
	   1	  

JB 1994/200 Rechtbank 's-Gravenhage, 01-07-1994, 94/03282 
Voorlopige voorziening, Ontvankelijkheid; besluit ter voorbereiding 
van een privaatrechtelijke rechtshandeling, Spoedeisend belang. 

Aflevering 1994 afl.  
College President Rechtbank 's-Gravenhage 
Datum 1 juli 1994 

Rolnummer 94/03282 
Rechter(s) Mr. Van Wesenbeeck  

Partijen 

R. van der H., wonende te Nootdorp, 
verzoeker, 
tegen 
het College van Burgemeester en Wethouders van Nootdorp, 
verweerder. 

Noot  MAH  

Trefwoorden Voorlopige voorziening, Ontvankelijkheid; besluit ter voorbereiding van een 
privaatrechtelijke rechtshandeling, Spoedeisend belang. 

Regelgeving Awb - 7:1 ; 8:3 ; 8:81  

» Samenvatting 
Samenvatting  

In de overeenkomst tussen verweerder en een projectontwikkelaar, inzake de realisatie van 
premiewoningen, is bepaald dat laatstgenoemde slechts verkoopovereenkomsten sluit met gegadigden 
aan wie op grond van de gemeentelijke richtlijnen terzake een kavel is toegewezen. Bij bestreden 
besluit heeft verweerder verzoeker doen weten dat hij niet langer voldoet aan de voorwaarden voor 
plaatsing op de lijst van gegadigden ingevolge voornoemde richtlijnen. Het bestreden besluit is niet aan 
te merken als een besluit bedoeld in art. 8:3 Awb. Weliswaar is het bestreden besluit gericht op de 
totstandkoming van een koopovereenkomst, nu echter de overheid geen partij is bij deze 
koopovereenkomst, gaat de rechtbank er vanuit dat het bestreden besluit buiten de werkingssfeer van 
art. 8:3 Awb is gelegen. Niet is gebleken van een spoedeisend belang voor verzoeker. Volgt afwijzing 
van het verzoek. 

beslissing/besluit 

» Uitspraak 
Uitspraak 

1. Gevraagde voorlopige voorziening 

Verzocht is om het treffen van een voorlopige voorziening ten aanzien van het besluit van verweerder 
van 2 mei 1994, kenmerk 94.000586, waarin wordt geweigerd om verzoeker in de gelegenheid te 
stellen een optie te nemen op een van de in opdracht van RABO Vastgoed te realiseren 
premiewoningen in het plan 'Achter het Raadhuis' te Nootdorp. 

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij schrijven van 4 mei 1994 een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 
7, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bij verweerder ingediend. 

2. Zitting 
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Datum: 24 juni 1994. 

Verzoeker is ter zitting verschenen. 

Verweerder heeft zich ter zitting doen vertegenwoordigen door zijn gemachtigden, B.G.M. van Hagen 
en P.A.A.M. van der Sman. 

3. Beoordeling van het verzoek om voorlopige voorziening 

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) kan, indien tegen een besluit bij de 
rechtbank beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar 
is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, de president van de rechtbank die bevoegd is of kan 
worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Verzoeker is bij besluit van verweerder van 15 juni 1987 met toepassing van de 'Richtlijnen voor de 
verkoop van grond voor de bouw van premiewoningen 1985', vastgesteld bij raadsbesluit van 16 april 
1985 (verder te noemen: de Richtlijnen), ingeschreven op de lijst van gegadigden voor de bouw van 
een premiewoning onder de voorwaarde dat hij op het tijdstip van toewijzing van de grond nog voldoet 
aan de eisen welke zijn neergelegd in de Richtlijnen. 

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting moet worden vastgesteld dat het bestreden 
besluit er toe strekt dat aan verzoeker de mogelijkheid wordt ontnomen -om reden dat hij niet langer 
voldoet aan het in de Richtlijnen bepaalde- om door middel van het nemen van een optie op een 
bouwperceel dat perceel toegewezen te krijgen, teneinde met het oog op de realisering daarop van een 
premiewoning, die bouwgrond door middel van aankoop te kunnen verwerven. 

Ter zitting is van de zijde van verweerder uiteengezet dat de gang van zaken met betrekking tot de 
uitgifte van de onderhavige premiewoningen, de volgende is. Degenen die zijn ingeschreven op grond 
van de Richtlijnen en nog steeds aan de ingevolge deze Richtlijnen te stellen eisen voldoen, worden, als 
de verwerkelijking van het projekt nadert, uitgenodigd op een verkoopbijeenkomst, ten einde aan hen 
in volgorde van inschrijving bouwkavels toe te wijzen. De bouwgrond is alsdan reeds door de 
gemeente aan de betrokken projektontwikkelaar -in casu RABO Vastgoed- verkocht. In het 
koopcontract is evenwel van de zijde van de gemeente bedongen, dat RABO Vastgoed slechts 
verkoopovereenkomsten ter zake van bouwkavels, sluit, met gegadigden aan wie op grond van de 
Richtlijnen door de gemeente een bouwkavel is toegewezen. Wanneer een zodanige gegadigde niet 
langer in het afsluiten van een koopovereenkomst is geïnteresseerd, staat het RABO Vastgoed niet vrij 
om met een koper naar eigen keuze in zee te gaan, doch is zij op grond van de voorwaarden in het 
koopcontract er toe gehouden om met de volgende op de gemeentelijke lijst voorkomende gegadigde te 
contracteren. 

De President overweegt het volgende. 

Artikel 8:3 van de Awb luidt: 

'Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke 
rechtshandeling.' 

Aan de memorie van toelichting op laatstbedoeld artikel wordt de navolgende passage ontleend: 

'Men kan bij de besluiten ter voorbereiding van een rechtshandeling naar burgerlijk recht 
onderscheiden tussen extern en intern vereiste besluiten voor het verrichten van deze 
rechtshandelingen. 

Met betrekking tot de intern vereiste besluiten geldt, dat daarop de bestuursrechtelijke normstelling in 
verregaande mate van toepassing is. Zo zal bij voorbeeld een gemeenteraad bij het nemen van een 
beslissing om een geldlening aan te gaan, het algemeen belang tot uitgangspunt moeten nemen, welk 
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belang hij vervolgens moet afwegen tegen de betrokken bijzondere belangen van een of meer burgers. 
Het bevoegd maken van de administratieve rechter ter zake van deze besluiten zou echter tot 
ongewenste complicaties in de competentieverdeling tussen de burgerlijke en de administratieve 
rechter kunnen leiden, omdat het omslagpunt waarbij de rechterlijke competentie overgaat van de 
administratieve naar de burgerlijke rechter soms moeilijk te traceren zal zijn. Daarbij komt, dat het ook 
overigens weinig gelukkig is als twee rechters kunnen worden betrokken in de beoordeling van 
eenzelfde besluitvormingsketen.' 

Ten aanzien van de vraag of het bestreden besluit moet worden aangemerkt als een (voorbereidings-
)besluit in de zin van artikel 8:3 van de Awb -in welk geval de president de bevoegdheid zou missen 
om ter zake toepassing te geven aan artikel 8:81 van die wet- wordt het navolgende overwogen. 
Hoewel op de besluiten van verweerder met betrekking tot de inschrijving op grond van de Richtlijnen, 
evenals op het toewijzen van bouwgrond als bedoeld in die Richtlijnen, de bestuursrechtelijke 
normstelling (waaronder de in de Awb opgenomen algemene beginselen van behoorlijk bestuur) van 
toepassing moet worden geacht, zijn deze besluiten steeds direct gericht op de totstandkoming van een 
koopovereenkomst van bouwgrond tussen RABO Vastgoed en de betrokken optiehouder. Zonder de 
totstandkoming van een zodanige koopovereenkomst ontberen deze besluiten iedere betekenis. De 
uiteindelijke privaatrechtelijke rechtshandeling voltrekt zich evenwel tussen twee private 
rechtssubjecten. De rol van het betrokken administratief orgaan is daarbij beperkt tot de aanspraak in 
rechte die zij, op grond van de voorwaarden in het door haar met de projektontwikkelaar gesloten 
verkoopcontract van de bouwgrond, heeft, voor wat betreft de keuze van de contractpartner. 

Gelet op de hiervooromschreven onderlinge verstrengeling van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
besluitvorming ter zake van het verwerven van bouwgrond voor een premiewoning, stelt de president 
vast dat niet geheel kan worden uitgesloten dat het bestreden besluit -dat onderdeel uitmaakt van een 
op de verwerving in eigendom van de bouwgrond gerichte besluitvormingsketen- valt aan te merken 
als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 8:3 van de Awb. Nu evenwel bij de 
koopovereenkomst, op de totstandkoming waarvan dat besluit is gericht, de gemeente geen 
contractpartner is, gaat de president er voorshands van uit dat het bestreden besluit buiten de 
werkingssfeer van die wetsbepaling is gelegen. 

Met betrekking tot het verzoek om voorlopige voorziening overweegt de president het volgende. 

Verweerder heeft zijn bestreden besluit genomen omdat hij van mening is dat verzoeker niet heeft 
voldaan aan de plicht van de ingeschrevene om verandering van huisvesting onmiddellijk te melden bij 
verweerder, zodat kan worden nagegaan of de ingeschrevene nog voldoet aan de voorwaarden voor 
inschrijving. 

Verweerder bestrijdt dat verzoeker nog steeds woont op het adres O-weg 23 te Nootdorp. Hij baseert 
deze opvatting onder meer op een anonieme verklaring van een -bij de gemeente wel bekende- 
buurtbewoner, die een schriftelijke verklaring heeft opgesteld waaruit moet blijken dat verzoeker 
verblijft op het adres K 15 te Nootdorp, alwaar zijn vriendin woont. Voorts heeft verweerder 
aangevoerd dat niet geloofwaardig is dat verzoeker op het adres O-weg 23 woont, nu deze woning op 
19 januari 1994 door de voormalige eigenaar G. A is verkocht aan M. van der H (een neef van 
verzoeker) en laatstgenoemde, volgens door de gemeente ingewonnen informatie, alleen de woning 
heeft betrokken. 

Verzoeker houdt staande dat hij op het adres O-weg 23 woont. Hij heeft betoogd dat hij daarin is gaan 
wonen met toestemming van zijn oom P.A. van der H, die het pand in 1983 aan G. A voornoemd had 
verkocht onder de toestemming dat de vader en moeder van P.A. van der H (de grootouders van 
verzoeker) daarin mochten blijven wonen. 

Toen, nadat de grootvader van verzoeker reeds eerder was overleden, zijn grootmoeder in 1992 naar 
een verzorgingstehuis is vertrokken, heeft verzoeker de woning betrokken met toestemming van P.A. 
van der H. Dat laatstgenoemde zulks heeft toegestaan in strijd met de bovenbedoelde, bij de verkoop in 
1983 van het pand door G. A gegeven toestemming en zonder dat laatstgenoemde daarvan op de 
hoogte was, heeft verzoeker, zo heeft hij ter zitting betoogd, nooit geweten. Verzoeker heeft zijn 
betoog ondersteund met op schrift gestelde verklaringen van P.A. van der H en M. van der H, 
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inhoudende dat hem van 22 augustus 1992 tot 19 januari 1994 respectievelijk na 19 januari 1994, om 
niet het gebruik van (een gedeelte van) de woning O-weg 23 is toegestaan. 

Verweerder heeft zijn standpunt, zoals dat hierboven gedeeltelijk is weergegeven, uitvoerig uiteengezet 
in een op 22 juni 1994 gedateerd schrijven, dat hij dezelfde dag aan de rechtbank heeft doen toekomen. 
Dat schrijven ging onder meer vergezeld van eerdergenoemde anonieme verklaring. 

Deze stukken hebben verzoeker niet meer tijdig kunnen bereiken en derhalve heeft hij daarvan eerst ter 
zitting kennis kunnen nemen. Zodoende is verzoeker niet in de gelegenheid geweest op hetgeen 
verweerder daarin heeft aangevoerd, een adequaat weerwoord te formuleren. 

De president is van oordeel dat zulks alsnog in het kader van de bezwaarschriftenprocedure zal kunnen 
gebeuren. Gelet op de nog voortbestaande onduidelijkheid ten aanzien van de vraag of verzoeker zijn 
hoofdverblijf heeft aan de O-weg 23 dan wel aan de K 15, zal verweerder in het kader van die 
procedure met name duidelijkheid dienen te scheppen ten aanzien van de vraag of voldoende grond 
bestaat om aan te nemen dat verzoeker over zodanige passende huisvesting beschikt dat hij niet langer 
in aanmerking kan worden gebracht voor het nemen van een optie op een premie A-woning. 

Nu evenwel niet is gebleken van een spoedeisend belang voor verzoeker in verband met een op zeer 
korte termijn te nemen optie, en gelet op het aanzienlijke belang dat verweerder heeft bij zekerheid 
omtrent de toewijzing van premie A-woningen aan ingeschrevenen die voldoen aan de daartoe in de 
Richtlijnen gestelde voorwaarden, ziet de president geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige 
voorziening als door verzoeker beoogd. 

Van omstandigheden op grond waarvan één van de partijen zou moeten worden veroordeeld in de door 
de andere partij gemaakte proceskosten, is de president niet gebleken. 

Beslist wordt als volgt. 

4. Beslissing 

De president van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 

wijst het verzoek om voorlopige voorziening af. 

» Noot 
De hamvraag in de onderhavige uitspraak is of het bestreden besluit is aan te merken als een besluit ter 
voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling. In eerste instantie lijken de overwegingen 
een bevestiging van deze vraag in te houden. De president stelt vast dat het bestreden besluit direct is 
gericht op de totstandkoming van een koopovereenkomst: 'Zonder de totstandkoming van een zodanige 
koopovereenkomst ontberen deze besluiten iedere betekenis'. De overweging dat het bestreden besluit 
onderworpen is aan de abbb, sluit zulks niet uit omdat de in art. 8:3 Awb bedoelde besluiten uit hoofde 
van hun kwaliteit als 'besluit' aan de daarvoor geldende bestuursrechtelijke waarborgen moeten 
voldoen - i.h.b. van hoofdstuk 3 (en 4) Awb. Toch ziet de president, met een slag om de arm wat 
betreft het oordeel hierover in de bodemprocedure, af van deze kwalificatie, omdat de 'uiteindelijke 
privaatrechtelijke rechtshandeling' een aangelegenheid is tussen twee privaatrechtelijke 
rechtssubjecten. Nu de overheid geen contractpartner is en haar rol is beperkt tot de keuze van een 
contractpartner voor de projectontwikkelaar, wenst de president het bestreden besluit buiten de 
werkingssfeer van art. 8:3 Awb te laten. 

Het komt mij voor dat de zienswijze van de president juist is. Hoewel het bestreden besluit direct 
verbonden is met een toekomstige privaatrechtelijke rechtshandeling, is er gelet op het feit dat de 
overheid daarbij geen partij is, geen bezwaar tegen een administratieve rechtsgang tegen het 
'voorbereidend' bestuursbesluit. Het gaat daarbij immers om een rechtsverhouding tussen andere 
actoren. De vrees voor een situatie waarin twee verschillende rechters zich uitlaten over dezelfde 
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rechtsvraag is nu niet gegrond omdat het oordeel over een dergelijke vraag is verbonden met de aard 
van en de rechtsverhouding tussen de partijen in het geding. Problemen zullen zich slechts voordoen 
indien verzoeker en verweerder, na een administratief proces, vervolgens nog als contractpartners ten 
overstaan van de burgerlijke rechter over (de totstandkoming van) het contract kunnen gaan 
procederen. Dat is in casu niet aan de orde en mitsdien kan het bestreden besluit worden gezien als een 
'acte détachable', waartegen administratieve rechtsgang openstaat. 

MAH 

	  


