelijk is er voor burgers 
geen exit-optie. Wij kunnen weliswaar het land verlaten, maar wij kunnen ons 
niet op de plaats waar wij zijn aan de overheidsstaat onttrekken. Het bereik van de 
overheidsstaat omvat het hele fysieke gebied van de rechtsstaat. Op een enkele 
uitzondering na15 zijn wij in al ons handelen binnen dat gebied, alleen of tezamen 
met anderen, onderworpen aan de regels die het overheidsgezag stelt: er is met 
andere woorden sprake van een dwanggemeenschap.16 
 
De ontwikkeling van de overheidsstaat kan, door de geschiedenis heen, m.i. niet 
worden geduid als een ontwikkeling in gestage progressie. De geschiedenis is 
juist een getuigenis van de strijd om de overheidsstaat waarin episodes van blote 
strijd om de ('eigendom' van de) overheidsstaat en episodes van een zekere 
pacificatie, waarin de overheidsmacht niet zozeer wordt betwist maar het meer 
om de beteugeling van de overheidsmacht gaat, elkaar afwisselen.  
Daarbij is het steeds zo geweest dat de overheidsstaat in - meer of mindere mate - 
in de positie verkeerde de 'rechtspositie' van burgers in verregaande mate te 
bepalen: zo werden onder andere in naam van de vrijheid van burgers in de 
samenleving aan die vrijheid van overheidswege eenzijdig beperkingen opgelegd. 
Gelukkig niet zelden op goede gronden17, maar ook menigmaal op dubieuze of 
zelfs kwaadaardige gronden (bij voorbeeld als de overheid 'slechts' de positie van 
bepaalde groepen in de samenleving beoogde te 'dienen'18). 
Ten principale is er echter steeds sprake geweest van onvrijheid van burgers 
tegenover de overheidsstaat. Deze onvrijheid is echter vrijwel nooit absoluut 
geweest.19 De historie laat, in samenhang met de strijd om het bezit van de over-
heidsmacht, verschillen zien in de mate waarin zelfontplooiïng voor burgers 
mogelijk was (of zelfs van overheidswege werd gepropageerd), terwijl ook de 
mate waarin burgers invloed konden uitoefenen op overheidsbesluiten varieerde. 

  
15.Denk aan die grondrechten waarop geen (zelfs geen wettelijke gefundeerde) beperking mogelijk 

is. 
16.Daarin is de overheidsstaat niet uniek, vgl. de ouderlijke macht. Heel anders ligt het bij het 

lidmaatschap van een private rechtspersoon.  
17.Velen zullen instemmen met de gedachte dat vrijheid slechts betekenis heeft als mensen in hun 

onderling verkeer op elkaars uitingen kunnen vertrouwen. Rechtsregels vormen een belangrijk 
instrument om dat vertrouwen mogelijk te maken. De beperkingen die van die regels uitgaan 
nemen we op de koop toe. 

18 .Wat sommigen als positieve discriminatie zien noemen anderen wellicht 'voortrekkerij', 
'vriendjespolitiek'of nepotisme. 

19.Volstrekt totalitaire regimes vormen hier de trieste uitzondering.  
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In dit perspectief moeten wij ons hoeden voor de idee dat de hedendaagse 
democratische (sociale) rechtsstaat een stap markeert in een gestage maar 
onvermijdelijke ontwikkeling naar een de burgers optimaal dienende overheids-
staat. Deze idee veronderstelt een (a-historische) consensus over het doel van de 
overheidsstaat en een onlosmakelijke verbondenheid tussen de overheidsstaat en 
die consensus. Aldus kan zij opmaat zijn tot een, m.i. ongefundeerd, vertrouwen 
in het heil van de overheidsstaat en ten slotte tot onderschatting van het belang 
van waarborgen tegen (de almacht van) de overheidsstaat. 
Met name in de hedendaagse verzorgingsstaat spreekt het velen aan om de 
overheidsstaat te beschouwen als de geëigende vondst om alle maatschappelijke 
kwaad te bestrijden en gelijkheid tussen mensen en het menselijk welzijn te 
bevorderen. Het is ook stellig niet ondenkbaar dat de overheidsstaat op enig 
moment aan dergelijke aspiratie kan bijdragen. Het propageren van die doelstel-
ling is mogelijk zelfs een bijdrage aan zulk functioneren. Als echter wordt 
gezocht naar mogelijkheden om de overheidsstaat daartoe in te richten, zal steeds 
voor ogen gehouden moeten worden dat de overheidsstaat een dwanggemeen-
schap is waartegen de burger zich in een toestand van onvrijheid bevindt. Een 
onvrijheid die hoewel ten principale onvermijdelijk èn in die zin wellicht nog 
aanvaardbaar, ook het risico in zich bergt dat zij, al dan niet na hernieuwde strijd 
om de ('eigendom' van de) overheidsstaat, tot absolute onvrijheid verwordt.20 
Misschien is die kans zelfs groter als de overheid langs vele wegen dwingend ons 
'welbevinden' kan dienen. Hoe groter de manipulatieve vermogens van de 
overheidsstaat, des groter is de kans dat uit naam van verheven belangen de 
vrijheid van bepaalde (groepen van) burgers aan die belangen worden geslachtof-
ferd. Dan dreigt de totalitaire staat: de staat als boven de samenleving verheven 
belang - de samenleving in al zijn onderdelen beheersend. Als deze overheidsstaat 
ten slotte in de handen van enkelen valt, is de catastrofe een feit.  
 
 
3. Publiekrechtelijke autonomie: democratie en utilitair-opportunisme. 
 
Staatsrechtelijk doemdenken? Wellicht wat krachtig aangezet, maar de kern is 
m.i. helder: het gevaar van ontaarding van de overheidsstaat is, juist omdat we 
met een dwanggemeenschap van doen hebben, een niet te negeren feit.21 De 
  
20.De overheidsstaat is juist vanwege haar dwangkarakter voor menigeen een aantrekkelijk 'bezit'. 
21.Velen in het voormalige 'oostblok' hebben ervaren hoe krachtig die dwanggemeenschap zich kan 

doen gelden - zelfs zozeer dat de exit-optie absoluut was afgesloten.  
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principile onvrijheid van burgers tegenover de overheidsstaat is een punt van 
aanhoudende zorg omdat deze vrijheid ondragelijk wordt als de staat tegenover de 
burgers volledig vrij zou zijn. 
Uiteraard is die zorg en de inhoud die eraan gegeven wordt tijd- en plaatsge-
bonden zodat er flinke meningsverschillen over de noodzakelijke 'remedies' 
mogelijk zijn. Opvattingen over de overheidsstaat dragen steeds een ideologisch 
karakter. Het heeft daarom weinig zin te zoeken naar de onomstotelijke waarheid 
omtrent de overheidsstaat. In deze bijdrage is mitsdien een ideologische keuze 
gemaakt. 
Deze keuze behelst dat de exclusieve behartiging van het algemeen belang is 
neergelegd bij de overheidsstaat, welke daartoe krachtens democratisch gezag is 
gelegitimeerd. Overheidsinterventies in de samenleving zijn in deze visie slechts 
gezaghebbend mogelijk indien daarvoor een grondslag worden gevonden in een 
formeel verankerd democratisch proces van collectieve besluitvorming door die 
overheid. Exclusiviteit van de behartiging van het algemeen belang behelst 
enerzijds dat de overheid slechts het algemeen belang mag behartigen en ander-
zijds dat de overheid aan deze behartiging het recht ontleent eenzijdig burgers 
bindende maatregelen te nemen. De overheidsstaat mag mitsdien niet het eigen 
belang nastreven terwijl het daarnaast burgers kan binden waar particuliere 
actiegroepen ten bate van een bepaald algemeen belang zulks niet vermogen. Dit 
vermogen om burgers te binden impliceert voor de overheid echter een 'onvrij-
heid' omdat het overheidshandelen steeds ten minste z'n rechtvaardiging moet 
vinden in democratische grondslagen. Tot deze grondslagen reken ik - in elk 
geval22 - de eis dat algemene burgers bindende overheidsregels instemming 
behoeven van een volksvertegenwoordiging (expliciet-medewerkend of 
impliciet-stilzwijgend) 23 , het uitgangspunt van gelijkwaardige vrijheid van 
burgers, het bestaan van onafhankelijk rechterlijk toezicht en respect voor 
fundamentele mensenrechten.24 
 
Vooraleer ik deze grondslagen nader typeer wil ik er met nadruk op wijzen, dat 
zelfs de democratische overheidsstaat een dwanggemeenschap is. De indirecte 
instemming met het overheidshandelen (via volksvertegenwoordigers) neemt niet 
weg dat een reële exit-optie ontbreekt. Het enkele feit dat de overheid slechts 

  
22.Ik pretendeer hier geen omvattende en sluitende theorie. 
23.Impliciet-stilzwijgend omvat o.m. toepassing van een voorhangprocedure en toepassing van de 

vertrouwensregel. 
24.Vgl. o.m. M.C.B. Burkens, H.R.B.M. Kummeling en B.P. Vermeulen, Beginselen van de 

democratische rechtsstaat, Zwolle 1994. 
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krachtens democratische machtiging kan optreden neemt niet weg dat de over-
heidsdaden dwingend de rechtspositie van burgers kunnen bepalen (uit hoofde 
van de exclusieve behartiging van het algemeen belang). Zulks typeert het 
publiekrechtelijk karakter van de overheidsstaat.25 
 
Dan wat betreft de grondslagen. De eis van instemming door volksvertegenwoor-
digers met algemene burgers bindende regels vloeit voort uit de idee dat beper-
kingen door de overheid in de vrijheid van burgers slechts aanvaardbaar zijn als 
de overheid daartoe (indirect, via vertegenwoordigers) door burgers gemachtigd 
is. Democratische besluitvorming impliceert overigens, in samenhang met het feit 
dàt er met toepassing van een meerderheidsregel besloten wordt, ook dat geen 
enkel waarde-oordeel inzake collectieve waardetoedeling a-priori is verheven 
boven andere.26 Dit brengt naar mijn mening ook mee dat er in de democratische 
overheidsstaat geen ruimte is voor een (algemeen) gesloten-materieel staatsdoel.27 
Er is 'slechts' ruimte voor het open-formele uitgangspunt dat de overheidsstaat is 
belast met de behartiging van het algemeen belang.28 Dit behelst de idee dat de 
overheidsstaat een zaak is van, voor en door ons allen. In positieve zin is hieraan 
weliswaar de dwingendheid van overheidsinterventies als exclusieve behartiging 
van het algemeen belang te verbinden, maar tegelijkertijd is het essentieel hierin 
de negatieve begrenzing, anders gezegd, een beperking van de vrijheid van de 
overheid te zien. 
Die beperking ligt in het verlengde van de notie dat de overheidsstaat 'bezit' is van 
de hele samenleving en niet van een enkeling of groep daaruit. Van het feit dat de 
overheid 'publiek bezit' is dient het overheidshandelen te getuigen, doordat de 
overheid zich, indien haar voorgenomen handelen deze gelijkwaardige vrijheid 
bedreigt, rekenschap geeft van (de negatieve gevolgen van) haar handelen voor 
alle betrokkenen. In principiële zin impliceert dit het verbod voor de overheid om 
het eigen en individuele of groepsbelangen te dienen. Anders gezegd: alleen 
algemene belangen, dienstig aan de samenleving als geheel, mogen worden 

  
25.Mijn definitie van publiekrecht is mitsdien het recht inzake de exclusieve behartiging van het 

algemeen belang. 
26.Afgezien van de toepasselijkheid van de andere democratische grondslagen. De keuze voor de 

meerderheidsregel als maatstaf impliceert m.i. de afwijzing van een a-prioristisch 
waarde-oordeel (afgezien van de keuze voor dit standpunt zelve...). 

27 .Vgl. voor een m.i. andersluidende visie (o.a.) Simon, H.J., Financiële voorwaarden en 
voorschriften, een blik vanuit detheorie op de praktijk, NTB'94/6, p. 149-164, i.h.b. p. 150. 

28 .Afgezien van een ingebouwd gesloten-materiële doel van zelfbestendiging. Dat heeft de 
democratie stellig gemeen met andere ideologiën).  
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behartigd. Daarnaast impliceert het dat de overheid, nog altijd met het oog op de 
gelijkwaardige vrijheid van burgers, er voor dient te waken dat door haar 
handelen burgers ongerechtvaardigd (lees: onevenredig) worden bevoor- of 
benadeeld. Primair betekent het laatste dat de lasten van bestuursoptreden zo 
gering mogelijk moeten blijven (behoud van burgerlijke vrijheid), secundair dat 
de lasten van het overheidsoptreden evenredig over de samenleving moeten 
worden gespreid (gelijkwaardigheid).29 Bevoordeling van enkelingen of groepen 
is slechts denkbaar indien en voorzover enkelingen of groepen in de samenleving 
in een (onevenredige) achterstandspositie verkeren: zozeer dat niet langer van een 
gelijkwaardige vrijheid kan worden gesproken. Strikt genomen is dan echter het 
algemeen belang in het geding. Als de gelijkwaardige vrijheid zozeer wordt 
verstoord, dat de vraag rijst of we nog wel leven in een overheidsstaat van, voor 
en door allen, is corrigerend handelen aangewezen. Het gaat dan niet om bevoor-
delen van enkelen, maar om het behartigen van het algemeen belang. 
Kortom: voor de democratische overheidsstaat zijn bijzondere belangen van 
burgers geen zelfstandige basis voor interventie in de samenleving.30  
 
De behartiging van het algemeen belang is - aldus - een formeel of open staats-
doel. In het proces van rechtsvorming en (daarop gebaseerd) feitelijk handelen 
moet het algemeen belang steeds opnieuw worden gedetermineerd. De beharti-
ging van het algemeen belang is, ten principale beschouwd, een open doelstelling 
die wordt uitgewerkt (of ingevuld) in het politieke besluitvormingsproces. Binnen 
het raamwerk van democratische spelregels kunnen we de behartiging van het 
algemeen belang (ten principale)31 duiden in termen van een utilitair-opportunis-
tisch proces van politieke wilsvorming. Utilitair verwijst daarbij naar de wens te 
komen tot een optimale doelbereiking. Het utilitair aspiratie-niveau kan worden 
samengevat in het streven om te komen tot het besluit met het hoogste 
'netto-belangenresultaat'. Belangrijk is, dat we hierbij met een open norm van 
doen hebben. Het utilitarisme draagt in die zin een opportunistisch karakter, 
omdat alle belangen afweegbaar zijn. Geen enkel belang is a priori van grote 
gewicht dan andere belangen. Ook is - in de tijd - gemeten over een serie van 
elkaar opvolgende beslissingen, geen concreet positief, cumulatief belangenresul-

  
29.Gelijke vrijheid impliceert niet alleen een relatieve eis (gelijkheid), maar ook een absolute 

(behoud van vrijheid). 
30.Als voorlopige anomalie noteer ik de jaarlijkse 'lintjesregen'. Hoewel ook daar een algemeen 

belang is te construeren, houd ik het voorlopig op democratie met een (mede)menselijk gezicht. 
31.Ik zwijg hier nu even over de beperkingen die verbonden zijn aan concrete bevoegdheden in het 

proces van gelede normstelling. 
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taat vereist.32 
 
Deze principiële openheid van de belangenafweging impliceert 
beslissingsvrijheid voor de overheid. Vanuit het oogpunt van het in een 
democratie voor burgers essentiële recht om invloed uit te kunnen oefenen op 
politieke besluitvorming, c.q. om aan het politieke proces deel te kunnen nemen, 
is die vrijheid ook geboden. Elkaar opvolgende, wisselende (burgerlijke) 
meerderheden moeten immers in staat zijn om hun eigen politieke wensen tot 
gelding te brengen. Dit impliceert enerzijds dat meningsvorming tot juridisch 
dwingende besluiten moet kunnen leiden (met de democratische basis hiervan als 
grondslag voor juridische legitimatie). Anderzijds impliceert het dat eenmaal 
genomen besluiten ter discussie gesteld kunnen worden en dat deze besluiten 
herzien of zelfs vervangen kunnen worden. Het laatste kan gebeuren als resultaat 
van een wisseling in meerderheidsposities en is dan eenvoudig een gevolg van de 
wens van de nieuwe meerderheid om de eigen opvatting tot gelding te brengen. 
Daarmee lijkt de politieke vrijheid van 'de meerderheid' slechts begrensd door de 
instandhouding van de eigen meerderheidspositie. Een welhaast ongeremd 
utilitair-opportunistisch proces van politieke wilsvorming (èn besluitvorming) 
lijkt denkbaar. In een democratische overheidsstaat is een dergelijke absolute 
publiekrechtelijke vrijheid echter niet aan de orde. Naast de voor de rechtsstaat 
essentiële eis van rechtszekerheid, zijn de eerder genoemde democratische 
grondslagen daarvoor verantwoordelijk. Naast de - eerder aangestipte - 
waarborging van de 'gelijke vrijheid van burgers', zijn met name de instemming 
van een volksvertegenwoordiging en het rechterlijk toezicht van belang. 
 
De eis dat elke burgers bindende normstelling gericht dient te zijn op de exclusie-
ve behartiging van het algemeen belang en haar steun dient te vinden in een (al 
dan niet uitdrukkelijke) instemming van een volksvertegenwoordiging (het 
intrinsieke normstellingsvereiste), wordt bij gelede normstellingsbevoegdheid in 
de gedecentraliseerde eenheidsstaat aangevuld door een extrinsiek normstel-
lingsvereiste: de plicht tot het inachtnemen van de randvoorwaarden die door 
andere, hogere normstellers33 aan normstelling op lager niveau zijn gesteld. 
Juridisch is het kristallisatie-punt voor deze begrenzingen de publiekrechtelijke 
bevoegdheid, met inbegrip van de aan bevoegdheidsuitoefening verbonden 
formele en materiële voorschriften. 
Uitgangspunt voor deze in- en extrinsieke beperkingen is dat, hoewel de over-
  
32.Vgl. mijn interventie bij VAR-De Planque en voorts hfst 5 van mijn diss. 
33.Die zelf ook weer aan in- en extrinsieke eisen zijn gebonden. 
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heidsstaat als een dwanggemeenschap een fait accompli is, zij door democratise-
ring een publiek(rechtelijk) karakter heeft gekregen34 en geen enkele overheids-
bevoegdheid vanzelfsprekend (meer) is: bevoegdheden vormen geen bevestiging 
van overheidsgezag maar verschaffen eerst het gezag aan de overheid. Een 
publiekrechtelijke bevoegdheid behelst (slechts) een door intrinsieke en extrinsie-
ke beperkingen geconditioneerde machtiging tot juridisch bindende overheidsin-
terventie in de samenleving. De publiekrechtelijke bevoegdheden maken - aldus - 
deel uit van het objectieve publiekrecht. Ten aanzien van de extrinsieke begren-
zingen van bevoegdheden geldt als hoofdregel: hoe verder in de geleding, des te 
concreter maar ook beperkter de publiekrechtelijke bevoegdheid. Gelede norm-
stelling staat voor een proces van afnemende publiekrechtelijke autonomie.35 
 
Op de tweede plaats wordt de publiekrechtelijke autonomie begrensd door 
rechterlijke controle. In een democratische overheidsstaat wordt de vrijheid om 
als meerderheid eigen politieke voorkeuren tot gelding te brengen - als gezegd - 
vooreerst beperkt door de eis dat een wisseling van meerderheden mogelijk moet 
zijn. Zulks impliceert dat de mogelijkheid van minderheden om zich tot meerder-
heid te ontwikkelen en alsnog het overheidsgezag uit te oefenen, gerespecteerd 
moet worden. Onafhankelijk toezicht is nodig om een essentiële aantasting van de 
politieke vrijheid van minderheden te voorkomen. Materieel zal de erkenning van 
het dwang-karakter van de overheidsstaat, het krachtigst voelbaar in het feitelijk 
ontbreken van de exit-optie, grondslag moeten zijn voor een bescherming van 
elementaire mensenrechten van het individu in de samenleving tegen de over-
heidsstaat, in samenhang met waarborging van de gelijkwaardige vrijheid van 
burgers. De overheidsstaat mag niet ontaarden in een meerderheidsdictatuur - 
anders gezegd: in een overheidsstaat als 'eigendom' van de eenmalige en blijvende 
'meerderheid'. 
Hoewel elke volksvertegenwoordiging mede tot taak heeft toe te zien op naleving 
van bedoelde waarborgen is het onvoldoende om, ten aanzien van voornoemde 
waarborgen, enkel en alleen op de volksvertegenwoordiging te vertrouwen. De 
meerderheidsvorming binnen de volksvertegenwoordiging en de wijze van 
besluitvorming daarbinnen bieden onvoldoende waarborg.36 Het is in die context 

  
34.Met de onverbrekelijke band tussen democratische grondslag en exclusieve gebondenheid aan de 

behartiging van het algemeen belang; dat is de grondslag voor publiekrechtelijk gezag. 
35.Het is denkbaar dat bij een aantal stappen in de geleding 'slechts' sprake is van concretisering van 

een norm, zonder dat van beperking gesproken kan worden. Uitbreiding van de bevoegdheid is 
echter uitgesloten omdat daartoe het mandaat ontbreekt.  

36.Vgl. Van der Hoeven, J., De drie dimensies van het bestuursrecht: ontstaan en vorming van het 
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dat we moeten vaststellen dat de rechter in de democratie een belangrijke taak 
heeft tot bewaking van de (andere) grondslagen van de democratische rechtsstaat. 
Zijn onafhankelijkheid verschaft hem het oordeel èn de legitimatie om aantasting 
van politieke en individuele vrijheden een halt toe te roepen. In meer algemene 
zin kan de rechter een bescherming bieden tegen een utilitaire doorvoering van 
overheidsbeslissingen op meerderheidsgrondslag.37 Daarbij beroept de rechter 
zich op het objectieve publiekrecht, in het bijzonder op elementaire regels van de 
democratische rechtsstaat. Deze omvatten niet alleen individuele en politieke 
vrijheidsrechten (met een afweerkarakter) maar ook de aan de idee van de 
behartiging van het algemeen belang verbonden rechtsbeginselen. Daaronder 
vallen in het bijzonder het willekeurverbod, het verbod van onevenredige benade-
ling38, het (formele) zorgvuldigheids-, motiverings-, gelijkheids- en het rechtsze-
kerheidsbeginsel. Daarnaast vormen de in- en extrinsieke normstellingsvereisten, 
waarover ik zoëven sprak, een toetsingskader. 
 
Essentieel is dat de rechter niet beslist uit hoofde van bevoegdheden die in de 
democratische rechtsstaat zijn voorbehouden aan volksvertegenwoordiging of 
bestuur. Daarmee zou allereerst het democratisch momentum in het zich 
utilitair-opportunistisch voltrekkend politiek proces worden gefrustreerd. 
Daarnaast zou het gezag van de rechterlijke toetsing in het geding geraken. Als 
het objectieve publiekrecht ruimte laat voor publiekrechtelijke autonomie, zal de 
rechter dit moeten respecteren. 
Het rechterlijk toezicht en de andere grondslagen van de democratische over-
heidsstaat nemen niet weg dat ten principale sprake is van onvrijheid van de 
overheid jegens de burger. Tegelijkertijd bieden juist zij de waarborg dat geen 
sprake is van een absolute onvrijheid. De sleutel daartoe is de onvrijheid van de 
overheidsstaat jegens de burger. Binnen deze wederzijdse onvrijheid voltrekt zich 
het (utilitair-opportunistisch) proces van politieke wilsvorming. In het vervolg zal 
worden bezien welke mate van publiekrechtelijke autonomie het overheidsbestuur 
heeft bij het afwegen van belangen bij het nemen van burgers bindende beslissin-
gen. Het eerder reeds geschetste proces van gelede normstelling is daarbij het 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nederlands algemeen bestuursrecht, Alphen aan den Rijn 1989 (Geschriften van de VAR nr. 
100), p. 17-19, alsook diens rede 'Toetsen aan de Grondwet. Hoe en door wie?', NJB'91/19, p. 
784-786. 

37.Vgl. Dworkin, R., Taking rights seriously, London 1978, p. 22, p. 31-33 en p. 82. 
38.Ik maak in deze bijdrage een nadrukkelijk onderscheid tussen beide (wars van jurisprudentiële 

exegese): willekeur raakt de afweging van algemene belangen, evenredigheid de rekenschap die 
de overheid zich van individuele belangen heeft te geven. Ik kom daar nog op terug. 
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uitgangspunt. 
 
 
4. Het objectieve publiekrecht: ongeschreven rechtsbeginselen en gelede norm-
stelling 
 
De kern van het objectieve publiekrecht wordt gevormd door ongeschreven 
rechtsbeginselen. Daarbij denk ik primair aan politieke en individuele grondrech-
ten en voorts aan publiekrechtelijke grondregels voor het overheidsbestuur. De 
rechten hebben primair een 'afweerkarakter': zij bevestigen de aanspraken die in 
een democratische overheidsstaat in de samenleving van individuele burgers 
(doctrinair) aanwezig worden verondersteld, en nu vervolgens door de overheids-
staat moeten worden gerespecteerd. De grondregels schrijven - afgezien van het 
respect voor de grondrechten - voor, aan welke abstracte vereisten de behartiging 
van het algemeen belang is gebonden (legaliteitsbeginsel, willekeurverbod e.d.). 
Al deze rechten en regels zijn - in de kern - ongeschreven. Men kan proberen ze 
uit te schrijven maar meer dan een poging de kenbaarheid van de regels voor 
burgers en overheid te vergroten is daarmee niet in het geding. Juist voor de 
democratische overheidsstaat geldt immers dat een utilitair-opportunistische 
politieke wilsvorming kan leiden tot keuzes over zaken en in richtingen waardoor 
belangen en verhoudingen tussen belangen in het geding zijn die niet eerder in die 
mate of hoedanigheid in het geding waren. De rechter heeft tot taak om in de 
actualiteit van alledag de (in de democratie) relevante grondrechten en grondre-
gels te ontwaren en aan het overheidsbestuur voor te houden.39 Codificatie van 
grondrechten en grondregels is geen creatie ervan, noch kan zij tot inperking 
ervan leiden; slechts de kenbaarheid ervan kan ermee worden bevorderd. Ik kan 
mij overigens voorstellen dat de codificatie van - bij voorbeeld - bepaalde 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb), voorzover deze niet samen-
vallen met hier bedoelde (mede aan het democratisch postulaat verbonden) 
rechtsbeginselen, wel degelijk tot beperking van die abbb kan leiden.40 
Rond deze ongeschreven kern van het objectieve publiekrecht bevinden zich de 
geschreven normen: de normen als uitkomst van democratisch gelegitimeerde 
politieke autonomie in het proces van gelede normstelling. 
Publiekrechtelijke bevoegdheden vormen - als gesteld - de kristallisatie-punten in 
  
39.Zo is de ontwikkeling tot een grondrecht op licht en op genetische bescherming slechts denkbaar 

als uit de actualiteit van de democratische overheidsstaat voortspruitende grondrechten - die 
overigens niet per se het eerst door de rechter worden onderkend. 

40.T.a.v. deze abbb van het 'tweede garnituur' huldig ik het legislatieve primaat. ov 
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het proces van gelede normstelling. Zij vormen (eerst) de positieve, legitieme 
basis voor overheidsinterventie in de samenleving: de democratisch gefundeerde 
bevoegdheid is de gezagsbasis voor de overheid(sstaat) - het intrinsieke normstel-
lingsvereiste. Het profiel van de bevoegdheid in termen van (intrinsiek en) 
extrinsiek aan de bevoegdheid verbonden restricties, is bepalend voor de publiek-
rechtelijke autonomie van de bevoegde instantie in kwestie. 41  Kortom: het 
objectieve publiekrecht is bepalend voor de mate en gerichtheid van publiekrech-
telijke autonomie. 
Tegen deze achtergrond rijst de vraag of in het proces van gelede normstelling, 
met het vaststellen van meer en meer gedetailleerde bevoegdheden het democra-
tisch momentum verdampt en slechts een 'technisch-administratieve invuloefe-
ning' rest, waarbij politieke wilsvorming geen rol meer speelt. Om op die vraag 
een antwoord te geven èn om te weten welke rol in het proces van gelede 
normstelling is weggelegd voor rechterlijke toetsing van normstelling aan 
ongeschreven publiekrecht, moeten we de relatie tussen belangenafweging en 
normstelling preciezer doorgronden.42 
 
5. Normstelling: de abstracte weging van algemene belangen 
 
Eerder stelde ik dat in een democratische overheidsstaat de exclusieve behartiging 
van het algemeen belang als open norm vooropstaat. Zulks impliceert geen 
absolute publiekrechtelijke autonomie, omdat de overheid moet opereren binnen 
het bovengenoemde raamwerk van grondregels van de democratische rechtsstaat 
en extrinsieke juridische begrenzingen. Dit juridisch raamwerk legt de voorwaar-
den vast voor de toepassing van een bevoegdheid en beperkt de door bevoegd-
heidsuitoefening te veroorzaken (rechts)gevolgen. 43  De wijze waarop deze 
voorwaarden in het concrete geval zijn omschreven is primair bepalend voor de 
publiekrechtelijke autonomie bij bevoegdheidsuitoefening. 
Essentieel is het steeds te blijven bedenken dat de restricties verbonden aan de 
gezagsuitoefening door de overheid verband houden met het dwangkarakter van 
de overheidsstaat. In het licht van de eerdere opmerkingen over de bescherming 
van individuen tegen beperking van hun vrijheid door overheidsinterventie is de 

  
41.Intrinsiek staat tussen haakjes: de aanwezigheid van een bevoegdheid impliceert een democra-

tisch fundament, maar het kan zijn dat bij het nemen van een beslissing opnieuw instemming van 
een volksvertegenwoordiging noodzakelijk is. 

42.Een soortgelijke opgave stelt ook Schlössels zich, elders in deze bundel. 
43.Onder voorwaarden kunnen we ook procedures begrijpen en naleving van abbb. Ik bedoel hier de 

inherente voorwaarden van een specifieke bevoegdheid. 
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bevoegdheid een 'noodzakelijkheidsvereiste': zonder bevoegdheid is een vrij-
heidsbeperkende gezagsuitoefening door de overheid ondenkbaar. Publiekrechte-
lijke autonomie is, gegeven een concrete bevoegdheid, steeds begrensd en gericht. 
Reeds uit de intrinsieke normstellingsvereiste (democratische legitimatie 
strekkend tot exclusieve behartiging van het algemene belang) volgt dat bevoegd-
heden van het overheidsbestuur waarvan de toepassing mede tot inperking van 
vrijheden van burgers kan leiden, slechts mogen strekken tot behartiging van het 
doel waartoe de bevoegdheid gegeven is.44 
 
Eerder (onder 3) betrok ik de stelling dat door de overheid alleen algemene 
belangen, dienstig aan de samenleving als geheel, mogen worden behartigd. Ik 
voegde daaraan toe dat de bijzondere belangen van burgers geen zelfstandige 
basis voor overheidsinterventies kunnen vormen. Met deze toevoeging wilde ik 
het onderscheid markeren tussen de behartiging van belangen en het zich 
rekenschap geven van belangen. Dit onderscheid heeft in het onderhavige bestek 
twee belangrijke consequenties. Allereerst dat vrijheidsbeperking van de burger 
door toedoen van overheidsoptreden behoeft de exclusieve behartiging van het 
algemeen belang (op democratische grondslag) als rechtvaardigingsgrond. In de 
tweede plaats dat het primaat in het proces van rechtsvorming door de overheid 
ligt bij de abstracte afweging van algemene belangen. Op de tweede consequentie 
wil ik hier nader in gaan. 
 
In het proces van rechtsvorming in de vorm van normstelling door de overheids-
staat, voltrekt het nemen van besluiten van algemene strekking (en zaaksbe-
schikkingen) zich - binnen de grenzen van de normstellende bevoegdheid - in de 
vorm van een afweging van algemene belangen. We kunnen hierbij spreken van 
een abstracte belangenafweging.45 Op voet van deze abstracte afweging van 
algemene belangen wordt een algemene norm geformuleerd, die het doel van de 
bevoegdheid uitdraagt en in het eigen toepassingsbereik de rechtspositie van een 
onbepaalde groep46 individuele burgers ten overstaan van de overheid determi-
neert.  
Bij deze norm is de beweegreden, het doel van de norm, louter en alleen gelegen 

  
44.Het woordje 'mede', eerder in deze zin, geeft aan dat de gestelde regel m.i. ook geldt bij 

begunstigend handelen. Ook aan een subsidie-toekenning kunnen immers - in theorie - 
voorwaarden worden verbonden die belastend zijn en los (of haaks) staan van (op) het doel van 
de desbetreffende bevoegdheid. Hierover later meer. 

45.Zie ook de bijdrage van Schlössels, elders in deze bundel. 
46.Waarvan de leden niet voor eens en altijd met name aanwijsbaar zijn. 
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in het resultaat van deze abstracte afweging van algemene belangen. Het is essen-
tieel dat aldus vastgestelde algemene normen, al dan niet als grondslag voor 
nadere normstelling, enkel en alleen op een wel als anoniem te betitelen afweging 
berusten, omdat zulks waarborgt dat de overheid exclusief toelegt op de beharti-
ging van het algemeen belang en aldus de gelijkwaardige vrijheid van burgers in 
de samenleving wordt gerespecteerd. 
Tegelijkertijd moet het risico worden erkend dat niet is uitgesloten dat de aldus 
uitsluitend abstract gemotiveerde algemene normen van de overheid nadelige 
effecten voor bijzondere belangen van (bepaalde, in casu met name te noemen) 
burgers optreden. De overheid zal zich in het verlengde van de abstracte, 
algemene belangenbehartiging rekenschap moeten geven van zowel de eis dat het 
doel van de norm wordt bereikt met zo min mogelijk last voor elke burger, als de 
eis dat deze last niet-onevenredig wordt verdeeld. Aldus zullen ook de concrete 
consequenties in het oog moeten worden gehouden. 
Voor de abstracte belangenafweging (van algemene belangen) geldt voorts de eis 
dat het bestuur blijft binnen de uiterste grenzen die het willekeurverbod aanlegt - 
maar daarover later meer. 
 
Voorzover het gaat om persoonsgericht beschikken door het bestuur rest slechts 
nog ruimte voor een concrete belangenafweging op basis van de algemene 
norm(en). Anders gezegd: op het niveau van het persoonsgerichte beschikken is 
de abstracte belangenafweging voltooid. Er is een specifiek algemeen belang 
(hierna publiekrechtelijk belang)47, gekristalliseerd in de bevoegdheid(snorm) 
voor persoonsgericht overheidsoptreden terzake. De behartiging daarvan is op 
enig moment in de gelede normstelling in abstracte zin beëindigd. Als daarop in 
de normstellingsketen nog de bevoegdheid tot persoonsgericht beschikken is 
gegeven, rest daarmee voor het bestuur nog de mogelijkheid tot een nadere 
determinatie van rechtsposities door zich rekenschap te geven van betrokken 
individuele belangen. Deze kan echter geen verdergaande vrijheidsbeperking dan 
de in abstracto gestelde norm aangeeft, rechtvaardigen. Het credo van de 
exclusieve behartiging van het algemeen belang houdt - met andere woorden - in 
dat alleen algemene (publiekrechtelijke) belangen, c.q. het algemeen belang een 
beperkend overheidsingrijpen in burgerlijke vrijheden kunnen rechtvaardigen. 
Van individuele belangen dient het bestuur zich rekenschap te geven, maar dat 
  
47.Vgl. voor deze term ook de bijdrage van Teunissen, elders in deze bundel. De aanduiding 

publiekrechtelijk verwijst naar de (inbedding in) exclusieve behartiging van het algemeen belang 
door de overheid: het vermogen om uit hoofde van deze exclusiviteit burgers bindende 
beslissingen te nemen straalt af op de behartiging van publiekrechtelijke belangen. 
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impliceert slechts dat, gegeven de door een abstracte afweging van algemene 
belangen gerechtvaardigde inbreuk, getracht moet worden de daarop gebaseerde 
norm zonder onevenredige nadelen voor burgers te realiseren - en punt waarop ik 
hierna (onder 6.) nog terug zal komen. 
 
Betekent dit nu dat de abstracte belangenafweging zich buiten elke juridische 
controle om voltrekt? Geenszins! Naast grondrechtelijke beperkingen moeten met 
name de in- en extrinsieke juridische beperkingen in acht worden genomen. Uit 
hoofde daarvan moet ook bij het stellen van algemene normen (onder meer) het 
doel van de bevoegdheid in het oog worden gehouden. Bij opvolgende normering 
in het proces van gelede normstelling zal sprake zijn van een voortschrijdende 
toespitsing van dit doel, c.q. van de definitie van het te behartigen publiekrechte-
lijke belang. Ook eisen van zorgvuldigheid, motivering, gelijkheid, rechtszeker-
heid48 en vertrouwen moeten in acht worden genomen. De belangenafweging in 
abstracto is echter, binnen die begrenzing, een zaak van publiekrechtelijke 
autonomie, met democratisch gefundeerde politieke wilsvorming als basis. De 
beleidskeuze als resultante van de belangenafweging, welke in een algemene 
norm wordt neergelegd, is niettemin - zo stelde ik al - wel onderworpen aan de 
willekeurtoets. De publiekrechtelijke autonomie wordt immers uiteindelijk toch 
begrensd door de eis dat sprake is van een belangenafweging. Normstelling die 
niet meer als resultaat van belangenafweging is te begrijpen, stuit - ten lange leste 
- af op het willekeurverbod (in de meest Doetinchemiaanse zin). Het gewicht van 
individuele belangen is slechts relevant voor de realisatie van de norm, met het 
oog op concrete gevolgen voor de belangenpositie van individuele burgers - hetzij 
in compensatie, hetzij (in geval van een resterende bevoegdheid tot nader 
persoonsgericht beschikken) in de nadere determinatie van subjectieve rechten. 
De norm zelf wordt hierdoor niet geraakt, maar individuele benadeling zal, 
gegeven dat uitgangspunt, zoveel mogelijk voorkomen moeten worden en 
eventueel moeten worden gecompenseerd. 
Wanneer, door en terzake van wie en in welke mate zulks dient te gebeuren kan 
het best aan de hand van overheidsingrijpen bij vergunningvereiste worden 
aangegeven.49 
 

  
48.De rechtszekerheidseis tempert de mogelijkheid om als nieuwe, regerende meerderheid de 

besluiten van een voormalige, regerende meerderheid te wijzigen of vervangen - zulks in het 
bijzonder met het oog op de rechten van individuele burgers. Ik ga niet zover om de 
rechtszekerheid ondergeschikt te maken aan de eis onevenredig nadeel te voorkomen. 

49.Ik zal op een later punt nog wel iets zeggen over andere 'publiekrechtelijke normenstelsels'. 
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6. De vergunningverlening: normconcretisering 
 
Uitgangspunt van een vergunningstelsel is een algemene verbodsnorm. Een 
bepaalde gedraging of activiteit is verboden, tenzij daarvoor een vergunning is 
verleend. Een aanvraag van een dergelijke vergunning kan worden geweigerd 
indien het publiekrechtelijke belang, met het oog waarop het vergunningvereiste 
in het leven is geroepen, zich daartegen verzet. Met het oog op dit belang is het - 
doorgaans - ook mogelijk om een vergunning onder beperkingen of voorwaarden 
te verlenen of daaraan voorschriften te verbinden; het bestuur dient immers het 
maximale te doen om, gegeven het na te streven publiekrechtelijke belang, 
burgers hun vrijheid te laten. De mate van bescherming van het publiekrechtelijke 
belang wordt, anders dan bij een ontheffingsstelsel, niet uitgedrukt door de 
algemene verbodsregel. Het algemene verbod is slechts een formele norm, welke 
het mogelijk maakt om in het concrete geval tot materiële normstelling te komen. 
Bestaat de materiële norm dan pas op het moment dat op een aanvraag wordt 
beslist? Nee, zeker niet! De materiële norm is in zeer algemene zin reeds vervat in 
de omschrijving van het publiekrechtelijke belang in het weigeringscriterium en 
in het criterium voor beperkingen, voorwaarden en voorschriften bij vergunning-
verlening. Ook is het denkbaar dat reeds bepaalde aspecten van het publiek-
rechtelijke belang in een concrete materiële norm zijn vervat, zoals in het milieu-
recht in de vorm van algemeen-concrete emissie-normen in AMvB's. Afgezien 
van deze algemene-deel-concretiseringen heeft de algemene materiële norm 
doorgaans een vaag karakter en dat heeft te maken met het feit dat de regelgever 
bij zijn afweging in abstracto niet voor alle concrete gevallen kon voorzien hoe de 
algemene materiële norm geconcretiseerd kon worden. Dat zou immers een 
beoordeling van individuele belangen in het licht van specifieke feitelijke omstan-
digheden meebrengen. In bepaalde gevallen lukt het, langs de weg van gelede 
normstelling wel om in algemeen regelgevende vorm een zodanige concretisering 
te bereiken dat, bij beslissingen op een vergunningaanvraag individuele belangen 
geen rol meer behoeven te spelen. Dat is bij voorbeeld het geval bij de relatie 
bestemmingsplan-bouwvergunning. Saillant is hier dat de vergunningverlening 
een gebonden karakter heeft.50 Het meewegen van bijzondere belangen (van 
individuele burgers) is dan verdisconteerd in het bestemmingsplan: in het 
bijzonder èn ten lange leste de planschade-regeling. Het bestemmingsplan kan 
dan ook gezien worden als besluitvorming op voet van een abstracte afweging 
van algemene belangen. Deze weging is doorslaggevend voor de uitkomst; de 
behartiging van algemene (publiekrechtelijke) belangen staat centraal. Bijzondere 
  
50.Ik ben me ervan bewust dat ook hier geen sprake is van een absolute gebondenheid. 
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belangen zijn daarvoor niet relevant; zij kunnen echter wel worden verrekend - 
voorzover sprake is van onevenredig nadeel. Belangrijk is daarbij dat de overheid 
zich tot compensatie gehouden acht omdat het de overheid is, die eigener 
beweging in de rechtmatige belangenpositie van burgers ingrijpt: de benadeling 
staat in direct en uitsluitend causaal verband tot de overheidshandeling (te weten 
de vaststelling van een bestemmingsplan, in het bijzonder door het opleggen van 
ge- en verboden), terwijl de burger in zijn rechtmatige 'vrijheidsstreven' wordt 
geraakt.51 
 
In een vergunningsstelsel waarin sprake is van een discretionaire beslissingsbe-
voegdheid, staat deze in functie van twee activiteiten. 
Allereerst moet in het concrete geval worden beoordeeld hoe de materiële norm 
luidt. Bij een milieuvergunningstelsel moet worden beoordeeld welke 
milieu-effecten worden teweeggebracht (precisering van het milieu-aspect) en 
welke impact deze effecten op de bestaande milieukwaliteit hebben om de 
uitkomsten van die beoordeling ten slotte aan te leggen tegen de waarden die 
krachtens de algemene norm voor dit milieu-aspect moeten gelden. Vaagheid van 
een publiekrechtelijke belang, zoals het milieubelang, heeft te maken met het feit 
dat dit belang vele verschijningsvormen heeft, zich wellicht ook richt naar de 
omstandigheden van het geval, terwijl ook vaak aannames en schattingen nodig 
zijn om norm en impact op het milieu te bepalen. 
Als een concrete materiële norm is bepaald, rijst derhalve de vraag hoe deze in het 
concrete geval moet worden doorgevoerd. Alsdan gaat het effect van de norm op 
de bijzondere belangen een rol spelen. Eén ding staat echter voorop: hoe we de 
bijzondere belangen ook wegen, de geconcretiseerde materiële norm staat vast. 
Strikt genomen is deze norm een, vooraf slechts vagelijk gekende maar niettemin 
objectief gegeven beperking van de bevoegdheid. Het is de toepassingsconditie 
van de bevoegdheid. Krachtens het (op de democratie-gedachte gebaseerde) 
legaliteitsbeginsel is het bestuur daaraan gehouden. Sjoemelen betekent 
ontegenzeggelijk dat het bestuur wetgever in eigen zaak wordt. Het mag zijn dat 
het bestuur enige beoordelingsruimte heeft bij de uitleg van het publiekrechtelijke 

  
51.Zowel de eis van causaliteit als die van rechtmatig handelen van e burger (noch daargelaten van 

de overheid) is m.i. essentieel. Als niet het overheidshandelen zelf de directe oorzaak is van het 
onevenredig nadeel maar - bij voorbeeld - het door de overheid 'vergunde' handelen van een 
andere particulier, zal daar de schadevergoeding gezocht moeten worden. Daartegenover 
ontbreekt voor een burger de aanspraak op overheidscompensatie terzake van door een 
overheidsnorm veroorzaakt nadeel, indien dat nadeel wordt geleden in onrechtmatig verkregen 
of genoten persoonlijk belang. 
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belang, c.q. bij de concretisering van de algemene materiële norm, het moet wel 
blijven binnen de determinatie van dat belang zoals dat de regelgever (op basis 
van een abstracte belangenafweging) voor ogen heeft gestaan.52 Weging van 
bijzondere belangen is ingebed in de aan het bestuur gelaten beleidsvrijheid. De 
essentiële vraag is hier hoe de materiële norm zonder dat aan betrokkenen 
onnodige, c.q. onevenredige lasten worden opgelegd, kan worden gerealiseerd. 
Uiteraard worden aan dit proces van concretisering randvoorwaarden gesteld in 
termen van in acht te nemen zorgvuldigheid in de voorbereiding van het besluit, 
motivering van het besluit, te honoreren verwachtingen welke werden opgewekt, 
rechtszekerheid en gelijke gevallen. Deze randvoorwaarden vormen een inbed-
ding voor de weging van bijzondere belangen bij de concretisering van de norm. 
 
In dit verband moet worden opgemerkt dat bepaalde bijzondere belangen samen-
vallen met de het publiekrechtelijk belang dat beschermd moet worden. Deze 
bijzondere belangen behoeven echter geen rol meer te spelen indien en voorzover 
de bescherming daarvan reeds is 'afgedekt' door de materiële norm die bij vergun-
ningaanvraag uitgangspunt vormt. Nogmaals: deze materiële norm staat vast, de 
vraag is enkel nog of de activiteit nu - zonder het stellen van nadere eisen, zoals 
beperkingen, voorwaarden of voorschriften - binnen de norm kan worden 
toegelaten of dat zulks, mede met het oog op hetgeen de aanvrager voor ogen 
staat, niet mogelijk is zodat de vergunning moet worden geweigerd. Hier speelt 
mee dat de aanvraag niet mag worden 'gedenatureerd'. Weigering impliceert 
overigens niet dat een afzonderlijke materiële norm wordt gesteld: weigeren is 
voortvloeisel uit een 'mismatch' tussen de objectieve materiële norm (die in het 
kader van de besluitvorming is geconcretiseerd) en de wensen van de aanvrager 
(die niet binnen de norm te realiseren zijn). Dit spoort ook met het feit dat de 
afwijzing van een aanvraag eigenlijk zelf geen rechtshandeling is, maar daarmee 
gelijkgesteld wordt.53  
In verband met de positie van bijzondere, met het te beschermen algemene belang 
samevallende belangen, moet overigens worden opgemerkt dat we hier alleen met 
'normale gevallen' van doen hebben. Het bestuur hoeft zich geen rekenschap te 
geven van gevallen waarin sprake is van een 'bijzondere gevoeligheid' in het 
bijzondere belang van burgers.54 Zulks komt ook overeen met het karakter van de 

  
52.Waarbij de toelichting op de regelgeving geen heilig uitgangspunt is. 
53.Vgl. art. 1:3, tweede lid (in fine) en art. 6:2, onder a Awb. 
54.Vgl. AGvB 7 september 1993, AB-Kort 1026, inzake 'gevaar, schade en hinder' (art. 13 

Hinderwet) en de bijzondere gevoeligheid van een nabijgelegen apotheek. Het bestuur moet 
uitgaan van een algemeen aanvaardbaar niveau. 
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abstracte norm. De algemeenheid daarvan impliceert een normaaltypische 
omschrijving van het feitensubstraat waarop de norm toepasselijk is, daarbuiten 
wordt geen publiekrechtelijke bescherming geboden. Voor de problematiek van 
de vrijwarende werking van de vergunning tegen acties uit onrechtmatige daad55 
een bekend element. 
 
Voorzover de bijzondere belangen boven of buiten de materiële norm vallen rijst 
de vraag of het bestuur zich daarvan, net als terzake van in absolute zin buiten het 
publiekrechtelijke belang gelegen bijzondere belangen56, rekenschap heeft te ge-
ven. Nogmaals moet voorop worden gesteld dat de materiële norm slechts een 
(publiekrechtelijk) algemeen belang beoogt te beschermen. Een waarborging van 
bijzondere belangen is en mag niet het oogmerk zijn.  
Vanuit dat gezichtspunt kan de stelling worden ingenomen, dat het belang van de 
aanvrager van gelijk gewicht is als de belangen van derde-belanghebbenden.57 
Het zijn allemaal bijzondere belangen die niet door de materiële norm worden 
beschermd maar waarvan de overheid zich misschien toch wel rekenschap heeft 
te geven. Er is echter wel één punt van verschil. De uitspraak op de aanvraag 
houdt voor een ieder een concretisering van de materiële norm in. Strikt genomen 
verandert voor niemand de rechtspositie - die lag al vast in de algemene (formele 
en materiële) norm. Dat geldt ook voor de aanvrager, althans als de aanvraag 
wordt afgewezen. Bij toewijzing echter vindt er een nadere determinatie van diens 
rechtspositie plaats en wel op voet van de verplichting dat geen onnodige 
beperkingen worden opgelegd. In het licht van de algemene materiële norm zijn 
immers doorgaans meerdere realisatiemogelijkheden voorhanden. Daartussen 
moet worden gekozen en dat is voor aanvrager een essentiële nadere determinatie 
van zijn rechtspositie. De rechtspositie van derde-belanghebbenden wordt niet 
nader bepaald. Voor hen geldt alleen de algemene norm, welke al gegeven is op 
basis van de abstracte belangenafweging - hun rechtspositie is, al materialiseerd 
deze zich duidelijk, in rechtsvormende zin niet in het geding!58 
 

  
55.Zie de bijdrage van Seerden, elders in deze bundel. 
56.Stel: het publiekrechtelijke belang is de bescherming van het leefmilieu en het bijzondere belang 

is een werkgelegenheidsbelang van een bepaalde persoon. 
57.Anders Schlössels in zijn bijdrage elders in deze bundel. 
58 .Dit is anders indien slechts sprake is van 'end of pipe-regelgeving'. Alsdan is 

vergunningverlening enkel gericht op het concretiseren van de abstracte norm en het met het oog 
daarop expliciteren van doelvoorschriften. Strikt genomen houdt zulks geen nadere determinatie 
in, zodat de rechtspositie van de aanvrager dan niet meer afwijkt van die van derden. 
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Consequentie van deze benadering is ook dat het egalité-beginsel59 niet van 
betekenis is bij vergunningverlening. In algemene zin zijn rechtsposities bepaald, 
en daarin wordt door de concretisering geen verandering gebracht. Bovendien 
beoogt de algemene materiële norm geen herschikking in de onderlinge verhou-
ding tussen burgers, gemeten naar hun individuele belangenposities. Alleen met 
het oog op de aanvrager vindt een (nadere) determinatie van  diens rechtspositie 
plaats. Dat is een op zich zelf staand feit, dat alleen van betekenis is in termen van 
het beginsel van de 'minste last'. Voor het egalité-beginsel is enkel ruimte bij 
abstracte belangenafweging ('bassen' en 'zaaksbeschikkingen'), waarbij geen 
onderscheid tussen directe- en derde-belanghebbenden kan worden gemaakt, 
maar enkel tussen burgers in de mate waarin zij voor de publieke zaak (het 
algemeen belang) worden belast. 
 
Het is de vraag of deze benadering ook meebrengt dat vergunningen de vergun-
ninghouder niet kunnen vrijwaren tegen een actie uit onrechtmatige daad door 
derden: de materiële norm van het vergunningstelsel waarborgt immers slechts 
het algemeen belang, c.q. een publiekrechtelijk belang. Zo beschouwd is deze 
norm voor het civiele geding slechts een hulpmiddel inzoverre de burgerlijke 
rechter zich de vraag kan stellen of in de civielrechtelijke verhouding aan eiser 
een verdergaande bescherming toekomt dan de publiekrechtelijke materiële norm 
beoogt te bieden: een hulpmiddeltje derhalve, niets meer! 
Een tegenwerping zou kunnen zijn dat de algemene norm (als uitkomst van een 
afweging van algemene belangen) toch tot strekking kan hebben juist voor het 
maatschappelijk verkeer tussen burgers een dwingende regeling te bieden. De 
norm zou dan ook een waarborg zijn voor de vergunninghouder, d.w.z. voor 
bepaalde bijzondere belangen. Vanuit de idee dat de handeling zijn ratio slechts 
kan vinden in de (exclusieve) behartiging van algemene belangen, zou dan 
moeten worden aangenomen dat de algemene norm tegelijkertijd twee belangen 
wil beschermen, bij voorbeeld het milieubelang aan de ene kant en het econo-
misch belang aan de andere kant - waarbij het bijzondere belang van de aanvrager 
valt binnen het laatsgenoemde belang. Dan blijft echter de vraag bestaan of 
daarmee een afweging is gemaakt die (tevens) exclusief bindend kan zijn voor 
privaatrechtelijke verhoudingen. Aldus zou echter ook in het privaatrecht het 
primaat van het algemeen belang, zoals exclusief (en dus dwingend) door de 
overheid gedefinieerd gaan gelden. Voor de toelaatbaarheid ten principale van het 
vergunde handelen zou dat wellicht nog denkbaar zijn, maar daarmee zou van de 
  
59.Het verbod van onevenredige verdeling van publieke lasten over burgers in de samenleving 

(gelijkheid voor de publieke last). 
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bescherming van de gelijke autonomie van en door het privaatrecht niets gezegd 
zijn - mede omdat gebruikmaking van de vergunning niet verplicht is. De 
mogelijkheid van een schadevergoedingsplicht zou in elk geval nog naar privaat-
rechtelijke regels beoordeeld moeten worden.60 
 
Voor de rechtsbescherming impliceert een en ander dat voor een beroepsrecht van 
derden, zo daarvoor al een plaats is, slechts een ratio kan worden gevonden in de 
zin van objectieve rechtsbescherming: de derden zijn (om met Verheij te 
spreken61) onbezoldigde rijksverklikkers - zij hebben geen eigen rechtspositie te 
beschermen omdat deze niet door de vergunningverlening wordt beïnvloed: 
(nogmaals) daarin brengt de concretisering geen wijziging. Strikt genomen zou 
een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de procedure aangespannen door 
derden - een objectieve procedure - en een procedure aanspannen door de 
aanvrager - een subjectieve procedure. Anderszins zou het ook denkbaar zijn dat 
er terzake van persoonlijke beschikkingen alleen een beroepsrecht voor de 
direct-belanghebbende zou bestaan.62 Voor het overige zou rechterlijke controle 
van de concretisering van de algemene materiële norm achterwege kunnen blijven 
- de algemene norm blijft door de concretisering erga omnes onveranderd. 
Daarnaast is het goed voorstelbaar dat bij het resultaat van abstracte 
belangenafweging ('bassen' en 'zaaksbeschikkingen') alle belanghebbenden 
rechtsbeschermingsmogelijkheden hebben. Daarbij kan, naast het feit dat 
lastoplegging en lastenverdeling bij abstracte belangenafweging eenieder kan 
treffen, in aanmerking worden genomen dat de abstracte belangenafweging door 
bestuursorganen soms met een democratisch deficit gepaard gaat; doordat de 
volksvertegenwoordiging niet meebeslist. Juist daar kan een rechterlijke toetsing 
een nuttige aanvulling bieden.63 

  
60.Tenzij men de vergunning beschouwd als een van overheidswege toegevoegde dwingende eis 

van het normale handelsverkeer (met een plicht om de vergunning ook te gebruiken?). Vgl. 
overigens (en anders) de bijdrage van Seerden, elders in deze bundel. 

61.Verheij, N., Een klantvriendelijke rechter, in: A.Q.C. Tak e.a (reds.), Nieuw bestuursprocesrecht, 
Deventer 1992, p. 131-149, i.h.b. p. 136. 

62.Notabene, ik ga uit van de situatie dat er ten aanzien van de aanvrager sprake is van een nadere 
determinatie van diens rechtspositie. Als gezegd is zulks bij een 'end-of-pipe-normering' niet aan 
de orde. Dan rest ook daar niets meer dan een - eventuele - objectieve rechtsgang. 

63.Niet alleen als de volksvertegenwoordiging niet meebeslist. Als deze wel meebeslist kan het nog 
altijd nuttig zijn dat de rechter erop toeziet dat niet (een) bepaalde enkeling(en) of 'minderheid' 
door het 'meerderheidsbeleid' onevenredig wordt benadeeld. 
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Overigens zou een beroepsrecht van derden bij vergunningverlening64 mogelijk 
juist in gevallen van vage abstracte normen toch aan te bevelen zijn. Het kan 
immers zijn dat, zeker bij een zeer vage omschrijving van de bescherming van het 
publiekrechtelijke belang, eerst bij concretisering van de desbetreffende norm 
(door vergunningverlening) voor derden duidelijk wordt wat de algemene norm 
inhoudt. Zij zouden alsdan (naast hun eventuele verklikkersrol) als het ware 
'retrospectief' kunnen betogen dat de algemene materiële norm hen onevenredig 
treft - de vergunningverlening heeft in het licht van de vaagheid van de algemene 
norm dan een materieel niet te onderschatten rechtsvaststellend (declaratoir) 
karakter.  De vraag rijst of de rechter dan alsnog terzake van de algemene norm 
de égalité-maatstaf kan aanleggen - en dus niet terzake van het specifieke hande-
len van aanvrager, alleen maar terzake van de beweerde onevenredige vrijheids-
beperking van (i.c.) derden door toedoen van de algemene norm. Ik laat deze 
procestechnische afweging hier nu verder buiten beschouwing.  
 
 
7. publiekrechtelijke autonomie: normenstelsels 
 
Wat betekent dit alles nu in termen van publiekrechtelijke autonomie? Publiek-
rechtelijke autonomie is nadrukkelijk aanwezig bij abstracte belangenafweging. 
Naast in- en extrinsieke beperkingen is - doorgaans - sprake van een brede 
afweging van algemene belangen, welke in het bijzonder begrensd wordt door het 
willekeurverbod. Ten aanzien van bijzondere belangen zijn met name het beginsel 
van de 'minste last' en 'niet-onevenredige lastenverdeling' grensstellend. Los 
daarvan zijn - uiteraard - steeds andere algemene grondrechten en -regels van 
toepassing. Bij concrete belangenafweging is de algemene materiële norm een feit 
en rest slechts publiekrechtelijke autonomie in de beoordeling van toepassings-
condities en het streven naar de minste last. Het streven naar de minste last is 
bepaald geen eenduidige zaak. Voorstelbaar is de situatie waarin het bestuur een 
aantal alternatieven, die alle de materiële norm op het zelfde niveau concretiseren, 
aan de aanvrager voorlegt met als onderschrift: kies maar! Voor de determinatie 
van 's aanvragers rechtspositie is de vergunningverlening dan relevant, omdat van 
bovenaf beperkingen worden opgelegd inzake de wijze waarop de abstracte norm 
door de aanvrager gerealiseerd moet worden.65 Dit wordt nog nadrukkelijker 
  
64.En de aanvrager bij 'end-of-pipe-normering'. 
65.Beperkingen die hun rechtvaardiging kunnen vinden in de wens er op voorhand zo zeker 

mogelijk van te zijn dat de vergunning het beoogde doel (de 'abstracte norm') ook zal dienen; de 
preventieve functies van de vergunning. 
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voelbaar als het bestuur direct een middelvoorschrift geeft. Hier is echter geen 
sprake van een wederkerige onderhandelingsruimte maar van het eenzijdig 
dicteren van de grenzen. Dat binnen die grenzen soms aan de aanvrager nog 
ruimte wordt gelaten om te kiezen op welke wijze, c.q. met welke middelen hij de 
algemene norm wil realiseren doet daar, ten principale, niet aan af. 
Als het vergunningstelsel uitgaat van een 'end-of-pipe-normering', dan laat het 
stelsel in feite geen discretie voor het nader bepalen van de rechtspositie van de 
aanvrager. Slechts wordt de abstracte norm door het bevoegd gezag eenzijdig 
geconcretiseeerd voor de plaatselijke omstandigheden. De aanvrager/vergunning-
houder moet maar zien hoe hij de norm haalt. Strikt genomen is voor subjectieve 
rechtsbescherming geen aanleiding, of het zou een 'retrospectieve rechtsbescher-
ming' moeten zijn, omdat de algemene norm voor de betrokken burgers nog te 
vaag was om de invloed daarvan op de eigen belangenpositie te bepalen. 
 
Inbreuken op individuele rechtsposities worden gedetermineerd in abstracte 
belangenafwegingen, waarin de afweging van algemene belangen doorslaggevend 
is. Eigenlijk spreekt dat toch vanzelf, maar we moeten wel beseffen dat hiermee 
een nadrukkelijke scheiding tussen het veld van horizontale verhoudingen tussen 
burgers en het veld van verticale verhoudingen tussen de overheid en de samenle-
ving een feit is. Het publiekrecht verschijnt waarlijk als objectief en daardoor als 
het recht dat verhoudingen tussen de overheid en (a.h.w.) anonieme burgers 
regelt. In de sfeer van de concrete belangenafweging bestaat, in het door mij 
gehanteerde primaat van de abstracte belangenafweging ook geen ruimte meer 
voor een expliciete politieke inkleuring van beleidsvrijheid - al blijft het mogelijk 
dat in één geval verschillende normconcretiseringen rechtens juist kunnen zijn. 
Een politieke (concretiserende) beleidsbeslissing met het oog op betrokken 
algemene belangen zou echter resulteren in een 'onaanvaardbare doorkruising' van 
de algemene norm in het bestek van de concrete belangenafweging. Zulks acht ik 
strijdig met de eis van een adequaat democratisch mandaat en de eis van het 
respect voor gelijkwaardige vrijheid ten overstaan van het handelen van de 
overheid. In mijn optiek is er stellig iets te zeggen voor vergunningverlening door 
zelfstandige bestuursorganen. 
Bijzondere belangen van burgers kunnen - zoals we overigens reeds zagen - 
aansluitend op of na afloop van de abstracte belangenafweging aan bod komen. 
Hetzij bij het stellen van de algemene materiële norm (minste last en égalité), 
hetzij in een nader stadium van concrete belangenafweging (minste last voor de 
aanvrager). Anonimiteit blijft daarbij troef; bijzondere belangen worden gewogen 
omdat beginselen daartoe dwingen. Beginselen die hun grondslag vinden in de 
uitgangspunten van de democratische rechtsstaat. 
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Wat het égalité-beginsel betreft moet, indachtig de scheiding van de publieke en 
de private sfeer, steeds met nadruk worden bezien of de algemene norm de 
oorzaak is van onevenredig nadeel in een rechtmatig belang. Wat de causaliteit 
betreft moet vaststaan dat het nadeel het uitsluitend gevolg is van de overheidsin-
terventie. Een principieel verschil is aldus te maken tussen de introductie van een 
vergunningplicht (met een formele verbodsbepaling) waarbinnen het ter vrije 
keuze van de vergunninghouder is of hij het (voor derden) schadeveroorzakend 
handelen ontplooit en het opleggen van direct burgers bindende (materiële) ge- of 
verbodsbepalingen.66  
 
De vraag rijst of mijn benaderingswijze ook geldt voor andere publiekrechtelijke 
normenstelsels, zoals bij subsidie-verlening, de toekenning van uitkeringen, het 
ontheffingsstelsel, de toekenning van adellijke titels en wat dies meer zij. Ik meen 
dat die vraag postief kan worden beantwoord, ook al zal ik daarvoor nu geen 
uitgewerkte onderbouwing aanreiken. In elk normenstelsel zal de abstracte 
belangenafweging van algemene belangen de basis vormen welke een algemene 
norm geeft waarmee de rechtspositie van burgers soms precies en soms in vage 
termen determineert. Bij een 'conditionele' algemene determinatie (veelal in vage 
als-dan termen gesteld) volgt ten aanzien van de direct-belanghebbende (door-
gaans) nog een nadere determinatie: de normconcretisering in het bijzondere 
geval. In andere gevallen is de rechtspostie van burgers in de algemene norm 
reeds 'finaal' geregeld. Als dan nog is voorzien in nadere concretisering van de 
algemene norm is daarin geen beleidsvrijheid meer gegeven; de concretisering 
dient dan slechts nog de rechtszekerheid in formele of materiële zin.67  
Goed voor ogen moet worden gehouden dat de algemene norm, waarvan de 
bevoegdheid tot concretisering (uitkering, vergunning, ontheffing etcetera) deel 
uitmaakt, niet alleen de burger maar ook de overheid bindt. De idee van de 
wederzijdse onvrijheid tussen burger en overheidsbestuur brengt mee dat ook de 
rechtspositie van het tot concretisering bevoegde gezag wordt gedetermineerd.68 
Dit gezag mag de realisatie van de gestelde norm niet doorkruisen. Als het - bij 
voorbeeld - gaat om een algemene norm inhoudende een algemene regeling met 

  
66.Een stellingname met duidelijke, reeds eerder aangegeven consequenties voor het vraagstuk van 

de 'relatieve vrijwaring'. 
67.Zowel voor de direct- als de derde-belanghebbenden; formeel door de vaststelling dat een 

subsidie, uitkering, ontheffing of titel wordt toegekend; materieel doordat daarbij wordt 
vastgesteld wat de abstracte norm nu in het concrete geval inhoudt. 

68.En overigens is de overheid ook als er niet verder wordt geconcretiseerd gebonden: gegunde 
rechten mogen niet zomaar worden afgenomen. 
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als doel subsidies te verlenen om een bepaald algemeen belang (bij voorbeeld 
monumentenzorg) te dienen, dan mag bij concretisering de subsidie niet gewei-
gerd worden op gronden die buiten het te beschermen belang staan. Evenmin zou 
het toelaatbaar (mogen) zijn dat aan de subsidie-beschikking verbonden voor-
waarden voor de direct-belanghebbende een last inhouden die in geen verband 
staat tot het met de regeling te beschermen belang. Dergelijke oneigenlijkheden 
zouden immers het doel van de regeling zoals door de algemene normsteller op 
basis van een abstracte belangenafweging vastgesteld frustreren. In feite betreft 
het hier de toepassing van het specialiteitsbeginsel, maar van belang is dat dit 
beginsel ook een interne werking, dat wil zeggen binnen de overheidsorganisatie 
heeft. In de hiervoor geschetste benadering is steeds benadrukt dat gelede 
bevoegdheden, ergo bevoegdheden van het bestuur69 een bepaalde norm behel-
zen. Bij algemene normstelling ('bassen' en 'zaaksbeschikkingen') wordt de 
behartiging van een publiekrechtelijk belang vooropgesteld. Op enig moment in 
de gelede normstelling, nadat de regelgevende discretie in voorgaande stappen 
eventueel reeds verdergaand is beperkt, vindt - ten aanzien van het gestelde doel - 
de finale determinatie van de rechtspositie van burgers plaats. Dat alles moet zich 
voltrekken binnen de grenzen van dat doel. Deze regel, ook wel aangeduidt als 
het specialiteitsbeginsel, is essentieel omdat daarmee wordt voorkomen dat het 
bestuur wetgever in eigen zaak wordt en burgers de dure prijs betalen van 
oneigenlijke bestuurlijke interventies in burgerlijke vrijheden. In feite dient en 
bevestigt deze regel aldus het primaat van de democratie en de (gelijkwaardige) 
burgerlijke vrijheid daarin. 
 
 
8. Wederkerige rechtsbetrekking: einde oefening 
 
Is de publiekrechtelijke autonomie op gelijke voet te stellen met de private 
autonomie van individuele burgers? Absoluut niet.  
Voorzover er aan overheidszijde sprake is van autonomie, voltrekt deze zich op 
een haast autistische wijze. Op basis van een abstracte afweging van algemene 
belangen worden voor de rechtspositie van burgers dwingende normen gesteld. 
Leidend mechanisme in dit proces is een utilitair opportunistische politieke 
wilsvorming volgens democratische spelregels. Het overheidsgezag schrijft 
eenzijdig de 'wet' voor. Daar komt vanuit de overheid beschouwd weinig 
  
69.Uitgaande van het begrip bestuursorgaan in de Awb. Eigenlijk blijft er in dat perspectief nog 

maar weinig 'wetgeving' over. Daarbij zal de bevoegdheidsbegrenzing doorgaans veel minder 
beperkend zijn. 
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wederkerigs aan te pas. Wel is gebondenheid aan het recht (ook) bij deze 
afweging grensstellend: in- en extrinsieke begrenzingen en grondrechten en 
grondregels, in het bijzonder de willekeurtoets, zijn zonder meer van kracht. Het 
is belangrijk om te zien dat het proces van gelede normstelling mee brengt dat 
algemene normen steeds concreter worden en daardoor niet alleen de rechtspositie 
van burgers nader omlijnen maar ook het overheidsbestuur zelf binden. Terwijl 
het overheidsbestuur in dit proces van gelede normstelling steeds minder vrijheid 
heeft tot abstracte belangenafweging wordt het steeds belangrijker dat zij zich 
rekenschap geeft van bijzondere belangen. Maar daarin is de actieradius om 
gewicht aan die bijzondere belangen toe te kennen eveneens sterk beperkt. 
Allereerst wordt de algemene norm er niet door verlegd. Hooguit kan in de 
concretisering daarvan (of dat nu bij 'bassen' en 'zaaksbeschikkingen' is of bij 
'persoonlijke beschikkingen') gezocht worden naar de minst belastende realisatie 
van de norm en kan, voorzover het om 'bassen' en 'zaaksbeschikkingen' gaat, 
worden voorkomen dat onevenredige lastenverdeling optreedt - 'that's all!' De 
bestuurlijke polsstok om rekening te houden met bijzondere belangen reikt 
uiteindelijk niet verder. De plichten tot zorgvuldig onderzoek, motivering, gelijke 
behandeling, rechtszekerheid en honorering van opgewekt vertrouwen, doen 
daaraan niet af - wellicht zelfs zouden we moeten aannemen dat schending van de 
drie laatstgenoemde plichten in de beoordeling van de evenredigheid van de 
publieke last moeten worden meegewogen. 
 
Diensten worden door de overheid niet aan individuele burgers verleend, als deze 
diensten niet reeds enkel uit hoofde van een abstracte belangenafweging noodza-
kelijk of wenselijk worden geacht. 'Voor wat hoort wat', laat staan in een weder-
kerige plicht van de burger om de staat te ontzien, is niet in het geding. Niet van 
overheidszijde omdat daartoe de bevoegdheid ontbreekt: de exclusieve gebonden-
heid aan de behartiging van het algemeen belang sluit zulks uit. Niet van de zijde 
van burgers omdat het suggereert dat het bestuur - in ruil - iets zou kunnen 
aanbieden dat op grond van het objectieve recht niet geboden zou kunnen worden 
- helaas dus! 
 
Burger en overheid opereren in gescheiden sferen. Van overheidszijde is de 
bevoegdheid om eenzijdig de rechtspositie van allen in de samenleving te bepalen 
basis voor de eis, dat zij zich - naar de maatstaf van het verbod van onevenredige 
belasting - rekenschap geeft van de bijzondere belangen van burgers. Voor het 
onderling verkeer tussen burgers geeft zij geen waarborgen waaraan juist in dat 
onderlinge verkeer tussen de burgers exclusieve (vrijwarende) aanspraken zijn te 
ontlenen. 
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Ten slotte is de burger tegenover de overheid in zoverre vrij, dat slechts indien de 
overheid een expliciete titel heeft om de rechtspositie van burgers te bepalen, het 
handelen van de burger tot zodanige bepaling aanleiding kan geven. Steeds zal 
die bepaling echter vanuit het algemeen belang gemotiveerd moeten worden. 
Daarin spreekt het wel vanzelf dat in een democratische rechtsstaat waarin 
gelijkwaardige vrijheid uitgangspunt is, het noodzakelijk is dat burgers weten 
welke vrijheidsbeperkingen gegeven zijn of - in reactie op zijn gedrag - gegeven 
kunnen worden. In zoverre zullen abstracte, maar als finaal bedoelde, dat wil 
zeggen de rechtspositie van burgers determinerende normen, vooral duidelijk 
moeten zijn. Te vaak blijven deze normen te vaag.70 
 
Met een wederkerige rechtsbetrekking gebaseerd op een (sluimerende) veronder-
stelling van een horizontale, symmetrische of omkeerbare rechtsbetrekking heeft 
dit alles niets van doen. Het minst wat we, indachtig het credo der 'nominalisten' 
-'entities should not be multiplied beyond necessity'- moeten zeggen, is dat we 
derhalve in het bestuursrecht zonder de wederkerige rechtsbetrekking kunnen. Ik 
meen echter dat de gevaren van perversie zodanig zijn dat een krachtiger 'einde 
oefening' op z'n plaats is. Als we de overheidsstaat als dwanggemeenschap, de 
noodzaak van het democratisch fundament voor al het overheidsbestuur, de 
toespitsing op de exclusieve behartiging van het algemeen belang, de noodzaak 
van gelijkwaardige vrijheid van burgers en de rechterlijke bescherming van 
grondrechten en grondregels goed willen begrijpen, is dat een noodzakelijk 
eindoordeel. 

  
70.Ik denk bij voorbeeld aan art. 8.10, eerste lid Wm. Dat via AMvB's op onderdelen nadere 

normering wordt gegeven is daar ook een bittere noodzaak - waaraan nog te weinig wordt 
voldaan! 


