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LEZING - HET PRIMAAT VAN DE WETGEVER IN DE TURBO-SAMENLEVING    
- de wederkerige rechtsbetrekking -  
................................................................................................. 
DE WETMATIGHEID VOORBIJ? 
 
1. Inleiding 
 
Dank voor uitnodiging. Graag op ingegaan. Ik moet overigens wel bekennen dat ik gisterenavond 
ineens begon te twijfelen. Maastricht ligt niet om de hoek, werd het de trein of de auto. Vanwege de 
ijzel en het ZOAB misschien toch de trein. Maar nog vorige week werd mijn treinreis plotsklaps ruw 
verstoord. Vlak nadat en doosje met autodropjes en daarop het opschrift 'met 130 over de brug bij 
Vianen' was uitgedeeld, boorde de trein zich met 130 km per uur door een vrachtwagen. Toch maar de 
auto dus en niet langs de brug bij Vianen.  
Ik zit hier niet als representant van wat sommigen na het verschijnen van de bundel Eenzijdig en 
wederkerig? de Maastrichtse school zijn gaan noemen. Als u de discussies bij de totstandkoming had 
meegemaakt zou u gemerkt hebben dat er weliswaar gedeelde scepsis bestaat, maar dat de kritieken en 
de alternatieven wel degelijk nog sterk van elkaar verschillen. Ik ben ook in uw gezelschap weer 
benieuwd naar de discussie. ik beschouw mijn inleiding daarom vooral als smaakmaker. Daarvoor is 
in het programma 45 minuten gereserveerd, met daarna een half uurtje discussie. Ik leg het er op aan 
wat meer tijd voor de discussie te laten. Voor die discussie heb ik overigens wat korte stellingen 
geformuleerd, maar die zijn wat mij betreft niet bindend. 
 
2. Rechtsbetrekking 
 
In de schriftelijke inleiding tot het thema ' Het primaat van de wetgever en de wederkerige 
rechtsbetrekking' wordt als kernpunt van de discussie de vraag opgeworpen of wel van een 
wederkerige rechtsbetrekking kan worden gesproken in die gevallen waar het de overheid toch gaat 
om het opleggen van verplichtingen, waar weliswaar rechten tegenover staan? De vraagstelling zelf 
geeft het niet direct aan maar het lijkt er toch op dat de angel vooral in de wederkerigheids-gedachte 
zit. Dat blijkt ook wel uit de vervolgvraag: '..en heeft de burger wel keuzevrijheid?' Het bestaan van 
een rechtsbetrekking lijkt niet zo'n probleem. Het enige wat daaraan problematisch zou kunnen zijn is 
dat niet duidelijk is of het daarbij gaat om een rechtsrelatie tussen burger en overheid die als het ware 
van wieg tot graf tussen burger en overheid gegeven is, of om zeer concrete rechtsverhoudingen op 
basis van concrete overheidshandelingen, zoals tussen aanvrager en vergunningverlenende instantie. 
 
 Als het om een levenslange 'affaire' zou gaan dan zouden we die betrekking kunnen beschouwen als 

een positieve duiding van de idee van de staat als dwanggemeenschap - er is immers geen 
ontsnapping mogelijk uit de rechtsbetrekking - maar tegelijk zou de rechtsbetrekking een normatie-
ve inbedding kunnen zijn voor de wijze waarop burger en overheid in het rechtsverkeer tegenover 
elkaar staan: als verlengstuk op de staatsrechtelijke contractstheorie een grondslag voor waarborgen 
tegen de overheid en wellicht, maar dan wordt het al wederkerig, van goed burgerschap jegens de 
overheid?  

 
 Als het om een concrete rechtsrelatie gaat die vorm krijgt op basis van het al dan niet, in concreto 

uitoefenen van bevoegdheden, dan zou wellicht de aard van de bevoegdheid de focus van onze 
belangstelling zijn. Zouden we wellicht bevoegdheden moeten zien als transformatorhuisjes waarin 
de hoogspanning van de wettelijke regel, kan worden getransformeerd in verschillende netwerken 
van rechtsrelaties. Elk transformatorhuis heeft zijn eigen aansluitingen en het wachten is op het 
omzetten van een lichtknopje bij een aangesloten huishouding om de aansluiting te activeren. Als 
het aanzetten van de lichtknop de aanvraag is, is de aansluiting in het transformatorhuis de 
bevoegdheidsuitoefening. In dit beeld rijst de vraag of de aangeslotenen ook aanspraak maken op 
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het doorgeven van de stroom. Zijn er om maar in het juridisch jargon te blijven subjectieve 
aanspraken: publiekrechtelijke subjectieve rechten? Hoe wijds zijn eigenlijk de mogelijke 
aanspraken: biedt iedere regeling waarmee een bepaald belang wordt behartigd in beginsel voor een 
ieder de aanspraak op behartiging van dat belang mee, zodat bij elke bevoegdheidsuitoefening een 
heel netwerk van relaties wordt geactiveerd. 

 
3. Wederkerigheid 
 
Verschillende auteurs geven verschillende visies op dit punt, maar voor de discussie hier is dat niet 
zo'n punt. Hier gaat het om de wederkerigheid en de vraag welke vrijheid burger en overheid zich in 
een wederkerige relatie tot elkaar kunnen veroorloven. 
 
 Hoe te oordelen over het feit dat de vrijheid van burgers in elk geval formeel-juridisch eenzijdig 

door de overheid kan worden ingeperkt? 
 Hoe te oordelen over zorgplichten van burgers jegens de overheid, althans zorgplichten die door de 

overheid gehandhaafd kunnen worden? 
 Hoe te oordelen over de vrijheid van de overheid om die instrumenten te gebruiken die haar het 

meest doelmatig en doeltreffend voorkomen? 
 Hoe te oordelen over de noodzaak van democratische legitimatie voor het overheidsoptreden 

(daargelaten welke instrumenten worden toegepast) - welke onderhandelingsruimte is er voor de 
overheid? 

 
Damen maakt een duidelijk onderscheid tussen wederkerigheid en horizontalisering. Wederkerigheid 
behelst zijns inziens (p. 111) dat het bestuur moet 'rekening houden met de belangen van de bij de 
besluitvorming betrokken burger zoals deze die zelf ziet". Horizontalisering gaat volgens Damen een 
stap verder: bij horizontalisering gaan burgers en bestuursorganen op voet van gelijkwaardigheid met 
elkaar om, via samenwerking en afspraken. Typerend voor horizontalisering is dan ook dat de 
beleidsformulering (en niet alleen de uitvoering) samen met de betrekkelijke maatschappelijke 
partners gestalte krijgt. 
Ik vroeg mij aanstonds af of met name het wederkerigheidsbegrip hier niet te beperkt wordt opgevat. 
Damen verwijst ook al naar het bestuursprocesrecht, alwaar de wederkerigheidsidee wordt aangevoerd 
ter onderbouwing van de bepaling die ook een proceskostenveroordeling van de burger mogelijk 
maakt. Ook verwijst hij naar Hirsch-Ballin (p. 112), die met zoveel woorden stelt dat wederkerigheid 
het rekening houden met de belangen van de andere partij verondersteld; en dat werkt natuurlijk toch 
naar twee kanten. Als Damen verwijst naar de totstandkoming van de Awb (p. 119) komt deze 
wederkerigheid ook wel naar voren. Wat het bestuur betreft ziet hij het echter als niets meer dan een 
uitwerking van - vooral - het zorgvuldigheidsbeginsel. Zijdens de burger zijn er wel verplichtingen 
naar het bestuur toe, Damen erkent ook wel dat dit er steeds meer worden, maar volgens Damen gaat 
het daarbij toch vooral om zaken in de sfeer van het vereiste dat een aanvrager bij zijn aanvraag 
voldoende gegevens verschaft en aan een vrijwillige toezegging of akkoordverklaring wordt 
gehouden. Waarbij het zorgvuldigheidsbeginsel dan toch van het bestuur verlangt dat de burger altijd 
de gelegenheid krijgt zijn fouten te herstellen (p. 113). Zo beschouwd gaat het om niet meer dan het 
bevorderen van de 'bureaucratische competentie' van burgers. Ik vraag mij echter wel af of de 
toevoeging (op p. 113) dat toch in elk geval het legaliteitsbeginsel vereist dat verplichtingen aan 
burgers slechts bij of krachtens de wet kunnen worden opgelegd, of in elk geval een publiekrechtelijke 
titel behoeft, nog wel voldoende waarborg biedt. 
 
4. Zorgplicht jegens de overheid 
 
Je kunt, zoals Damen, wederkerigheid en horizontalisering van elkaar onderscheiden, maar mijn 
indruk is dat ze in elk geval met elkaar op één lijn te stellen zijn en dat de idee van een wederkerige 
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rechtsbetrekking toch een wijdsere strekking heeft dan Damen suggereert. 
Dat hangt natuurlijk in het bijzonder samen met de meest intrigerende component in de wederke-
righeidsconceptie, te weten dat ook van burgers verwacht kan worden dat deze rekening houden met 
de belangen van de overheid. Als dat beperkt blijft tot de vereisten voor een rechtsgeldige aanvraag zal 
dat waarschijnlijk geen punt zijn, maar wat te denken van de toepassing van zorgplichten? Het lijkt 
mij bij de geschreven zorgplichten, zoals die van art. 1.1a Wm, al de vraag of het legaliteitsbeginsel 
inderdaad voldoende legitimatie biedt. In elk geval lijkt de rechtszekerheid stevig in het geding. Niet 
voor niets is bij het genoemde art. 1.1a Wm, de strafrechtelijke handhaving uitgesloten. Het is echter 
de vraag of het onder vigeur van de wederkerige rechtsbetrekking niet mogelijk is dat burgers ook met 
ongeschreven zorgplichten jegens de overheid geconfronteerd worden. Zeker als de overheid een 
betrekkelijk vrije keuze heeft in het gebruik van privaatrechtelijke middelen, in het bijzonder van art. 
6:162 BW, men vergelijke in dit verband de uitspraak Staat-Kabayel en art. 3:305b BW, dan wordt 
een en ander toch wat precair. Worden - om maar iets te noemen - dan bij voorbeeld - de sociale 
grondrechten een vertrekpunt om iedere burger die in zijn handelen de verwezenlijking daarvan in de 
weg staat, aansprakelijk te stellen. 
 
Ik heb mij - om te blijven bij een terrein dat ik redelijk in beeld denk te hebben - bij de jurisprudentie 
inzake verhaal door de overheid van kosten uit bodemsanering, toch wel afgevraagd waar eigenlijk het 
legaliteitsbeginsel is gebleven als het gaat om gevallen van voor de totstandkoming van de Interimwet 
bodemsanering. Kan inderdaad worden volgehouden, dat iemand die zijn eigen bodem verontreinigde 
(en eventueel in zijn boekhouding de waarde van z'n grond er op aanpaste) mocht aannemen dat de 
staat zich dat belang zodanig zou aantrekken dat zijn handelen zeer wel tegenover die staat 
onrechtmatig zou kunnen zijn? 
 
5. Wetmatigheid? 
 
We komen hiermee natuurlijk toch op de kernvraag van de problematiek. Strekt de conceptie van de 
wederkerige rechtsbetrekking er wellicht ook toe om de eis van wetmatig bestuur, in de zin van een 
publiekrechtelijke titel bij of krachtens de wet, te vervangen. Is het zo dat we in de sfeer van de 
handhaving de bevoegdheidskwestie buiten beschouwing kunnen laten, zolang het overigens maar in 
overeenstemming is met de eisen van gelijkheid, evenredigheid, zorgvuldigheid en wat dies meer zij - 
kortom, met de overige eisen van rechtmatig bestuur? Het zelfde kan gezegd worden van normstelling 
door afspraken - in verschillende jasjes gestoken, convenanten, gentlements-agreements, 
erfpachtovereenkomsten en wat dies meer zij - en samenwerkingsvormen - variërend van informeel 
overleg tot public-private-partnership.  
Volgens Tak, in zijn inleiding bij de bundel Eenzijdig en wederkerig? (p. 3-4) lijkt de bevoegd-
heidsvraag uit, waarmee de wetmatigheidsleer is ingeruild voor de rechtmatigheidsleer. Al met al lijkt 
het bij het concept van de wederkerige rechtsbetrekking 'gedateerd ' om nog de eis van een specifieke 
bevoegdheid te stellen. De overheid is alomtegenwoordig en wordt ook geacht om daar waar 
bescherming gewenst is in te grijpen.  
In zijn uiteenzetting onder de titel 'Oud zeer', opgenomen in de bundel 'Azen op tegenspel'(?), neemt 
Reiner de Winter juist ook die positie als vertrekpunt. Volgens hem berusten legaliteits- en 
specialiteitsbeginsel op de thans reeds vele decennia onjuiste veronderstelling dat de overheid slechts 
bij wijze van uitzondering iets van zich laat horen. Tegenwoordig zijn wij met handen en voeten 
gebonden aan de overheid. Het is niet zozeer een plotseling overheidsingrijpen dat wordt gevreesd, 
alswel het achterwege blijven daarvan. Daarbij komt dat toverformules, zoals het oude art. 28 
politiewet, en de onbedwingbare neiging tot delegatie van bevoegdheden naar zijn smaak een wassen 
neus hebben gemaakt. De Winter voegt daar nog art. 18 WAO aan toe, waarin de regering met zoveel 
woorden wordt toegelaten om 'zo nodig' van de wet af te wijken. In zijn visie zouden we de oude 
verhalen over de beperktheid van bevoegdheden moeten laten vallen. We moeten eens wat meer 
wagen en moeten zien waar we uitkomen. Wellicht bieden grondrechten en algemene rechtsbeginselen 
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veel interessantere aanknopingspunten om de overheid hetzij van ons af te houden of juist in beweging 
te brengen. 
 
6. Eenzijdig en wederkerig 
 
Daarmee loop ik echter vooruit op wat nog komen gaat. Laat ik u vooreerst kort zeggen wat in de 
bundel 'Eenzijdig en wederkerig?' over de idee van de wederkerige rechtsbetrekking is geconcludeerd. 
ik werk het even puntsgewijs af: 
 
 De wetgever heeft onvoldoende duidelijk gemaakt met welk doel het begrip wederkerige rechts-

betrekking is geïntroduceerd. Door dit begrip te baseren op het staatsrechtelijk contract-model 
tussen burger en staat wordt - onder meer door Hirsch Ballin - miskend dat de staat een dwang-
gemeenschap is, waarin principieel geen sprake is van gelijkwaardigheid tussen burger en staat. ten 
onrecht wordt geappelleerd aan de idee als zouden staat en samenleving in elkaar opgaan, terwijl 
het begrip vervolgens vooral een rol lijkt te spelen waar dit strookt met economische motieven - of 
anders gezegd, in de woorden van Damen, waar de overheid iets met de burger wil.. 

 
 Begripsmatig wordt over het begrip rechtsbetrekking gezegd dat dit onvoldoende is gedefinieerd en 

daarmee wetenschappelijk onwerkbaar en te bestempelen als een vorm van 'nivellerend 
woordgebruik'. Ook pogingen om het begrip te begrijpen vanuit het privaatrecht, zoals door 
vergelijking met begrippen als 'rechtsverhouding', stranden ten slotte. 

 
 Grosso modo kan het zelfde gezegd worden van het aspect van de wederkerigheid. Opnieuw loopt 

de vergelijking met het privaatrechtspaak: de meerzijdigheid van de civiele rechtshandeling en de 
gelijkheid van civiele partijen daarbij staan tegenover eenzijdigheid en ongelijkwaardigheid als 
kernpunten uit het publiekrecht. Het relatieve karakter van privaatrechtelijke verbintenissen staat 
tegenover de werking erga omnes in het publiekrecht. 

  
 Vervolgens komt naar voren dat terwijl in het privaatrecht de burgerlijke vrijheid of autonomie 

centraal staat, in het publiekrecht het legaliteitsbeginsel voorop staat en beperkingen in burgerlijke 
vrijheid dienen te rusten op de wet. Het specialiteitsbeginsel scherpt deze beperktheid nog aan: 
alleen specifieke algemene belangen mogen op basis van bepaalde bevoegdheden in rechtsvor-
mende zin worden behartigd, meer dan rekenschap geven van andere bijzondere belangen zit er niet 
in. Het publiekrecht is een objectieve  rechtsorde: bevoegdheden zijn doelgebonden. het 
privaatrecht is een subjectieve rechtsorde: in beginsel is de autonomie van burgers grondslag voor 
rechtshandelen en onbepaald qua invulling. De wet, het BW erkent dit slechts, in die zin schept het 
BW geen bronnen. Object van publiekrecht zijn abstracte belangen, waardoor de toepassing 
objectief is; object van privaatrecht zijn subjectieve rechten, waardoor de hantering subjectief is.  

 De wederkerigheid als ongeschreven beginsel verhoudt zich niet tot de eis dat rechtsplichten van 
burgers thuis horen in het geschreven recht. De idee van een rechtsbetrekking heeft in het 
publiekrecht geen toevoegende waarde omdat immers de rechtskracht van het bestuursbesluit zelf 
reeds de strekking ervan definieert. Rechtsposities worden door de rechtskracht van be-
stuursbesluiten (her)bepaald. 

 
In conclusie wordt opgemerkt dat onduidelijk is wat de idee van de wederkerige rechtsbetrekking nu 
eigenlijk oplevert - vergelijk Damen die stelt dat het in belangrijke mate om niets meer gaat dan het 
zorgvuldigheidsbeginsel. Die onduidelijkheid wreekt zich als het gaat om de toepassing van het 
specialiteitsbeginsel. Er is ook geen helderheid in te brengen in het vergelijk met het privaatrecht. De 
conclusie is dat het concept bij gebreke aan toevoegende waarde beter kan worden geschrapt. 
 
7. 'Burgerplichten'  
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Met die conclusie zou de vraag kunnen rijzen waarom er dan een heel boek over is geschreven. Als het 
niets is, kan je er misschien ook maar beter over zwijgen. De conclusie is echter, zoals dat de 
rechtswetenschap betaamt normatief van aard: de idee van de wederkerige rechtsbetrekking kan ook 
maar beter niets inhouden. En die opvatting steunt met name op een toch betrekkelijk gemeen-
schappelijke opvatting over het principiële verschil tussen publiekrecht en privaatrecht, wellicht zelfs 
van staat en samenleving, met als belangrijk normatief element dat in de publiek- of staatsrechtelijke 
sfeer de mogelijkheid van de overheid om met interventies in de samenleving burgers verplichtingen 
op te leggen beperkt moet zijn en wel naar oorsprong ('democratische wilsvorming'), motief 
(uitsluitend uit hoofde van een specifiek algemeen belang), alsmede naar vaststelbaarheid en voorspel-
baarheid (rechtszekerheid, in beginsel moeten plichten van burgers duidelijk omschreven zijn). Er was 
bij de auteurs een duidelijke vrees aanwezig dat de wederkerige rechtsbetrekking een vrijbrief zou 
kunnen vormen om aan burgers plichten op te leggen. 
 
 
8. Klassieke visie 
 
In de klassieke visie vormt het duo legaliteitsbeginsel-specialiteitsbeginsel de hoeksteen van het 
publiekrecht, en daarmee ook voor de vraag op welke grondslag aan burgers verplichtingen kunnen 
worden opgelegd. 
Reeds binnen deze visie is prake van verschillende posities. posities die goed duidelijk kunnen worden 
gemaakt aan de hand van de problematiek van de reikwijdte van de bestuurlijke belangenafweging, 
zoals in het geval van vergunningverlening in het kader van een vrije beschikkingsbevoegdheid. 
Daarbij is met name de interpretatie die aan het specialiteitsbeginsel wordt gegeven van belang. In dat 
opzicht wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de rekkelijken en de preciezen. 
 
 Waar iedereen het over eens lijkt te zijn is dat het in elk geval niet zo mag zijn dat aan de aanvrager 

(door weigering of voorschriften) beperkingen worden opgelegd uit hoofde van andere algemene 
belangen dan die met het oog waarop de bevoegdheid is gegeven. Het verschil van opvatting tussen 
de rekkelijken en de preciezen spitst zich dus toe op de vraag welke bijzondere belangen mogen 
meewegen. Ik schets de posities slechts in hoofdlijnen omdat al gewoonlijk de praktijk een enorme 
diversiteit aan zienswijzen kent. 

 De meest rekkelijke positie houdt in dat bij de beslissing geen enkel ander belang dan het te 
behartigen belang aan de orde mag komen, zelfs niet de bijzondere belangen van de aanvrager. 
Stellinga heeft dit standpunt wel verdedigd. Deze extreem rekkelijke positie spoort beslist niet met 
de heersende leer. 

 Minder precies is de visie dat wel alle bijzondere belangen van de aanvrager mogen worden 
meegewogen, maar dat het problematisch is of ook de bijzondere belangen van derde mogen 
meetellen. De meest strikte positie is hier dat de bijzondere belangen van de aanvrager mee moeten 
wegen uit hoofde van het materiële zorgvuldigheidsbeginsel) maar dat we hierbij enkel moeten 
denken aan rekenschap geven: de behartiging van het specifieke algemene belang mag niet worden 
gefrustreerd. Anders gezegd de rechtsvorming staat in het teken van de algemeen belang 
behartiging, daarnaast is er ruimte voor 'rekenschap geven' van bijzondere belangen maar alleen 
voor zover dit de rechtsvorming in functie van de algemeen belangbehartiging onverlet laat - denkt 
u maar aan de vraag of een bepaalde geluidsemissie bereikt wordt door isolatie-voorzieningen in 
een bedrijfsgebouw of door om het betreffende terrein een geluidswal te leggen. Voor de emissie-
norm maakt de wijze waarop niet uit maar voor de aanvrager wellicht wel. In deze strikte visie 
blijven derden buiten beeld. Voor zover zij al aanspraak maken op bescherming betreft dit toch 
hooguit de bescherming in het specifieke algemene belang - bijvoorbeeld het milieubelang, 
concreet bij voorbeeld, beperking van geluidhinder. In dat opzicht zijn hun bijzondere milieube-
langen relevant, maar als het goed is reeds geïncorporeerd in m.h.o. op het milieubelang verrichte 
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rechtsvorming. De andere bijzondere belangen zijn voor de overheid niet aan de orde, omdat de 
overheid daarin niets regelt en dus ook geen bescherming biedt. In zoverre er in die andere 
belangen schade optreedt moet bezien worden of deze langs de weg van het privaatrecht op de 
aanvrager verhaald kan worden. Deze visie heb ik zelf, bij wijze van gedachte-experiment 
uitgewerkt in mijn bijdrage aan de voornoemde bundel Eenzijdig en wederkerig?  

 
 Een minder strikte visie is hier dat de overheid zich wel iets aan die andere bijzondere belangen 

gelegen moet laten liggen - omdat de overheid zich nu eenmaal in de maatschappelijke relaties 
ingrijpt - maar dat het opnieuw om niet meer mag gaan dan zich rekenschap geven. Konijnenbelt, 
Van Male en Drupsteen hebben hier met name naar gezocht. Eén van de suggesties is hier dat ten 
aanzien van de kernvraag of een vergunning of ontheffing kan worden verleend (het Id Quod) deze 
vreemde bijzondere belangen van derden niet mogen meewegen, maar wel bij de vraag naar de 
concrete invulling van een positief besluit (de modus quo). Dit is - zoals Drupsteen al aangeeft) in 
zoverre toch problematisch omdat het bij de modus quo ook kan gaan om voorschriften en 
dergelijke, welke een beperking van de vrijheid van de vergunninghouder inhouden, maar dan op 
andere gronden dan waartoe de bevoegdheid is gegeven. In dat perspectief vind ik het ook juister 
om te kiezen voor afwikkeling via bestuurscompensatie, zoals ik in het verleden samen met Messer 
wel heb bepleit. Het komst er dan op neer dat de overheid voor haar interventie een prijs betaald 
door de onevenredige schade aan vreemde bijzondere belangen van derden te compenseren. het 
blijft echter vreemd dat de rekening, die dan niet aan de vergunninghouder kan worden 
doorgegeven, bij de overheid terecht komt: als de overheid zich het specifieke bijzondere belang 
niet had aangetrokken, hadden derden hun nadeel in vreemde bijzondere belangen ook bij degene 
die de activiteit verricht moeten zien te verhalen.  

 
 In de rekkelijke posities zien we twee varianten. Tonnear heeft bepleit dat bestuursorganen andere 

algemene belangen mogen meewegen in zoverre de behartiging daarvan uit andere hoofde, in het 
bijzonder de autonome zorg voor de eigen huishouding, aan die organen is opgedragen. Daarmee 
wordt de uitsluiting van andere algemene belangen selectief doorbroken. 

 
 Daarnaast zien we een positie waarin wordt aangenomen dat alle bijzondere belangen aan de orde 

mogen komen. Het bestuur treedt op basis van de eigen bevoegdheid de besluitvormingsarena 
binnen als behartiger van een bepaald algemeen belang maar met als expliciete opdracht om de 
nadelige effecten daarvan op alle rechtstreeks betrokken bijzondere belangen mee te wegen en in 
het licht van de materiële zorgvuldigheid zoveel mogelijk te voorkomen of althans beperken. De 
overheid heeft tot taak als het ware een nutsmaximaal optimum te vinden. Nicolaï zit wel enigszins 
op deze lijn en meent daarvoor - en ik denk terecht - ook wel enige steun in de jurisprudentie te 
kunnen aanwijzen. Henk Simon zit ook op deze lijn maar probeert publiek en privaatrecht toch nog 
uit elkaar te houden. In de eerste plaats moet een publiekrechtelijke afweging plaatsvinden, op voet 
van de zo-even geschetste tussenpositie, en daarna moet het bestuur als een soort burgerlijke rechter 
plaatsvervanger ook de civielrechtelijke consequenties afwegen. Per saldo kunnen dan alle 
belangen worden meegwogen. 

 
9. orthodoxen versus modernisten 
 
Binnen het veld van de klassieke visie zien we aldus orthodoxen en modernisten. In een recente 
bijdrage aan de bundel Rechtspraak bestuursrecht 1994/1995, heb ik getracht de bouwstenen voor deze 
posities te identificeren en daarmee het contrast tussen de posities in de meest extreme posities te 
schetsen. 
 
De bouwstenen worden -naar mijn bescheiden mening - gevormd door drie 'rechtspolitieke tendenties', 
waarbinnen steeds twee uiterste posities zijn aan te geven. Waar gaat het om? 
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 Als eerste tendentie noem ik de objectieve versus de subjectieve visie op rechtsvorming door het 

bestuur. De objectieve visie behelst dat er bij rechtsvorming in concreto, dat wil zeggen bij het 
beschikkend bestuur, geen ruimte bestaat voor meerdere rechtens aanvaardbare beslissingen in één 
en het zelfde geval. Beleidsvrijheid impliceert hooguit de ruimte om in termen van rekenschap op 
voor het doel van de bevoegdheid neutrale wijze onevenredig nadeel te voorkomen. In de 
subjectieve visie is de gedachte dat juist wel meerdere rechtens juiste beslissingen mogelijk zijn. 

 
 De tweede tendentie betreft de vraag of rechtsvorming is gericht op exclusieve of inclusieve 

belangenbehartiging. Exclusief houdt in dat de overheid zich in rechtsvormend op zich enkel kan 
laten leiden door het algemeen belang, inclusief dat voor de rechtsvorming ook bijzondere belangen 
relevant zijn - anders gezegd dat de rechtsvorming niet alleen in functie staat van algemene 
belangenbehartiging. De exclusieve lijn behelst een scherpe scheiding tussen publiek en 
privaatrecht en dat burgers aan de behartiging van een bepaald publiekrechtelijk belang 
(bijvoorbeeld het milieu) ook geen aanspraken kunnen ontlenen - er is hooguit een soort reflex-
werking. Dat impliceert tevens dat bijvoorbeeld vergunningverlening nimmer de vergunninghouder 
vrijwaart tegen een actie uit onrechtmatige daad - ook niet als het daar om beweerde milieuschade 
gaat. 

 
 De laatste tendentie is de betekenis die aan het legaliteitsbeginsel wordt toegekend. In de klassieke, 

orthodoxe visie gaat het daarbij primair om de rechtvaardiging van het bestaan van de staat. 
Overheidsinterventies zijn nimmer vanzelfsprekend en altijd naar doelstelling beperkt. In de 
modernistische visie wordt het accent verlegd van de vraag of de overheid mag interveniëren naar 
de vraag hoe dat mag gebeuren. Dan is het legaliteitsbeginsel gericht op rechtszekerheid en 
materiële zorgvuldigheid. Kortweg: de 'orthodoxen' zien de verhouding overheid - burgers als 
verticaal, de 'modernisten' zien deze als horizontaal. 

 
Als ik op voet van deze invalshoeken dan de extreme posities schets dan zien we aan de ene kant de 
modernisten, die overigens een subjectieve en inclusieve visie huldigen waarbij een zo breed 
mogelijke belangenafweging, van alle belangen, wellicht zelfs van algemene belangen uitgangspunt is. 
Een concrete bevoegdheid is een vertrekpunt voor het bestuur om in elk concreet geval te zoeken naar 
nutmaximale afweging van alle betrokken belangen. Het bestuur organiseert een arena en probeert te 
proeven wat het optimale compromis is tussen alle betrokkenen. De orthodoxen, met een objectieve en 
exclusie visie zullen vinden dat daarmee van het legaliteitsbeginsel niets meer overeind blijft en 
bepleiten zelf juist dat inbreuken op individuele vrijheden slechts gelegitimeerd worden door de 
exclusieve behartiging van het desbetreffende algemeen belang en dat andere algemene en alle 
bijzondere belangen daarbij buiten beschouwing kunnen blijven. 
 
10. de post-modernen 
 
Aldus blijkt er binnen de klassieke visie reeds een flinke bandbreedte te bestaan, waarbij de uiterst 
modernistische positie volgens de orthodoxen zelfs inhoud dat de klassieke uitgangspunten de facto 
verlaten worden. 
Er zijn echter ook voorstellen die openlijk breken met die klassieke uitgangspunten. Ik noemde eerder 
al het gedachte-experiment van De Winter. Hij bepleit om inderdaad de wetmatigheid maar te laten 
voor wat het is. Bevoegdheden zijn in deze tijd merkwaardige slechts nog formele begrippen die niet 
meer aansluiten bij de materiële opvatting over wat de overheid voor ons kan en moet betekenen. Hij 
neemt daarbij de grondrechten - geschreven en ongeschreven - als uitgangspunt. Zie ik het goed dan 
kan je daarmee dan twee kanten op: in negatieve zin vormen deze grondrechten een correctie op 
onjuist besturen aan de andere kant vormen ze in positieve zin een aanknopingspunt voor codificatie, 
doordat expliciet bepaald kan worden dat met het oog op de verwezenlijking van een bepaald 
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grondrecht of te bepaling van de mogelijke uitzonderingen op een grondrecht wettelijke voorschriften 
worden gegeven.  
 
Voorts wil ik, heel kort, nog wijzen op de prikkelende stellingname van Jurgens, die ik nu maar even 
schets als het geven van de blanco bevoegdheid aan de regering tot het bij AMvB regelen van zaken 
welke de regering van belang acht onder het voorbehoud dat als de Staten-Generaal zich in die zin 
uitspreken (i.h.k.v. de 'voorhangprocedure') dat een wettelijke regeling noodzakelijk is, de besluitvor-
ming dienovereenkomstig wordt aangepast. Formeel gesproken neemt Jurgens geen afstand van de 
legaliteitseis, maar materieel formuleert hij een uitgangspunt dat wel zo kan worden begrepen. 
Inge van der Vlies schetst in haar samenvattend artikel in het Tijdschrift voor openbaar bestuur 
(jaargang 1992) verschillende visies of beter opties welke de overheid kan bewandelen op het moment 
dat de overheid overweegt iets te regelen. Afzien van sturing, zelfregulering, al dan niet op aanzet door 
de overheid, horen daar uiteraard uitdrukkelijk bij. Ook het in samenspraak met betrokkenen 
formuleren van oplossingen wordt daarbij genoemd. In dit verband zijn de kritische opmerkingen van 
Damen natuurlijk niet zonder gewicht. Samen oplossingen formuleren kan en zal betekenen dat in 
voorkomende gevallen bepaalde belanghebbenden worden 'weggehorizontaliseerd'. Aan de andere 
kant is voorstelbaar dat dit probleem ook een kwestie van niveau is. Daarmee wil ik zeggen dat ik me 
kan voorstellen dat in het macro-bestuur juist de belangenorganisaties aanschuiven, terwijl in het 
micro-bestuur juist het oog op de individuele belanghebbenden wordt gericht. Daarin zou toch een 
modus te ontwikkelen moeten zijn. 
 
11. Concluderend 
Ik kom tot een afronding. In de bundel 'Eenzijdig en wederkerig?' is naar mijn oordeel de klassieke 
visie op het bestuurrecht overheersend. Binnen de groep van auteurs is echter duidelijk zichtbaar dat 
sommigen een orthodoxe en andere en modernistisch perspectief hanteren.  
Ik denk dat vanuit die klassieke zienswijze de kritiek op de wederkerige rechtsbetrekking niet anders 
dan vernietigend kan zijn. De privaatrechtelijke connotatie die aan de term wederkerige 
rechtsbetrekking verbonden is, roept een beeld op dat zich eenvoudig niet met de klassieke visie 
verhoudt. De vragen die ik bij aanvang van deze uiteenzetting formuleerde moeten dan wel scherp 
beantwoord worden: 
 
 Hoe te oordelen over het feit dat de vrijheid van burgers in elk geval formeel-juridisch eenzijdig 

door de overheid kan worden ingeperkt? Volgens de klassieke visie is dat kenmerkend voor het 
publiekrecht en gerechtvaardigd indien er een specifieke wettelijke grondslag voor gegeven is. 

 Hoe te oordelen over zorgplichten van burgers jegens de overheid, althans zorgplichten die door de 
overheid gehandhaafd kunnen worden?  Volgens de klassieke leer is dit linke soep omdat 
zorgplichten al snel te vaag worden en geen effectieve beperking voor de overheid inhouden. 

 Hoe te oordelen over de vrijheid van de overheid om die instrumenten te gebruiken die haar het 
meest doelmatig en doeltreffend voorkomen? Volgens de klassieke leer is die vrijheid er zolang 
legaliteits- en specialiteitsbeginsel worden gerespecteerd. Soms impliceert dat dat een minder 
doelmatige oplossing gekozen zal moeten worden en dat is dan de prijs voor democratische 
legitimatie van het eenzijdig ingrijpen en bescherming van de burger tegen misbruik van over-
heidsbevoegdheid. 

 Hoe te oordelen over de noodzaak van democratische legitimatie voor het overheidsoptreden 
(daargelaten welke instrumenten worden toegepast) - welke onderhandelingsruimte is er voor de 
overheid? In de klassieke leer is deze legitimatie essentieel en richtinggevend en biedt het 
rechtszekerheid aan burgers. 

 
Ik denk dat de aanhangers van de klassieke visie ten principale ook van mening zijn dat de bouw-
stenen van de klassieke visie 'turbo-proof' zijn. Ik denk ook dat deze aanhangers vaststellen dat niet 
alles geregeld kan worden en dat de overheid dat op bepaalde punten misschien ook niet moet willen. 
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Daarbij waarschuwen zij juist voor een regelgevende overstretch, zoals bij zorgplichten of het geven 
van bepalingen die effectief niet handhaafbaar zijn. Ook waarschuwen zij tegen de privaatrechtelijke 
weg omdat daarmee de waarborgen van wetmatigheid in gevaar komen. Kernpunt is, dat 
rechtmatigheid zonder wetmatigheid de rechtsstaat misstaat en de burgers in de samenleving van 
autonome individuen en groepen van individuen tot staatsburgers zal maken. 
 
Het zal duidelijk zijn dat de post-moderne visie de wetmatigheid relativeert. Het komt aan op de 
rechtmatigheid van het handelen. Het bijzondere karakter van de overheid is niet zozeer gelegen in de 
beperktheid van de eigen bevoegdheden, als wel juist in de bescherming die zij wordt geacht te bieden 
en de bijzondere materiële waarborgen die haar beperken. 
 
Vooralsnog, ook al zie ik in de post-moderne benadering een uitdagende stellingname, ben ik van 
mening dat de overheid juist in een pluriforme samenleving een bijzondere taak heeft. De overheid 
dient een algeheel normatief kader aan te reiken en het discours over collectieve normen binnen de 
samenleving te organiseren. Het normatief kader zal ook effectief gemaakt moeten worden ten einde - 
opnieuw juist in een pluriforme samenleving - vertrouwen mogelijk te maken. Dat heeft een 
economisch nut, maar vormt naar mijn smaak ook de basis voor maatschappelijk welzijn. In zoverre 
de overheid op die voet in de samenleving intervenieert in de rechten van burgers, vindt ik het 
essentieel dat daarvoor ook een adequate legitimatie kan worden geboden, en juist daarvoor zijn 
legaliteit en specialiteit m.i. aangewezen. Ik geloof niet in de overheid als 'service-centrum' en panacee 
voor alle ongemakken, juist dan wordt de overheid een maatschappelijke partner zonder bijzonder 
gezag. Tegelijkertijd pleit ik er daarmee voor dat de overheid terughoudend is in wat zij zelf 
voorschrijft en overigens vooral faciliterend optreedt door zelfregulering mogelijk te maken. Graag 
verneem ik uw visie op dit punt. 
 
 
STELLINGEN M.B.T. HET THEMA 'DE WEDERKERIGE RECHTSBETREKKING' 
 
1. Er bestaat geen principieel verschil tussen het idee van de 'wederkerige rechtsbetrekking' en de 

'horizontale rechtsbetrekking'. Beide zijn gebaseerd op het 'voor wat hoort wat-principe' en 
impliceren dat burger en bestuur over en weer rekening houden met elkanders positie, zelfs als 
daarvoor geen wettelijke grondslag is aan te wijzen. 

 
2. De idee van de rechtsbetrekking tussen burger en bestuur is onvoldoende helder en overigens 

zonder toevoegende waarde, zodat daarin geen zinvol vertrekpunt voor het denken over de 
bevoegdheid van de overheid gelegen kan zijn. 

 
3. De eis van wetmatig bestuur, in het bijzonder het uitgangspunt dat overheidshandelen als regel 

een specifieke wettelijke grondslag behoeft, is achterhaald. Met algemene rechtsbeginselen en 
geschreven en ongeschreven grondrechten is een voldoende effectieve rechtsbescherming te 
garanderen. 

 
4. De eisen van legaliteit en specialiteit zijn in de turbo-samenleving, hoezeer wellicht dogmatisch 

te funderen, zodanig onwerkbaar dat voor het overheidshandelen een nieuwe basis gevonden 
moet worden. 

 
5. De overheid heeft juist in de turbo-samenleving een algemeen normatief sturende rol. Deze moet 

ook dwingend vorm krijgen en vergt dan dat daarvoor een adequate richtinggevende 
(democratische) legitimatie aanwezig is. Legaliteit en specialiteit scherpen de overheid daarbij in 
terughoudend te zijn, hetgeen juist voor een optimale vervulling van de toegedachte rol essentieel 
is. 


