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Gemeenten gebruiken onder meer privaatrechtelijke instrumenten om hun pu-

blieke doelstellingen te verwezenlijken. De vraag of en in hoeverre van het pri-

vaatrecht gebruik kan worden gemaakt, moet worden beantwoord met behulp 

van de door de rechtspraak ontwikkelde doorkruisingsleer. 

De door de Hoge Raad geformuleerde toetsingscriteria voor beantwoording van 

deze vraag, blijken bij concrete toepassing in de praktijk niet altijd duidelijkheid 

te geven over de juridische houdbaarheid van een keuze voor de privaatrechte-

lijke weg. Er worden ons met regelmaat vragen gesteld naar de (on) mogelijk-

heden van bepaalde juridische constructies. De doorkruisingsleer is wel bekend, 

maar de toepassing daarvan roept toch steeds vragen op en de juridische houd-

baarheid van een gekozen toepassing is vaak onzeker. Ook de literatuur en de 

jurisprudentie geven op concrete situaties veelal geen eenduidig antwoord.

In opdracht van de VNG heeft de Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan 

naar de reikwijdte en de toepassing van de doorkruisingsleer in de gemeente-

lijke praktijk.

Naast een algemene verkenning van de doorkruisingsleer wordt aan de hand 

van drie toepassingsvoorbeelden ingegaan op de mogelijke inzet van het pri-

vaatrecht ter behartiging van publieke belangen in de gemeentelijke praktijk. 

Aan de hand van de doorkruisingsformule worden de afwegingen bezien die 

gemeenten kunnen maken ten aanzien van de juridische houdbaarheid bij de 

keuze tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instrumenten. 

Voorwoord
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1 Een algemene verkenning 
van de doorkruisingsleer

1.1 Inleiding
De gemeente vindt haar plaats als overheidsorganisatie in het publiekrecht. Om 

hun publieke taken uit te voeren zijn de gemeentelijke organen uitgerust met 

tal van publiekrechtelijke bevoegdheden. Daarnaast is de gemeente rechtsper-

soon naar privaatrecht. Als privaatrechtelijke rechtspersoon kan de gemeente 

bijvoorbeeld nieuw kantoormeubilair aanschaffen, computers kopen, een 

schoonmaakdienst voor het gemeentehuis inhuren, etcetera. Gemeenten kun-

nen hun privaatrechtelijke bevoegdheden ook gebruiken om daarmee beleid te 

voeren. Een van de vele voorbeelden is het sluiten van een overeenkomst waarin 

grond wordt uitgegeven in erfpacht waarbij, om greep te houden op de ontwik-

kelingen binnen het gebied, allerlei beperkingen aan het gebruik van die grond 

worden gesteld. Het aldus gebruiken van privaatrechtelijke bevoegdheden door 

gemeenten heeft als vanzelf iets ‘spannends’: de organen van de gemeente be-

schikken juist voor het realiseren van die beleidsdoelen over eenzijdige publiek-

rechtelijke bevoegdheden en de uitoefening van die bevoegdheden wordt vaak 

door specifieke publiekrechtelijke regels aan banden gelegd. Zo beschikt het 

gemeentebestuur in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening (hierna 

ook: Wro) over publiekrechtelijke instrumenten om de ruimtelijke ontwikkelin-

gen in de gemeente te reguleren; de Wro geeft kaders voor het gebruik van het 

daarin gegeven publiekrechtelijke instrumentarium. Waarom zou de gemeente 
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dan haar privaatrechtelijke gedaante willen benutten? En waarom zou haar die 

mogelijkheid al dan niet moeten worden toegestaan?

In sommige gevallen heeft een gemeente aldus – in ieder geval in theorie – de 

mogelijkheid om zowel voor het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden 

als voor het gebruik van publiekrechtelijke bevoegdheden te kiezen.

Indien bijvoorbeeld door het gemeentebestuur op een door de gemeente 

als eigenaar geëxploiteerd parkeerterrein een woonwagen wordt aange-

troffen, zonder dat voor het innemen van een standplaats op dat terrein 

een vergunning is verleend, kan de gemeente als eigenaar van de grond 

een civielrechtelijk kort geding beginnen, maar kan het college van burge-

meester en wethouders ook bestuursrechtelijke sancties inzetten, zoals het 

opleggen van een last onder dwangsom (zie daarover hoofdstuk 3).

Wanneer niet in bepaalde publiekrechtelijke bevoegdheden is voorzien, kan de 

privaatrechtelijke weg de enige mogelijkheid zijn die zich aandient om een door 

het gemeentebestuur gewenst resultaat te bereiken.

Indien de brandweer uitrukt om een brand te blussen en de gemeente de 

daarmee gemoeide kosten in rekening wil brengen aan degene die door 

dat blussen is gebaat, bijvoorbeeld de eigenaar van het desbetreffende 

bedrijf waar de brand zich voordeed, is er geen publiekrechtelijke moge-

lijkheid om de kosten op de eigenaar van het bedrijf te verhalen. Getracht 

wordt wel via het privaatrecht (bijvoorbeeld onrechtmatige daad of zaak-

waarneming)  de kosten op het bedrijf te verhalen. De Hoge Raad heeft 

echter de privaatrechtelijke mogelijkheid evenmin toelaatbaar geacht. (Zie 

daarover paragrafen 1.5.1. en 1.6.2).

Deze publicatie betreft de spannende vraag naar het gebruik van privaatrechte-

lijke instrumenten door gemeenten in het licht van hun positie als overheidsin-

stantie die opereert in een publiekrechtelijk kader.

Vrije keuze?

Gemeenten zijn niet vrij in de keuze voor de privaatrechtelijke weg in plaats van 

de publiekrechtelijke weg. In een enkel geval heeft de wetgever deze keuzemo-

gelijkheid expliciet beperkt. Maar vooral de rechter heeft de laatste decennia 

de mogelijkheid van een keuze voor het gebruik van de privaatrechtelijke weg 

aan grenzen gebonden. Het gaat daarbij met name om de door de Hoge Raad in 
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het arrest Staat/Windmill ontwikkelde doorkruisingsformule.1 Omdat in concrete 

gevallen een onjuiste keuze voor de privaatrechtelijke weg –  omdat deze naar 

later blijkt volgens de rechter voor de gemeente niet openstond – grote finan-

ciële gevolgen kan hebben, is het van belang van te voren de mogelijkheden en 

beperkingen van een keuze voor het privaatrecht in plaats van het publiekrecht 

goed voor ogen te hebben. 

Zo kan een overeenkomst door de rechter, al dan niet partieel, nietig wor-

den geoordeeld (artikel 3:40 en artikel 3:41 BW); het behalen van het met 

die overeenkomst beoogde beleidsdoel komt dan op losse schroeven te 

staan. Ook kan een door de gemeente ingestelde vordering uit onrechtma-

tige daad door de rechter worden afgewezen, met alle gevolgen van dien. 

1.2 De tweewegenleer
Het gebruik door de overheid van de privaatrechtelijke weg ter behartiging van 

publieke belangen werd tot het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw met 

name aan de beperking onderworpen dat dit gebruik niet in strijd mocht zijn 

met de wet. Ook mocht de overheid geen misbruik maken van haar bevoegd-

heden of van een feitelijke machtspositie. Dit blijkt duidelijk uit het klassieke 

Kruseman-arrest van de Hoge Raad uit 1962.2 

Het ging in dit arrest om de aanvaardbaarheid van het bedingen van een 

van de gemeente gevraagde medewerking tegen een financiële prestatie. 

De Hoge Raad overwoog dat dit geoorloofd was ‘tenzij tegen het bedin-

gen of het in ontvangst nemen van die prestatie enig wettelijk beletsel 

bestaat, dan wel de overheid aldus handelende misbruik maakte van de 

bevoegdheden of de feitelijke machtspositie welke die medewerking voor 

haar wederpartij noodzakelijk deden zijn en haar tot die medewerking in 

staat stelden’.

In feite werd tot het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw de klassieke 

‘gemene rechtsleer’ gevolgd. 

De gemene rechtsleer beschouwt het privaatrecht als het (al)gemene recht 

dat altijd geldt voor zover het publiekrecht er niet van afwijkt. De overheid 

kan volgens deze leer, behoudens genoemde publiekrechtelijke afwij-

kingen, gewoon gebruik maken van privaatrechtelijke bevoegdheden en 
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rechten. Wel wordt het gebruik van deze privaatrechtelijke bevoegdheden 

publiekrechtelijk ‘ingekleurd’. 

Vóór het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw stond, met inachtneming 

van genoemde beperkingen, voor de overheid en dus ook voor gemeenten de 

keuze tussen twee wegen – publiekrecht of privaatrecht – open. In de literatuur 

wordt dit ook wel aangeduid als de tweewegenleer. 

1.3 Bezwaren tegen de tweewegenleer
Belangrijkste bezwaren

Aan de tweewegenleer zijn diverse bezwaren verbonden. Deze zijn in de jaren 

’70 en ’80 van de vorige eeuw in de juridische literatuur aan de orde gesteld en 

resulteerden zo in scherpe kritiek op de tweewegenleer. Deze bezwaren zijn be-

langrijk omdat zij de achtergrond vormen voor het aanscherpen van de tweewe-

genleer door de Hoge Raad in het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw. De 

bezwaren die aan de tweewegenleer kleven zijn de volgende:

1. Door gebruikmaking van het privaatrecht kan een publiekrechtelijke be-

voegdheidsverdeling worden doorkruist. Het privaatrecht kan een titel voor 

optreden verschaffen aan anderen dan degenen aan wie de wetgever wel-

overwogen specifieke publiekrechtelijke bevoegdheden heeft toegekend.

2. Publiekrechtelijke regelingen kennen in beginsel openbare procedures en er 

is vaak voorzien in verplichte advisering en inspraak. Bij hantering van het 

privaatrecht geldt dit niet.

3. Indien de publiekrechtelijke weg wordt gevolgd, is veelal bestuursrechtelijke 

rechtsbescherming aanwezig. Deze vorm van rechtsbescherming is juist in het 

leven geroepen om de burger een relatief laagdrempelige rechtsingang te 

bieden indien hij wordt geconfronteerd met optreden van de overheid. Als de 

privaatrechtelijke weg wordt gevolgd, staat deze vorm van rechtsbescherming 

niet open.

4. Door het gebruik van het privaatrecht kan de overheid zich soms van meer 

rechten en bevoegdheden verzekeren, alsook van een grotere vrijheid jegens 

zijn contractpartner, dan met het gebruik van het publiekrecht zou kunnen.

5. Het publiekrechtelijke regime geldt voor eenieder, het privaatrechtelijke 

regime geldt alleen voor die burgers die privaatrechtelijke medewerking van 

de overheid nodig hebben.
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Beperking keuze door wetgever of rechter?

Ondanks de aanwezigheid van deze bezwaren moet worden geconstateerd dat 

de wetgever, die het gebruik van de privaatrechtelijke weg in bepaalde geval-

len zou kunnen uitsluiten en de publiekrechtelijke weg als exclusief zou kunnen 

voorschrijven, dat slechts bij uitzondering heeft gedaan.

Het bekendste voorbeeld is artikel 122 Woningwet, waarin is bepaald dat 

de gemeente geen rechtshandelingen naar burgerlijk recht kan verrich-

ten ten aanzien van onderwerpen waarin bij of krachtens de algemene 

maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2 en in hoofdstuk IV van de 

Woningwet, is voorzien. Dit betekent concreet dat op grond van artikel 

122 Woningwet bijvoorbeeld geen contractuele afspraken mogen worden 

gemaakt over de afgifte van vergunningen en over de bouwtechnische ei-

sen, voor zover dat is geregeld in de Woningwet. Overigens beperkt artikel 

122 Woningwet gemeenten niet in hun contractuele bevoegdheid om tot 

afspraken te komen over het gebruik van de gemeentegrond en van de 

daarop opgerichte bouwwerken. Deze bepaling staat daarom bijvoorbeeld 

niet in de weg aan overeenkomsten waarin de burger wordt verplicht om 

een woning zelf te bewonen of zijn pand niet te gebruiken voor detailhan-

del.

Het is verder goed er op te wijzen dat de wetgever in sommige gevallen 

ook juist heeft duidelijk gemaakt dat zowel gebruik van de publiekrech-

telijke als de privaatrechtelijke weg is toegestaan. Een voorbeeld hiervan 

vormt artikel 4:124 Awb, dat bepaalt dat een bestuursorgaan voor de 

invordering van geldschulden ook over de bevoegdheden beschikt die een 

schuldeiser op grond van het privaatrecht heeft.

Een voorbeeld waarin de wetgever het gebruik van privaatrechtelijke 

overeenkomsten aangewezen acht, is te vinden in artikel 6.23 Wro met be-

trekking tot de grondexploitatie-overeenkomsten (zie daarover uitgebreid 

hoofdstuk 4).

Het is met name de rechter geweest die de keuze voor het gebruik van de pri-

vaatrechtelijke weg aan grenzen heeft gebonden. Dit heeft voor een belangrijk 

deel plaatsgevonden met de in het Windmill-arrest ontwikkelde doorkruisings-

leer. In de volgende paragrafen wordt uiteengezet wat deze doorkruisingsleer 

inhoudt.
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1.4 De doorkruisingsleer: inleidende opmerkingen 

1.4.1 De kern van de doorkruisingsformule

Vervanging tweewegenleer

Tegen de achtergrond van de in de vorige paragraaf besproken bezwaren tegen 

de tweewegenleer zijn sinds het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw in 

de jurisprudentie aan het gebruik van het privaatrecht door de overheid ter 

behartiging van publieke belangen nadere grenzen gesteld. Met het door de 

Hoge Raad in 1990 gewezen Windmill-arrest werd de tweewegenleer in wezen 

vervangen door de leer van de ‘onaanvaardbare doorkruising’. 

Van een volledige vervanging is geen sprake. Onder de doorkruisingsleer 

wordt nog steeds erkend dat door de wetgever niet principieel is gekozen 

voor het uitsluiten van het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden 

ter behartiging van publieke belangen. Ook gold onder de tweewegenleer 

al dat als uit de strekking van de wet kon worden afgeleid dat het volgen 

van de privaatrechtelijke weg als onaanvaardbaar moest worden beoor-

deeld, het gebruik van het privaatrecht als misbruik van bevoegdheid kon 

worden aangemerkt. Wat de doorkruisingsleer met name doet is het nader 

inkleuren en beperken van de oude tweewegenleer. Zoals uit de in deze en 

de volgende paragrafen nader te bespreken jurisprudentie betreffende de 

doorkruisingsleer zal blijken, gaat de rechter scherper na of de keuze voor 

het hanteren van een privaatrechtelijke bevoegdheid de burger niet in 

een, uit oogpunt van rechtswaarborgen, slechtere positie brengt. Boven-

dien concludeert de rechter eerder dan voorheen op grond van ongeschre-

ven rechtsregels dat de overheid rechtens niet de vrijheid heeft om voor de 

weg te kiezen die de burger onaanvaardbaar zwaarder zou belasten.

Kern doorkruisingsformule

In de kern komt de leer van de onaanvaardbare doorkruising, veelal aangeduid 

als de doorkruisingsformule, op het volgende neer. Eerst dient gekeken te wor-

den of de wet zelf een uitdrukkelijk antwoord geeft op de vraag of de privaat-

rechtelijke weg is toegestaan (of dat er een algemeen gebruikelijke praktijk of 

eerdere jurisprudentie is die dit duidelijk maakt). Deze vraag wordt wel aange-

duid als de voorvraag. Indien het antwoord op deze voorvraag negatief is, dan 

moeten blijkens het Windmill-arrest volgens de Hoge Raad drie criteria worden 

toegepast om vast te stellen of gebruik van het privaatrecht is toegestaan, of dat 

dit niet het geval is omdat sprake is van een onaanvaardbare doorkruising van 



1515Vereniging Van nederlandse gemeenten

het publiekrecht. Het gaat daarbij om de volgende drie criteria:

1. de inhoud en strekking van de betrokken regeling 

2. de wijze waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de belan-

gen van burgers zijn beschermd

3. of de overheid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een 

vergelijkbaar resultaat kan bereiken.

Beoordeling in samenhang

De drie criteria worden door de Hoge Raad veelal in samenhang beoordeeld, 

waarbij niet altijd op voorhand duidelijk is aan welk criterium het meeste belang 

wordt gehecht. Wel merkt de Hoge Raad in het Windmill-arrest op dat als het 

laatste criterium – er is via de publiekrechtelijke weg een vergelijkbaar resultaat 

te behalen als via de privaatrechtelijke weg wordt beoogd – aan de orde is, dit 

een belangrijke aanwijzing vormt dat geen ruimte is voor het gebruik van het 

privaatrecht. Aan de eerste twee criteria voegt de Hoge Raad dan nog toe dat 

deze moeten worden beoordeeld ‘tegen de achtergrond van de overige geschre-

ven en ongeschreven regels van publiek recht’. 

Alvorens nader in te gaan op de meer precieze betekenis van de ‘voorvraag’ 

(paragraaf 1.4.3) en de drie doorkruisingscriteria (paragraaf 1.5) is het goed om 

in de volgende paragraaf (paragraaf 1.4.2) kort aandacht te besteden aan het 

Windmill-arrest zelf. 

1.4.2 Het Windmill-arrest

Casus

Het bedrijf Windmill Holland BV loosde afvalgips op de Nieuwe Waterweg, 

waarvoor het de nodige vergunningen bezat. De Staat, eigenaar van de Nieuwe 

Waterweg, vroeg een vergoeding van f 1,25 per kubieke meter geloosd gips om 

daarmee een deel van de waterzuivering te kunnen financieren. De rijksover-

heid had echter ook via het uitvaardigen van een op de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren (hierna ook: Wvo) gebaseerde algemene maatregel van be-

stuur een publiekrechtelijke heffing kunnen instellen. Deze amvb was nog niet 

voorhanden. De vraag was of de overheid in dit geval van haar eigendomsrecht 

gebruik mocht maken zoals zij had gedaan. De Hoge Raad kwam uiteindelijk na 

toetsing aan de doorkruisingsformule (zie de vorige paragraaf) tot de conclusie 

dat het gebruik van het privaatrecht hier een onaanvaardbare doorkruising van 

het publiekrecht opleverde. 
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De Windmill-formule bestrijkt al het privaatrechtelijk overheidshandelen

In het Windmill-arrest geeft de Hoge Raad in algemene zin aan, ‘of de over-

heid, ingeval haar bij een publiekrechtelijke regeling ter behartiging van zekere 

belangen bepaalde bevoegdheden zijn toegekend, die belangen ook mag be-

hartigen door gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het privaatrecht 

toekomende bevoegdheden, zoals aan het eigendomsrecht ontleende bevoegd-

heden, de bevoegdheid overeenkomsten naar burgerlijk recht te sluiten of de 

bevoegdheid een vordering op grond van een jegens de overheid gepleegde 

onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter in te stellen’. In algemene zin, 

omdat hier drie soorten van gebruik van privaatrecht worden genoemd, maar 

duidelijk is dat deze opsomming niet limitatief is (gelet op het woord ‘zoals’). 

Dit betekent derhalve dat in beginsel al het privaatrechtelijk overheidshande-

len waarmee de overheid bepaalde publieke belangen kan behartigen door de 

doorkruisingsleer wordt bestreken.

De beperkingen van een algemene formule: geen overspannen verwachtingen

In de volgende paragrafen zal op de meer precieze betekenis van de doorkrui-

singsleer worden ingegaan. Daarbij dient wel van te voren gewaarschuwd te 

worden. Vrij algemeen is de doctrine in haar kritiek dat de Hoge Raad in het 

Windmill-arrest eigenlijk teveel in één keer heeft willen regelen. Algemene 

formules, zoals de doorkruisingsformule, laten zich niet eenvoudig toepassen op 

in beginsel alle vormen van privaatrechtelijk overheidsoptreden en dan ook nog 

eens op in beginsel alle overheidstaken, van vergunningverlening tot handha-

ving, van belastingheffing tot kostenverhaal. Daarbij wijzen de drie criteria ook 

niet altijd dezelfde kant uit. Dit alles maakt dat de Hoge Raad in zijn rechtspraak 

na het Windmill-arrest regelmatig op niet voorziene uitkomsten van zijn door-

kruisingsformule lijkt te zijn gestuit. Dit kan verklaren waarom de toepassing 

van de doorkruisingsformule niet altijd even helder plaatsvindt. Daar komt nog 

bij dat deze rechtspraak, zoals dat ook op andere terreinen overigens het geval 

is, altijd mede wordt beïnvloed door het verloop van het proces, met name door 

hetgeen partijen aanvoeren aan cassatiemiddelen. Dit maakt dat beschouwingen 

over de doorkruisingsformule vaak met onzekerheden omgeven zijn en soms 

complexer zijn dan beschouwingen over de meeste andere juridische onderwer-

pen. 

1.4.3 De voorvraag: wat zegt het publiekrecht in casu zelf?

Allereerst moet worden bezien of de betrokken publiekrechtelijke regeling voor-

ziet in een antwoord op de vraag of het privaatrecht mag worden gebruikt. Als 
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de betrokken regeling dit duidelijk aangeeft, dan hoeven de Windmill-criteria, 

anders gezegd de doorkruisingsformule niet verder te worden toegepast. Deze 

vraag wordt daarom veelal aangeduid als de voorvraag. Daarbij moet (helaas) 

wel worden opgemerkt dat deze voorvraag niet gemakkelijk valt te onderschei-

den van het eerste criterium van de doorkruisingsformule van het Windmill-

arrest: de inhoud en strekking van de regeling. In de rechtspraak wordt dit 

onderscheid ook niet altijd even strak gemaakt. 

Tekst van de wet van belang, alsook de bedoeling van de wetgever

Ter beantwoording van de voorvraag dient met name te worden gekeken naar 

de tekst van de wet – zoals bijvoorbeeld het eerdergenoemde artikel 122 Wo-

ningwet  – maar ook de bedoeling van de wetgever kan daarbij een rol spelen. 

Dit laatste – het acht slaan op de bedoeling van de wet – kan verstrekkende 

gevolgen hebben, zo blijkt uit het arrest Kunst- en Antiekstudio/Lelystad.3

In dit arrest was de vraag aan de orde of de toenmalige Wet op de Ruimte-

lijke Ordening (hierna ook: WRO) het toeliet dat in erfpachtovereenkom-

sten voorwaarden werden opgenomen betreffende het gebruik van de 

grond, terwijl het grondgebruik ook via het bestemmingsplan kon worden 

gereguleerd. De tekst van de WRO zei hier niets over. Uit de geschiedenis 

van de WRO moest volgens de Hoge Raad echter worden afgeleid dat de 

wetgever niet had bedoeld dergelijke voorwaarden in erfpachtovereen-

komsten tegen te gaan. Het opnemen van die voorwaarden was al jaren 

vaste praktijk. De WRO was op dat moment nog maar onlangs veranderd 

en als de wetgever aan deze praktijk een einde had willen maken, zou 

deze dat wel hebben gedaan, zo kan de Hoge Raad worden samengevat.

De bedoeling van de wetgever speelde ook een dominante rol in het oor-

deel inzake tariefclausules die waren opgenomen in een overeenkomst tot 

verkoop van het gemeentelijke kabelbedrijf aan een particuliere exploi-

tant. In deze kwestie oordeelden zowel het Hof Amsterdam als het Hof 

Den Haag dat de Mediawet, de Telecommunicatiewet en de Mediawet niet 

ertoe strekten tariefclausules als hier in geding uit te sluiten.4

Bij het beantwoorden van de voorvraag blijkt aldus van betekenis te zijn of de 

wetgever van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om een stokje te steken 

voor een bij die wetgever bekend veronderstelde praktijk van het bewandelen 

van de privaatrechtelijke weg.
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Eerdere jurisprudentie kan een rol spelen

Ten slotte kan ook eerdere jurisprudentie omtrent het al dan niet openstaan van 

de privaatrechtelijke weg in een bepaalde situatie een rol spelen. 

Wanneer reeds op grond van jurisprudentie uit het al dan niet recente 

verleden min of meer onomstotelijk vaststaat dat de publiekrechtelijke 

weg niet exclusief is, kan dit leiden tot een antwoord op de vraag naar 

de aanvaardbaarheid van het gebruik van het privaatrecht zonder dat de 

doorkruisingsformule wordt toegepast. Een voorbeeld hiervan is het arrest 

Wernsen/Amsterdam waarin werd geoordeeld dat artikel 155 gemeente-

wet (oud) niet een exclusieve rechtsgang bevatte voor het invorderen van 

de aan de toepassing van bestuursdwang verbonden kosten.5

1.5 De doorkruisingsformule nader beschouwd

1.5.1 Inleiding

Onaanvaardbare doorkruising

Het is belangrijk om vooraf vast te stellen dat niet iedere doorkruising van de 

publiekrechtelijke regeling door het gebruik van privaatrecht onaanvaardbaar is. 

Immers, de Hoge Raad spreekt over onaanvaardbare doorkruising. Alleen indien 

sprake is van een situatie waarin gebruikmaking van privaatrechtelijke bevoegd-

heden de ook in aanmerking komende publiekrechtelijke regeling onaanvaard-

baar doorkruist, is dat gebruik van het privaatrecht niet toegestaan.

Zuivere en onzuivere tweewegenleer

Het is ook belangrijk om te wijzen op het volgende. In veel gevallen gaat het bij 

het toepassen van de doorkruisingsformule om situaties waarin de overheid ter 

behartiging van een bepaald belang kan kiezen tussen het gebruik van publiek-

rechtelijke bevoegdheden en van privaatrechtelijke bevoegdheden. Deze twee 

wegen staan voor haar open en aan de hand van de doorkruisingsformule dient 

te worden bepaald of de privaatrechtelijke weg dan in plaats van de publiek-

rechtelijke weg mag worden gebruikt. In sommige gevallen wordt de door-

kruisingsformule ook gebruikt om te bepalen of de overheid mag kiezen voor 

de privaatrechtelijke weg in het geval de publiekrechtelijke weg als alternatief 

niet of nog niet beschikbaar is. Dergelijke situaties worden in de literatuur wel 

aangeduid als ‘onzuivere tweewegen-situaties’. De doorkruisingvraag betreft 

dus niet alleen de doorkruising van een publiekrechtelijke regeling, maar ook 
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in meer algemene zin de doorkruising van een publiekrechtelijk systeem in zijn 

context bezien. 

Het Windmill-arrest zelf vormt hiervan een voorbeeld: de op de Wvo te 

baseren amvb op grond waarvan dan de publiekrechtelijke heffing kon 

worden opgelegd, was er nog niet toen de Staat op grond van haar eigen-

domsrecht een vergoeding vroeg. Toch past de Hoge Raad de doorkrui-

singsformule toe. 

Het kan ook zijn dat de wetgever juist heeft beoogd bepaalde publiekrechtelijke 

bevoegdheden aan de overheid niet toe te kennen. De aanvaardbaarheid van 

het gebruikmaken van het privaatrecht wordt ook dan soms aan de hand van de 

doorkruisingsformule beoordeeld (en negatief beantwoord). Een voorbeeld hier-

van is het Brandweerkosten-arrest.6 De Brandweerwet 1985 bevat geen regeling 

inzake kostenverhaal. De wetgever was van mening dat het niet aangaat deze 

kosten aan burgers in rekening te brengen. Verhaal van deze kosten zou er toe 

kunnen leiden dat aldus bij de burger een drempel ontstaat om tot alarmering 

over te gaan. Het gaat om een kerntaak van de overheid, die van oudsher door 

haar is uitgeoefend zonder dat kosten in rekening werden gebracht. Nu verhaal 

langs publiekrechtelijke weg op deze aan het openbaar belang ontleende gron-

den is uitgesloten, zou verhaal langs privaatrechtelijke weg neerkomen op een 

onaanvaardbare doorkruising van de Brandweerwet 1985, aldus de Hoge Raad. 

Dit geldt overigens niet in alle gevallen waarin de brandweer optreedt. 

Zo werd het verhaal van kosten die de brandweer had gemaakt om een 

actievoerder van de Waalbrug in Nijmegen te halen door de rechtbank wel 

toelaatbaar geacht.7 Het optreden van de brandweer valt in een geval als 

dit niet onder de haar op grond van de Brandweerwet 1985 toebedeelde 

taak. Hetzelfde geldt voor de hulpverlening die plaatsvindt nadat de brand 

is geblust.8 Om de kosten via het privaatrecht in rekening te brengen moet 

er wel een privaatrechtelijke titel aanwezig zijn. Wanneer deze ontbreekt 

is het kostenverhaal om die reden niet mogelijk (zie de in paragraaf 1.6.2 

genoemde zaken omtrent asbestverwijdering na een brand).

Ook indien de gemeente kosten maakt om een oliespoor op de weg op te 

ruimen, is het kostenverhaal op de veroorzaker niet als onaanvaardbare 

doorkruising gekwalificeerd.9 In dit verband werd van belang geacht dat 

de taak van de gemeente niet alleen een publiekrechtelijke grondslag in 
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de Wegenwet had, maar ook volgde uit de privaatrechtelijke regeling van 

artikel 6:174 lid 2 BW.

1.5.2 Inhoud en strekking van de regeling

Criterium lastig te onderscheiden van de voorvraag

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat het eerste criterium (dat moet 

worden gelet op de inhoud en strekking van de betrokken regeling) soms lastig 

te onderscheiden is van de voorvraag (te weten: voorziet de wet zelf in een ant-

woord). Ook kan het soms niet goed los gezien worden van het tweede criterium 

(de bescherming van de belangen van de burgers). 

Het criterium ‘inhoud en strekking van de regeling’ dient er vooral toe vast te 

stellen of en in hoeverre de publiekrechtelijke regeling in de weg staat aan het 

privaatrechtelijk overheidshandelen, wanneer dit niet reeds uitdrukkelijk uit de 

wettelijke regeling blijkt. De analyse van de bescherming van de belangen van 

de burgers in het kader van de publiekrechtelijke regeling berust vanzelfspre-

kend voor een groot gedeelte op de inhoud en strekking van die regeling.

Zo analyseert de Hoge Raad in het Windmill-arrest vrij uitvoerig het sys-

teem, de strekking en de beoogde werking van de Wvo om daaruit dan 

af te leiden dat de belangen van de burgers, zoals de Wvo het mogelijk 

maakt die te waarborgen, bij gebruik van de privaatrechtelijke weg in het 

gedrang kunnen raken. In een ander arrest dat vrij kort na het Windmill-

arrest werd gewezen – het arrest De Pina/Helmond10 – wordt nogal sterk 

het accent gelegd op de inhoud en strekking van de Woonwagenwet, 

mede in het licht van haar geschiedenis. In het bijzonder komt naar voren 

het belang van de bescherming van de betrokken woonwagenbewoners. 

Het doel van de Woonwagenwet is de bevordering van het maatschappe-

lijk welzijn van de woonwagenbevolking. 

Publiekrechtelijke regeling voorziet niet in een bevoegdheid

Uit het eerdergenoemde Brandweerkosten-arrest blijkt dat inhoud en strekking 

van de regeling ook kunnen duiden op het feit dat de wetgever toekenning 

van een bepaalde bevoegdheid juist niet heeft gewild. Gebruikmaking van het 

privaatrecht om toch datgene te realiseren wat met de door de wetgever onge-

wenste bevoegdheid had kunnen worden bereikt, vormt dan een onaanvaardba-

re doorkruising van de publiekrechtelijke regeling. Een soortgelijke redenering 

hanteert de Hoge Raad in het arrest Staat/Lenger11 en het SFB-arrest.12 
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In het arrest Staat/Lenger oordeelde de Hoge Raad dat de Algemene 

wet inzake rijksbelastingen (hierna ook: Awr) geen grondslag bevat voor 

verhaal van de gederfde heffingsrente. Daaruit volgt dat dit verhaal via 

de privaatrechtelijke weg evenmin is toegestaan, aldus de Hoge Raad, zich 

baserend op de inhoud en strekking van de regeling, die mede blijkt uit 

haar geschiedenis.

Het SFB-arrest heeft eveneens betrekking op kostenverhaal via het pri-

vaatrecht, en wel op verhaal van kosten voor strafrechtelijk onderzoek. 

Hier overweegt de Hoge Raad dat de publiekrechtelijke regelgeving (het 

Wetboek van Strafvordering en de specifieke wet waarin de opsporings-

bevoegdheden voor de desbetreffende ambtenaren waren geregeld) niet 

voorziet in de mogelijkheid van kostenverhaal, zodat kostenverhaal via het 

privaatrecht, zoals het SFB voorstaat, dan ook op onaanvaardbare wijze de 

publiekrechtelijke regeling zou doorkruisen.

Publiekrechtelijke regeling voorziet wel in een bevoegdheid

Een mooi voorbeeld van de situatie waarin de publiekrechtelijke regeling wèl 

voorziet in bepaalde bevoegdheden, maar ook, gelet op de inhoud en strekking 

van die regeling, het gebruik van het privaatrecht niet is toegestaan, is het arrest 

SKV III.13 

De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) had in het bijzon-

der tot taak het gebruik van groeibevorderende stoffen bij de productie 

van kalfsvlees tegen te gaan. SKV voerde deze taak uit door langs privaat-

rechtelijke weg toezicht te houden op de naleving van (van oorsprong) 

publiekrechtelijke regels en deze zo nodig met privaatrechtelijke sancties 

te handhaven. Deze privaatrechtelijk constructie bestond onder meer 

daaruit dat eigenaren en houders van vleeskalveren en handelaren in 

vleeskalveren zich via een overeenkomst aansloten bij SKV en zich daarbij 

onderwierpen aan de reglementen van SKV inzake controles, sancties, 

arbitrage en financiën; SKV verleende dan kwaliteitscertificaten voor het 

afleveren van vleeskalveren. Ingevolge artikel 95 lid 2 Wet op de bedrijfs-

organisatie (hierna ook: Wbo) kan het bestuur van een bedrijfslichaam bij 

verordening zijn bevoegdheden overdragen aan een ander orgaan van het 

lichaam. Uit dit voorschrift volgt dat overdracht aan een ander niet is toe-

gestaan. Artikel 5 Wet economische delicten (hierna ook: Wed) verbiedt de 

overheid andere sancties wegens economische delicten op te leggen dan in 

die wet voorzien. Weliswaar was in casu geen sprake van een economisch 
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delict, maar het privaatrechtelijke sanctiesysteem heeft uitsluitend ten 

doel de naleving af te dwingen van een verbod waarvan de overtreding 

een economisch delict oplevert. De Hoge Raad overweegt op grond van de 

inhoud en strekking van artikel 95 lid 2 Wbo en artikel 5 Wed  dat het pri-

vaatrechtelijke sanctiesysteem, waarin SKV optreedt als de verlengde arm 

van productschappen, een onaanvaardbare doorkruising vormt van het 

publiekrechtelijke regelgevings- en handhavingssysteem dat de wetgever 

blijkens genoemde bepalingen op dit terrein voor ogen heeft gestaan. 

1.5.3 Bescherming van de belangen van de burgers

Met name drie aspecten relevant

Bij de beantwoording van de vraag of het gebruik van privaatrechtelijke be-

voegdheden de publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist, 

dient in de tweede plaats te worden gelet op de wijze waarop en de mate 

waarin in het kader van die regeling de belangen van de burgers zijn beschermd. 

Blijkens de jurisprudentie kan dit criterium met name betrekking hebben op de 

volgende drie aspecten:

1. de materiële waarborgen zoals de publiekrechtelijke regeling die beschermt 

of beoogt te beschermen;

2. de wijze waarop, en door welke overheidsinstantie, de belangen van de 

burger in het kader van de bestuurlijke bevoegdheidsverdeling binnen de 

overheid zijn beschermd;

3. de processuele rechtsbeschermingsmogelijkheden. 

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat de verschillen tussen de publiek-

rechtelijke en de privaatrechtelijke weg waar het betreft de laatste twee aspec-

ten niet beslissend zijn om te concluderen tot een onaanvaardbare doorkruising, 

maar de verschillen waar het betreft het eerste aspect – de materiële waarbor-

gen – wel. Ter verduidelijking strekken de volgende voorbeelden.

Materiële waarborgen

In het Windmill-arrest wordt het in het bijzonder onaanvaardbaar geacht dat de 

Staat, door via de privaatrechtelijke weg een vergoeding te eisen, de publiek-

rechtelijke regeling zou kunnen ontgaan omtrent de grondslag, de maatstaf en 

het bedrag van de heffing. In het arrest De Pina/Helmond wordt veel gewicht 

toegekend aan het feit dat een verwijdering van woonwagens op grond van de 

Woonwagenwet meer waarborgen biedt dan een verwijdering via de privaat-

rechtelijke weg. 
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Zo moest met het oog op de rechtszekerheid van de woonwagenbewoner 

worden aangegeven waarheen de woonwagen wordt gesleept, terwijl 

indien de gemeente een ontruimingsvordering instelt op grond van haar 

eigendomsrecht dat niet behoeft te worden aangegeven. Inmiddels geldt, 

zo blijkt uit het arrest Heerde/Goudsmit, deze uitsluiting van de privaat-

rechtelijke weg niet meer.14 

In het arrest Staat/Lenger wordt de privaatrechtelijke weg mede niet begaan-

baar geacht, omdat dan de waarborgen bevattende voorschiften uit de Alge-

mene wet inzake rijksbelastingen niet zouden gelden. 

Het gaat dan om regels betreffende de wijze van heffing, zoals die betref-

fende aangifte en voorlopige en definitieve aanslag (artikelen 11–15), en 

om regels betreffende de gevolgen van onjuiste opgaven door belasting-

plichtigen, die tot een onjuiste aanslag hebben geleid, zoals die betref-

fende navordering en verhoging (artikelen 16–18), alsook een regeling 

betreffende het in rekening brengen of vergoeden van rente ingeval, kort 

gezegd, anders door vertraging in de heffing dan wel in de teruggaaf van 

te veel betaalde belasting aan de belastingplichtige onevenwichtigheden 

zouden ontstaan (destijds artikel 30a e.v.).

 

Bij dit alles moet overigens niet uit het oog worden verloren dat de privaatrech-

telijke weg in sommige gevallen voor de burger juist aantrekkelijker kan zijn dan 

de publiekrechtelijke weg. 

Zo koos de gemeente Amsterdam er begin jaren ’90 van de vorige eeuw 

voor om de bloemenmarkt aan de Singel niet langer via een publiekrechte-

lijk regime te reguleren maar via een privaatrechtelijk erfpachtstelsel. Ach-

tergrond daarbij was dat de exploitanten van de bloemenmarkt hadden 

aangegeven dat zij in deze privaatrechtelijke constructie de mogelijkheid 

hadden om bij een bank een lening te verkrijgen met het erfpachtscontract 

als onderpand. Daarmee zouden de standhouders dan ook beter in de 

gelegenheid zijn om te investeren, hetgeen de aantrekkelijkheid van het 

desbetreffende gebied ten goede zou komen.15

De wijze waarop de belangen van de burger in het kader van de bestuurlijke 

bevoegdheidsverdeling binnen de overheid zijn beschermd 

In het Windmill-arrest weegt mee dat de privaatrechtelijke weg afbreuk zou 
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doen aan de door de Wvo voorziene bevoegdheidsverdeling binnen de over-

heid, terwijl de coördinatie van het beleid in het gedrang zou kunnen komen. In 

dit verband is van belang dat tijdens de parlementaire behandeling van de Wvo 

uitvoerig aandacht was besteed aan het beleid inzake het vragen van vergoedin-

gen voor lozingen, waarbij verschillende beleidsnoties een rol spelen (zoals het 

principe van de vervuiler betaalt, maar ook het rekening houden met gevestigde 

belangen, een zorgvuldig vestigingsbeleid ten aanzien van afvalwaterprodu-

centen en de bevordering van regionale industrialisatie). De beleidsnoties die in 

het kader van het hanteren van een publiekrechtelijk heffingenstelsel een rol 

zouden moeten spelen, zouden dreigen te worden doorkruist indien overheids-

instanties op grond van hun eigendomsrecht naar eigen inzicht vergoedingen 

zouden vragen.

In het arrest De Pina/Helmond was van belang dat voor verwijdering uit de 

gemeente ingevolge de Woonwagenwet toestemming van gedeputeerde staten 

was vereist. Voor een verwijdering op grond van het eigendomsrecht is die toe-

stemming niet nodig, terwijl zo’n verwijdering eveneens tot een verwijdering uit 

de gemeente kan leiden.

In het arrest Kunst- en Antiekstudio/Lelystad wordt mede van belang geacht dat 

het preventief toezicht op gemeentelijke onroerend goedtransacties is afge-

schaft. Daarmee is aan gemeenten, meer nog dan voorheen, op dit terrein de 

vrije hand gelaten, hetgeen bijdroeg aan de conclusie van de Hoge Raad dat 

het in een privaatrechtelijke overeenkomst opnemen van voorwaarden omtrent 

grondgebruik geen onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht ople-

verde.

Processuele rechtsbeschermingsmogelijkheden

In het Windmill-arrest acht de Hoge Raad het mede onaanvaardbaar dat het 

krachtens de Wvo bij vergunningverlening en heffingen voorziene stelsel van 

rechtsbescherming (bij de belastingrechter) buiten toepassing zou moeten blij-

ven.

In het arrest De Pina/Helmond was mede van belang dat de publiekrechtelijke 

weg een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt, ook in spoedei-

sende gevallen. 

1.5.4 Vergelijkbaar resultaat

Bij de beantwoording van de vraag of het gebruik van privaatrechtelijke be-

voegdheden de publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist, 

dient volgens de Hoge Raad in het Windmill-arrest in de derde plaats te worden 
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bekeken of de overheid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling 

een vergelijkbaar resultaat kan bereiken als door gebruikmaking van de pri-

vaatrechtelijke bevoegdheid, omdat, indien dat het geval is, dit een belangrijke 

aanwijzing is dat geen plaats is voor de privaatrechtelijke weg.

Publiekrechtelijke weg moet in abstracto mogelijk zijn 

Voor de vaststelling van het vergelijkbare resultaat moet het bewandelen van de 

publiekrechtelijke weg in abstracto mogelijk zijn, maar het is niet noodzakelijk 

dat deze weg ook in de concrete casus kan worden benut. 

In het Windmill-arrest was de op de Wvo te baseren amvb niet vastge-

steld. Dat in deze casus vooralsnog niet een vergelijkbaar resultaat was te 

bereiken, omdat de heffingsvoorschriften nog steeds niet tot stand waren 

gekomen, doet volgens de Hoge Raad niet ter zake.

In het arrest ‘s-Gravenhage/Staat (ook wel: Haagse Bagger) overweegt 

de Hoge Raad dat, hoewel de Wet verontreiniging zeewater (hierna ook: 

Wvz) niet zelf een regeling inhoudt met betrekking tot het opleggen van 

publiekrechtelijke heffingen, aan de ontheffing op grond van deze wet 

wel voorschriften kunnen worden verbonden waaronder het betalen van 

een vergoeding die is gebonden aan het doel van het ontheffingsvereiste.16 

Het zou kunnen zijn – en het Hof had dat beter moeten motiveren - dat de 

mogelijkheid dat aan de Wvz-ontheffing dit soort financiële voorschriften 

konden worden verbonden, met zich bracht dat met het eisen van een 

privaatrechtelijke vergoeding de Wvz op onaanvaardbare wijze wordt 

doorkruist, omdat dan met de publiekrechtelijke weg een vergelijkbaar 

resultaat kan worden bereikt. (Op dit arrest en de mogelijkheden voor 

het verkrijgen van financiële vergoedingen wordt in hoofdstuk 2 nader 

ingegaan.)

Criterium bij handhaving nogal eens beslissend

Op grond van de formulering van het doorkruisingscriterium ‘vergelijkbaar resul-

taat’, lijkt het op het eerste gezicht dat de Hoge Raad iets minder gewicht aan 

dit criterium toekent (‘van belang is voorts’). Bij privaatrechtelijke handhaving is 

dit criterium echter nogal eens beslissend. De volgende voorbeelden maken dit 

duidelijk.

Enerzijds is daar de situatie dat geen vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt 

met publiekrechtelijke handhavingsbevoegdheden. Dan is gebruik van het pri-

vaatrecht steeds toelaatbaar geacht.
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In het arrest Staat/Kabayel overweegt de Hoge Raad dat een in kort geding 

gegeven bevel tot ontruiming geen onaanvaardbare doorkruising van een 

administratiefrechtelijke rechtsgang zou opleveren, aangezien de Staat 

de door hem verlangde ontruiming niet langs bestuursrechtelijke weg kon 

afdwingen.17 

Uit het arrest Staat/Magnus blijkt dat een op grond van een actie uit on-

rechtmatige daad verkregen rechterlijk bevel versterkt met een dwangsom 

niet – met name wat betreft de daarmee gemoeide tijd en inspanning, als-

mede het daaraan verbonden kostenrisico – tot een vergelijkbaar resultaat 

leidt als de mogelijkheid van toepassing van bestuursdwang.18 Uit dit arrest 

blijkt overigens ook dat, gelet op deze aspecten, met de privaatrechtelijke 

weg wel een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt als met de be-

stuurlijke dwangsom. Dit oordeel is bevestigd in het arrest Zomerhuisje.19 

Ook uit het arrest Heerde/Goudsmit blijkt dat de enkele mogelijkheid om 

met bestuursdwang de woonwagenbewoner te verwijderen niet in de weg 

staat aan ontruiming van de standplaats langs privaatrechtelijke weg.20 

Anderzijds is er de situatie dat wel een vergelijkbaar resultaat kan worden be-

reikt met publiekrechtelijke handhavingsbevoegdheden. Dan acht de rechter de 

privaatrechtelijke weg in beginsel niet toelaatbaar.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit het arrest Staat/Magnus, waarin de Hoge Raad 

aangeeft dat na de introductie van de bestuurlijke dwangsom in een 

casus als deze niet meer via het privaatrecht een verbod versterkt met een 

dwangsom zou kunnen worden gevorderd. Een ander voorbeeld is het 

arrest SKV I.21 Daarin constateert de Hoge Raad dat voor de produktschap-

pen publiekrechtelijke wegen openstaan waarmee zij de naleving van hun 

verordeningen kunnen bewerkstelligen. Daarom zou toewijzing van een 

privaatrechtelijke vordering tot naleving van de verordeningen van het 

produktschap en betaling van een contractueel overeengekomen boete 

bij niet-naleving, die publiekrechtelijke weg op onaanvaardbare wijze 

doorkruisen.

In het arrest De Pina/Helmond overweegt de Hoge Raad dat handhaving 

krachtens de Woonwagenwet tot een vergelijkbaar resultaat leidt als de 

gebruikmaking van het eigendomsrecht, te weten dat de woonwagen 

wordt verwijderd van de standplaats die daarmee was ingenomen.
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Extra attentie vereist

Hoewel het verleidelijk – want eenvoudig – is om met het criterium van het 

vergelijkbaar resultaat snel de conclusie te trekken dat bij het ontbreken van de 

mogelijkheid om via het publiekrecht een vergelijkbaar resultaat te bewerkstelli-

gen, de privaatrechtelijke weg dus openstaat, past hierbij de nodige voorzichtig-

heid. Uit het eerdergenoemde Brandweerkosten-arrest blijkt dat het ontbreken 

van een publiekrechtelijke mogelijkheid om bepaalde resultaten te bereiken 

ook kan betekenen dat de wetgever die mogelijkheid bewust niet heeft willen 

creëren. Dan leidt het ontbreken van de mogelijkheid om via het publiekrecht 

een vergelijkbaar resultaat te bereiken via een redenering die ziet op het doel 

en de strekking van de wet, juist tot de conclusie dat de privaatrechtelijke weg 

ook niet openstaat (zie paragraaf 1.5.2).

Overzicht 1.1: De doorkruisingsformule geanalyseerd en toegepast.

Ter beantwoording van de vraag of gebruik van het privaatrecht is toegestaan, 

dienen volgens de doorkruisingsleer de volgende aspecten te worden bezien. 

Voorvraag: geeft de wet zelf een uitdrukkelijk antwoord op de vraag of de pri-

vaatrechtelijke weg is toegestaan (of is er een algemeen gebruikelijke praktijk 

die dit duidelijk maakt dan wel biedt de eerdere jurisprudentie hieromtrent 

een duidelijke uitkomst)? Zo ja, dan kan hieruit het antwoord op de vraag 

naar de toelaatbaarheid van de keuze voor het privaatrecht worden afgeleid. 

(Voorbeeld: Kunst- en Antiekstudio/Lelystad, paragraaf 1.4.3.)

Doorkruisingscriteria: indien de voorvraag geen uitsluitsel biedt is het de vraag 

wat  – in samenhang met elkaar – kan worden afgeleid uit: 

1. de inhoud en strekking van de betrokken regeling, 

2. de wijze waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de 

belangen van burgers zijn beschermd en 

3. de vraag of de overheid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke 

regeling een vergelijkbaar resultaat kan bereiken.
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Ad 1. Inhoud en strekking van de betrokken regeling

Bij toepassing van dit criterium, dat niet altijd goed valt te onderscheiden van 

de voorvraag, wordt enerzijds uit inhoud en strekking van publiekrechtelijke 

regeling soms afgeleid dat gebruik van het privaatrecht niet is toegestaan, 

omdat de publiekrechtelijke regeling bewust ook geen bevoegdheid bevat. 

Met het publiekrecht is dan geen vergelijkbaar resultaat te behalen (criterium 

3), maar dat betekent in dit geval dat gebruik van het privaatrecht niet mag. 

(Voorbeeld: Brandweerkosten, paragraaf 1.5.2.) Anderzijds volgt soms uit het 

feit dat de publiekrechtelijke regeling juist wel een (exclusieve) bevoegdheid 

verschaft dat gebruik van privaatrecht niet mag. (Voorbeeld: SKV III, paragraaf 

1.5.2.)

Ad 2. Wijze waarop en mate waarin belangen van burgers zijn beschermd

Het gaat bij de beoordeling van dit criterium met name om drie aspecten: de 

materiële waarborgen die de publiekrechtelijke regeling beoogt te bieden, 

de wijze waarop de belangen van de burger in het kader van de bestuurlijke 

bevoegdheidsverdeling binnen de overheid zijn beschermd en de processuele 

rechtsbeschermingsmogelijkheden (alle drie aspecten zijn terug te vinden in 

het Windmill-arrest, paragraaf 1.5.3). 

Ad 3. Vergelijkbaar resultaat

Als met gebruikmaking van de publiekrechtelijke regeling een vergelijkbaar 

resultaat kan worden bereikt als met het privaatrecht is dit een belangrijke 

aanwijzing dat een keuze voor de privaatrechtelijke weg niet is toegestaan. 

(Voorbeeld: Staat/Windmill, SKV I, paragraaf 1.5.4.) Als geen vergelijkbaar re-

sultaat via het gebruik van het publiekrecht kan worden behaald, mag dan het 

privaatrecht worden gebruikt. (Voorbeeld: Staat/Kabayel, paragraaf  1.5.4.) Bij 

dit criterium is het echter opletten geblazen. Soms is het feit dat géén verge-

lijkbaar resultaat met behulp van de publiekrechtelijke regeling kan worden 

bereikt juist (ook) een aanwijzing dat het volgen van de privaatrechtelijke weg 

niet is toegestaan. Dit geldt met name als het juist de bedoeling van de wetge-

ver (dus: de strekking van de wet) is geweest deze publiekrechtelijke bevoegd-

heid niet te creëren. (Voorbeeld: Brandweerkosten, paragraaf 1.5.2 en 1.5.4.)
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1.6 Wat is het toepassingsgebied van de doorkruisingsformule?

1.6.1 Inleiding

We hebben eerder vastgesteld dat uit het Windmill-arrest blijkt dat volgens de 

Hoge Raad de doorkruisingsleer een rol speelt, in het geval aan de overheid bij 

een publiekrechtelijke regeling ter behartiging van zekere belangen bepaalde 

bevoegdheden zijn toegekend, en de overheid die belangen wil behartigen door 

gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het privaatrecht toekomende 

bevoegdheden. De doorkruisingsformule kan, in aansluiting hierop, worden 

toegepast –  zo blijkt uit het Windmill-arrest zelf –  indien de publiekrechtelijke 

regeling ter behartiging van bepaalde belangen er al wel is maar de bevoegd-

heden ter uitvoering ervan nog niet daadwerkelijk zijn toegekend. Uit het al in 

paragraaf 1.5.1 besproken Brandweerkosten-arrest blijkt dat de doorkruisings-

formule ook wordt toegepast in het geval de wetgever juist heeft bedoeld een 

bepaalde bevoegdheid in een publiekrechtelijke regeling niet aan de overheid 

toe te kennen. 

Soms geen rol voor de doorkruisingsleer

In een aantal andere gevallen speelt de doorkruisingleer, zo blijkt ook uit latere 

rechtspraak, geen rol, althans wordt de doorkruisingsformule door de Hoge 

Raad niet toegepast. In dergelijke gevallen gebruikt de Hoge Raad andere 

maatstaven om het gebruik van het privaatrecht aan te toetsen. Het gaat dan 

om bijvoorbeeld misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW), détournement de 

pouvoir (artikel 3:3 Awb), misbruik van een feitelijke machtspositie of eenvou-

digweg strijd met de wet (artikel 3:14 BW). 

In de doctrine wordt er wel op gewezen dat de Windmill-criteria ook niet 

limitatief zijn (‘onder meer’). Dat gaat inderdaad op om te kunnen komen 

tot de conclusie dat sprake is van onaanvaardbare doorkruising. In de 

gevallen zoals bovengenoemd leidt de hantering van andere maatstaven 

evenwel niet uiteindelijk tot het eindoordeel dat sprake is van onaanvaard-

bare doorkruising. Volstaan wordt met de constatering dat sprake is van 

misbruik van bevoegdheid etcetera. Of kan worden gezegd dat met deze 

maatstaven als het ware toch de doorkruisingsformule wordt toegepast is 

twijfelachtig. Het lijkt er veeleer op dat de doorkruisingsformule in deze 

gevallen niet wordt toegepast. Opvallend is wel dat enkele van de ge-

noemde toetsingsmaatstaven al voorkomen in rechtspraak gewezen in de 

periode van vóór Windmill, anders gezegd ten tijde van de tweewegenleer 
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(zie het in paragraaf 1.2 besproken Kruseman-arrest).

De doorkruisingsformule wordt met name niet gebruikt in de situaties die in de 

volgende paragraaf worden beschreven. 

1.6.2 Gevallen waarin de doorkruisingsleer geen rol speelt

Gebruik van de privaatrechtelijke weg vooruitlopend, naast of in aanvulling op 

de publiekrechtelijke weg

De Hoge Raad past de doorkruisingsformule met name toe in situaties waar het 

gaat om de vraag of er plaats is voor de privaatrechtelijke weg in plaats van de 

publiekrechtelijke weg. De vraag kan worden gesteld of de doorkruisingsfor-

mule ook een rol speelt in situaties waarin de privaatrechtelijke weg vooruitlo-

pend, naast of in aanvulling op de publiekrechtelijke weg wordt gebruikt. Uit de 

rechtspraak zou kunnen worden afgeleid dat de Hoge Raad in dergelijke geval-

len de doorkruisingsformule niet (altijd) van toepassing acht, in ieder geval deze 

formule niet toepast. In plaats daarvan wordt dan als toetsingsgrond gebruikt 

strijd met de wet of misbruik van bevoegdheid. Een belangrijk voorbeeld daar-

van vormt het gebruik van de figuur van de bevoegdhedenovereenkomst.

Een bevoegdhedenovereenkomst is een overeenkomst inzake het gebruik van 

een publiekrechtelijke bevoegdheid. Zij fungeert, zo bezien, niet in plaats 

van de publiekrechtelijke weg, maar vormt er een, op privaatrechtelijke leest 

geschoeide, voorafgaande uitwerking van. In de rechtspraak van de Hoge Raad 

wordt de aanvaardbaarheid van dergelijke bevoegdhedenovereenkomsten niet 

beoordeeld aan de hand van de doorkruisingsformule, maar aan de hand van 

de toetsingsgrond misbruik van bevoegdheid (zie hierover ook hoofdstuk 4, 

paragraaf 4.2).

In het arrest Alkemade/Hornkamp, dat betrekking heeft op de geoorloofd-

heid van een bevoegdhedenovereenkomst, gebruikt de Hoge Raad de 

doorkruisingsformule niet.22 De Hoge Raad oordeelt dat de bevoegdhe-

denovereenkomst in strijd is met het verbod van détournement de pouvoir 

(artikel 3:3 Awb).

In het arrest Nunspeet/Mulder, dat betrekking had op de ongeoorloofd-

heid van een planschadevergoedingsovereenkomst, sprak het Hof van een 

onaanvaardbare doorkruising van het stelsel van de toenmalige WRO, 

maar ook hier hanteerde de Hoge Raad vervolgens de doorkruisingsfor-

mule niet.23 Inmiddels is overigens voor het gebruik van het privaatrecht in 

dit geval een wettelijke grondslag opgenomen in artikel 6.4a Wro. In de 
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uitspraak valt op dat de argumenten op grond waarvan de Hoge Raad hier 

uiteindelijk oordeelt dat de overeenkomst niet toegestaan is, wel aan-

sluiten bij de doorkruisingsformule. De Hoge Raad overweegt immers dat 

gezien de beperkingen die zijn verbonden aan de verhaalsmogelijkheden 

op het gebied van de ruimtelijke ordening en de mate waarin in het kader 

van die regelingen de belangen van de burger worden beschermd, het Hof 

met juistheid heeft overwogen dat het ontbreken van rechtsbescherming 

voor de particulier die een overeenkomst met een regresbeding tekent, 

zich verzet tegen de aanvaarding van de geldigheid van een dergelijk be-

ding. Van onaanvaardbare doorkruising wordt evenwel niet gerept.

    

Niet dezelfde behartigde belangen

De doorkruisingsformule heeft met name betrekking op situaties waar het gaat 

om de vraag of er ter behartiging van een bepaald publiek belang plaats is voor 

de privaatrechtelijke weg in plaats van de publiekrechtelijke weg. Als met de 

uitoefening van privaatrechtelijke bevoegdheden door de overheid een ander 

belang wordt behartigd dan met het publiekrecht het geval is, komt de Hoge 

Raad aan de doorkruisingsformule niet toe. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het arrest 

Amsterdam/Geschiere.24 

Hier had de gemeente Amsterdam een standplaatsvergunning verleend en 

vervolgens als eigenaar privaatrechtelijke toestemming geweigerd voor het 

door de standplaatshouder beoogde gebruik van de locatie overeenkom-

stig de vergunning. Naar het oordeel van de Hoge Raad had het Hof het 

door de gemeente gestelde belang bij onbelemmerde uitgifte in erfpacht 

in de toekomst terecht als een belang van de gemeente als eigenaar van de 

grond beschouwd ten aanzien waarvan de Verordening op de Straathandel 

geen regeling bevatte en dus de gemeente vrijliet in de uitoefening van 

haar privaatrechtelijke bevoegdheden. Van een – laat staan onaanvaardba-

re – doorkruising van die regeling door het uitoefenen van die bevoegdhe-

den kan dus geen sprake zijn, zodat het Hof die uitoefening ook niet aan 

dat criterium had te toetsen, aldus de Hoge Raad. Wel hanteerde de Hoge 

Raad hier misbruik van bevoegdheid als toetsingsmaatstaf. Op dit arrest 

wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan.

Er blijkt geen privaatrechtelijke weg te bestaan

De doorkruisingsformule betreft met name de vraag of de gemeente mag kiezen 

voor de privaatrechtelijke weg. Om toe te komen aan de problematiek van de 
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onaanvaardbare doorkruising moet er dan ook wel een privaatrechtelijke weg 

voor handen zijn. Wanneer deze er niet is, is de doorkruisingsleer volgens de 

Hoge Raad niet aan de orde. Als eerder opgemerkt, is dit vooral van belang bij 

het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Indien de burger niet bereid is om 

daaraan mee te werken, staat deze privaatrechtelijke weg voor de overheid niet 

open. Aan de vraag of de privaatrechtelijke weg de publiekrechtelijke regeling 

op onaanvaardbare wijze doorkruist, komen we dan niet toe.

Een andere situatie waarin de privaatrechtelijk weg niet voor handen is 

komt naar voren in twee arresten die beide betrekking hebben op het 

kostenverhaal van asbestverwijdering na een brand. Het arrest Wessels/

Almelo had betrekking op asbestbesmetting op onder meer de openbare 

weg en in een woonwijk, die is ontstaan door brand in bedrijfsgebouwen 

met asbesthoudende dakplaten.25 De gemeente poogde de kosten van de 

asbestverwijdering te verhalen op de eigenaar van de asbesthoudende 

bedrijfsgebouwen. Zij stelde daartoe een vordering in op grond van artikel 

6:162 en artikel 6:174 BW. Een min of meer vergelijkbare zaak deed zich 

voor in het arrest GIK Beheer/Wateringen.26 Hier poogde de gemeente de 

saneringskosten te verhalen via artikel 6:162 BW en artikel 1.1a Wet milieu-

beheer. In beide arresten wijst de Hoge Raad deze vorderingen af, omdat 

volgens de Hoge Raad in beide gevallen geen onrechtmatige daad jegens 

de gemeente was gepleegd en van aansprakelijkheid van de particulier 

voor de kosten van verwijdering c.q. sanering geen sprake was. Omdat de 

privaatrechtelijke weg om kosten te verhalen hier derhalve niet openstond, 

kwam de Hoge Raad vervolgens niet aan de doorkruisingsformule toe.

Interessant in dit verband is overigens dat wanneer de eigenaar van het 

pand waarin brand is uitgebroken zelf zorg draagt voor verwijdering 

van asbesthoudend materiaal dat door de brand en de daarop volgende 

bluswerkzaamheden in de omgeving is terechtgekomen, de desbetref-

fende eigenaar de door hem gemaakte kosten niet bij de gemeente kan 

neerleggen met de stelling dat de gemeente ongerechtvaardigd zou zijn 

verrijkt nu de gemeente die kosten niet heeft hoeven maken. Reden voor 

dit oordeel was dat er geen verplichting op grond van de Brandweerwet 

of de Gemeentewet kon worden aangenomen op grond waarvan de ge-

meente in dit geval gehouden zou zijn het asbesthoudende materiaal op 

te ruimen.27
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Evidente strijd met de wet

Indien het volgen van de privaatrechtelijke weg evident in strijd is met een wet-

telijk voorschrift blijkt de rechter (soms) ook geen behoefte te hebben aan de 

doorkruisingsformule. Een voorbeeld hiervan vormt het arrest Parkeerexploita-

tie/Amsterdam.28

Tussen de gemeente Amsterdam en Parkeerexploitatie was een huurover-

eenkomst gesloten die betrekking had op een openbaar parkeerterrein. 

Op dit openbare parkeerterrein zou betaald parkeren worden ingevoerd, 

waartoe het terrein zou worden afgesloten met een slagboom. Een over-

eenkomst als deze was zonder meer in strijd met de Wegenwet: uitvoe-

ring van de overeenkomst dwingt namelijk tot een met de wet strijdige 

beperking van het gebruik van de weg, nu het geen beperking betreft die 

op grond van de artikelen 6 en 14 Wegenwet was toegestaan. De Hoge 

Raad stelt dit vast en komt aan het toepassen van de doorkruisingsformule 

niet toe.

Een ander voorbeeld vormt de zogenaamde afstandsovereenkomst. In een der-

gelijke overeenkomst doet een burger afstand van zijn beroepsrecht. Zo zou een 

gemeente met een burger kunnen afspreken dat deze burger geen bestuurs-

rechtelijke rechtsmiddelen aanwendt tegen een bepaald besluit. Volgens de 

rechtspraak zijn dergelijke afstandsovereenkomsten niet toegestaan. Omdat het 

recht om bezwaar en beroep in te stellen beschouwd wordt als zijnde van open-

bare orde, kan daarvan geen afstand worden gedaan.29 De burgerlijke rechter 

oordeelt dergelijke overeenkomsten meestal nietig (artikel 3:40 BW): de regeling 

in de Awb is van dwingend recht en de inhoud van de afstandsovereenkomst is 

daarom in strijd met de openbare orde.30



34 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Overzicht 1.2: De reikwijdte van de doorkruisingsformule

In een aantal situaties speelt de doorkruisingsformule bij de beoordeling van 

de keuze voor privaatrechtelijk optreden blijkens de rechtspraak geen rol:

• indien de privaatrechtelijke weg wordt gebruikt vooruitlopend, naast of 

in aanvulling op de publiekrechtelijke weg (bijvoorbeeld bij bevoegdhe-

denovereenkomsten)

• indien niet dezelfde belangen via het privaatrecht en het publiekrecht 

worden behartigd (bijvoorbeeld Amsterdam/Geschiere: bij de verlening 

van de standplaatsvergunning kan geen rekening worden gehouden met 

het belang van de gemeente bestaande uit de onbelemmerde uitgifte in 

erfpacht van de grond)

• indien er (toch) geen privaatrechtelijke weg blijkt te bestaan (bijvoorbeeld 

Wessels/Almelo: er was geen sprake van onrechtmatig handelen door de-

gene die door de gemeente uit onrechtmatige daad werd aangesproken)

• indien het volgen van de privaatrechtelijke weg evident in strijd is met 

de wet (bijvoorbeeld Parkeerexploitatie Amsterdam: de privaatrechte-

lijke overeenkomst was in strijd met het openbare karakter van de weg).

1.7 Samenvatting
Keuze voor privaatrecht in plaats van publiekrecht met name beperkt door de 

doorkruisingsleer

Ter behartiging van publieke belangen zijn organen van de gemeente toegerust 

met publiekrechtelijke bevoegdheden. Als privaatrechtelijke rechtspersonen 

hebben gemeenten ook privaatrechtelijke bevoegdheden tot hun beschikking. 

Het is gemeenten niet toegestaan laatstgenoemde bevoegdheden altijd te 

gebruiken. Met de doorkruisingsleer heeft de Hoge Raad vanaf het Windmill-

arrest de mogelijkheden hiertoe  – die al eerder onder de tweewegenleer zekere 

beperkingen kenden, zoals strijd met de wet – verder aangescherpt. Ter beant-

woording van de vraag of gebruik van privaatrecht is toegestaan dienen volgens 

de doorkruisingsleer de volgende vragen te worden beantwoord. 

Voorvraag

Alvorens aan de echte doorkruisingvragen toe te komen dient te worden bezien 

of een publiekrechtelijke regeling voorziet in een antwoord op de vraag of het 

privaatrecht mag worden gebruikt. De vraag naar de aanvaardbaarheid van de 

keuze voor het privaatrecht kan op grond van deze voorvraag worden beant-

woord indien:
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1. de wet zelf een uitdrukkelijk antwoord geeft op de vraag of de privaatrech-

telijke weg is toegestaan – zoals bijvoorbeeld in artikel 122 Woningwet en in 

artikel 4:124 Awb – of  

2. er een algemeen gebruikelijke praktijk is die duidelijk maakt of het gebruik 

van het privaatrecht is toegestaan – zie het arrest Kunst- en Antiekstudio/Lely-

stad met betrekking tot erfpachtvoorwaarden omtrent grondgebruik  –  of

3. de eerdere jurisprudentie een duidelijke uitspraak bevat over de mogelijkheid 

van gebruik van het privaatrecht – zie het arrest Wernsen/Amsterdam omtrent 

de invordering van bestuursdwangkosten.

Doorkruisingscriteria

In andere gevallen spelen veelal de doorkruisingscriteria een rol. De vraag is dan 

wat – in samenhang met elkaar – kan worden afgeleid uit:

1. de inhoud en strekking van de betrokken regeling, en

2. de wijze waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de belan-

gen van burgers zijn beschermd, en 

3. de vraag of de overheid door gebruikmaking van de publiekrechtelijke rege-

ling een vergelijkbaar resultaat kan bereiken?

Inhoud en strekking

Bij toepassing van het criterium ‘inhoud en strekking van de publiekrechtelijke 

regeling’ – dat (helaas) niet altijd goed valt te onderscheiden van de voorvraag 

– wordt enerzijds uit inhoud en strekking van publiekrechtelijke regeling soms 

afgeleid dat gebruik van privaatrecht niet is toegestaan, omdat de publiekrech-

telijke regeling juist ook geen bevoegdheid bevat (zie het Brandweerkosten-

arrest inzake het verhaal van bluskosten, besproken in paragraaf 1.5.2). Met het 

publiekrecht is dan geen vergelijkbaar resultaat te behalen (criterium 3), maar 

dat betekent in dit geval juist dat gebruik van het privaatrecht niet mag. Ander-

zijds volgt bij toepassing van dit criterium uit het feit dat de publiekrechtelijke 

regeling juist wel een (exclusieve) bevoegdheid verschaft soms dat gebruik van 

privaatrecht niet mag (zie het SKV III-arrest inzake publiekrechtelijke handha-

vingsbevoegdheden, besproken in paragraaf 1.5.2) 

Bescherming belangen van burgers

Bij de boordeling van het criterium ‘bescherming belangen van burgers’ (para-

graaf 1.5.3) gaat het met name om drie aspecten: 

1. de materiële waarborgen die de publiekrechtelijke regeling beoogt te bieden 

(in het Windmill-arrest werd aldus belang gehecht aan de in de Wvo-regeling 
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opgenomen eisen inzake de grondslag, de maatstaf en het bedrag van de hef-

fing);

2. de wijze waarop de belangen van de burger in het kader van de bestuurlijke 

bevoegdheidsverdeling binnen de overheid zijn beschermd (in het Windmill-

arrest werd van belang geacht dat tijdens de parlementaire behandeling van 

de Wvo uitvoerig aandacht was besteed aan het beleid inzake het vragen 

van vergoedingen voor lozingen, waarbij verschillende beleidsnoties een rol 

spelen. Deze beleidsnoties dreigden te worden doorkruist indien overheidsin-

stanties op grond van hun eigendomsrecht naar eigen inzicht vergoedingen 

zouden vragen);

3. de processuele rechtsbeschermingsmogelijkheden (in het Windmill-arrest 

werd aldus gememoreerd dat de rechtsbescherming bij de belastingrechter bij 

gebruik van het privaatrecht niet aan de orde zou zijn).

Vergelijkbaar resultaat

Met betrekking tot de toepassing van  het criterium ‘vergelijkbaar resultaat’ 

(paragraaf 1.5.4) geldt dat als met gebruikmaking van de publiekrechtelijke 

regeling een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt als met het privaatrecht, 

dit een belangrijke aanwijzing is dat een keuze voor de privaatrechtelijke weg 

niet is toegestaan (zo werd voor het beoordelen van de mogelijkheid of op het 

eigendomsrecht een vergoeding voor een lozing kon worden gevorderd in het 

Windmill-arrest betekenis toegekend aan de mogelijkheid om op grond van de 

Wvo een heffing op te leggen). 

Soms dient te worden vastgesteld dat het feit dat géén vergelijkbaar resultaat 

met behulp van de publiekrechtelijke regeling kan worden bereikt juist (ook) 

een aanwijzing is dat het volgen van de privaatrechtelijke weg niet mag. Dit 

geldt met name als het juist de bedoeling van de wetgever is geweest deze pu-

bliekrechtelijke bevoegdheid niet te creëren (deze benadering is gehanteerd bij 

het verhaal van bluskosten).

Geen rol voor de doorkruisingsleer

In een aantal situaties speelt de doorkruisingsformule blijkens de rechtspraak 

niet. In die gevallen wordt het gebruik van privaatrecht meestal beoordeeld aan 

de hand van andere toetsingsmaatstaven, met name misbruik van bevoegdheid 

en strijd met de wet. Het gaat hierbij om de volgende situaties (paragraaf 1.6.2): 

1. indien gebruik van de privaatrechtelijke weg geschiedt vooruitlopend, naast 

of in aanvulling op de publiekrechtelijke weg (bijvoorbeeld bij bevoegdhe-

denovereenkomsten);
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2. indien via het privaatrecht niet dezelfde belangen worden behartigd als via 

het publiekrecht (bijvoorbeeld Amsterdam/Geschiere: bij de verlening van een 

standplaatsvergunning kan geen rekening worden gehouden met het belang 

van de gemeente bestaande uit onbelemmerde uitgifte in erfpacht van de 

grond);

3. indien er (toch) geen privaatrechtelijke weg blijkt te bestaan (bijvoorbeeld 

Wessels/Almelo: er was geen sprake van onrechtmatig handelen door degene 

die door de gemeente uit onrechtmatige daad werd aangesproken);

4. indien het volgen van de privaatrechtelijke weg al bij voorbaat evident in 

strijd is met de wet (bijvoorbeeld Parkeerexploitatie/Amsterdam: de privaat-

rechtelijke overeenkomst was in strijd met het openbare karakter van de 

weg).
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2 Het gebruik van privaat-
rechtelijke toestemmingen 
naast een publiekrechtelijk 
vergunningenstelsel

2.1 Inleiding
Gemeenten hebben veelal verschillende bepalingen in de APV of zelfs speciale 

op een bepaald onderwerp toegesneden verordeningen waarin het gebruik van 

de openbare ruimte wordt gereguleerd. Vaak wordt daarin gewerkt met een 

vergunningvereiste. 

Bekende voorbeelden zijn de standplaatsvergunning, de marktplaatsver-

gunning, de terrasvergunning, de ligplaatsvergunning, de uitstalvergun-

ning, de evenementenvergunning, de ventvergunning, de draaiorgelver-

gunning etcetera.

Aangezien de uitoefening van deze vergunningplichtige activiteiten doorgaans 

plaatsvindt op locaties die toebehoren aan de gemeente, doet zich de vraag voor 

in hoeverre de gemeente in voorkomende gevallen haar eigendomsrecht naast 

het publiekrechtelijke vergunningvereiste nog kan inzetten om toestemming 

voor het gebruik van die locatie te weigeren of aan dat gebruik beperkingen te 
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stellen c.q. via een overeenkomst voorwaarden aan dat gebruik te stellen. Op 

deze problematiek zal in dit hoofdstuk worden ingegaan. Beantwoording van 

deze vraag wordt slechts deels beheerst door de doorkruisingsproblematiek; 

deels is het antwoord op deze vraag echter ook afhankelijk van andere maat-

staven, met name het leerstuk van de zaken met een openbare bestemming 

(daarop wordt in paragraaf 2.3 verder ingegaan). De kwestie van de privaatrech-

telijke toestemming naast het publiekrechtelijke vergunningvereiste is echter 

in het kader van een studie naar de doorkruisingsproblematiek juist interes-

sant omdat deze zicht geeft op de reikwijdte van de door de Hoge Raad in het 

Windmill-arrest geformuleerde doorkruisingsformule.

2.2 Het arrest Amsterdam/Geschiere

2.2.1 Inleiding

In een recent arrest, het arrest Amsterdam/Geschiere,1 heeft de Hoge Raad zich 

over de verhouding tussen een privaatrechtelijk toestemmingvereiste en een 

publiekrechtelijke vergunning uitgesproken. Omdat in dit arrest een principiële 

uitspraak wordt gedaan over de verhouding tussen een gemeentelijk vergunnin-

genstelsel en een privaatrechtelijke toestemming van de gemeente als eigenaar, 

zal in deze paragraaf uitvoerig bij dit arrest worden stilgestaan. Na bespreking 

van de feitenconstellatie (paragraaf 2.2.2) en de overwegingen van de Hoge 

Raad (paragraaf 2.2.3) zal in paragraaf 2.2.4 een nadere analyse van dit arrest 

worden gegeven.

2.2.2 De casus

Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam had op grond van de Veror-

dening op de Straathandel aan Geschiere een standplaatsvergunning verleend 

voor het innemen van een standplaats met een mobiele snackbar op een locatie 

nabij de Amsterdam Arena. De desbetreffende locatie was in eigendom van de 

gemeente Amsterdam. Toen Geschiere aan de directeur van het Gemeentelijk 

Grondbedrijf Amsterdam een privaatrechtelijke toestemming vroeg om zijn 

standplaats in te nemen, werd deze echter geweigerd. Ter motivering van die 

weigering beriep de gemeente zich op haar financieel-economische belang 

bij onbelemmerde uitgifte in erfpacht in de nabije toekomst. Daarbij wees de 

gemeente op de mogelijkheid dat iemand die ter plaatse een standplaats in-

neemt zich ten tijde van de erfpachtuitgifte tegen de ontruiming zou kunnen 

verzetten. In dit verband voerde de gemeente meer in het algemeen het beleid 
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om voor bouwlocaties en gronden, bestemd voor uitgifte in erfpacht, geen pri-

vaatrechtelijke toestemming voor het innemen van een standplaats te verlenen. 

Daarnaast wees de gemeente nog op het feit dat ingevolge de Hinderwetver-

gunning – althans dat zegt het Hof, maar dat zal een Wm-vergunning moeten 

zijn – minimaal 11.250 parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn in het betref-

fende gebied; daarom zouden geen parkeerplaatsen kunnen worden opgeofferd 

voor een standplaats met de bijbehorende toeloop van klanten en de aan- en 

afvoer van goederen.

2.2.3 Het oordeel van de Hoge Raad

Zowel de rechtbank als het Hof oordeelden dat de gemeente in casu de privaat-

rechtelijke toestemming niet had mogen weigeren. De Hoge Raad is hetzelfde 

standpunt toegedaan, maar neemt in zijn overwegingen de gelegenheid te baat 

om de overwegingen van het Hof nog enigszins te verduidelijken. Daarbij is van 

belang dat de gemeente in haar cassatiemiddel had aangevoerd dat het Hof 

in deze casus ten onrechte niet aan de doorkruisingsformule had getoetst. De 

Hoge Raad legt in reactie daarop uit waarom die doorkruisingsformule hier niet 

behoort te worden gehanteerd. Dat heeft te maken met het feit dat in het kader 

van de publiekrechtelijke toestemming geen betekenis kon toekomen aan de 

argumenten die de gemeente juist aan het weigeren van de privaatrechtelijke 

toestemming ten grondslag had gelegd.

‘Hetgeen het hof (…) overweegt moet als volgt worden begrepen. Nu de 

Gemeente (…) een publiekrechtelijke vergunning heeft verleend tot het 

innemen van een staanplaats op de locatie waarvan de Gemeente eigenaar 

is, heeft zij bij de uitoefening van haar bevoegdheid als eigenaar van de 

desbetreffende grond tot het al of niet verlenen van privaatrechtelijke toe-

stemming, tot uitgangspunt te nemen dat [verweerder] door de verlening 

van de vergunning is gerechtigd tot het gebruik van de locatie overeen-

komstig de vergunning. Daarom levert een weigering door de Gemeente 

van die toestemming aan [verweerder] voor het door hem beoogde ge-

bruik van de locatie overeenkomstig de vergunning, misbruik van bevoegd-

heid op, tenzij sprake is van zo zwaarwegende belangen die zich verzetten 

tegen dat gebruik, dat niet gezegd kan worden dat de Gemeente wegens 

onevenredigheid tussen haar belang bij weigering en het belang van [ver-

weerder], niet tot die weigering heeft kunnen komen.

(…) Het hof (heeft) geoordeeld dat van een zodanig zwaarwegend belang 

geen sprake was, en dus wel van misbruik van bevoegdheid. Daarbij heeft 
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het hof het door de Gemeente gestelde belang bij onbelemmerde uitgifte 

in erfpacht in de toekomst, kennelijk en terecht als een belang van de 

Gemeente als eigenaar van de grond beschouwd ten aanzien waarvan de 

Verordening op de Straathandel geen regeling bevat en dus de Gemeente 

vrijlaat in de uitoefening van haar privaatrechtelijke bevoegdheden. Van 

een – laat staan onaanvaardbare – doorkruising van die regeling door het 

uitoefenen van die bevoegdheden kan dus geen sprake zijn, zodat het hof 

die uitoefening ook niet aan dat criterium had te toetsen. 

Ten aanzien van het door de Gemeente gestelde belang bij de beschikbaar-

heid van minimaal 11.250 parkeerplaatsen in het desbetreffende gebied, 

komt het oordeel van het hof (…) erop neer dat dit belang niet zwaarwe-

gend genoeg was om de weigering van de privaatrechtelijke toestemming 

te kunnen dragen omdat de factoren die op de beschikbare parkeerruimte 

zouden kunnen drukken al op de voet van art. 7.1 lid 3 van de Verordening 

op de Straathandel zijn meegewogen in de beslissing tot het verlenen van 

de publiekrechtelijke vergunning, en kennelijk niet aan het verlenen van 

de vergunning in de weg hebben gestaan.’

Uit het arrest blijkt in de eerste plaats dat de Hoge Raad wel ruimte ziet voor 

een privaatrechtelijke toestemming naast een publiekrechtelijk vergunningver-

eiste. Als uitgangspunt heeft bij de verlening van die privaatrechtelijke toestem-

ming echter te gelden dat de vergunninghouder gerechtigd is tot het gebruik 

van de locatie overeenkomstig de vergunning. Een weigering van de privaatrech-

telijke toestemming kan alleen worden gebaseerd op zodanig zwaarwegende 

belangen aan de kant van de gemeente dat die weigering, ondanks de belangen 

van de vergunninghouder, niet als onevenredig kan worden beschouwd. Bij 

het ontbreken van dergelijke zwaarwegende belangen is de weigering van de 

privaatrechtelijke toestemming te kwalificeren als misbruik van bevoegdheid 

(artikel 3:13 BW). Over de vraag welke belangen zwaarwegend genoeg zouden 

kunnen zijn, valt slechts te speculeren. Als de gemeente deze kaart wil spelen, 

zal zij in ieder geval met een stevige onderbouwing moeten komen.

Van doorkruising – laat staan onaanvaardbare doorkruising – kan volgens de 

Hoge Raad geen sprake zijn, omdat het door de gemeente ter onderbouwing 

van de privaatrechtelijke weigering aangevoerde belang bij onbelemmerde 

uitgifte in erfpacht, niet is verdisconteerd in de Verordening op de Straathandel. 

De privaatrechtelijke bevoegdheid van de gemeente wordt alsdan überhaupt 

niet door het bestaan van een publiekrechtelijke regeling geraakt. Opmerking 

verdient dat dit laatste niet kan worden gezegd van het door de gemeente ge-
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bezigde argument inzake de beschikbare parkeerruimte. De Hoge Raad stelt in 

navolging van het Hof vast dat dit aspect bij het verlenen van de publiekrechte-

lijke vergunning is (althans wordt geacht te zijn) meegewogen. Ook dat argu-

ment lost zich dan vervolgens echter op in het oordeel dat er geen voldoende 

zwaarwegende argumenten waren om de privaatrechtelijke toestemming te 

weigeren.

2.2.4 Nadere analyse van het arrest

Zoals gezegd, biedt het arrest Amsterdam/Geschiere zicht op de reikwijdte van 

de in het Windmill-arrest ontwikkelde doorkruisingsformule. Hierop is ook reeds 

in hoofdstuk 1 gewezen. 

Doorkruisingsformule niet van toepassing omdat de overheid voor het beoogde 

doel kennelijk niet over publiekrechtelijke bevoegdheden beschikt

Wanneer men nog eens scherp kijkt naar het Windmill-arrest, dan heeft de Hoge 

Raad daarin een maatstaf geformuleerd voor het antwoord op de vraag of ‘de 

overheid, ingeval haar bij een publiekrechtelijke regeling ter behartiging van 

zekere belangen bepaalde bevoegdheden zijn toegekend, die belangen ook 

mag behartigen door gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het pri-

vaatrecht toekomende bevoegdheden, zoals … (etc.)’. De Hoge Raad stelt in het 

arrest Amsterdam/Geschiere vast dat de Verordening op de Straathandel geen 

regeling bevat waarin het belang van de gemeente bij onbelemmerde uitgifte 

in erfpacht een plaats heeft gekregen. Daarom is de doorkruisingsformule hier 

niet aan de orde. Dit is, gelet op de manier waarop de betekenis van de door-

kruisingsformule in het Windmill-arrest is geformuleerd, logisch. Dat betekent 

nog niet dat het gebruik van het privaatrecht sowieso is toegestaan; artikel 3:13 

BW (misbruik van bevoegdheid) en artikel 3:14 BW (geen strijd met publiekrecht) 

zijn immers zelfstandige maatstaven voor het uitoefenen van privaatrechtelijke 

bevoegdheden, waaraan in casu ook wordt getoetst (daarop zal hierna nog 

nader worden ingegaan).

Overigens zou ook nog anders kunnen worden geredeneerd. In het 

Brandweerkosten-arrest2 was er juist geen publiekrechtelijke regeling die 

de overheid een bevoegdheid tot kostenverhaal bood; toch paste de Hoge 

Raad de doorkruisingsformule toe (zie daarover eerder paragraaf 1.5). Dat 

de formule dus beperkt zou zijn tot situaties waarin de overheid terzake 

van kwesties waarvoor zij privaatrechtelijke bevoegdheden wil gebruiken, 

ook over publiekrechtelijke bevoegdheden zou beschikken, kan onder ver-
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wijzing naar dit arrest toch ook weer niet helemaal worden volgehouden. 

Wellicht kan een verklaring voor het niet volgen van de Brandweerkosten-

lijn gevonden worden in het feit dat het kennelijk voor de Hoge Raad evi-

dent is dat gemeentelijke verordeningen als hier aan de orde niet beogen 

de economische eigenaarsbelangen van de gemeente te omvatten. In de 

situatie waarop het Brandweerkosten-arrest betrekking had, lag aan de 

publiekrechtelijke regeling de bedoeling ten grondslag om kostenverhaal 

uit te sluiten. In de situatie van het arrest Amsterdam/Geschiere daarente-

gen lag aan de publiekrechtelijke regeling niet de bedoeling ten grondslag 

om de economische belangen van de gemeente te beperken; daarom lag 

het stellen van de doorkruisingsvraag dus niet in de rede.

Het arrest Amsterdam/Geschiere impliceert dus dat de doorkruisingsleer niet van 

toepassing is in een situatie waarin de overheid via de privaatrechtelijke weg 

bepaalde belangen wil behartigen en deze belangen als zodanig geen plaats 

hebben in de op die situatie betrekking hebbende publiekrechtelijke regeling. 

Men kan zich afvragen hoe evident de benadering van de Hoge Raad in 

het arrest Amsterdam/Geschiere is. Interessant in dit verband is bijvoor-

beeld het arrest inzake het Doetinchemse Anti-speculatie-beding.3 In 

deze zaak was aan de orde of de gemeente Doetinchem bij de uitgifte 

van bouwgrond een anti-speculatiebeding mocht opleggen (inhoudende 

een verplichting tot zelfbewoning door de kopers en een verbod tot 

doorverkoop gedurende de eerste vijf jaren). De rechtbank had in deze 

zaak geoordeeld dat het beding de Huisvestingswet op onaanvaardbare 

wijze doorkruiste. Ook A-G Keus plaatst de kwestie in de sleutel van de 

doorkruisingsleer, om in dat verband overigens te concluderen dat, omdat 

een dergelijk beding niet de verdeling van woonruimte als bedoeld in de 

Huisvestingswet reguleert, dus niet de Huisvestingswet wordt doorkruist. 

De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat de rechtbank om de door de A-G 

al genoemde reden ten onrechte had geoordeeld dat sprake is van onaan-

vaardbare doorkruising. Leest men de overwegingen in dit arrest in het 

licht van het arrest Amsterdam/Geschiere dan zou men nu kunnen zeggen, 

dat de Hoge Raad in het arrest over het Doetinchemse Anti-speculatie-be-

ding ook al oordeelde dat het doorkruisingscriterium niet van toepassing 

was. Opmerking verdient echter dat dat arrest in ieder geval destijds niet 

op die manier is gelezen.

Het bovenstaande is van belang om de redeneringen in de overwegingen 
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van de Hoge Raad te kunnen volgen. De praktische uitkomst van de ver-

schillende redeneringen kan op het zelfde neerkomen. 

Doorkruisingsleer of misbruik van bevoegdheid?

Hiervoor is besproken dat het argument van de gemeente dat zij de privaatrech-

telijke toestemming weigerde wegens haar belang bij de onbelemmerde uitgifte 

in erfpacht van de desbetreffende grond, niet via de doorkruisingsleer wordt 

beoordeeld. Moeilijker te plaatsen – althans op het eerste gezicht – is echter het 

oordeel over het tweede argument van de gemeente: het belang van de aan-

wezigheid van voldoende parkeerplaatsen. Dit belang heeft blijkens expliciete 

overweging van het Hof en van de Hoge Raad wèl een plaats in de Verordening 

op de Straathandel: een standplaatsvergunning kan worden geweigerd in ver-

band met het belang van de openbare orde en verkeersveiligheid (en daaronder 

valt de problematiek van de parkeerplaatsen). Opmerkelijk is dan vervolgens 

dat ten aanzien van dit argument de doorkruisingsformule  ook niet wordt 

toegepast: blijkens het Windmill-arrest is die formule juist voor deze situatie 

bedoeld! Het Hof en de Hoge Raad behandelen het parkeerplaatsen-argument 

echter op dezelfde wijze als het erfpacht-argument: het argument wordt niet 

zwaarwegend genoeg geacht, hetgeen volgens Hof en Hoge Raad dan misbruik 

van bevoegdheid oplevert. Bij de misbruik-redenering speelt overigens wel weer 

een rol dat het parkeerargument bij de vergunningverlening op grond van de 

Verordening op de Straathandel een rol heeft kunnen spelen en kennelijk niet 

aan het verlenen van die vergunning in de weg heeft gestaan. Daarmee komt de 

gedachte achter de doorkruisingsleer via het leerstuk van misbruik van bevoegd-

heid toch weer terug.

Toepassing van de Windmill-formule op het parkeerplaatsen-argument 

zou ons inziens overigens ertoe moeten leiden dat de gemeente met een 

weigering van de privaatrechtelijke toestemming de Verordening op de 

Straathandel op onaanvaardbare wijze doorkruist. In dit verband komt 

dan met name betekenis toe aan het feit dat door toepassing van de 

publiekrechtelijke regeling – hetgeen zou neerkomen op weigering van 

de standplaatsvergunning – de belangen van burgers beter zijn beschermd 

(er staat rechtsbescherming bij de bestuursrechter open) en daarmee een 

vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt als door het gebruik van de pri-

vaatrechtelijke bevoegdheid. Per saldo zou het hanteren van de Windmill-

formule in casu dus tot dezelfde uitkomst leiden als de benadering van de 

Hoge Raad.
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Het feit dat de Hoge Raad het parkeerplaatsen-argument niet te lijf gaat met de 

doorkruisingsformule, maar met de overweging inzake misbruik van bevoegd-

heid, lijkt iets te zeggen over het gewicht dat de Hoge Raad voor een casus 

als deze aan de doorkruisingsleer toekent. De doorkruisingsformule uit het 

Windmill-arrest zou volgens de Windmill-doctrine wèl van toepassing moeten 

zijn wanneer de privaatrechtelijke toestemming wordt geweigerd vanwege de 

parkeerplaatsen-problematiek (omdat die problematiek een rol heeft kunnen 

spelen bij de verlening van de standplaatsvergunning). Maar de Hoge Raad laat 

een beoordeling of aldus sprake is van onaanvaardbare doorkruising terzijde. 

In plaats daarvan hanteert hij ook voor dit punt het oordeel dat sprake is van 

misbruik van bevoegdheid, hetgeen hij bovendien inkleurt door het feit dat het 

parkeerplaatsen-argument kennelijk niet aan de publiekrechtelijke vergunning-

verlening in de weg heeft gestaan. 

Daarmee lijkt de doorkruisingsformule voor een casus als deze, waarin een 

privaatrechtelijke toestemming wordt geweigerd, terwijl er al een publiekrech-

telijke vergunning is, van geringere betekenis geworden. Denkbaar is dat in een 

situatie waarin de weigering van een privaatrechtelijke toestemming in het ge-

ding is terwijl de benodigde publiekrechtelijke vergunning nog niet is verleend, 

wèl aan de hand van de doorkruisingsformule zou worden geredeneerd. Dan 

kan immers niet worden geredeneerd vanuit het door de Hoge Raad geformu-

leerde uitgangspunt dat de betrokkene door de verlening van de vergunning 

gerechtigd is tot het gebruik van de desbetreffende locatie overeenkomstig de 

vergunning. Maar ook dan zou nog kunnen worden gezegd dat het in het kader 

van een privaatrechtelijke toestemming bezigen van een argument dat bij de 

uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid een plaats heeft gekregen, 

misbruik van bevoegdheid oplevert.
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Overzicht 2.1: De verhouding tussen een publiekrechtelijk vergunningen-

stelsel en privaatrechtelijke toestemmingen: doorkruising en misbruik van 

bevoegdheid 

Uit het arrest Amsterdam/Geschiere volgt dat:

• er naast een publiekrechtelijk vergunningvereiste ruimte kan bestaan 

om op grond van het eigendomsrecht een apart toestemmingsvereiste te 

hanteren;

• de vraag of moet worden beoordeeld of de gemeente door het weigeren 

(of aan voorwaarden verbinden) van de privaatrechtelijke toestemming 

daardoor een publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze door-

kruist, afhankelijk is van de vraag of de gemeente bij de privaatrechte-

lijke beslissing argumenten gebruikt die een plaats hebben gekregen in 

het kader van een publiekrechtelijke regeling;

• het weigeren van een privaatrechtelijk toestemming voor gebruik waar-

voor eerder een publiekrechtelijke vergunning is verleend, misbruik van 

bevoegdheid door de gemeente oplevert wanneer er geen beroep kan 

worden gedaan op zwaarwegende belangen die zich tegen het publiek-

rechtelijk toegestane gebruik verzetten.

2.3 Het leerstuk van de openbare zaken

2.3.1 Privaatrechtelijke beperkingen mogen alleen ‘bijzonder gebruik’ betreffen

Wanneer een antwoord wordt gezocht op de vraag of de gemeente naast een 

publiekrechtelijk vergunningvereiste nog ruimte heeft om op grond van haar 

eigendomsrecht beperkingen te stellen aan het gebruik van gemeentegrond, 

dan is het belangrijk om onder ogen te zien zien dat daarvoor, naast de vraag 

van misbruik van bevoegdheid of de mogelijk onaanvaardbare doorkruising, nog 

een ander leerstuk relevant is: het leerstuk van de ‘zaken met een openbare be-

stemming’ of kortweg ‘openbare zaken’ (ook wordt wel gesproken van ‘publiek 

domein’). 

Voor zaken met een openbare bestemming – dat kunnen wegen zijn, maar ook 

(vaar)wateren, stranden, havens – geldt dat die bestemming beperkingen stelt 

aan de bevoegdheden die de eigenaar op die zaak kan uitoefenen.

Veelal zijn zaken met een openbare bestemming in handen van de over-

heid, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. De beperkin-

gen die uit het leerstuk van de openbaarheid voortvloeien, gelden zowel 

voor particuliere eigenaren als voor overheden.
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De eigenaar van een openbare zaak moet het gebruik van die zaak overeenkom-

stig de openbare bestemming dulden; voor het stellen van privaatrechtelijke be-

perkingen aan dat gebruik is geen ruimte. In dit verband wordt wel onderscheid 

gemaakt tussen ‘gewoon’ of ‘normaal’ gebruik, dat aldus niet mag worden 

beperkt, en ‘bijzonder’ gebruik. Het bijzondere gebruik van een openbare zaak 

mag door de eigenaar wel worden beperkt.

Goed beschouwd, zijn de vraag naar de openbare bestemming en de vraag welk 

gebruik als gewoon gebruik dan wel juist als bijzonder gebruik moet worden 

beschouwd, vragen die voorafgaan aan de vraag of de overheid door het stel-

len van privaatrechtelijk beperkingen op grond van haar eigendomsrecht een 

publiekrechtelijke regeling op onaanvaardbare wijze doorkruist c.q. misbruik 

van haar bevoegdheid maakt. Het ligt in de rede om eerst te onderzoeken of 

überhaupt de bevoegdheid bestaat om privaatrechtelijke beperkingen aan een 

bepaalde vorm van gebruik van de grond te stellen en, bij bevestigende beant-

woording, vervolgens na te gaan of het stellen van die privaatrechtelijke be-

perkingen een publiekrechtelijke regeling niet op onaanvaardbare wijze wordt 

doorkruist dan wel misbruik van bevoegdheid oplevert.

2.3.2 Het onderscheid tussen ‘gewoon gebruik’ en ‘bijzonder gebruik’

Hoewel het onderscheid tussen gewoon gebruik en bijzonder gebruik maatge-

vend is voor de mogelijkheid om op grond van het eigendomsrecht beperkingen 

aan dat gebruik te stellen, is het nog niet altijd zo gemakkelijk om eenduidig 

vast te stellen welk gebruik als ‘gewoon’ dan wel als ‘bijzonder’ moet worden 

aangemerkt. Een algemeen uitgangspunt voor wegen, dat ook is neergelegd in 

artikel 14 Wegenwet, is dat het gebruik door het verkeer als gewoon gebruik 

geldt. Tot dat gewone gebruik behoort bijvoorbeeld ook het hebben van een 

uitweg op een openbare weg en het parkeren op een openbare weg.

In het verleden verlangden gemeenten wel een privaatrechtelijke toe-

stemming voor het hebben van een uitweg op de openbare weg, waar-

aan dan een financiële vergoeding werd gekoppeld. Aanvankelijk werd 

deze privaatrechtelijke toestemming door de Hoge Raad gesauveerd.4 De 

Afdeling rechtspraak van de Raad van State maakte echter een einde aan 

deze praktijk met haar oordeel dat uit artikel 14 Wegenwet een recht van 

eenieder voortvloeit om op de openbare weg ‘uit te wegen’.5

De gemeente Amsterdam had een overeenkomst met Parkeerexploitatie 

Amsterdam BV gesloten op grond waarvan het Concertgebouwplein – 
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een openbaar plein – zou worden afgesloten met een slagboom, zodat 

Parkeerexploitatie daar een systeem van betaald en beheerd parkeren 

zou kunnen gaan exploiteren. Naar het oordeel van de Hoge Raad had de 

rechtbank deze huurovereenkomst terecht nietig geacht, omdat met de 

afsluiting een ongeoorloofde beperking werd aangebracht op een terrein 

met een openbare bestemming.6

Bij openbare wateren kan – zonder dat daarvoor overigens een wettelijke bepa-

ling kan worden aangewezen – een vergelijkbaar uitgangspunt worden gehan-

teerd. De jurisprudentie laat echter zien dat hier al meer discussie woedt over de 

vraag welk gebruik als bijzonder kan worden gekwalificeerd.

Zo werd in het Hengelsport-arrest geoordeeld dat ‘het ankeren voor recre-

atieve doeleinden en met name ook ter beoefening van de hengelsport’ 

niet als gewoon gebruik maar als bijzonder gebruik moest worden gezien.7

In een uitspraak van de President van de Rechtbank Amsterdam8 werd uit-

gemaakt dat  ‘de IJ-haven niet voor sight seeing is bestemd maar voor het 

laden en lossen van vracht- en passagiersschepen. Slechts bij uitzondering 

komen daar ook rondvaartboten. De gemeente is dan ook bevoegd de ha-

ven af te sluiten voor rondvaartboten en zij kan die bevoegdheid contrac-

tueel aan een ander overdragen, hetgeen zij bij de verhuur van de haven 

aan de stichting ook heeft gedaan.’ In de Giethoornse grachten behoort 

het rondvaren echter tot het gewone gebruik, zodat daaraan op grond van 

het eigendomsrecht geen beperkingen mogen worden gesteld.9 

De concrete situatie en het karakter van de bestemming maken, zo laten ook de 

hierboven aangehaalde casus over het recreatief rondvaren zien, dat de vraag 

welk gebruik als gewoon gebruik overeenkomstig de bestemming moet worden 

gezien, eigenlijk steeds een op het geval toegesneden beantwoording vergt.

2.3.3 De relatie tussen gewoon of bijzonder gebruik van openbare zaken en een 

publiekrechtelijke toestemming

Wordt het antwoord op de vraag of sprake is van gewoon dan wel bijzonder 

gebruik  beïnvloed door het gegeven dat voor dat gebruik een publiekrechte-

lijke toestemming is gegeven? Uit het arrest Amsterdam/Geschiere lijkt te mogen 

worden afgeleid dat de Hoge Raad geen verband legt tussen de publiekrechte-

lijke vergunningverlening en de vraag welk gebruik als gewoon gebruik moet 

worden gezien. Deze conclusie kan worden getrokken door de overwegingen 
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van de Hoge Raad in deze zaak te vergelijken met het eerdere oordeel van het 

Hof. Het Hof had namelijk wèl de redenering gebezigd dat verlening van de 

publiekrechtelijke standplaatsvergunning de bestemming van de desbetreffende 

grond wijzigde.

De relevante passage uit het arrest van het Hof luidt:

‘Door het afgeven van de publiekrechtelijke vergunning heeft de grond 

een publieke bestemming gekregen die zij voordien niet had, namelijk die 

van –  kort gezegd – snackbarstaanplaats. Hierdoor is, om zo te zeggen, de 

werkelijkheid veranderd. Die gewijzigde werkelijkheid kan de Gemeente 

niet buiten beschouwing laten bij haar beslissing om wel of niet privaat-

rechtelijke toestemming te geven. Met andere woorden, de Gemeente 

moet, anders dan in het geval [dat] bedoelde publieke bestemming zou 

ontbreken en met inachtneming van de algemene beginselen van behoor-

lijk bestuur, die (nieuwe) bestemming in haar belangenafweging betrek-

ken.

Het voorgaande brengt mee dat de Gemeente alleen privaatrechtelijke 

toestemming mag weigeren, en daarmee de publieke bestemming mag be-

perken, indien zij zich kan beroepen op zwaarwegende belangen die zich 

verzetten tegen het plaatsen en exploiteren van een mobiel verkooppunt.’

Dit onderdeel van de redenering, dat zoals gezegd niet terugkomt in de over-

wegingen van de Hoge Raad in de zaak Amsterdam/Geschiere, doet denken aan 

en is wellicht ook geïnspireerd op de overwegingen van de Hoge Raad in zijn 

arrest inzake gemeente Den Haag/Staat (ook wel bekend als het Haagse Bagger-

arrest).10

 

In de Haagse Bagger-zaak stond ter discussie of de Staat als eigenaar van 

de bodem van de territoriale Noordzee een vergoeding mocht vorderen 

van de gemeente Den Haag voor het storten van baggerspecie. Daarbij was 

van belang dat de gemeente Den Haag reeds beschikte over de op grond 

van de Wet verontreiniging zeewater vereiste ontheffing voor het storten 

van die baggerspecie. De Hoge Raad overwoog in deze zaak:

‘Het hof heeft (…) vooropgesteld dat de Noordzee thans en ook in 1986 

niet de publieke bestemming heeft respectievelijk had van stortplaats van 

afvalstoffen, waaronder baggerspecie, in die zin dat een ieder het recht 

zou hebben daar vrijelijk baggerspecie te deponeren. Het gebruik als 

stortplaats, aldus het hof, geldt daarom als een bijzonder gebruik waar-
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voor de Staat als eigenaar in beginsel een financiële tegemoetkoming kan 

bedingen.  

Aldus overwegende heeft het hof miskend dat, ook al heeft de Noordzee 

niet de publieke bestemming van stortplaats van afvalstoffen in vorenbe-

doelde zin, het na afweging van de betrokken belangen verlenen van een 

publiekrechtelijke ontheffing ingevolge de WVZ meebrengt dat het storten 

van baggerspecie overeenkomstig de ontheffing en de daaraan verbon-

den voorschriften in zoverre niet, in ieder geval niet zonder meer, in strijd 

is met de publieke bestemming. Hieruit vloeit voort dat aan het oordeel 

van het hof dat het gebruik als stortplaats voor baggerspecie “daarom” 

geldt als een bijzonder gebruik – waarmee het hof kennelijk doelt op een 

gebruik dat niet overeenkomstig de publiekrechtelijke bestemming is – de 

grondslag ontvalt.’

Naar aanleiding van het Haagse Bagger-arrest is wel betoogd dat een publiek-

rechtelijke vergunning voor het gebruik van een openbare zaak maakt dat het 

gebruik overeenkomstig die vergunning als gewoon gebruik zou moeten wor-

den gekwalificeerd. Met andere woorden: de publiekrechtelijke vergunning zou 

bepalend zijn voor hetgeen moet worden bestempeld als gebruik overeenkom-

stig de bestemming van een openbare zaak.11 De juistheid van deze opvatting is 

echter in de literatuur zeer omstreden.12

In de redenering van het Hof in de zaak Amsterdam/Geschiere had de locatie 

waarvoor de standplaatsvergunning was verleend door de vergunningverlening 

een wijziging van bestemming ondergaan; die publieke bestemming zou alleen 

mogen worden beperkt met een beroep op zwaarwegende belangen. Deze 

redenering heeft twee zwakke plekken.13 In de eerste plaats zou voor het weige-

ren van een privaatrechtelijke toestemming voor het innemen van een stand-

plaats helemaal geen plaats zijn, als dat innemen van die standplaats als gebruik 

overeenkomstig de bestemming zou moeten gekwalificeerd: dat gebruik zou 

dan immers gewoon moeten worden geduld. Bovendien kan het verlenen van 

een vergunning ingevolge een gemeentelijke verordening volgens het systeem 

van de Wegenwet niet de bestemming van de openbare weg wijzigen.

Nu de Hoge Raad in het arrest Amsterdam/Geschiere juist níet de redenering van 

het Hof overneemt dat de locatie bij de Arena door de verlening van een stand-

plaatsvergunning de publieke bestemming van snackbarplaats heeft gekregen, 

moet het er ons inziens voor worden gehouden dat het antwoord op de vraag 

welk gebruik van een openbare zaak als gewoon gebruik moet worden bestem-

peld niet wordt bepaald door de publiekrechtelijke vergunning. Deze conclusie 
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is van belang omdat daarmee kan worden gerechtvaardigd dat de gemeente in 

beginsel nog enige ruimte heeft om op grond van het privaatrecht voorwaarden 

aan het vergunde gebruik te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een financiële 

vergoeding in het kader van een huurovereenkomst (zie daarover hierna para-

graaf 2.4.2).

Overzicht 2.2: Openbare zaken

Uit het leerstuk betreffende openbare zaken kan worden geconcludeerd dat:

• de gemeente als eigenaar van een openbare zaak het gebruik van die 

zaak overeenkomstig de openbare bestemming – gewoon gebruik – 

moet dulden; voor het stellen van privaatrechtelijke beperkingen aan dat 

gebruik is geen ruimte;

• de vraag welk gebruik van een openbare zaak als gewoon gebruik 

geldt, sterk afhankelijk is van de concrete situatie en het karakter van 

de bestemming, maar dat voor wegen het gebruik door het verkeer als 

gewoon gebruik wordt gezien;

• het feit dat een publiekrechtelijke vergunning voor een bepaald gebruik 

van een openbare zaak is verleend, nog niet maakt dat het gebruik over-

eenkomstig de vergunning als gewoon gebruik geldt.

2.4 Privaatrechtelijke beperkingen als onaanvaardbare 
doorkruising

2.4.1 Wanneer komt de doorkruisingsleer in beeld?

Uit paragraaf 2.3 is duidelijk geworden dat de gemeente haar eigendoms-

recht kan inzetten om toestemming te weigeren dan wel aan die toestemming 

beperkingen te verbinden wanneer een burger gebruik wil maken van gemeen-

tegrond en dat gebruik niet als gewoon gebruik kan worden bestempeld. In 

dat geval kan de leer van de onaanvaardbare doorkruising relevant worden. 

Zoals expliciet uit het arrest Amsterdam/Geschiere bleek, speelt de leer van de 

onaanvaardbare doorkruising sowieso geen rol wanneer de gemeente haar pri-

vaatrechtelijke toestemming weigert of aan voorwaarden verbindt om daarmee 

belangen te behartigen die in het kader van de publiekrechtelijke bevoegd-

heidsuitoefening geen plaats hebben gekregen. Het is dus allereerst van belang 

te bepalen met het oog op welk belang de gemeente een privaatrechtelijke 

toestemming wil weigeren dan wel aan een dergelijke toestemming voorwaar-

den wil verbinden. In het algemeen zullen zuiver economische belangen van de 
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gemeente als eigenaar geen regeling hebben gevonden in publiekrechtelijke 

ordeningsregulering zodat alsdan van doorkruising geen sprake zal zijn. Dat kan 

evenwel anders zijn als de publiekrechtelijke regeling een belasting of heffing 

betreft, afhankelijk van de aard daarvan.

Wanneer de privaatrechtelijke toestemming wordt gerelateerd aan belangen 

die wel een regeling hebben gevonden in een publiekrechtelijk kader, moet de 

vraag worden gesteld of de gemeente met het gebruik van haar eigenaarsbe-

voegdheden het publiekrecht op onaanvaardbare wijze doorkruist.

Een voorbeeld waarin toetsing aan de doorkruisingleer aan de orde is, biedt het 

volgende geval. Een gemeente weigert als eigenaresse haar toestemming om op 

een trottoir dat behoort tot de openbare weg een terras te plaatsen. Over een 

vergunning wordt verder niet gesproken. Reden voor die weigering vormt het 

feit dat door het terras een onoverzichtelijke en onveilige situatie ontstaat voor 

voetgangers. In de desbetreffende gemeente geldt echter ook een verordening 

op grond waarvan het verboden is om op de openbare weg een terras te hebben 

behoudens vergunning van de burgemeester. Een terrasvergunning kan onder 

meer worden geweigerd met het oog op de verkeersveiligheid, waaronder de 

bescherming van de veiligheid van voetgangers valt. De burger die het terras wil 

gaan exploiteren op de gemeentegrond, zal in deze casus na de privaatrechte-

lijke weigering waarschijnlijk niet meer om een vergunning vragen.

In de situatie die in het arrest Amsterdam/Geschiere aan de orde was, was de 

vergunning al verleend en werd het vervolgens weigeren van de privaatrech-

telijke toestemming als misbruik van bevoegdheid gekwalificeerd. Het feit dat 

de argumenten die bij het weigeren van die privaatrechtelijke toestemming 

een rol speelden ook een plaats hadden in het kader van de publiekrechtelijk te 

verlenen toestemming, kleurde het oordeel dat misbruik van bevoegdheid werd 

gemaakt in. Op deze wijze wordt door de Hoge Raad in ieder geval heel duide-

lijk het primaat van het publiekrecht bevestigd. Voorstelbaar is dat in de hier be-

schreven casus betreffende het terras de doorkruisingsleer wel wordt toegepast 

indien de burger die het terras wenst te gaan exploiteren de privaatrechtelijke 

weigering bij de burgerlijke rechter zou aanvechten. Daarbij ligt het in de lijn 

der verwachtingen, dat ook als via de onaanvaardbare doorkruising zou worden 

geredeneerd, de uitkomst toch snel zal zijn dat er voor het weigeren van een 

privaatrechtelijke toestemming geen ruimte zal zijn.

Terzijde: overigens lijkt het arrest Amsterdam/Geschiere niet in die zin te 

mogen worden veralgemeend dat het weigeren van een toestemming 

voor het gebruik van grond terwijl dat gebruik publiekrechtelijk is toege-
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staan, altijd misbruik van bevoegdheid zou opleveren. In dit verband is het 

Chidda-arrest14 relevant. In een verkoopovereenkomst met de Amsterdam-

sche Droogdokmaatschappij NV had de gemeente Amsterdam – in de vorm 

van een kettingbeding – een gebruiksbeperkend beding (scheepswerf) ten 

aanzien van de desbetreffende grond opgenomen en een eerste recht van 

terugkoop bedongen. De gebruiksbeperking stemde op dat moment over-

een met de gebruiksbepalingen in een bestemmingsplan. Later werd het 

bestemmingsplan gewijzigd, waardoor er andere en ruimere gebruiksmo-

gelijkheden voor het desbetreffende perceel ontstonden die Chidda – de 

rechtsopvolger van de oorspronkelijke koper – wenste te gebruiken (een 

cacao-overslag/opslag). De gemeente wenste zich echter nog steeds op het 

destijds opgenomen beding in de overeenkomst te beroepen. Vastgesteld 

werd dat het beding destijds zowel door planologische als door financi-

ele belangen van de gemeente was ingegeven; op het moment dat de 

gemeente het beding wilde inroepen was alleen nog het financiële belang 

relevant. De parallel met de situatie uit het arrest Amsterdam/Geschiere zit 

hier in het feit dat de gemeente via het privaatrecht een beperking wilde 

hanteren voor gebruik dat publiekrechtelijk was toegestaan. In dit verband 

kon – naast het feit dat het bestemmingsplan was veranderd – ook nog 

worden gewezen op het feit dat een milieuvergunning en een bouwver-

gunning waren verleend. De Hoge Raad oordeelde dat het inroepen van 

de privaatrechtelijke beperkingen niet als misbruik van bevoegdheid door 

de gemeente kon worden gezien. Het ging hier uiteindelijk om de vraag 

of Chidda zich kon beroepen op artikel 6:259 lid 1 sub b BW, te weten dat 

de gemeente geen redelijk belang had om zich op het beding te beroepen. 

De Hoge Raad oordeelde echter dat van een dergelijke situatie hier geen 

sprake was: de gemeente mocht zich daarom, gelet op haar financieel-

economische belang, op het contractuele beding beroepen.

Met het Chidda-arrest wordt de door de Hoge Raad in het arrest Kunst- en 

Antiekstudio/Lelystad uitgezette lijn bevestigd.

2.4.2 De mogelijkheid financiële voorwaarden te verbinden aan het verlenen 

van de privaatrechtelijke toestemming

2.4.2.1 Verkenning van de mogelijkheden voor het vragen van een financiële 

vergoeding

In het arrest Amsterdam/Geschiere was een weigering van een privaatrechte-

lijke toestemming aan de orde die, als zij had stand gehouden, tot gevolg zou 
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hebben gehad dat de vergunnninghouder geen gebruik zou hebben kunnen 

maken van de hem publiekrechtelijk toegewezen plaats. Een andere situatie is 

die waarin de gemeente op zich wel bereid is privaatrechtelijke toestemming te 

verlenen, maar daaraan een financiële voorwaarde wil verbinden. Het komt er 

dan vaak op neer dat de gemeente zegt: ‘U mag uw vergunning publiekrech-

telijk wel gebruiken, maar privaatrechtelijk mag ik een vergoeding of betaling 

vragen voor het gebruik van mijn eigendom.’ Deze vraag moet uitdrukkelijk van 

de situatie in het arrest Amsterdam/Geschiere worden onderscheiden: het in dat 

arrest gegeven oordeel dat het zonder meer weigeren van de privaatrechtelijke 

toestemming voor het innemen van een standplaats op een locatie waarvoor 

een standplaatsvergunning was verleend, misbruik van bevoegdheid opleverde, 

impliceert nog niet dat die privaatrechtelijke toestemming niet afhankelijk mag 

worden gemaakt van het betalen van een financiële vergoeding.

Zo zou de gemeente, als eigenaresse van de grond een privaatrechtelijke 

huurovereenkomst kunnen sluiten met betrekking tot de locatie waarop 

met een vergunning een standplaats mag worden ingenomen.

Vooropgesteld zij dat de mogelijkheid van het vragen van een privaatrechtelijke 

vergoeding voor het gebruik van gemeente-eigendom zich alleen voordoet 

voor zover het niet gaat om gebruik van gemeentegrond overeenkomstig de 

bestemming; gebruik van eigendom overeenkomstig de bestemming moet im-

mers worden geduld, zodat daarvoor op grond van het privaatrecht ook geen 

financiële vergoeding kan worden gevraagd. Aan de doorkruisingsvraag komt 

men dan dus niet eens toe. Zo kan via het privaatrecht wel aan een vergoeding 

worden gedacht voor het plaatsen van een bouwcontainer op de openbare weg 

– dat is immers geen ‘gewoon gebruik’ – maar niet voor het reguliere parkeren 

van auto’s. Voor het opleggen van een betalingsverplichting in verband met het 

gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentelijke eigendommen 

overeenkomstig de bestemming, is daarom juist de belastingheffing op grond 

van artikel 229 lid 1 sub a Gemeentewet van belang. Ook kan op grond van ar-

tikel 228 Gemeentewet een precariobelasting worden geheven voor het hebben 

van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeen-

tegrond en kan op grond van artikel 225 Gemeentewet een parkeerbelasting 

worden geheven.

Voor zover het niet gaat om het gebruik van gemeentelijke eigendommen over-

eenkomstig de bestemming, en er aldus in beginsel een mogelijkheid bestaat 

om via het privaatrecht een financiële vergoeding te vragen, dient nog wel de 
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vraag onder ogen te worden gezien of de doorkruisingsleer en het verbod van 

misbruik van bevoegdheid daaraan in de weg zouden kunnen staan. Daarbij 

is allereerst van belang om te bezien welke mogelijkheden het publiekrecht 

überhaupt zou kunnen bieden voor het verkrijgen van een financiële vergoe-

ding, met andere woorden: welke publiekrechtelijke regeling zou dan eigenlijk 

kunnen worden doorkruist?

Het publiekrecht kent verschillende instrumenten voor het verkrijgen van een 

financiële vergoeding. Zo kan het gemeentebestuur financiële voorwaarden 

hanteren voorafgaande aan het geven van een voor de betrokkene gunstige 

beschikking. Ook kan een betalingsverplichting worden neergelegd in een voor-

schrift dat verbonden is aan de beschikking.15 Daarnaast kent het publiekrecht 

diverse vormen van belastingheffing. Deze zien deels op dezelfde soorten kosten 

als die welke gemeenten soms willen verhalen door middel van het stellen van 

financiële voorwaarden. Hierna zal worden verkend hoe deze publiekrechtelijke 

mogelijkheden zich verhouden tot de mogelijkheid om via het privaatrecht een 

vergoeding voor het gebruik van gemeentelijke eigendom te vragen.

2.4.2.2 Doorkruising van financiële voorwaarden bij of in beschikkingen?

Worden mogelijke arrangementen voor publiekrechtelijke financiële voorwaar-

den (voorafgaand aan of opgenomen in een beschikking) op onaanvaardbare 

wijze doorkruist indien de gemeente op basis van haar eigendomsrecht via het 

privaatrecht een financiële vergoeding verlangt? Alvorens aan beantwoording 

van deze vraag toe te komen, dient eerst te worden verkend welke mogelijk-

heid het gemeentebestuur heeft om via het verbinden van voorwaarden aan een 

beschikking op publiekrechtelijke wijze een financiële vergoeding van de burger 

te verlangen. Daarvoor is in de eerste plaats de jurisprudentie van de bestuurs-

rechter van belang. Volgens de jurisprudentie van de bestuursrechter is deze 

mogelijkheid beperkt doordat aan drie condities moet worden voldaan:16

• met de betaling wordt een rechtstreekse bijdrage geleverd aan het doel van 

de publiekrechtelijke regeling waarop de beschikking is gebaseerd;

• de hoogte van het bedrag is rechtstreeks gerelateerd aan de aantasting van 

dat doel door de handeling die bij de beschikking wordt toegestaan;

• er is niet een andere, uit een oogpunt van rechtsbescherming meer aanvaard-

bare mogelijkheid aanwezig om een bijdrage te heffen, bijvoorbeeld in de 

vorm van een gemeentelijke belasting.

Financiële voorwaarden kunnen dus aan een beschikking worden verbonden 

voor zover zij – kort gezegd – bijdragen aan het doel van de regeling waarop die 
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beschikking is gebaseerd en er geen – uit een oogpunt van rechtsbescherming – 

betere alternatieven voor handen zijn. 

Deze voorwaarden kunnen in beginsel de vorm aannemen van een voorschrift, 

opgenomen als onderdeel van de beschikking. Dat kan evenwel niet indien de 

wettelijke regeling waarop de beschikking berust zich daartegen verzet. Als een 

wettelijke regeling slechts een beperkte mogelijkheid biedt tot het opnemen 

van voorschriften, en financiële voorschriften daarbuiten vallen, verzet de wet 

zich tegen deze constructie.

Indien een financiële voorwaarde volgens de hierboven genoemde restricties 

toelaatbaar is, bestaat dus de mogelijkheid om daar publiekrechtelijk vorm aan 

te geven in bijvoorbeeld een vergunningvoorschrift. Het is ook denkbaar dat 

een aanvraag wordt afgewezen omdat het bestuursorgaan alleen wil toewij-

zen indien een bepaald bedrag ter beschikking wordt gesteld. De verplichting 

tot betaling wordt dan vaak bedongen in een bevoegdhedenovereenkomst. 

De vraag is dan of daaraan dezelfde restricties worden gesteld die hierboven 

zijn genoemd. In de literatuur17 wordt het standpunt ingenomen dat ook deze 

constructie is toegelaten: als een financiële voorwaarde in de beschikking mag 

worden opgenomen, mag zij, met inachtneming van dezelfde condities, ook in 

een bevoegdhedenovereenkomst met betrekking tot de desbetreffende beschik-

kingsbevoegdheid worden opgenomen. Wanneer de gelding van een dergelijke 

bevoegdhedenovereenkomst bij de burgerlijke rechter ter discussie zou worden 

gesteld, zou dat aldus betekenen dat de burgerlijke rechter de hierboven uit 

de jurisprudentie van de bestuursrechter voortkomende noties hanteert in het 

kader van zijn oordeel of sprake is van misbruik van bevoegdheid.

Een interessante casus in dit verband is die waarin de gemeente Amster-

dam de economische waarde van een ligplaatsvergunning in de gemeen-

tekas wilde laten vloeien.18 Het Hof Amsterdam oordeelde echter dat een 

overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam en de eigenaar van een 

woonboot die ertoe strekte dat die woonbooteigenaar € 120.000 aan de 

gemeente zou betalen alvorens het gemeentebestuur zou overgaan tot 

verlening van een ligplaatsvergunning, een onaanvaardbare doorkruising 

oplevert van de publiekrechtelijke regelingen inzake heffingen en belastin-

gen. In het doorkruisingsoordeel van het Hof kunnen ingrediënten worden 

aangetroffen die overeenkomen met de hiervoor besproken condities uit 

de jurisprudentie van de bestuursrechter. Het Hof oordeelde bijvoorbeeld 

dat de hoogte van het bedrag geen relatie had met het nadeel dat voor 

de gemeente uit de desbetreffende vergunningverlening zou voortvloeien 
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en dat de woonbooteigenaar een behoorlijke rechtsbescherming ontbeert. 

Overigens is uit deze uitspraak niet geheel duidelijk hoe deze overeen-

komst moet worden geduid. Op het eerste gezicht zou kunnen worden 

gedacht aan een bevoegdhedenovereenkomst, omdat wordt gesproken 

over een betaling voorafgaand aan de vergunningverlening (dan ligt 

echter toepassing van de doorkruisingsleer niet in de rede). Het Hof lijkt 

echter van oordeel dat de basis voor de overeenkomst is gelegen in het 

eigendomsrecht – hoewel het Hof tegelijkertijd vaststelt dat het niet gaat 

om de privaatrechtelijke uitgifte van een ligplaats. 

De doorkruisingsleer komt (anders dan in het hierboven in de ingesprongen 

tekst aangegeven geval) om de hoek kijken indien de gemeente haar positie als 

eigenaar aanwendt om een financiële voorwaarde te verbinden aan een privaat-

rechtelijke toestemming. In het eerder besproken Haagse Bagger-arrest oordeel-

de de Hoge Raad over de vraag of het privaatrechtelijk eisen van een vergoeding 

een onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht oplevert. Het oordeel 

hield in dat het enkele feit dat de Wet verontreiniging zeewater geen publiek-

rechtelijke grond voor vergoeding kende, nog niet betekent dat er geen enkele 

publiekrechtelijke mogelijkheid voor het eisen van een vergoeding bestond. Er 

was immers ook de mogelijkheid om van de (hierboven door ons beschreven) 

algemene publiekrechtelijke mogelijkheid tot het stellen van doelgebonden 

financiële voorwaarden gebruik te maken. Daarvoor is geen expliciete wettelijke 

grondslag vereist. Als die algemene publiekrechtelijke mogelijkheid niet wordt 

benut, kan het gebruik van de privaatrechtelijke weg een onaanvaardbare door-

kruising zijn van het publiekrecht.

De Hoge Raad overwoog als volgt. ‘Het hof heeft het betoog van de 

gemeente dat het gebruiken door de Staat van zijn privaatrechtelijke 

bevoegdheid om een vergoeding voor het storten van baggerspecie te 

bedingen de publiekrechtelijke regeling van de Wet verontreiniging 

zeewater op onaanvaardbare wijze doorkruist, verworpen, daartoe onder 

meer overwegende ‘dat de Wet verontreiniging zeewater anders dan de 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren, geen publiekrechtelijke rege-

ling inhoudt, op grond waarvan een heffing of bijdrage voor de stort van 

afvalstoffen verschuldigd is, of kan worden ingesteld’. Aldus overwegende 

heeft het hof uit het oog verloren dat, ofschoon de Wet verontreiniging 

zeewater niet zelf een regeling inhoudt met betrekking tot het opleg-

gen van publiekrechtelijke heffingen, op grond van deze wet wel aan 
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een ontheffing voorschriften kunnen worden verbonden, waaronder het 

betalen van een vergoeding die is gebonden aan het doel van het ont-

heffingsvereiste. Dit brengt mee dat het hof zijn beslissing ontoereikend 

heeft gemotiveerd, nu zonder nadere motivering niet duidelijk is op grond 

waarvan het hof heeft geoordeeld dat uit deze mogelijkheid niet volgt dat 

de regeling van de Wet verontreiniging zeewater op onaanvaardbare wijze 

wordt doorkruist.’

Hieruit volgt dat een privaatrechtelijk bedongen vergoeding een doorkruising 

kan zijn van een uitdrukkelijke wettelijke regeling voor een publiekrechtelijke 

vergoeding of van de algemene publiekrechtelijke mogelijkheid tot het stellen 

van doelgebonden financiële voorwaarden.

Voor de vergunningen die in dit hoofdstuk centraal staan ligt het echter veelal 

niet in de rede om gelet op de in de bestuursrechtelijk jurisprudentie daarvoor 

gestelde condities een financieel voorschrift in de vergunning op te nemen. 

Daarom is een doorkruising van de publiekrechtelijke mogelijkheid om in het 

kader van een beschikking een financiële vergoeding te vragen niet aan de 

orde indien de gemeente bijvoorbeeld via een huurovereenkomst een vergoe-

ding bedingt voor gebruik van gemeentegrond waarop een standplaats wordt 

ingenomen: er is dan simpelweg geen publiekrechtelijke weg die kan worden 

doorkruist.

Wellicht zou bij een uitwegvergunning nog wel kunnen worden gedacht 

aan het opnemen van een financiële voorwaarde in de beschikking. De 

vergoeding moet dan wel een rechtstreekse bijdrage leveren aan het doel 

van de regeling waarop het vergunningvereiste is gebaseerd (zorgen voor 

de veiligheid van de weg, bijvoorbeeld door in verband daarmee bepaalde 

voorzieningen te treffen, zoals het plaatsen van een spiegel) en er moeten 

geen – uit een oogpunt van rechtsbescherming – betere alternatieven voor 

handen zijn. Wanneer die vergoeding in een dergelijk geval op privaat-

rechtelijke leest zou worden geschoeid, zou kunnen worden geoordeeld 

dat de publiekrechtelijke variant, waarin de vergoeding wordt gekoppeld 

aan de vergunning, daarmee wordt doorkruist.19 Deze situatie zal zich ech-

ter niet vaak voordoen omdat veelal de specifieke doelgebondenheid aan 

een dergelijke vergoeding zal ontbreken. Alsdan kan de vergoeding dus 

gewoon op het eigendomsrecht worden gebaseerd.
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2.4.2.3 Doorkruising van publiekrechtelijke regelingen van gemeentelijke 

belastingen?

Een volgende vraag die beantwoording behoeft, is of het verbinden van een 

financiële voorwaarde aan een privaatrechtelijke toestemming de publiekrech-

telijke regelingen van gemeentelijke belastingen onaanvaardbaar doorkruist. 

Hierbij moet men vooral denken aan retributies die dienen als tegenprestatie 

voor door de gemeente geleverde diensten, precariobelasting voor het hebben 

van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond of aan rioolrechten. 

Deze publiekrechtelijke regelingen zijn zo geconstrueerd dat zij een aantal 

typisch publiekrechtelijke waarborgen bevatten:

• zij moeten in gelijke gevallen gelijk worden toegepast;

• de hoogte van de heffingen is vaak gelimiteerd en/of gerelateerd aan be-

paalde gemeentelijke kosten;

• de rechtsbescherming is laagdrempelig (bezwaar en beroep).

Door te kiezen voor de privaatrechtelijke weg wordt het gevaar gecreëerd dat 

deze waarborgen worden omzeild. 

In het arrest Staat/Diepemaat Tankstation B.V. had de exploitant van een aan de 

openbare weg gelegen tankstation een precariovergoeding betaald aan de pro-

vincie. Vervolgens was de eigendom (en het beheer) van deze weg overgegaan 

naar de Staat. Van de Staat ontving de exploitant een gebruiksovereenkomst 

waarin een gebruiksvergoeding was opgenomen die vele malen hoger was dan 

het bedrag dat hij aan de provincie placht te betalen. 

De Hoge Raad overwoog het volgende:

‘Het hof heeft klaarblijkelijk tot uitgangspunt genomen dat deze vor-

dering van de Staat ertoe strekt Diepemaat te doen veroordelen tot het 

voldoen van de concrete bedragen die de Staat voor het gebruik van de 

grond in het verleden redelijk voorkomen en heeft vervolgens onderzocht 

welke grondslag de Staat aan deze vordering heeft gegeven. Het hof 

heeft geoordeeld dat de Staat de vordering, die hij heeft mogen base-

ren op een privaatrechtelijke grondslag, heeft doen berusten op een (te 

sluiten) privaatrechtelijke (huur- of gebruiks)overeenkomst. Het hof heeft 

voorts geoordeeld dat zodanige overeenkomst niet is tot stand gekomen, 

terwijl het Diepemaat vrij staat om haar wil te bepalen ten aanzien van 

het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst met de Staat en een 

dergelijke overeenkomst niet onder door de Staat eenzijdig te bepalen 
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voorwaarden door de Staat kan worden afgedwongen. Het hof heeft dan 

ook de vordering afgewezen bij gebreke van de hier naar burgerlijk recht 

vereiste wilsovereenstemming. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste 

rechtsopvatting. Het is ook niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere 

motivering.’20

Dit arrest gaat uit van dezelfde veronderstelling als die welke werd geformu-

leerd in het oude arrest Eindhoven/Staals21: de gemeente mag door middel van 

een privaatrechtelijke huurovereenkomst een vergoeding bedingen van een 

benzinepomphouder, ook als er al een vergunning is verleend. Daaraan werd in 

het arrest Eindhoven/Staals toegevoegd dat de privaatrechtelijke weg zelfs open 

blijft staan indien er ook een publiekrechtelijk instrument bestaat, te weten 

de precarioheffing. In een later arrest werd dat standpunt door de Hoge Raad 

herhaald ten aanzien van lesgeld voor diensten van de gemeentelijke muziek-

school.22 Omdat deze jurisprudentie dateert uit de periode vóór het Windmill-ar-

rest, waarin de Hoge Raad een aanscherping heeft gegeven van de mogelijkhe-

den om de privaatrechtelijke weg te bewandelen, kan de vraag worden gesteld 

of deze jurisprudentielijn nog steeds mag worden aangehouden.

Er zij op gewezen dat de gemeente niet aan het arrest Staat/Diepemaat 

het argument kan ontlenen dat een privaatrechtelijke vergoeding de rege-

ling inzake gemeentelijke belastingen niet doorkruist. In deze casus werd 

ervan uitgegaan dat de Staat niet op grond van een publiekrechtelijke 

regeling een vergoeding kon bedingen voor het gebruik van de grond. 

Omdat er geen publiekrechtelijke weg was, kon die dus ook niet worden 

doorkruist. Dus bij afwezigheid van een publiekrechtelijke grond voor het 

eisen van een vergoeding, mocht de Staat kiezen voor de privaatrechtelijke 

overeenkomst (zij het dat hij daarover wel wilsovereenstemming met de 

pomphouder moest verkrijgen).

Voor zover decentrale overheden beschikken over publiekrechtelijke 

instrumenten, zoals de precariobelasting, zou er echter wel sprake kun-

nen zijn van een onaanvaardbare doorkruising. Dáárover heeft de Hoge 

Raad niet geoordeeld in het arrest Staat/Diepemaat. Annotator van der 

Veen concludeert dan ook dat dit arrest, bezien in combinatie met het 

hiervoor besproken Haagse Bagger-arrest, ruimte laat voor het oordeel dat 

een lagere overheid de weg van de huurovereenkomst niet zou kunnen 

benutten, omdat zij gebruik zou moeten maken van het publiekrechtelijke 

instrumentarium waarover zij beschikt.
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Een belangrijk argument voor het ook na het Windmill-arrest toelaatbaar 

achten van privaatrechtelijke vergoedingen kan worden gevonden in het arrest 

Kunst- en Antiekstudio/Lelystad, besproken in hoofdstuk 1. In dit arrest kwam 

doorslaggevende betekenis toe aan het gegeven dat de wetgever, hoewel 

daarvoor wel de gelegenheid was geweest, niet had ingegrepen om een lang 

bestaande en breed verspreide praktijk van privaatrechtelijke overeenkomsten 

over grondgebruik tegen te gaan. Dit argument kan ook worden gehanteerd 

bij de privaatrechtelijke vergoedingen in relatie tot belastingheffing: de wetge-

ver die op basis van de hiervoor genoemde jurisprudentie bekend was met het 

feit dat gemeenten op privaatrechtelijke leest geschoeide vergoedingen voor 

gebruik van gemeentelijke eigendom vragen, heeft bij de herziening van de Ge-

meentewet niet aangegeven dat de privaatrechtelijke weg is afgesloten door de 

mogelijkheid van gemeentelijke belastingheffing. Deze publiekrechtelijke weg is 

dus niet exclusief. In de literatuur is daarin een reden gezien om nog steeds aan 

te nemen dat gemeenten kunnen kiezen voor gebruiks- en huurovereenkom-

sten in gevallen waarin belastingen of heffingen op grond van de Gemeentewet 

mogelijk zouden zijn.23 

In de VNG-Modelverordening precariobelasting wordt ook als uitgangspunt ge-

hanteerd dat een privaatrechtelijke vergoeding kan worden bedongen voor het 

hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond. In artikel 4 sub a van die verordening is aangegeven dat geen 

precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen 

indien daarvoor een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen. Wanneer 

aldus voor het plaatsen van een bouwcontainer een privaatrechtelijke vergoe-

ding is bedongen, verdwijnt de mogelijkheid van belastingheffing uit beeld. Het 

is overigens niet zo dat uit deze bepaling voortvloeit dat een voorkeur voor een 

privaatrechtelijke vergoeding bestaat; bepaald is alleen dat de mogelijkheid tot 

belastingheffing vervalt indien een privaatrechtelijke vergoeding is overeenge-

komen.

Ook uit artikel 5:56 BW, waarin een verplichting voor de eigenaar van een on-

roerende zaak is neergelegd om te dulden dat voor het verrichten van werk-

zaamheden ten behoeve van een naburige onroerende zaak tijdelijk van zijn 

eigendom gebruik wordt gemaakt, vloeit niet voort dat de gemeente voor het 

plaatsen van bijvoorbeeld een bouwsteiger op het bij de openbare weg beho-

rende trottoir verplicht is om een privaatrechtelijke vergoeding in rekening te 

brengen. Deze bepaling ziet met name op de verplichting om het plaatsen van 

die bouwsteiger in beginsel te dulden. Daarvoor kan dan op grond van artikel 
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5:56 BW een schadeloosstelling in rekening worden gebracht. De gemeente kan 

de vergoeding ons inziens ook via de precariobelasting vragen.

Overzicht 2.3: Financiële vergoedingen

De gemeente heeft in beginsel de mogelijkheid om op grond van haar eigen-

domsrecht een vergoeding te verlangen voor het gebruik van gemeentelijke 

eigendom dat geen gebruik overeenkomstig de bestemming is.

In het bestuursrecht wordt de mogelijkheid aangenomen dat financiële voor-

waarden aan een beschikking worden verbonden voor zover zij bijdragen aan 

het doel van de regeling waarop die beschikking is gebaseerd en er geen – uit 

een oogpunt van rechtsbescherming – betere alternatieven voor handen zijn. 

Niet uitgesloten is dat wordt geoordeeld dat het bedingen van een vergoeding 

via het privaatrecht een doorkruising zou opleveren van deze publiekrechte-

lijke weg. Het ligt niet in de rede dat bijvoorbeeld in een standplaatsvergun-

ning aldus een financieel voorschrift zal kunnen worden opgenomen. Daarom 

is een doorkruising van de publiekrechtelijke mogelijkheid om in het kader van 

een beschikking een financiële vergoeding te vragen niet aan de orde indien 

de gemeente bijvoorbeeld via een huurovereenkomst een vergoeding bedingt 

voor gebruik van gemeentegrond waarop een standplaats wordt ingenomen.

Omdat de wetgever nooit heeft gezegd dat de publiekrechtelijke mogelijkhe-

den van belastingheffing exclusief zijn bedoeld, lijkt de doorkruisingsleer niet 

in de weg te staan aan op privaatrechtelijke leest geschoeide vergoedingen 

waarvoor ook de belastingheffing zou kunnen worden gebruikt.

2.4.3 Conclusie: de doorkruisingsleer toegepast bij op het eigendomsrecht geba-

seerde beperkingen

Wanneer de gemeente haar eigendomsrecht hanteert om toestemming te 

weigeren voor een bepaalde activiteit met argumenten die een plaats hebben in 

een publiekrechtelijk vergunningenstelsel zou de doorkruisingsleer kunnen wor-

den toegepast. Deze situatie verschilt van die in het arrest Amsterdam/Geschiere 

omdat in die casus de publiekrechtelijke vergunning al was verleend. Niettemin 

kan worden verwacht dat ook via de doorkruisingsleer de uitkomst zal zijn dat 

er voor het weigeren van de privaatrechtelijke toestemming geen ruimte zal zijn.

Daarnaast komt de doorkruisingsleer mogelijkerwijs in beeld wanneer de ge-

meente via het privaatrecht een financiële vergoeding bedingt. In dat geval kan 
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de doorkruisingsvraag ten aanzien van twee verschillende publiekrechtelijke 

wegen worden gesteld: de weg van financiële voorwaarden verbonden aan of 

opgenomen in een beschikking en de weg van belastingheffing.

De mogelijkheid om financiële voorwaarden te stellen in het kader van een 

beschikking is in de bestuursrechtelijke jurisprudentie beperkt: zij moeten bij-

dragen aan het doel van de regeling waarop die beschikking is gebaseerd en er 

moeten geen – uit een oogpunt van rechtsbescherming – betere alternatieven 

voor handen zijn. Als met inachtneming van deze condities deze publiekrech-

telijke weg openstaat, is niet uitgesloten dat wordt geconcludeerd tot onaan-

vaardbare doorkruising wanneer de gemeente voor de privaatrechtelijke weg 

kiest. Het ligt echter niet in de rede dat bijvoorbeeld in een standplaatsvergun-

ning aldus een financieel voorschrift zal kunnen worden opgenomen. Daarom 

is een doorkruising van de publiekrechtelijke mogelijkheid om in het kader van 

een beschikking een financiële vergoeding te vragen niet aan de orde indien de 

gemeente bijvoorbeeld via een huurovereenkomst een vergoeding bedingt voor 

gebruik van gemeentegrond waarop een standplaats wordt ingenomen.

In jurisprudentie daterend van voor het Windmill-arrest is het vragen van een 

privaatrechtelijke vergoeding in een situatie waarin ook belastingheffing mo-

gelijk was geaccepteerd. Hoewel het Windmill-arrest een aanscherping van de 

tweelegenleer inhoudt, kan worden verdedigd dat de lijn uit deze jurisprudentie 

nog steeds geldt. Van belang daarbij is dat de wetgever nooit heeft gezegd dat 

de weg van belastingheffing exclusief is bedoeld.

2.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk stond de vraag centraal welke ruimte een gemeente heeft om 

naast een publiekrechtelijk vergunningenstelsel te werken met privaatrechtelijke 

toestemmingen en beperkingen, bijvoorbeeld in de vorm van financiële verplich-

tingen. Daarbij was vaak kortheidshalve sprake van vergunningenstelsels, maar 

het maakt in principe niet uit of het om ontheffingen of vrijstellingen gaat.

De analyse van de jurisprudentie heeft laten zien dat het (ook na het arrest 

Amsterdam/Geschiere) nog steeds mogelijk is om over privaatrechtelijke toe-

stemming te beslissen naast het gebruik van een publiekrechtelijk vergunning-

stelsel. Ook is gebleken dat het in beginsel nog steeds mogelijk is om financiële 

voorwaarden te verbinden aan de privaatrechtelijke toestemming. Er zijn echter 

beperkingen. Die laten zich samenvatten in de navolgende driestappentoets.
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1. Voorvraag: is er ruimte voor een privaatrechtelijk toestemmingsvereiste?

 Een belangrijke voorvraag is, of de gemeente überhaupt ruimte heeft voor 

een privaatrechtelijk toestemmingsvereiste. Daarvoor is het leerstuk van het 

gewone versus bijzondere gebruik van publiek domein van belang (paragraaf 

2.2.3). Is sprake van gewoon gebruik, dan kan dit niet afhankelijk worden 

gesteld van een privaatrechtelijk toestemmingsvereiste. 

 Om misverstanden te voorkomen: er is soms wel een publiekrechtelijke titel 

voor vergoedingen ten aanzien van gewoon gebruik. Een voorbeeld daarvan 

zijn de parkeerbelasting, de precariobelasting en de belastingen als bedoeld 

in artikel 229 lid 1 sub a Gemeentewet.

2. Doorkruisingsleer

 Indien na beantwoording van de voorvraag moet worden vastgesteld dat er 

ruimte is voor een privaatrechtelijk toestemmingsvereiste, is de doorkruisings-

leer van belang. De doorkruisingsleer komt echter alleen in beeld wanneer de 

gemeente met haar privaatrechtelijke toestemming belangen wil behartigen 

die in het kader van een publiekrechtelijke regeling een plaats hebben gekre-

gen.

 Het stellen van een privaatrechtelijk gefundeerde voorwaarde kan een onaan-

vaardbare doorkruising van een specifieke publiekrechtelijke regeling zijn. 

 Als het gaat om privaatrechtelijk gefundeerde financiële voorwaarden, is 

het mogelijk dat deze een onaanvaardbare doorkruising opleveren van een 

specifieke publiekrechtelijke regeling. Zij kunnen ook een onaanvaardbare 

doorkruising zijn van de algemene publiekrechtelijke mogelijkheid om aan 

een beschikking financiële voorwaarden te verbinden (paragraaf 2.4.2). 

 Bijzondere aandacht verdienen gebruiks- en huurovereenkomsten met 

betrekking tot gemeentelijke grond. De mogelijkheid om terzake van het 

gebruik daarvan gemeentelijke belasting te heffen sluit waarschijnlijk de pri-

vaatrechtelijke weg van een overeenkomst niet uit. De reden daarvoor is dat 

de wetgever bij de totstandkoming van de Gemeentewet die mogelijkheid 

niet heeft uitgesloten. 

3.  Misbruik van bevoegdheid

 Ook als er geen sprake is van een onaanvaardbare doorkruising, kan het de 

gemeente nog moeilijk worden gemaakt om na verlening van een vergunning 

de privaatrechtelijke toestemming te weigeren. Daarbij speelt met name een 

rol dat die weigering onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid kan 

opleveren (paragraaf 2.2).
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3 Handhaving door middel 
van privaatrecht

3.1  Inleiding
Handhaving

Een van de belangrijke taken van gemeenten is handhaving. Hiermee wordt 

bedoeld het bevorderen van de naleving van rechtsregels. Hiertoe hebben 

gemeenten verschillende instrumenten tot hun beschikking. Een deel daarvan is 

publiekrechtelijk van aard. Het betreft dan met name de oplegging van bestuurs-

rechtelijke sancties, zoals de last onder bestuursdwang, de last onder dwangsom 

en de bestuurlijke boete. 

Ook publiekrechtelijk van aard is strafrechtelijke handhaving. Hierop wordt 

in deze bijdrage in beginsel niet verder ingegaan.

Ook privaatrechtelijk

Naast door de inzet van deze bestuursrechtelijke instrumenten kan ook op an-

dere wijzen de naleving van rechtsregels worden bevorderd. Te denken valt aan 

zaken als heldere regelstelling, goede voorlichting en dergelijke. De gemeente 

kan ook privaatrechtelijke instrumenten inzetten om te handhaven. Daarbij 

kan met name worden gedacht aan de volgende drie methoden: het instellen 

van een actie uit onrechtmatige daad, in het bijzonder in een civiel kort geding, 

het hanteren van het eigendomsrecht en het gebruik van de privaatrechtelijke 
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overeenkomst. Dit zijn ook de drie vormen van gebruik van privaatrecht waar de 

Hoge Raad in het Windmill-arrest aan refereerde (zie hoofdstuk 1). 

Hierbij zij reeds opgemerkt dat het eigendomsrecht soms ten grondslag 

ligt aan het gebruik van de actie uit onrechtmatige daad en het gebruik 

van de privaatrechtelijke overeenkomst, maar dat het eigendomsrecht 

ook zelfstandig kan worden gehanteerd. Zo kan iemand op grond van het 

eigendomsrecht van de gemeente, zonder dat sprake is van een onrecht-

matige daadsactie, worden aangeschreven om een inbreuk op dat recht 

te beëindigen. Andersom is het zo dat een onrechtmatige daadsactie of 

het sluiten van een overeenkomst niet op het eigendomsrecht hoeven te 

zijn terug te voeren. Zo kan de gemeente een onrechtmatige daadsactie 

starten wegens strijd met een wettelijk voorschrift en kan zij bevoegdhe-

denovereenkomsten sluiten.

Opzet van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke ruimte gemeenten hebben om deze drie 

vormen van privaatrechtelijke handhaving te gebruiken: onrechtmatige daad 

(paragraaf 3.4), eigendomsrecht (paragraaf 3.5) en overeenkomst (paragraaf 

3.6). Alvorens dit te doen, wordt kort aandacht besteed aan mogelijke redenen 

om deze privaatrechtelijke instrumenten te willen hanteren (paragraaf 3.2) en 

worden enkele algemene opmerkingen gemaakt over de grenzen aan het ge-

bruik van privaatrechtelijke handhavingsinstrumenten (paragraaf 3.3).

3.2 Redenen voor privaatrechtelijke handhaving
Gemeenten kunnen goede redenen hebben om voor handhaving door middel 

van het privaatrecht te willen kiezen. Zo kan een publiekrechtelijk alternatief 

(nog) niet voorhanden zijn. Dit zal niet meer in veel gevallen zal spelen: het 

bestuursrechtelijk handhavingsarsenaal is inmiddels zeer uitgebreid. Desalniet-

temin kunnen bepaalde schendingen van rechtsregels (nog) buiten het toepas-

singsbereik van deze bestuursrechtelijke bevoegdheden vallen. Verder biedt het 

privaatrecht in beginsel aantrekkelijke mogelijkheden voor het op korte termijn 

treffen van rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld in kort geding), waarbij de kans 

op procedurefouten in vergelijking met het bestuursrecht (en het strafrecht) 

relatief gering is. Ten slotte is niet uitgesloten dat een dagvaarding, procedure 

of vonnis van de civiele rechter een grotere impact heeft op een overtreder, 

dan de (wellicht zoveelste) actie van het bestuur. Omdat gemeenten echter, als 
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gezegd, inmiddels zijn toegerust met een uitgebreid arsenaal aan bestuursrech-

telijke handhavingsinstrumenten dringt zich de vraag op in hoeverre gemeenten 

thans nog ruimte hebben voor de inzet van privaatrechtelijke handhavingsin-

strumenten. Wordt door het gebruik van het privaatrechtelijke instrumentarium 

de publiekrechtlijke regeling inzake handhavingsbevoegdheden niet op onaan-

vaardbare wijze doorkruist?

3.3 Grenzen aan de keuze voor privaatrechtelijke 
handhavingsinstrumenten: algemeen

Uitdrukkelijk toegestaan of verboden

Op voorhand dient te worden vastgesteld dat het gebruik van privaatrechtelijke 

handhavingsinstrumenten is toegestaan, indien de wetgever dit uitdrukkelijk 

heeft bepaald. 

Dit komt echter niet vaak voor. Gedacht kan in dit verband worden aan de 

mogelijkheid om bestuursrechtelijke geldschulden ook in te vorderen met 

gebruikmaking van de bevoegdheden die de gemeente als schuldeiser op 

grond van het privaatrecht heeft (artikel 4:124 Awb). Dit kan bijvoorbeeld 

een rol spelen bij de invordering van kosten gemaakt bij toepassing van 

bestuursdwang en bij de invordering van verbeurde dwangsommen. Zie 

daarover nader paragraaf 3.4. Ook kan worden gewezen op de mogelijk-

heid van de inzet van privaatrecht op grond van artikel 18.17 Wm.  Dit 

artikel geeft de overheid  – en zo ook gemeenten – de mogelijkheid  om 

via het privaatrecht kosten te verhalen die samenhangen met het verwijde-

ren van afvalstoffen. 

Ook dient te worden vastgesteld dat het gebruik van privaatrechtelijke handha-

vingsinstrumenten door de wet expliciet kan worden verboden. 

Zo staat artikel 122 Woningwet in de weg aan het verrichten van rechts-

handelingen naar burgerlijk recht ten aanzien van onderwerpen waarin bij 

of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2 (het 

bouwbesluit) en in hoofdstuk IV van de Woningwet (het vergunningenre-

gime), is voorzien. Terzake van deze onderwerpen kunnen derhalve ook in 

het kader van de handhaving geen privaatrechtelijke rechtshandelingen 

worden verricht.

Een voor de praktijk relevante vraag is of artikel 122 Woningwet in de weg 
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staat aan het opnemen van een zogeheten bouwbeding in een overeen-

komst tot gronduitgifte. In een dergelijk beding wordt bepaald dat de op 

de uitgegeven grond op te richten bebouwing binnen een daarin aangege-

ven termijn voltooid dient te zijn. Het onderwerp van een dergelijk beding 

is het bouwen, zoals geregeld in hoofdstuk IV Woningwet. De Woningwet 

biedt bovendien zelf ook een regeling voor het afgrenzen en bewaken van 

de periode waarin wordt gebouwd (artikel 59 lid 1 sub c en d Woningwet); 

deze betreffen echter niet een eindtermijn van de bouwwerkzaamheden. 

In een uitspraak van het Hof Arnhem werd een dergelijk bouwbeding ge-

woon toegepast.1 Het Hof constateert alleen dat de regeling in de Woning-

wet voor het bewaken van de bouwtermijnen niet ziet op het afronden 

van de bouw waardoor de gemeente via het publiekrecht geen vergelijk-

baar resultaat kan bereiken. Verder stelt het Hof heel in het algemeen vast 

dat de in geding zijnde publiekrechtelijke regelingen niet exclusief zijn. 

Artikel 122 Woningwet komt in deze zaak helemaal niet ter sprake. Ons 

inziens is het echter twijfelachtig of een dergelijk beding in het licht van 

artikel 122 Woningwet wel is toegestaan. Als men echter de aanduiding 

van het ‘onderwerp’ in artikel 122 Woningwet restrictief interpreteert, en 

redeneert dat het onderwerp van het einde van de bouwperiode niet in 

hoofdstuk IV Woningwet is geregeld, zou een dergelijk bouwbeding niet 

problematisch hoeven te zijn. Jurisprudentie hierover is vooralsnog niet 

voorhanden.

Doorkruisingsleer

In andere gevallen wordt met name door de doorkruisingsleer de mogelijk-

heid om privaatrechtelijke handhavingsinstrumenten te gebruiken aan grenzen 

gebonden. Immers, zoals in hoofdstuk 1 is duidelijk gemaakt, mag de gemeente 

de privaatrechtelijke weg in beginsel slechts gebruiken als dit niet leidt tot een 

onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht. Om dit vast te stellen moet 

worden gelet op de inhoud en strekking van de betrokken regeling, de wijze 

waarop en de mate waarin in het kader van die regeling de belangen van bur-

gers zijn beschermd en of de overheid door gebruikmaking van de publiekrech-

telijke regeling een vergelijkbaar resultaat kan bereiken (de Windmill-criteria). 

Bij privaatrechtelijke handhaving is, zo is ook reeds opgemerkt in paragraaf 

1.5.4, daarbij het criterium van het vergelijkbare resultaat nogal eens beslis-

send. In een aantal gevallen leidt dit ertoe dat, omdat met het publiekrecht een 

vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt, het gebruik van privaatrechtelijke 

handhavingsbevoegdheden niet is toegestaan. In de volgende paragrafen zal 
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nader worden bezien wat de mogelijkheden en beperkingen zijn die door de 

doorkruisingsleer aan privaatrechtelijke handhaving worden gesteld. Ten slotte 

is al eerder gewezen op het feit dat privaatrechtelijk optreden in sommige geval-

len ook niet aanvaardbaar is omdat dit misbruik van bevoegdheid oplevert. 

3.4 Actie uit onrechtmatige daad wegens handelen    
in strijd met de wet

3.4.1 Inleiding

Onrechtmatige daadsactie wegens strijd met een wettelijk voorschrift

Gemeenten kunnen in beginsel op grond van een onrechtmatige daadsactie, in 

het bijzonder via een civiel kort geding, overtreding van wettelijke voorschriften 

aanpakken. Met deze actie kan immers, naast schadevergoeding, ook een rech-

terlijk verbod of bevel worden gevorderd. De afdwingbaarheid van dit verbod of 

gebod kan dan worden versterkt met behulp van een privaatrechtelijke dwang-

som (artikel 611a e.v. Rv.). Een onrechtmatige daadsactie kan met name worden 

gebaseerd op de grond dat sprake is van strijd met een wettelijk voorschrift of 

dat sprake is van de inbreuk op een subjectief recht van de gemeente, in het 

bijzonder het eigendomsrecht. Op de laatstgenoemde situatie wordt ingegaan 

in paragraaf 3.5. In deze paragraaf komt de onrechtmatige daadsactie wegens 

strijd met een wettelijk voorschrift aan de orde.

Eis van een voldoende belang

Noch voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, noch voor de ontvankelijk-

heid van de gemeente bij een privaatrechtelijke actie op grond van onrechtma-

tige daad (artikel 6:162 BW) is vereist dat de gemeente aan deze vordering een 

privaatrechtelijk belang ten grondslag legt. Hiervan is immers bij een inbreuk 

op het eigendomsrecht sprake, maar bij strijd met een wettelijk voorschrift niet. 

Rechtspraak heeft duidelijk gemaakt dat het slechts noodzakelijk is dat voldaan 

is aan de eis van een voldoende belang, zoals tot uitdrukking gebracht in artikel 

3:303 BW. Uit het arrest Staat/Kabayel volgt dat een voldoende belang is gege-

ven met een publiek belang dat een gemeente beoogt te dienen.2 Dit zal in de 

regel ook aanwezig zijn bij de handhaving van wettelijke voorschriften.

3.4.2 Verhouding met bestuursrechtelijke sancties

Algemene bestuursdwang- en dwangsombevoegdheid

Het gemeentebestuur beschikt op grond van artikel 125 Gemeentewet juncto 

artikel 5:32 Awb over een algemene bevoegdheid om de bestuursrechtelijke 
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sancties van een last onder bestuursdwang en een last onder dwangsom toe te 

passen. 

Ook heeft het gemeentebestuur soms de bevoegdheid overtredingen te be-

straffen met een bestuurlijke boete. In hoeverre staan deze bestuursrechtelijke 

sanctiemogelijkheden in de weg aan de keuze voor het aanspannen van een 

onrechtmatige daadsactie om aldus de overtreding van wettelijke voorschriften 

aan te pakken?

Ruimte voor een onrechtmatige daadsactie wegens strijd met een wettelijk 

voorschrift zeer beperkt

Uit de rechtspraak moet worden geconcludeerd dat de ruimte voor een derge-

lijke onrechtmatige daadsactie zeer beperkt is. Dit volgt met name uit het arrest 

Staat/Magnus.3 In het arrest Staat/Magnus achtte de Hoge Raad het gebruik van 

een onrechtmatige daadsactie ter verwijdering van een partij zinkresidu recht-

matig, omdat op dat moment de Wet chemische afvalstoffen nog niet voorzag in 

de bevoegdheid een bestuurlijke dwangsom op te leggen. Maar de Hoge Raad 

gaf daarbij aan dat na invoering van die bestuurlijke dwangsombevoegdheid 

de keuze voor de privaatrechtelijke weg van de onrechtmatige daadsactie in 

beginsel een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke weg zou 

opleveren. 

De Hoge Raad overwoog:

‘De bevoegdheid om (..) een zodanige (d.w.z. bestuursrechtelijke) dwang-

som op te leggen, zal meebrengen dat de overheid over een instrument 

voor het bereiken van het beoogde resultaat beschikt, dat in de regel ge-

lijkwaardig is – met name wat betreft de daarmee gemoeide tijd en inspan-

ning, alsmede het daaraan verbonden kostenrisico – aan een in kort geding 

verkregen bevel, versterkt met een privaatrechtelijke dwangsom. Dan zal 

– behoudens de mogelijkheid van uitzonderingen, die hier in het midden 

kan blijven – het volgen van de weg van het privaatrechtelijke kort geding 

in beginsel een onaanvaardbare doorkruising van de dan voor gevallen als 

de onderhavige geldende publiekrechtelijke regeling opleveren.’

Een bevestiging van het arrest Staat/Magnus vormt het wat later door de Hoge 

Raad gewezen Zomerhuisje-arrest.4  

In het Zomerhuisje-arrest had de gemeente Nieuwveen enkele bewoners 

van zomerhuisjes gelast de permanente bewoning van deze huisjes – die in 
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strijd was met het bestemmingsplan – te beëindigen. Uiteindelijk trachtte 

de gemeente dit te bereiken door middel van het instellen van een actie 

uit onrechtmatige daad waarin in kort geding werd geëist dat de onrecht-

matige bewoning zou worden beëindigd op straffe van de verbeurte van 

een dwangsom. Omdat in dit geval – net als in het arrest Staat/Magnus – 

het instrument van de bestuurlijke dwangsom nog niet voorhanden was 

(de situatie speelde vóór de opneming van dit instrument in de Gemeen-

tewet op 1 januari 1994) was de keuze voor de civielrechtelijke weg (nog) 

toegestaan. De Hoge Raad oordeelde evenwel, aansluitend bij het arrest 

Staat/Magnus, ook dat de nieuwe bevoegdheid tot oplegging van bestuur-

lijke dwangsom zou meebrengen dat de gemeente over een instrument 

voor het bereiken van het beoogde resultaat beschikte, dat in de regel 

gelijkwaardig is aan een in kort geding verkregen bevel, versterkt met een 

privaatrechtelijke dwangsom.

 

Deze rechtspraak betekent dat de keuze voor privaatrechtelijke handhaving van 

wettelijke voorschriften door het gebruik van de onrechtmatige daadsactie in de 

regel niet mogelijk is. Immers, de bevoegdheid een bestuurlijke dwangsom op 

te leggen is via artikel 5:32 Awb gekoppeld aan de bestuursdwangbevoegdheid. 

Omdat deze bestuursdwangbevoegdheid en daarmee ook de dwangsombe-

voegdheid een algemene bevoegdheid is die ziet op alle regels die door ge-

meenten worden gehandhaafd en derhalve als keuze altijd aanwezig is, is voor 

handhaving via de privaatrechtelijke weg van de onrechtmatige daadsactie in 

beginsel geen ruimte. 

Voor decentrale overheden als de gemeente is de bestuurlijke dwangsom 

als afgeleide van de algemene bestuursdwangbevoegdheid in het alge-

meen aanwezig. Voor de centrale overheid is dit anders. Een voorbeeld van 

een situatie waarin daar de bestuursrechtelijke dwangsom niet voorhan-

den is en derhalve nog wel privaatrechtelijk mag worden opgetreden, 

geeft het arrest van de Hoge Raad inzake de aangifte van buitenlandse 

bankrekeningen.5 Uit het stelsel van de Algemene wet inzake rijksbelas-

tingen (hierna ook: Awr) kon volgens de Hoge Raad niet worden afgeleid 

dat het volgen van de privaatrechtelijke weg door het instellen van een 

vordering tot nakoming van de in artikel 47 Awr verwoorde opgavever-

plichting op straffe van verbeurte van een dwangsom was uitgesloten. 

Veeleer bestonden volgens de Hoge Raad duidelijke aanwijzingen voor het 

tegendeel: uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot het wets-
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voorstel Overige fiscale maatregelen 2005 viel af te leiden dat de wetgever 

vooralsnog niet de noodzaak zag van invoering van een fiscale bestuurlijke 

dwangsom omdat gebruik kan worden gemaakt van de civielrechtelijke 

weg. De Hoge Raad oordeelde dat gebruikmaking van de hier gevolgde 

privaatrechtelijke weg – die ertoe strekte de bestaande wettelijke be-

voegdheid van de Belastingdienst te effectueren door het afdwingen van 

de nakoming van de wettelijk verplichte medewerking van de belasting-

plichtige –  de publiekrechtelijke weg niet doorkruiste.

Soms toch ruimte voor een onrechtmatige daadsactie

Zojuist is vastgesteld dat het in gevallen waarin de bestuursrechtelijke dwang-

som voorhanden is – en dit is bij gemeenten in het algemeen het geval – in 

beginsel niet mogelijk is om de privaatrechtelijke weg te bewandelen. ‘In begin-

sel’ betekent evenwel dat privaatrechtelijk handhaven, ook in een situatie dat 

de bestuursrechtelijke dwangsom wel voorhanden is, in een enkel geval nog 

zou kunnen zijn toegestaan. Dit kan ook worden afgeleid uit de clausulering die 

door de Hoge Raad in het arrest Staat/Magnus wordt aangebracht: ‘behoudens 

de mogelijkheid van uitzonderingen’. Welke uitzonderingen zouden dit kunnen 

zijn?

Gedacht zou kunnen worden aan het feit dat het toepassen van de bestuurlijke 

dwangsombevoegdheid bij buitenlandse overtreders op problemen kan stui-

ten, die bij een civielrechtelijke actie niet of minder aanwezig zijn. Immers, de 

civielrechtelijke uitspraak is in beginsel in het buitenland uitvoerbaar op grond 

van rechtsvorderingsverdragen zoals het Europees Executieverdrag (EEX), terwijl 

dat bij de bestuursrechtelijke sanctie niet het geval is. Ook kan worden gedacht 

aan dreigende overtredingen: de mogelijkheden om in dergelijke gevallen met 

een bestuursrechtelijke herstelsanctie op te treden zijn beperkt tot de situatie 

dat het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt (zie artikel 5:7 Awb). 

Het civielrechtelijk kort geding zou hier mogelijk meer ruimte kunnen bieden. 

Overigens zou het feit dat de privaatrechtelijke weg meer ruimte zou bieden 

voor preventief optreden, ook als argument kunnen worden ingebracht voor 

de stelling dat daarmee dan de publiekrechtelijke regeling in de Awb op on-

aanvaardbare wijze wordt doorkruist. Er is echter nog geen jurisprudentie die 

hierover uitsluitsel geeft.  Ten slotte kan worden gedacht aan de uitzonderlijke 

situatie dat de wet zelf bepaalt dat de privaatrechtelijke weg van de onrecht-

matige daadsactie – naast de mogelijkheid van bestuursrechtelijke handhaving 

– openstaat. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan artikel 1.1a Wm, dat 

deze mogelijkheid in lid 3 openhoudt.
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De vraag is of een onrechtmatige daadsactie mogelijk moet worden geacht 

indien het de gemeente niet te doen is om een met een privaatrechtelijke 

dwangsom versterkt gebod of verbod, maar om het vorderen van schadevergoe-

ding. Stel een gemeente wordt geconfronteerd met een overtreding tegen de 

gevolgen waarvan zij zelf optreedt, hetgeen kosten voor de gemeente met zich 

brengt. Een voorbeeld biedt de situatie waarin van gemeentewege in strijd met 

het gemeentelijke plakverbod aangebrachte plakkaten worden verwijderd. Op 

zichzelf zou het in deze situatie mogelijk zijn geweest dat het gemeentebestuur 

een last onder bestuursdwang had opgelegd aan de overtreder onder aanzeg-

ging van kostenverhaal. Langs die weg zou het gemeentebestuur zich, indien 

het tot feitelijke uitvoering van de bestuursdwang zou komen, een titel voor 

het verhaal van de schoonmaakkosten verschaffen. Aldus zou kunnen worden 

beredeneerd dat ook indien de onrechtmatige daadsactie enkel gericht is op het 

verkrijgen van schadevergoeding, sprake is van een onaanvaardbare doorkruising 

van het publiekrecht. Dat zou wellicht anders kunnen zijn indien op het moment 

dat de gemeente wil optreden niet bekend is wie als overtreder kan worden 

aangemerkt. Dat kan voor het gemeentebestuur een reden zijn om af te zien van 

het opleggen van een last onder bestuursdwang en zelf tot verwijdering van de 

plakkaten over te gaan. Als dan later toch duidelijk wordt wie de overtreder was, 

zou het alsnog aanspreken van deze persoon met een actie uit onrechtmatige 

daad wellicht niet als een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke 

handhavingsmogelijkheid moeten worden gekwalificeerd. Deze kwestie is echter 

tot nu toe nog niet in de jurisprudentie aan de orde geweest.6

Bestuurlijke boete

Wellicht ten overvloede kan worden opgemerkt dat de aanwezigheid van de 

mogelijkheid om overtredingen te bestraffen met een bestuurlijke boete – deze 

mogelijkheid speelt ook op gemeentelijk terrein een rol, bijvoorbeeld als gevolg 

van de sinds begin 2009 bestaande mogelijkheid van beboeting van overlast in 

de openbare ruimte – niet in de weg staat aan het volgen van de privaatrechte-

lijk weg van handhaving via een onrechtmatige daadsactie. Met een bestuurlijke 

boete kan geen gelijkwaardig resultaat worden bereikt als met deze privaat-

rechtelijke actie: de oplegging van een bestuurlijke boete is gericht op leedtoe-

voeging en niet op ongedaanmaking van de overtreding. Voor gemeenten heeft 

deze constatering in de praktijk evenwel geen gevolgen. De overtredingen die 

bestuurlijk beboet kunnen worden, kunnen immers ook altijd met de algemene 

bestuurlijke dwangsombevoegdheid worden aangepakt. Die dwangsombevoegd-

heid zal in de regel in de weg staan aan het volgen van de privaatrechtelijke weg. 
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Overzicht 3.1: De onrechtmatige daadsactie terzake van de handhaving van 

wettelijke voorschriften

• De weg van de actie uit onrechtmatige daad op de grond dat sprake 

is van strijd met een wettelijk voorschrift (en met name het eisen van 

een verbod of gebod in kort geding, versterkt met een privaatrechte-

lijk dwangsom) staat in beginsel niet open waar de bestuursrechtelijke 

last onder dwangsom als sanctie voorhanden is. Dit is bij gemeenten 

vanwege de algemene bestuursdwangbevoegdheid waaraan de dwang-

sombevoegdheid is gekoppeld in de regel het geval. In dat geval vormt 

gebruikmaking van deze privaatrechtelijke weg een onaanvaardbare 

doorkruising van het publiekrecht 

• In uitzonderingsgevallen, met name indien met het publiekrecht geen 

gelijkwaardig resultaat kan worden behaald als met het gebruik van de 

privaatrechtelijke weg, kan er niettemin een mogelijkheid zijn voor de 

gemeente om via een actie uit onrechtmatige daad te ageren. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn bij overtredingen waarop een buitenlandse 

overtreder moet worden aangesproken. Ook kan de wet de privaatrech-

telijke weg openstellen (bijvoorbeeld artikel 1.1a Wm).

Kostenverhaal toepassing bestuursdwang

Met betrekking tot het kostenverhaal bij toepassing van bestuursdwang rijst de 

vraag of de gemeente deze kosten via de publiekrechtelijke weg moet of ook via 

de privaatrechtelijke weg mag verhalen en invorderen. Een soortgelijke vraag 

speelt ook bij de invordering van verbeurde dwangsommen. Hierover enkele 

opmerkingen. 

Uit het in hoofdstuk 1 reeds aangehaalde arrest Wernsen/Amsterdam kan wor-

den opgemaakt dat artikel 155 gemeentewet (oud) niet een exclusieve rechts-

gang bevatte voor het invorderen van de aan de toepassing van bestuursdwang 

verbonden kosten.7 Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van kostenverhaal in 

artikel 5:26 Awb, zoals dat gold voor inwerkingtreding van de vierde tranche van 

de Awb. 

Hoe moet over het verhaal van de met bestuursdwang gemaakte kosten worden 

geoordeeld na inwerkingtreding van de vierde tranche van de Awb? Op grond 

van artikel 5:25 lid 6 Awb neemt het bestuursorgaan thans eerst een zogenaam-

de kostenbeschikking om daarna tot invordering van de geldschuld over te gaan. 

Op dit laatste punt bestaat vervolgens wederom een keuze voor het bestuur: het 

kan invorderen via de publiekrechtelijke weg van het dwangbevel (artikel 5:10 
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lid 2 Awb) – dat een executoriale titel oplevert (artikel 4:116 Awb) – dan wel via 

het privaatrecht op grondslag van artikel 6:162 BW. Van een onaanvaardbare 

doorkruising van het publiekrecht indien wordt ingevorderd via het privaatrecht 

is in lijn met bovengenoemde rechtspraak nog steeds geen sprake. Sterker nog, 

artikel 4:124 Awb staat de keuze voor de privaatrechtelijke weg nu expliciet toe. 

Wel dient het bestuur de hoogte van kosten van bestuursdwang in de kostenbe-

schikking vast te stellen. Waar deze vaststelling van de hoogte onder het oude 

recht geschiedde bij de invordering – en deze dus via de publiekrechtelijke of de 

privaatrechtrechtelijke weg kon plaatsvinden – is dit thans iets dat exclusief dient 

te geschieden via het publiekrecht.

Invordering van verbeurde dwangsommen

Over de invordering van verbeurde dwangsommen kan het volgende worden 

opgemerkt. De Awb kent thans de zogenaamde invorderingsbeschikking (artikel 

5:37 lid 1 Awb). In deze beschikking wordt met name aangegeven dat en tot 

welke bedrag dwangsommen zijn verbeurd. Deze beschikking dient door het 

bestuursorgaan te worden vastgesteld alvorens aan te manen tot betaling. Het 

bestuursorgaan geeft deze beschikking tevens op verzoek van een belangheb-

bende (artikel 5:37 lid 2 Awb). Met deze regeling beoogde de Awb-wetgever 

geschillen over de vraag of de last wel of niet was nageleefd en de omvang van 

de verbeurde bedragen binnen de rechtsmacht van de bestuursrechter te trek-

ken, alsmede derden toegang tot de bestuursrechter te geven in gevallen waarin 

het bestuur niet tot invordering van de verbeurde dwangsom zou overgaan. Van 

belang is op te merken dat de geldschuld (nog steeds) van rechtswege ontstaat 

door het verbeuren van de dwangsom wegens overtreding van de last. De invor-

deringsbeschikking is vereist om de geldschuld te kunnen invorderen bij dwang-

bevel: immers, de invorderingsbeschikking dient te worden gegeven voordat het 

bestuursorgaan een aanmaning tot betaling van de dwangsommen kan doen 

uitgaan en aangezien invordering bij dwangbevel pas mogelijk is nadat is aange-

maand (zie artikel 4:117 Awb) kan dwanginvordering pas plaatsvinden nadat de 

geldschuld bij beschikking is vastgesteld.

Men kan zich gelet op dit systeem afvragen of de voor inwerkingtreding van de 

vierde tranche van de Awb bestaande keuzemogelijkheid om verbeurde dwang-

sommen via de publiekrechtelijke weg van het dwangbevel of via de privaatrech-

telijke weg van de dagvaardingsprocedure in te vorderen nog steeds aanwezig 

is. Dit lijkt het geval. De wetgever heeft de invordering via het dwangbevel 

onlosmakelijk verbonden met de invorderingsbeschikking; bij gebruik van de 
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dwangbevelprocedure dient er dus eerst een invorderingsbeschikking te komen. 

Verder is de invorderingsbeschikking gecreëerd met als oogmerk de uitbreiding 

van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming bij de invordering van dwangsom-

men. Dit betekent dat als de overtreder daarom verzoekt, een invorderings-

beschikking moet worden genomen waarbij de geldschuld wordt vastgesteld, 

welke dan vervolgens eventueel door de overtreder bij de bestuursrechter kan 

worden bestreden. Voor de daadwerkelijke invordering bestaat nog steeds een 

keuze voor invordering via de publiekrechtelijke weg van het dwangbevel dan 

wel de privaatrechtelijke weg van de dagvaardingsprocedure. 

Redenen voor de keuze van de privaatrechtelijke invorderingsmogelijkheid

De vraag is welke redenen gemeenten zouden kunnen hebben om de privaat-

rechtelijke weg van de dagvaardingsprocedure te verkiezen. Ze beschikken 

immers over de eenvoudige procedure van het dwangbevel (artikel 5:10 lid 2) 

die een executoriale titel omvat. Een reden zou erin gelegen kunnen zijn dat de 

dwangbevelprocedure zich steeds voor de rechtbank afspeelt. De gemeente kan 

dan slechts ‘bij advocaat’ procederen (artikel 79 Rv). Dat geldt niet voor zaken 

die worden behandeld door de kantonrechter; daar kan de gemeente procede-

ren via elke gevolmachtigde ambtenaar. Omdat zaken die betrekking hebben 

op vorderingen tot € 5.000 worden behandeld door de kantonrechter (artikel 93 

Rv), kan daarin een reden gelegen zijn om voor privaatrechtelijke invordering te 

kiezen. 

Overzicht 3.2: Invordering bestuursdwangkosten en verbeurde 

dwangsommen

Invordering van de kosten van bestuursdwang en invordering van verbeurde 

dwangsommen kan zowel langs publiekrechtelijke (dwangbevel) als privaat-

rechtelijke (dagvaarding) weg plaatsvinden. Het nieuwe regime van de Awb 

met de kostenbeschikking en de invorderingsbeschikking maken dit niet 

anders.

3.5 De gemeente als eigenaar 
3.5.1 Inleiding

Een andere wijze van inzet van het privaatrecht door de overheid is de gebruik-

making van het eigendomsrecht. Inbreuken op dit recht hoeven niet in alle 

gevallen te worden geduld en kunnen zo nodig mogelijk in een civielrechtelijke 

procedure worden aangepakt. Dit kan door middel van een onrechtmatige 
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daadsactie, waarbij de inbreuk op dit subjectieve recht dan als titel fungeert 

(en niet de strijd met een wettelijk voorschrift waarop in de vorige paragraaf 

is ingegaan), of op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van een actie tot 

revindicatie. 

Revindicatie is gebaseerd op artikel 5:2 BW dat bepaalt dat een eigenaar 

van een zaak bevoegd is haar van een ieder die haar zonder recht houdt 

op te eisen. De zaak dient dan aan de rechtmatige eigenaar worden terug-

gegeven in de staat waarin deze zich bevond. 

Een voorbeeld van inzet van hantering van het eigendomsrecht in het kader van 

de handhaving kan worden ontleend aan de uitspraak van de Afdeling bestuurs-

rechtpraak inzake de ‘Utrechtse stadsnomaden’.8 In dit geval had de Staat als ei-

genaar van gronden langs de A28 het recht bepaalde personen die daar illegaal 

bivakkeerden met campers en caravans te doen verwijderen van het terrein. Iets 

soortgelijks zou door gemeenten kunnen geschieden waar het gemeentelijke 

gronden betreft. Het hieronder nader te bespreken arrest Heerde/Goudsmit (zie 

reeds hoofdstuk 1) maakt dit ook duidelijk.

Gebruikmaking van het eigendomsrecht kan zich voordoen bij alle zaken die 

in eigendom van de gemeente zijn. Het zal veelal gaan om gronden en gebou-

wen. Zo zou de gemeente dit eigendomsrecht mogelijk willen inzetten indien 

woonwagens in strijd met de regels op gemeentelijke gronden staan. Een ander 

voorbeeld is de situatie dat gemeentegrond door particulieren in strijd met de 

regels bij hun tuin wordt getrokken. De vraag is vervolgens of in gevallen als 

deze de inzet van de eigenaarsbevoegdheid in het kader van de handhaving ook 

daadwerkelijk is toegestaan. 

3.5.2 Onderscheid tussen drie typen van gemeentelijke eigendom

Het is van belang hierbij onderscheid te maken tussen drie typen van gemeen-

telijke eigendom. Het kan gaan om enerzijds eigendom van zaken zonder 

openbare bestemming (1) en anderzijds eigendom van zaken met een openbare 

bestemming (2). In de laatste situatie dient dan nog te worden onderscheiden 

tussen gewoon gebruik dat van deze zaak wordt gemaakt (2a) en bijzonder 

gebruik daarvan (2b). Zie hierover reeds hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3). Met betrek-

king tot situatie (2a) kan eenvoudig worden vastgesteld dat dit gewoon gebruik 

als eigenaar zonder meer dient te worden geduld. Dit betekent bijvoorbeeld dat 

de gemeente als eigenaar parkeren op de openbare weg niet met behulp van 
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haar eigendomsrecht kan aanpakken. Parkeren behoort tot het gewone gebruik 

van de openbare weg, ook als dat in strijd met de regels geschiedt dan wel an-

derszins vervelend is.

Wel zal dit parkeren bijvoorbeeld in strijd kunnen zijn met de APV op 

grond waarvan dan zou kunnen worden opgetreden met een sanctie.

Dit betekent dat met name de vraag resteert in hoeverre de gemeente tegen 

inbreuken op haar eigendomsrecht kan optreden in situatie (1) en (2b).     

3.5.3 Eigendom van zaken zonder openbare bestemming

Waar het gaat om situatie (1), eigendom van een zaak zonder openbare bestem-

ming, kan worden vastgesteld dat inbreuken daarop door de gemeente met 

gebruikmaking van de eigenaarsbevoegdheid kunnen worden tegengegaan.9 

Dat tegen een dergelijke inbreuk ook kan worden opgetreden met een bestuurs-

rechtelijke sanctie omdat publiekrechtelijke regels zijn overtreden, maakt dit in 

beginsel niet anders. Dit kan worden afgeleid uit het in hoofdstuk 1 kort bespro-

ken arrest Heerde/Goudsmit.10 

Het arrest Heerde/Goudsmit

In het arrest Heerde/Goudsmit stond centraal dat de gemeente Heerde op grond 

van haar eigendomsrecht verwijdering van een woonwagen had gevorderd. 

Deze woonwagen stond op een perceel op een woonwagencentrum in eigen-

dom van de gemeente waarop geen openbare bestemming rustte. De gemeente 

had ook bestuursdwang kunnen toepassen omdat de betrokkenen niet beschik-

ten over de noodzakelijke huisvestingsvergunning. De Hoge Raad achtte in dit 

arrest de privaatrechtelijke weg aanvaardbaar. In het eerdere, ook reeds kort in 

hoofdstuk 1 besproken arrest De Pina/Helmond, vond de Hoge Raad dit (nog) 

niet. In dat arrest was de Hoge Raad van oordeel dat de gemeente niet op grond 

van het eigendomsrecht mocht optreden tegen een woonwagen die stond op 

een zogenaamd kermisoverwinteringsterrein – waarop ook geen openbare be-

stemming rustte – met name omdat de bijzondere bestuurdwangregeling in de 

toenmalige Woonwagenwet een specifieke bescherming bood aan de woonwa-

genbewoners.

Een streep door de De Pina/Helmond?

De argumenten waarom de Hoge Raad in het arrest Heerde/Goudsmit oordeelde 

dat het optreden op grond van het eigendomsrecht nu wel mogelijk was, behel-
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zen in essentie dat de bijzondere regels van de Woonwagenwet en de daaruit 

naar voren komende specifieke bescherming van woonwagenbewoners inmid-

dels waren komen te vervallen. De verdelingsregels voor woonwagenstandplaat-

sen zijn inmiddels opgenomen in het normale woonruimteverdelingsregime, 

zoals neergelegd in de Huisvestingswet. Bij deze wijziging is de wetgever er 

blijkens de wetsgeschiedenis van uitgegaan dat degene die een standplaats wil 

innemen, voor het gebruik van die standplaats een huurovereenkomst met de 

gemeente sluit. Indien een dergelijke overeenkomst niet tot stand komt, wordt 

de standplaats zonder recht of titel ingenomen. De gemeente kan daartegen 

blijkens de Kamerstukken met de haar ter beschikking staande middelen optre-

den. Volgens de Hoge Raad geeft deze passage geen aanleiding om aan te ne-

men dat de wetgever zou hebben gedoeld op optreden met bestuursrechtelijke 

middelen, laat staan dat de wetgever daaraan met uitsluiting van een privaat-

rechtelijke ontruimingsvordering zou hebben gedacht. Ook de parlementaire 

opmerkingen over het vervallen van artikel 61 Woonwagenwet bieden de Hoge 

Raad geen reden om de privaatrechtelijke weg gesloten te houden. 

Dus: ruimte voor inzet eigenaarsbevoegdheid bij zaken zonder openbare 

bestemming

Inzet van de eigenaarsbevoegdheid waar het betreft zaken zonder openbare 

bestemming lijkt, ook waar het alternatief van een bestuursrechtelijke sanctie 

aanwezig is, op grond van het arrest Heerde/Goudsmit derhalve toegestaan, ten-

zij in een bijzondere wettelijke regeling in specifieke bescherming van de burger 

is voorzien, dan wel uit de wet of de wetgeschiedenis moet worden afgeleid 

dat gebruik van het privaatrecht is uitgesloten. De normale bescherming van 

bezwaar en beroep tegen de bestuursrechtelijke sanctie bij de bestuursrechter 

staan aan toepassing van de eigenaarsbevoegdheid niet in de weg. 

Ook in het arrest Staat/Magnus werd door de Hoge Raad al aangegeven – 

zij het terloops in rechtsoverweging 3.4 – dat de algemene stelling dat de 

bestuursrechtelijke procedure beter is om de belangen van burgers te be-

schermen (het tweede criterium in de doorkruisingsformule) niet opgaat.

Heerde/Goudsmit ingehaald door Amsterdam/Geschiere?

Wel kan nog de vraag worden gesteld of de Hoge Raad in het arrest Heerde/

Goudsmit de doorkruisingsleer wel had moeten toepassen. Hoewel dit natuurlijk 

commentaar achteraf is, is deze vraag wel relevant in verband met het recent ge-

wezen arrest Amsterdam/Geschiere, dat uitgebreid is besproken in hoofdstuk 2.11  
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In hoofdstuk 1 is al aangegeven dat de doorkruisingsleer betrekking heeft op de 

vraag of de overheid, ingeval haar bij een publiekrechtelijke regeling ter beharti-

ging van zekere belangen bepaalde bevoegdheden zijn toegekend, die belangen 

ook mag behartigen door gebruik te maken van haar in beginsel krachtens het 

privaatrecht toekomende bevoegdheden, zoals aan het eigendomsrecht ontleen-

de bevoegdheden. In het geval zoals aan de orde in het arrest Heerde/Goudsmit 

behartigt de gemeente met haar eigendomsrecht niet hetzelfde belang als met 

de regeling van de Huisvestingswet. Toch hanteert de Hoge Raad hier de door-

kruisingsformule. Dat men hier ook anders tegenaan kan kijken, blijkt uit het ar-

rest Amsterdam/Geschiere. Daar immers was ook sprake van de behartiging van 

verschillende belangen via in dat geval de privaatrechtelijke toestemming en de 

publiekrechtelijke vergunning op grond van de APV en ging de Hoge Raad met 

name daarom voor het anker van misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW) 

liggen. Dit roept de vraag op of de Hoge Raad een geval als aan de orde in het 

arrest Heerde/Goudsmit thans nog steeds op dezelfde wijze zou oplossen. 

Eén van de verschillen tussen de situatie in het arrest Heerde/Goudsmit en die 

in het arrest Amsterdam/Geschiere was dat het in het laatste geval ging om een 

openbare zaak met een publieke bestemming en het bijzonder gebruik daar van. 

Over deze vorm van eigendom volgen nu enkele opmerkingen. 

3.5.4 Eigendom van zaken met een openbare bestemming: bijzonder gebruik. 

Veelal publiekrechtelijke regulering aanwezig

Denkbaar is dat gemeenten in het kader van de handhaving hun eigenaarsbe-

voegdheid willen gebruiken als het gaat om inbreuken op die eigendom waar 

het betreft zaken met een openbare bestemming en waarbij sprake is van bij-

zonder gebruik. Dit speelt bijvoorbeeld indien de gemeente op grond van haar 

eigendomsrecht een bouwcontainer of een snackwagen die zonder toestemming 

op de openbare weg is geplaatst wil verwijderen. In deze situatie is de gemeente 

niet alleen eigenaar van de zaak maar ook beheerder. Beheer is dan de publiek-

rechtelijk bepaalde zorg over die zaak, ter behartiging waarvan eigendom kan 

worden aangewend. Voor zover in deze situatie alleen de eigendomsbevoegd-

heid aanwezig is en geen publiekrechtelijke voorschriften zijn uitgevaardigd 

ter invulling van deze beheerstaak en ter regulering van het bijzonder gebruik 

kan de gemeente haar eigendomsbevoegdheid aanwenden. In de regel zullen 

in deze situatie ter invulling van deze beheerstaak en ter regulering van het 

bijzonder gebruik evenwel publiekrechtelijke voorschriften aanwezig zijn die dit 

bijzonder gebruik reguleren en tegen overtreding waarvan kan worden opge-
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treden met een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. In deze 

situatie zou een onrechtmatige daadsactie op de grond dat sprake is van strijd 

met een wettelijk voorschrift niet geoorloofd zijn: eerder is immers al geconclu-

deerd dat op grond van het arrest Staat/Magnus het inzetten van het instrument 

van de onrechtmatige daad op grond van die titel niet is toegestaan, omdat met 

behulp van de inzet van bestuursrechtelijke sancties tegen de niet-naleving van 

de wettelijke voorschriften een gelijkwaardig resultaat  kan worden bereikt.

In beginsel geen ruimte voor een onrechtmatige daadsactie op grond van de 

titel eigendom 

De vraagt rijst of het in een dergelijk geval dan wel is toegestaan dat de 

gemeente op grond van een andere titel, het eigendomsrecht, een actie uit 

onrechtmatige daad start. Dit lijkt in de regel niet het geval. Het betreft hier 

eigendom van een zaak met een openbare bestemming waarbij het bijzonder 

gebruik in het kader van het beheer ervan is gereguleerd. De belangen die de 

gemeente als eigenaar en beheerder beoogt te dienen, zijn in de regel al inge-

vuld in het publiekrechtelijke regime. Het behartigen van deze belangen door 

als eigenaar van de openbare zaak het privaatrecht te hanteren in de vorm van 

een onrechtmatige daadsactie, vormt dan een onaanvaardbare doorkruising van 

het publiekrecht. Dit was ook de kern van het Windmill-arrest zelf. Slechts waar 

de publiekrechtelijke regels andere belangen bestrijken dan die de overheid via 

de onrechtmatige daadsactie wil behartigen, zou er voor deze privaatrechtelijke 

weg nog ruimte kunnen zijn. Immers, gesteld kan worden dat waar hier met de 

inzet van de eigenaarsbevoegdheid een ander belang wordt behartigd dan met 

gebruikmaking van het publiekrecht, de doorkruisingsformule eigenlijk niet van 

toepassing is. Voor deze situatie geldt dan dat het gebruik van het privaatrecht 

moet worden getoetst aan met name de vraag of sprake is van misbruik van 

bevoegdheid (artikel 3:13 BW) zoals ook in het arrest Amsterdam/Geschiere ge-

schiedde. In het verlengde van dit arrest ligt het in de rede dat het inzetten van 

de eigenaarsbevoegdheid in het kader van de handhaving, in een situatie waarin 

het desbetreffende gebruik publiekrechtelijk is toegestaan, tenzij sprake is van 

zwaarwegende belangen aan de zijde van de gemeente, misbruik van bevoegd-

heid zou opleveren.

Andere wijze(n) van inzet van het eigendomsrecht wel mogelijk?

Een iets andere situatie doet zich voor als de gemeente het eigendomsrecht niet 

hanteert als titel voor een actie uit onrechtmatige daad, maar als zelfstandig 

instrument. 
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Dit was bijvoorbeeld het geval in het arrest Heerde/Goudsmit, waar het 

ging om eigendom van een zaak zonder openbare bestemming: op grond 

van het eigendomsrecht vorderde de gemeente ontruiming van de woon-

wagenstandplaats. Een soortgelijke situatie kan zich ook voordoen als het 

gaat om bijzonder gebruik van zaken die wel een openbare bestemming 

hebben. 

Eerder is reeds het voorbeeld aangehaald dat burgers gemeentegrond – de-

len van een plantsoen bijvoorbeeld – bij hun tuin trekken. Op deze grond kan 

een openbare bestemming rusten. Het gebruik dat de burger er vervolgens 

van maakt is dan in de regel bijzonder gebruik: het openbare plantsoen wordt 

gebruikt als tuin. In een dergelijk geval kan de gemeente op grond van het 

eigendomsrecht ‘revindiceren’ en de burger verzoeken de grond terug te geven, 

zo nodig uiteindelijk in een gerechtelijke procedure. Hoewel in een geval als dit 

in het algemeen ook sprake zal zijn van de overtreding van wettelijke voorschrif-

ten (bijvoorbeeld omdat ingevolge het bestemmingsplan daarop de bestemming 

‘openbaar groen’ rust) waartegen met bestuursrechtelijke middelen kan worden 

opgetreden,12 kan worden beargumenteerd dat dit niet in de weg staat aan deze 

inzet van de eigenaarsbevoegdheid: immers het belang dat door de gemeente 

wordt nagestreefd is hier niet de naleving van die wettelijke voorschriften en 

de met deze voorschriften gediende doelen, maar louter het tegengaan van de 

inbreuk op haar eigendomsrecht.
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Overzicht 3.3: Handhaving via een actie wegens inbreuk op het 

eigendomsrecht

• De gemeente kan zich in het kader van de handhaving in beginsel op een 

inbreuk van het eigendomsrecht beroepen in drie situaties: een inbreuk op 

haar eigendom betreffende zaken zonder een publieke bestemming (1) dan 

wel met een publieke bestemming (2), waarbij in het laatste geval moet 

worden onderscheiden in gewoon (2a) en bijzonder (2b) gebruik.

• Voor situatie (2a) geldt dat dit gewoon gebruik als eigenaar zonder meer 

dient te worden geduld (waarbij natuurlijk wel kan worden opgetreden 

tegen overtreding van wettelijke voorschriften).

• Voor situatie (1) geldt dat hantering van het eigendomsrecht in beginsel is 

toegestaan, ook als met een bestuursrechtelijke sanctie kan worden opge-

treden tegen overtreding van een wettelijk voorschrift. Blijkens het arrest 

Heerde/Goudsmit is slechts sprake van een onaanvaardbare doorkruising 

van publiekrecht, indien in een bijzondere wettelijke regeling in specifieke 

bescherming van de burger is voorzien, dan wel uit de wet of de wetge-

schiedenis moet worden afgeleid dat gebruik van privaatrecht is uitgesloten. 

Het is overigens de vraag of in deze situatie de doorkruisingsleer (nog) wel 

geldt. Omdat verschillende belangen worden behartigd zou het privaatrech-

telijk optreden veeleer moeten worden bezien in de sleutel van misbruik van 

bevoegdheid. Dit volgt ook uit het arrest Amsterdam/Geschiere. 

• Voor situatie (2b) geldt dat hantering van het eigendomsrecht in beginsel 

niet is toegestaan wanneer dit wordt gebruikt als titel voor een onrechtma-

tige daadsactie (inbreuk op een subjectief recht). Omdat in de regel in het 

kader van de beheerstaak van de gemeente een regulering van het bijzon-

der gebruik heeft plaatsgevonden, zal in de belangen die de gemeente dan 

wil behartigen via deze inzet van het privaatrecht in het publiekrechtelijke 

regime reeds zijn voorzien. Inzet van het privaatrecht vormt dan, net als 

wanneer het zou gaan om een onrechtmatige daadsactie wegens strijd met 

een wettelijk voorschrift (paragraaf 3.4), een onaanvaardbare doorkruising 

van het publiekrecht. Slechts indien de gemeente andere belangen wil be-

hartigen dan die door de publiekrechtelijke regeling worden bestreken, lijkt 

deze inzet van privaatrecht mogelijk. Wanneer dan echter het eigendoms-

recht zou worden ingezet om op te treden tegen gebruik dat publiekrechte-

lijk is toegestaan, ligt het in de rede dat, tenzij de gemeente een beroep kan 

doen op zwaarwegende belangen, sprake is van misbruik van bevoegdheid.

 In andere gevallen, bijvoorbeeld in een actie tot revindicatie, kan het eigen-

domsrecht worden ingezet.
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3.6 Het gebruik van de privaatrechtelijke overeenkomst 
Naleving van wettelijke voorschriften kan door gemeenten ook worden bewerk-

stelligd door het sluiten van overeenkomsten. Het kan daarbij gaan om verschil-

lende situaties. Hier wordt ingegaan op twee regelmatig voorkomende praktij-

ken: overeenkomsten tussen een gemeente en een burger waarbij de laatste de 

verplichting op zich neemt bepaalde gronden of opstallen te zullen gebruiken 

conform het bestemmingsplan en (bevoegdheden)overeenkomsten waarin de 

gemeente afspraken maakt met een overtreder over de inzet van de gemeen-

telijke handhavingsbevoegdheden, in het bijzonder haar bevoegdheid om een 

bestuursrechtelijke sanctie op te leggen. Apart wordt daarbij nog aandacht 

besteed aan de mogelijkheid dergelijke overeenkomsten te versterken met een 

boetebeding. 

Overeenkomsten inzake gebruik in relatie tot bestemmingsplan

Allereerst de praktijk dat gemeenten met burgers overeenkomsten sluiten waar-

bij die burgers de verplichting op zich nemen bepaalde gronden of opstallen te 

zullen gebruiken conform het bestemmingsplan. Deze overeenkomsten kunnen 

zich onder meer voordoen bij de verkoop of uitgifte in erfpacht van gemeente-

lijke eigendommen. Op wijzen als deze wordt door middel van het privaatrecht 

de naleving van het bestemmingsplan verzekerd. Dergelijke overeenkomsten 

kunnen ook van betekenis worden geacht bij de beoordeling van de vraag of 

een bouwvergunning al dan niet in strijd met het bestemmingsplan is verleend.13 

De Hoge Raad heeft dergelijke overeenkomsten op zichzelf rechtsgeldig geacht. 

De gemeente kan derhalve nakoming van deze overeenkomsten vorderen.14 

Een iets andere situatie is die waarin de gemeente overeenkomsten als zojuist 

besproken met burgers sluit waarin beperkingen inzake het gebruik van grond 

en opstallen worden neergelegd die verder gaan dan de in het bestemmingsplan 

opgenomen beperkingen. Ook deze overeenkomsten zijn door de Hoge Raad 

rechtsgeldig geacht en de gemeente kan nakoming ervan vorderen. In het in 

hoofdstuk 1 reeds aangehaalde arrest Kunst- en Antiekstudio/Lelystad overwoog 

de Hoge Raad dat uit de geschiedenis van de WRO moest worden afgeleid dat 

de wetgever niet had bedoeld dergelijke voorwaarden in erfpachtovereenkom-

sten tegen te gaan en dat geen sprake was van een onaanvaardbare doorkrui-

sing van het publiekrecht:
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De Hoge Raad overwoog:

‘Bij deze stand van zaken moet worden aanvaard dat de WRO niet in de 

weg staat aan het opnemen van voorwaarden omtrent grondgebruik 

in overeenkomsten, ook niet als door of krachtens de voorwaarden in 

bepaalde gevallen gebruik van de grond wordt beperkt of verboden, 

respectievelijk kan worden beperkt of verboden dat volgens het vigerende 

bestemmingsplan in het algemeen geoorloofd is.’15

In het latere arrest Chidda is dit door de Hoge Raad nogmaals bevestigd.16 Uit 

deze rechtspraak volgt derhalve dat het opnemen van voorwaarden omtrent 

grondgebruik in overeenkomsten ongeacht of deze wel of niet verder gaan dan 

hetgeen in het bestemmingsplan is bepaald, geoorloofd zijn. 

Handhavings- of gedoogovereenkomsten

Dan de situatie dat de gemeente afspraken maakt met een overtreder over de 

inzet van de gemeentelijke handhavingsbevoegdheden, in het bijzonder haar 

bevoegdheid om een bestuursrechtelijke sanctie op te leggen. Het betreft hier 

hetgeen kan worden aangeduid als handhavings- of gedoogovereenkomsten. In 

een dergelijke handhavings- of gedoogovereenkomst spreekt de gemeente dan 

met de overtreder af dat het gemeentebestuur van haar sanctiebevoegdheid 

geen gebruik zal maken indien de overtreder zich aan de gemaakte afspraken 

houdt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het nemen van maatregelen door de 

overtreder om aan zijn publiekrechtelijke verplichtingen te voldoen, zoals be-

drijfsverplaatsing, het doen van bepaalde investering en dergelijke. Het gemeen-

tebestuur verwacht van de overtreder bepaalde prestaties die uiteindelijk gericht 

zijn op de naleving van wettelijke voorschriften.

Overeenkomsten als deze kunnen worden aangemerkt als bevoegdhedenover-

eenkomsten. Mogen dergelijke overeenkomsten door de gemeente worden 

gesloten? In algemene zin is reeds in hoofdstuk 1 aangegeven dat de Hoge Raad 

op bevoegdhedenovereenkomsten de doorkruisingsleer niet van toepassing 

acht: in het arrest Alkemade/Hornkamp, dat betrekking heeft op de geoorloofd-

heid van een dergelijke bevoegdhedenovereenkomst, gebruikt de Hoge Raad de 

doorkruisingsformule niet, maar wordt geoordeeld dat de bevoegdhedenover-

eenkomst in strijd is met het verbod van détournement de pouvoir (artikel 3:3 

Awb).17 Ook in het arrest Nunspeet/Mulder, dat betrekking heeft op de onge-

oorloofdheid van een planschadevergoedingsovereenkomst, hanteert de Hoge 

Raad – anders dan het gerechtshof had gedaan – de doorkruisingsformule niet.18 
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(Terzijde: naar aanleiding van dit arrest heeft de wetgever de planschadevergoe-

dingsovereenkomst  een wettelijke basis gegeven, zie thans artikel 6.4a Wro). Dit 

kan worden verklaard door het feit dat het gebruik van deze overeenkomsten 

niet plaatsvindt in plaats van, maar vooruitlopend op het hanteren van de pu-

bliekrechtelijke weg. Dit lijkt in beginsel niet anders te zijn voor handhavings- of 

gedoogovereenkomsten. Deze worden niet beperkt door de doorkruisingsleer, 

maar moeten wel voldoen aan publiekrechtelijke normen als het verbod van 

détournement de pouvoir. Dit betekent dat de gemeente haar bevoegdheid om 

overeenkomsten te sluiten over haar bevoegdheid om sancties op te leggen niet 

mag gebruiken om daarmee andere beleidsdoelen te bereiken dan waarvoor 

haar de sanctiebevoegdheid is gegeven. 

Boetebedingen

Gemeenten kunnen naleving vorderen van bovengenoemde overeenkomsten. Bij 

alle bovengenoemde overeenkomsten kan de gemeente in de overeenkomst ook 

een boetebeding opnemen. Is dit toegestaan? Hieronder zal deze vraag afzon-

derlijk onder ogen worden gezien voor de situatie waarin het publiekrecht niet 

of juist wel in een boetebevoegdheid voorziet.

Het publiekrecht voorziet niet in een boetebevoegdheid

Waar het gaat om handhavings- of gedoogovereenkomsten lijkt een boetebe-

ding ter verzekering van de naleving van de gedoogvoorwaarden niet geoor-

loofd. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van 

State inzake een gedoogovereenkomst van de gemeente Woerden.19 Naar het 

oordeel van de Afdeling verschaft het bestuur zich op deze wijze een handha-

vingsmiddel dat verder gaat dan het publiekrecht haar verschaft. Hoewel de Af-

deling dit niet zegt, lijkt dit op toepassing van de doorkruisingsleer zoals in het 

Brandweerkosten-arrest: het feit dat het publiekrecht een bepaald instrument 

niet verschaft – kostenverhaal in het geval van het Brandweerkosten-arrest, 

een sanctie op de overtreding van de gedoogvoorwaarden in de uitspraak van 

de Afdeling – brengt mee dat het hanteren van de privaatrechtelijke weg een 

onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht vormt. 

Een andere redenering zou bij de gedoogovereenkomst overigens ook mogelijk 

zijn geweest: het feit dat met het publiekrecht geen vergelijkbaar resultaat – het 

afdwingen van de gedoogvoorwaarden – kan worden bereikt, kan een argu-

ment vormen om juist geen onaanvaardbare doorkruising aan te nemen bij het 

bewandelen van de privaatrechtelijke weg. Dat was echter niet de lijn van de 

Afdeling. Op grond van de rechtspraak van de Afdeling moet derhalve worden 
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aangenomen dat waar het publiekrechtelijk handhavingsregime niet voorziet 

in de sanctie van de boete, het opnemen van een boete in een handhavings- of 

gedoogovereenkomst niet is toegestaan.

Bij de overeenkomsten inzake gebruik conform het bestemmingsplan zijn boe-

tebedingen door de Hoge Raad eerder – in de tijd vóór het Windmill-arrest de 

doorkruisingsleer vestigde –  aanvaardbaar geacht (het eerder genoemde arrest 

De Lier/Vijverberg). In het licht van de doorkruisingsleer en hetgeen zojuist is 

opgemerkt over boetebedingen in handhavings- en gedoogovereenkomsten, is 

het de vraag of boetebedingen in overeenkomsten inzake gebruik conform het 

bestemmingsplan en gebruik conform voorwaarden die verder gaan dan het be-

stemmingsplan nog wel zijn toegestaan. Dit geldt met name ingeval de gebruiks-

voorwaarden in dergelijke overeenkomsten overeenkomen met de voorschriften 

in het bestemmingsplan.  Immers, ook hier kan gelden dat de overheid zich op 

deze wijze een handhavingsinstrument verschaft waarin het publiekrecht niet 

voorziet. Dit zou derhalve betekenen dat dergelijke boetebedingen niet toelaat-

baar zijn. Als gezegd kan evenwel ook een andere redenering worden gevolgd: 

het feit dat het publiekrecht niet voorziet in het instrument van de boete bete-

kent dat met het publiekrecht geen vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt. 

Alsdan zouden dergelijke boetebedingen wel geoorloofd zijn. 

Het publiekrecht voorziet wel in een boetebevoegdheid

In sommige gevallen voorziet de wet juist wel in het instrument van de boete. 

Een privaatrechtelijke overeenkomst versterkt met een boetebeding kan, als die 

wettelijke regeling exclusief is bedoeld, om die reden niet aanvaardbaar worden 

geacht. Dit blijkt uit de SKV-arresten van de Hoge Raad.20 

In het SKV I-arrest ging het om een door de Stichting Kwaliteitsgarantie Vlees-

kalversector (SKV) opgelegde contractuele boete, omdat door de SKV bij een 

kalvermesterij een verboden groeibevorderende stof was aangetroffen. De Hoge 

Raad achtte deze privaatrechtelijke weg ongeoorloofd: omdat de door de SKV 

opgelegde boete de strekking had van een straf of tuchtmaatregel in de zin van 

de Wet economische delicten (Wed) was zij in strijd met artikel 5 Wed. Op grond 

van deze bepaling kunnen immers, tenzij bij wet anders is bepaald, terzake van 

economische delicten geen andere voorzieningen met de strekking van straf of 

tuchtmaatregel  worden getroffen dan de straffen of maatregelen ingevolgde 

de Wed.

In het SKV III-arrest verboden de met de SKV afgesloten overeenkomsten daarom 
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vervolgens het afleveren van kalveren zonder kwaliteitscertificaat; deze gedra-

ging was niet gekwalificeerd als economisch delict in de zin van de Wed. Wegens 

niet naleving van de overeenkomst was aan een kalverijbedrijf een boete van 

300 gulden opgelegd. Rechtbank en Hof hadden dit wel gebillijkt. Er was naar 

hun oordeel nu geen sprake van strijd met de Wed. Maar de Hoge Raad oor-

deelde ook hier dat dit gebruik van privaatrecht niet was toegestaan. Het door 

de SKV ingestelde systeem van kwaliteitscertificaten had volgens de Hoge Raad 

uitsluitend tot doel om de naleving af te dwingen van het verbod tot toediening 

van stoffen aan kalveren waarvan de overtreding wel een economisch delict was. 

Daarmee had het systeem hetzelfde doel als dit verbod en was de boete wegens 

niet naleving van de met de SKV gesloten overeenkomsten nog steeds een door 

artikel 5 Wed verboden sanctie. Derhalve werd dit regime van de Wed (weder-

om) op onaanvaardbare wijze doorkruist.

 

Overzicht 3.4: Handhavingsovereenkomsten

• Het sluiten van overeenkomsten om naleving van wettelijke voorschrif-

ten te bevorderen kan geoorloofd zijn. Zo vormen overeenkomsten om 

naleving van bestemmingsplanvoorschriften af te dwingen, ook wanneer 

deze verdergaande voorwaarden bevatten, geen onaanvaardbare door-

kruising van het publiekrecht. Ook handhavings- en gedoogovereen-

komsten kunnen geoorloofd zijn, maar mogen als ‘bevoegdhedenover-

eenkomst’ met name niet in strijd zijn met het verbod van  misbruik van 

bevoegdheid.

• Boetebedingen ter versterking van deze overeenkomsten zouden onge-

oorloofd kunnen zijn in de situatie dat zij gemeenten een verdergaand 

instrument verschaffen dan waar het publiekrecht in voorziet.

• Indien de wet een exclusieve regeling bevat voor het opleggen van 

sancties zoals een boete, dan is een bij privaatrechtelijke overeenkomst 

afgesproken boete ongeoorloofd.
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3.7 Samenvatting
In dit hoofdstuk is in kaart gebracht welke ruimte er voor gemeenten bestaat 

om te handhaven met behulp van het privaatrecht. Daarbij is aandacht besteed 

aan de drie belangrijkste instrumenten: de actie uit onrechtmatige daad, het 

eigendomsrecht en de overeenkomst.

Onrechtmatige daad wegens strijd met een wettelijk voorschrift

De weg van de actie uit onrechtmatige daad op de grond dat sprake is van strijd 

met een wettelijk voorschrift (en met name het eisen van een verbod of gebod 

in kort geding, versterkt met een privaatrechtelijk dwangsom) staat in beginsel 

niet open waar de bestuursrechtelijke last onder dwangsom als sanctie voorhan-

den is. Dit is bij gemeenten vanwege de algemene bestuursdwangbevoegdheid 

waaraan de dwangsombevoegdheid is gekoppeld in de regel het geval. Gebruik 

van de actie uit onrechtmatige daad vorm dan een onaanvaardbare doorkruising 

van het publiekrecht 

Dit is in uitzonderingsgevallen anders, met name indien met het publiekrecht 

geen gelijkwaardig resultaat kan worden behaald als met het gebruik van de 

privaatrechtelijke weg. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij overtredingen 

waarop een buitenlandse overtreder moet worden aangesproken. Ook kan de 

wet de privaatrechtelijke weg openstellen (bijvoorbeeld artikel 1.1a Wm).

Eigendomsrecht

De gemeente kan zich in het kader van de handhaving in beginsel op een 

inbreuk op het eigendomsrecht beroepen in drie situaties: een inbreuk op haar 

eigendom betreffende zaken  zonder een publieke bestemming (1) dan wel met 

een publieke bestemming (2), waarbij in het laatste geval moet worden onder-

scheiden in gewoon (2a) en bijzonder (2b) gebruik.

Voor situatie (2a) geldt dat dit gewoon gebruik als eigenaar zonder meer dient 

te worden geduld (waarbij natuurlijk wel kan worden opgetreden tegen overtre-

ding van wettelijke voorschriften).

Voor situatie (1) geldt dat hantering van het eigendomsrecht in beginsel is 

toegestaan, ook als met een bestuursrechtelijke sanctie kan worden opgetreden 

tegen overtreding van een wettelijk voorschrift. Blijkens het arrest Heerde/Goud-

smit is slechts sprake van een onaanvaardbare doorkruising van publiekrecht, 

indien in een bijzondere wettelijke regeling in specifieke bescherming van de 

burger is voorzien, dan wel uit de wet of de wetgeschiedenis moet worden af-
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geleid dat gebruik van het privaatrecht is uitgesloten. Het is overigens de vraag 

of in deze situatie de doorkruisingsleer (nog) wel geldt. Omdat verschillende 

belangen worden behartigd zou het privaatrechtelijk optreden veeleer moeten 

worden bezien in de sleutel van misbruik van bevoegdheid. Dit volgt ook uit het 

arrest Amsterdam/Geschiere. 

Voor situatie (2b) geldt dat hantering van het eigendomsrecht in beginsel niet is 

toegestaan wanneer dit wordt gebruikt als titel voor een onrechtmatige daads-

actie. Omdat in de regel in het kader van de beheerstaak van de gemeente een 

regulering van het bijzonder gebruik heeft plaatsgevonden zal in de belangen 

die de gemeente dan wil behartigen via deze inzet van het privaatrecht in het 

publiekrechtelijke regime reeds zijn voorzien. Inzet van het privaatrecht vormt 

dan, net als wanneer het zou gaan om een onrechtmatige daadactie wegens 

strijd met een wettelijk voorschrift (paragraaf 3.4), een onaanvaardbare door-

kruising van het publiekrecht. Slechts indien de gemeente andere belangen wil 

behartigen dan die door de publiekrechtelijke regeling worden bestreken, lijkt 

de inzet van privaatrecht mogelijk.

In andere gevallen, bijvoorbeeld in een actie tot revindicatie, is wel ruimte voor 

inzet van het eigendomsrecht.

Overeenkomsten

Het sluiten van overeenkomsten om naleving van wettelijke voorschriften te 

bevorderen kan geoorloofd zijn. Zo vormen overeenkomsten om naleving van 

bestemmingsplanvoorschriften af te dwingen, ook wanneer deze verdergaande 

voorwaarden bevatten, geen onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht. 

Ook handhavings- en gedoogovereenkomsten kunnen geoorloofd zijn, maar 

mogen als ‘bevoegdhedenovereenkomst’ met name niet in strijd zijn met het 

verbod van misbruik van bevoegdheid.

Boetebedingen ter versterking van deze overeenkomsten zouden ongeoorloofd 

kunnen zijn in de situatie dat zij gemeenten een verdergaand instrument ver-

schaffen dan waar het publiekrecht in voorziet.

Indien de wet een exclusieve regeling bevat voor het opleggen van sancties 

zoals een boete, is een bij privaatrechtelijke overeenkomst afgesproken boete 

ongeoorloofd.
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4 De over haar planologische 
bevoegdheden contracte-
rende overheid in het licht 
van de grondexploitatie-
regeling in de Wro

4.1  Inleiding
‘Ruimte-voor-ruimte-regeling’ en aanverwanten

Reeds een tiental jaren bestaat in Nederland bij veel decentrale overheden een 

beleidspraktijk, waarin de uitoefening van de planologische bevoegdheden tot 

vaststelling van een bestemmingsplan of van een projectbesluit (voorheen: vrij-

stelling op grond van artikel 19 WRO) onderwerp uitmaakt van een privaatrech-

telijke overeenkomst met de bouwer of ontwikkelaar. Die praktijk werd ingezet 

met de introductie door een vijftal provincies, daartoe destijds gestimuleerd 

door de ministers van LNV en van VROM, van de zogeheten ‘Ruimte-voor-ruimte-

regeling’ (hierna ook: Rvr).1 De kern van die regeling houdt in dat de kosten van 

de subsidies2 voor de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied 

‘terugverdiend’ worden door het innen van een geldelijke bijdrage van degenen 

die, hetzij op de locatie van de gesloopte stallen zelf hetzij op een andere loca-

tie, door middel van een gemeentelijk planologisch besluit een woningbouwmo-
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gelijkheid hebben toebedeeld gekregen. 

Daarbij werd over twee publiekrechtelijke bevoegdheden gecontracteerd: door 

provincie en gemeente over de goedkeuring van het bestemmingsplan of de 

verlening van de verklaring van geen bezwaar voor de artikel 19 WRO-vrijstelling 

door GS3 enerzijds en door de gemeente en de bouwer over  het nemen van het 

benodigde gemeentelijke planologische besluit anderzijds. In beide gevallen kan 

worden gesproken van (privaatrechtelijke) bevoegdhedenovereenkomsten.

De Rvr-praktijk heeft vanaf het begin tot vragen over haar juridische bestaans-

recht geleid. Die vragen hadden vooral betrekking op de rechtsgeldigheid 

van de bevoegdhedenovereenkomst waarin de gemeente haar planologische 

medewerking aan het scheppen van een woningbouwmogelijkheid afhankelijk 

maakte van een financiële bijdrage van de bouwer. Onlangs heeft de burgerlijke 

rechter, overigens voor de eerste maal en in eerste aanleg, geoordeeld dat een 

dergelijke overeenkomst nietig is wegens misbruik van bevoegdheid en daarmee 

in strijd met de openbare orde in de zin van artikel 3:40 BW.4 

De Rvr-praktijk is echter in de loop der jaren voortgezet of, anders gezegd, links 

en rechts ingehaald door andere beleidspraktijken (onder ook andere benamin-

gen), die een vergelijkbaar doel nastreven, te weten de middelen genereren 

voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het buitengebied door financiële 

(dan wel feitelijke) bijdragen te bedingen in ruil voor planologische medewer-

king aan woningbouwinitiatieven op plaatsen waar dat planologisch (nog) niet 

is toegestaan. De gekozen benamingen van die andere regelingen luiden onder 

meer: ‘Rood voor groen’, ‘Rood voor rood’, ‘Bouwkavel op Maat’ en ‘Verhandel-

bare Ontwikkelings Rechten methode’ (VORm). 

Invloed van de nieuwe afdeling 6.4 Wro

Met de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008, en dan in het bijzonder van 

de afdeling 6.4 Grondexploitatie daarin, is de discussie over de rechtsgeldigheid 

van de hier bedoelde bevoegdhedenovereenkomsten in een nieuw vaarwater 

gekomen. Niet alleen bepaalt (of bevestigt) artikel 6.24 Wro dat het sluiten van 

een privaatrechtelijke overeenkomst tot verhaal van kosten – ook van ‘ruimte-

lijke ontwikkelingen’ – mogelijk is, uit dit wetsartikel wordt bovendien wel een 

voorkeur van de wetgever voor de privaatrechtelijke vorm van kostenverhaal 

afgeleid. In verband met de regeling van de grondexploitatie in afdeling 6.4 

Wro, en in de daarmee samenhangende afdeling 6.2 van het Besluit ruimtelijke 

ordening (hierna ook: Bro), dringt zich vervolgens de vraag op in hoeverre deze 

publiekrechtelijke regeling dwingend en dus beperkend is voor de praktijk van 

het verhaal van bijdragen in ruil voor het honoreren van woningbouw-initia-
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tieven, zoals die tot op heden in een groot aantal provincies wordt gevolgd. 

Daarbij speelt de belangrijke vraag in hoeverre, naast het verhalen van de ‘klas-

sieke’ exploitatiekosten in verband met het aanleggen van wegen en riolering, 

bodemsanering en het bouwrijp maken van gronden e.d., voor het vragen van 

bijdragen aan een ruimtelijke kwaliteitsverbetering in ruil voor het toestaan van 

woningbouw-initiatieven in een privaatrechtelijke overeenkomst nog ruimte kan 

zijn.

 

Het voorgaande betekent dat naast de meer algemene vraag van de toelaat-

baarheid van bevoegdhedenovereenkomsten, waarin planologische medewer-

king afhankelijk wordt gemaakt van een financiële bijdrage door de bouwer, 

ook de vraag moet worden beantwoord van de rechtsgeldigheid van die over-

eenkomsten gelet op afdeling 6.4 Wro.

4.2 De rechtsgeldigheid van de planologische 
bevoegdhedenovereenkomst 

Marginale rol van de doorkruisingsleer

Bij de vraag van de rechtsgeldigheid van de bevoegdhedenovereenkomsten 

speelt de doorkruisingsleer slechts een beperkte rol. De reden daarvan is dat het 

bij bevoegdhedenovereenkomsten niet handelt om de vraag of een privaatrech-

telijke bevoegdheid wordt gebruikt naast of  in plaats van een publiekrechte-

lijke, maar dat het daarbij gaat om het privaatrechtelijk voortraject (het sluiten 

van de overeenkomst inzake de principe-bereidheid tot planologische medewer-

king) van de publiekrechtelijke besluitvorming die uiteindelijk zal plaatsvinden. 

Of die juist níet zal plaatsvinden, wanneer de contractspartij van de overheid 

namelijk niet aan de voorwaarden in de (concept-)overeenkomst wil voldoen. In 

elk geval is de overeenkomst juist gericht op het totstandkomen van het publiek-

rechtelijke besluit en is er dus niet sprake van een privaatrechtelijk handelen dat 

het publiekrechtelijk besluit zou vervangen. Evenmin kan gezegd worden dat 

de bevoegdhedenovereenkomst naast de publiekrechtelijke bevoegdheidsuitoe-

fening staat, zij preludeert er slechts op. In zoverre is er dan ook een essentieel 

verschil met de situaties, en de daaruit voortgevloeide jurisprudentie, die in de 

andere bijdragen in dit boek worden beschreven.

Wél kan men zeggen dat waar een publiekrechtelijke weg voor deze vormen 

van kostenverhaal zou openstaan, bijvoorbeeld de mogelijkheid om financiële 

verplichtingen als voorschrift in een planologisch (project)besluit op te nemen, 

overwegingen inzake een ongeoorloofde doorkruising van de publiekrechtelijke 
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weg wel degelijk een rol zouden kunnen spelen (zie paragraaf 2.4.2).

   

In plaats van de vraag of het publiekrecht met de overeenkomst wordt door-

kruist, gaat het bij bevoegdhedenovereenkomsten echter veeleer om de vraag 

of de inhoud van de overeenkomst al dan niet in strijd is met de regels van 

publiekrecht.5 Artikel 3:14 BW verbiedt privaatrechtelijke rechtshandelingen die 

in strijd zijn met het (on)geschreven publiekrecht en deze bepaling is ook, beter 

gezegd: juist, tot de overheid gericht. Omdat de rechtsvragen rond de bevoegd-

hedenovereenkomst in de eerste plaats aan de burgerlijke rechter worden voor-

gelegd, zal deze het geschil naar de civielrechtelijke normen beoordelen. Artikel 

3:14 BW slaat daarbij de brug naar de publiekrechtelijke normstellingen. 

Détournement de pouvoir

Datzelfde kan in belangrijke mate gezegd worden van artikel 3:13 BW, dat 

misbruik van privaatrechtelijke bevoegdheden verbiedt. Deze civielrechtelijke 

norm heeft een publiekrechtelijke pendant in artikel 3:3 Awb (détournement 

de pouvoir). Juist de twee laatstgenoemde normen hebben in de jurisprudentie 

over de rechtsgeldigheid van bevoegdheden-overeenkomsten centraal gestaan. 

Dat was het geval in het bekende arrest Alkemade/Hornkamp van de Hoge Raad6 

en dat is ook het geval in de, verderop te behandelen, recente uitspraak van de 

rechtbank Roermond.

De casus in het arrest Alkemade/Hornkamp hield in dat de gemeente 

Alkemade een overeenkomst met Hornkamp had gesloten, waarin de 

gemeente zich had verplicht om een herziening van het bestemmingsplan 

te ontwerpen waarin de bouw van vier woningen planologisch mogelijk 

werd gemaakt. Hornkamp had zich van zijn kant contractueel verplicht tot 

betaling van een geldsbedrag in verband met de (administratieve) kosten 

van de planherziening en daarnaast tot de verkoop of verhuur van de te 

bouwen woningen aan uitsluitend ingezetenen van of economisch gebon-

denen aan de gemeente Alkemade.

De Hoge Raad oordeelde, in aansluiting op het Hof, dat de als tweede ge-

noemde contractuele verplichting (betreffende de woonruimteverdeling) 

niet door de gemeente als voorwaarde voor haar besluit om medewerking 

te verlenen aan een bestemmingsplanherziening mocht worden gehan-

teerd, omdat een dergelijke handelwijze in strijd was met het in artikel 

3:3 Awb neergelegde verbod van détournement de pouvoir. De door de 

gemeente gewenste woonruimteverdeling behoorde volgens de Hoge 
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Raad niet tot de planologische belangen die met een planologisch besluit 

moeten worden gediend. Daarmee handelde de gemeente in strijd met 

artikel 3:14 BW en was sprake van een met de openbare orde strijdige en 

daarmee van een op grond van artikel 3:40 lid 1 BW nietige overeenkomst. 

Aan de beoordeling van de rechtmatigheid van de andere voorwaarde, die 

van de geldelijke bijdrage voor de administratieve plankosten, kwam de 

Hoge Raad vervolgens niet meer toe.

Het betreft hier een op juridisch-inhoudelijke gronden bekritiseerbaar arrest.7 

De overweging van de Hoge Raad (en van het Hof) dat de woonruimteverdeling 

geen onderdeel zou uitmaken van de belangenafweging in het kader van de 

ruimtelijke ordening is inderdaad ten minste kwestieus te noemen, zeker in klei-

nere kernen (zoals binnen de gemeente Alkemade) die juist om planologische 

redenen beperkt worden in hun woningbouwmogelijkheden. Dat de Hoge Raad 

de gemeente hier het zware verwijt van misbruik van haar bevoegdheid maakt, 

een verwijt waartoe bovendien in de jurisprudentie niet snel wordt geconclu-

deerd, mag dan ook nogal opmerkelijk heten.  

De recente uitspraak van de rechtbank Roermond bouwt in zeker opzicht recht-

streeks voort op het arrest Alkemade/Hornkamp. 

Ook in de uitspraak van de rechtbank wordt een (in dit geval betalings-)

verplichting, die een burger contractueel met de gemeente is aangegaan 

in ruil voor planologische medewerking van het gemeentebestuur aan het 

creëren van een woningbouwmogelijkheid, nietig geacht wegens strijd 

met het verbod van détournement de pouvoir en daarmee strijd met arti-

kel 3:14 BW. Het betrof hier een uitvoeringsovereenkomst in het kader van 

de Ruimte-voor-ruimte-regeling van de provincie Limburg. In de onderha-

vige overeenkomst had de contractant zich verplicht tot de betaling van 

€ 90.000, vervolgens door de gemeente af te dragen aan de provincie ten 

behoeve van de voorfinanciering van de sloopsubsidie voor 1.000 m2 te slo-

pen stalruimte, in ruil voor de vrijstelling van het bestemmingsplan waarbij 

de bouw van één woning met garage mogelijk werd gemaakt. De contrac-

tant weigert betaling, waarop de gemeente nakoming vordert.

De kernoverweging in de uitspraak van de rechtbank luidt als volgt:

‘naar het oordeel van de rechtbank strekt de overeenkomst tussen de Ge-

meente en gedaagde tot uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen 
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van vrijstelling van het bestemmingsplan en een bouwvergunning op een 

wijze die in strijd is met het verbod van détournement de pouvoir omdat 

daarmee niet wordt beoogd ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren maar om 

financiële middelen te verwerven voor het provinciaal sloopbeleid, welk 

sloopbeleid primair dient te worden gekwalificeerd als milieubeleid. De 

belangrijkste reden om de betrokken vrijstelling en vergunning te verlenen 

is aldus niet gelegen in de sfeer van de ruimtelijke ordening en evenmin in 

de sfeer van de Gemeente. (…) Met andere woorden: de onderhavige wo-

ning lijkt alleen gerealiseerd te mogen worden vanwege bovengenoemd 

beleidskader (dat zich bevindt in de provinciale sfeer en primair gericht is 

op milieu en fondsenwerving daarvoor) en niet vanwege een gemeente-

lijke visie op een gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied 

van de Gemeente Horst aan de Maas.’

Kritiek op de uitspraak van de rechtbank Roermond

De kritiek die men op het arrest Alkemade/Hornkamp kon hebben, kan men 

in nog sterkere mate op de uitspraak van de rechtbank Roermond hebben. Die 

kritiek komt erop neer, dat de reikwijdte en daarmee de belangenafweging 

van de ruimtelijke ordening in de beide rechterlijke oordelen te beperkt zijn 

aangeduid. Wanneer men het begrip ruimtelijke ordening of de term plano-

logische belangen wijder neemt, zal veel minder snel geconcludeerd kunnen 

worden dat sprake is van bestuurshandelen dat in strijd is met het verbod van 

misbruik van bevoegdheid. De aanname van de rechtbank Roermond, dat het in 

Horst aan de Maas gaat om ‘betaalplanologie’ (in de woorden van de rechtbank: 

het verwerven van financiële middelen voor het provinciaal sloopbeleid), welk 

sloopbeleid bovendien primair gekarakteriseerd moet worden als milieubeleid 

(en niet als ruimtelijke ordening), is zeer discutabel. Het uiteindelijke doel van de 

Rvr-regeling in Limburg (en elders) is de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit 

van het buitengebied, die evident gediend wordt met de sloop van vrijkomende 

agrarische bebouwing. Dat sloopbeleid wordt daarmee wel degelijk ingegeven 

door ruimtelijke-ordeningsoverwegingen en is in zoverre ook ruimtelijke-orde-

ningsbeleid. Dat het sloopbeleid tevens het milieubeleid dient of daartoe mede 

behoort, doet daar niet aan af; er bestaan geen waterdichte schotten tussen die 

beide beleidsvelden, zeker niet waar het hun beleidsdoelstellingen betreft. Wel 

dient het rechtstreeks verband tussen de gevraagde (financiële) bijdrage en het 

ruimtelijke ordeningsdoel dat met het nakomen van die (financiële) verplichting 

wordt gediend duidelijk te zijn.8 



101101Vereniging Van nederlandse gemeenten

Dat het bij de uitvoering van de Rvr-regeling, anders dan de rechtbank Roer-

mond meent, wel degelijk om ruimtelijke ordening gaat, blijkt bovendien uit 

een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-

te, die handelen over de gemeentelijke ruimtelijke besluiten die, als ‘part of the 

deal’ van de kant van de overheid, ten behoeve van de bouw van ‘Rvr-woningen’ 

zijn genomen.9 De Afdeling kent, zo blijkt uit die uitspraken, geen merkbare 

reserve om de besluitvorming ter uitvoering van de Rvr-regeling als ingegeven 

door ruimtelijke-ordeningsoverwegingen te beschouwen. Zowel wanneer de 

Rvr-doelstellingen en – methodiek in een streekplan worden neergelegd, als 

wanneer de uitvoering daarvan in een bestemmingsplan of een vrijstelling (pro-

jectbesluit) geschiedt, is naar het oordeel van de Afdeling sprake van ruimtelijke 

ordening en van een ruimtelijke belangenafweging. Illustratief is in dit verband 

de overweging van de Afdeling in haar uitspraak van 27 oktober 2004: 

‘Het betoog van appellant (…) dat gedeputeerde staten de omstandigheid 

dat hij reeds compensatie heeft verkregen in het kader van de RBV en de 

regeling ruimte-voor-ruimte  niet aan hun besluitvorming ten grondslag 

hebben mogen leggen omdat hierin geen ruimtelijke afweging besloten 

ligt maar dit uitsluitend een financieel aspect betreft, faalt. De in paragraaf  

3.4.12 van het streekplan opgenomen regeling strekt immers ten behoeve 

van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.’ 

Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de ter uitvoering van de Rvr-regeling 

gesloten overeenkomsten naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak 

ook rechtsgeldig zijn, want dat is een civielrechtelijke vraag die de Afdeling niet 

bevoegd is te beantwoorden. Maar wat (nog) ruimtelijke ordening kan heten en 

wat niet, is wél primair aan de Afdeling om uit te maken.

Omdat het bij de constructies die later zijn opgekomen, zoals de ‘Rood-voor-

groen-regeling’ en de ‘VORm’ in de inleidende paragraaf genoemd, in wezen 

gaat om varianten van de Rvr-regeling, geldt wat in deze paragraaf is opge-

merkt ook voor (de aanvaardbaarheid van) die latere regelingen.

Het maakt overigens in de sfeer van het gemeentelijk ‘risico-management’ in 

algemene zin wel verschil of de rechter concludeert tot gehele of slechts tot 

partiële nietigheid van de overeenkomst. In de uitspraak van de rechtbank Roer-

mond werd alleen het financiële beding nietig geacht, waarbij anderzijds moet 

worden opgemerkt dat dit beding natuurlijk wel het hart van de overeenkomst 

uitmaakte. 
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Overzicht 4.1: De planologische bevoegdhedenovereenkomst en het begrip 

‘ruimtelijke ordening’

De jurisprudentie van de burgerlijke rechter over bevoegdheden-overeen-

komsten is spaarzaam, maar kritisch. Het zware verwijt van détournement de 

pouvoir is door de civiele rechter naar aanleiding van een Ruimte-voor-ruimte-

overeenkomst reeds gemaakt. 

Wat de planologische besluitvorming ter uitvoering van een dergelijke over-

eenkomst betreft is de Afdeling bestuursrechtspraak aanmerkelijk minder 

kritisch, waar zij deze als ingegeven door ruimtelijke ordeningsoverwegingen 

beschouwt.

4.3 De betekenis van afdeling 6.4 Wro (Grondexploitatie) voor de 
contractuele praktijk

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden, met daarin 

de geheel nieuwe regeling inzake de grondexploitatie (afdeling 6.4). Daarbij 

handelt het in de allereerste plaats om het verhaal van (exploitatie)kosten door 

de overheid, wanneer een planologisch besluit een ruimtelijke ontwikkeling 

mogelijk maakt waarbij sprake is van het oprichten van bouwvergunningplich-

tige (straks: omgevingsvergunningplichtige) bouwwerken. Dit laatste is ook 

van belang omdat het uiteindelijke verhaal van de exploitatiebijdrage, indien 

deze langs publiekrechtelijke weg tot stand komt, geschiedt in de vorm van een 

daarop betrekking hebbend financieel voorschrift in de bouwvergunning zoals 

die uiteindelijk wordt verleend (artikel 6.17 Wro). 

Wat de precieze exploitatiekosten kunnen zijn, wordt bepaald door de zoge-

naamde ‘kostensoortenlijst’ die is opgenomen in artikel 6.2.4 Bro, die in beginsel 

alleen geldt voor het publiekrechtelijk kostenverhaal. Zie daarover het vervolg 

van deze paragraaf.

Intermezzo: de verhaalbaarheid van beheerskosten

In de kostensoortenlijst van artikel 6.2.4 Bro is een groot aantal ‘klassieke’ exploi-

tatiekosten opgenomen, zoals de kosten voor de aanleg van wegen, riolering 

en andere dergelijke voorzieningen. Er is ook een aantal nieuwe kostenposten 

opgevoerd in artikel 6.2.4 Bro, zoals de kosten van voorbereidend onderzoek, 

planschadekosten en de administratieve kosten van het opstellen van de desbe-

treffende ruimtelijke plannen.

In dit verband kan de vraag rijzen of ook de voorziene kosten van het toekom-

stige beheer van een gebied, bijvoorbeeld voor de instandhouding van openbare 
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groenvoorzieningen daarbinnen, onderdeel kunnen uitmaken van het verhaal 

van exploitatiekosten van het gebied. De vraag van de rechtmatigheid van het 

verhaal van beheerskosten voor openbaar groen stond ook centraal in het arrest 

van de Hoge Raad inzake Beuningen/Blankenburg.10 In dat geschil was sprake 

van een privaatrechtelijke overeenkomst (niet zijnde een exploitatieovereen-

komst in de zin van het toenmalige artikel 42 WRO) waarin de opvolgende 

eigenaren van woningen gebouwd op door de gemeente verkochte grond 

gebonden werden om bij te dragen aan de onderhoudskosten van het bouwplan 

omringende openbare groenvoorzieningen op gronden die in eigendom van de 

gemeente gebleven waren. De Hoge Raad merkte die contractueel verplichte bij-

drage aan als een (belasting)heffing, die niet op een, in artikel 132 lid Grondwet 

vereiste, formeelwettelijke grondslag berustte en daarom onrechtmatig was. 

Wij menen dat ook na de komst van afdeling 6.4 Wro niet sprake kan zijn van 

een rechtmatige contractuele of publiekrechtelijke verplichting van de burger 

tot betaling van een dergelijke bijdrage. Beheer van gronden valt op zich al niet 

onder de omschrijving van het begrip exploitatie in artikel 6.13 lid 1, onder b 

Wro, dat ziet op het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het 

inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied. Daarbij komt dat 

artikel 6.2.4 onder k Bro weliswaar spreekt van beheerskosten, maar dan uitslui-

tend van kosten van tijdelijk beheer van door de gemeente verworven gronden. 

Langs publiekrechtelijke weg zijn andere beheerskosten naar ons oordeel in 

het kader van de grondexploitatie derhalve niet verhaalbaar. Dit moet er onzes 

inziens toe leiden dat een dergelijk kostenverhaal evenmin via de privaatrech-

telijke grondexploitatie-overeenkomst kan plaatsvinden, omdat in de eerste 

plaats – zoals eerder gezegd – hier niet van ‘exploitatie’ van een gebied sprake 

is en de beheerskosten om die reden ook geen onderwerp van de gemeentelijke 

exploitatieverordening op grond van artikel 6.23 Wro kunnen uitmaken en, ten 

tweede, om die reden nog steeds geldt hetgeen de Hoge Raad in Beuningen/

Blankenburg constateerde, namelijk dat een door artikel 132 lid 6 Grondwet 

vereiste formeelwettelijke grondslag van de heffing ontbreekt.

Wel zij de aandacht er op gevestigd dat de Hoge Raad in zijn arrest melding 

maakt van de mogelijkheid om de beheerskosten te verdisconteren in de ver-

koopprijs van de grond die (wel) door de gemeente wordt verkocht. 
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Overzicht 4.2: Kosten van beheer van gronden (groenfondsen en 

dergelijke)

Kosten van beheer van gronden, in de vorm van een ‘groenfonds’ of anders-

zins, kunnen alleen als onderdeel van de gronduitgifteprijs worden verhaald. 

Die kosten vallen niet onder het begrip grondexploitatie als bedoeld in afde-

ling 6.4 Wro. Voor zover zij in een privaatrechtelijke overeenkomst anders dan 

in verband met gronduitgifte worden verhaald, is het betreffende financiële 

beding onrechtmatig wegens het ontbreken van een in de Grondwet vereiste 

formeelwettelijke grondslag.

Opzet afdeling 6.4 Wro

Uitgangspunt in de grondexploitatie-regeling is dat het kostenverhaal langs 

twee wegen kan plaatsvinden: de privaatrechtelijke in de vorm van een door 

partijen vrijwillig te sluiten grondexploitatie-overeenkomst, eventueel inge-

kaderd in een gemeentelijke exploitatieverordening (artikel 6.23 Wro) en een 

publiekrechtelijke in de vorm van het door het betrokken bestuursorgaan vast 

te stellen bindende grondexploitatieplan. Hier is dus sprake van een expliciet 

door de wetgever aangegeven keuzevrijheid voor de betrokken overheid.11 De 

mogelijkheid van de privaatrechtelijke exploitatie-overeenkomst is opgenomen 

in artikel 6.24 Wro, die van het publiekrechtelijke exploitatieplan in artikel 6.12 

e.v. Wro. Dat de wetgever een voorkeur zou hebben voor het privaatrechtelijk 

kostenverhaal wordt wel afgeleid uit de tekst van artikel 6.12 lid 2, onder a Wro, 

waarin wordt bepaald dat geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld 

wanneer het verhaal van de grondexploitatie-kosten ‘anderszins verzekerd’ is. 

Deze lezing wordt weliswaar ondersteund door sommige uitlatingen in de (voor 

dit onderwerp niet altijd even duidelijke) parlementaire geschiedenis van het 

wetsvoorstel, maar is in elk geval niet expliciet vastgelegd in artikel 6.24 Wro. 

Hoe dan ook, belangrijker is dat de wetgever hier een expliciete keuzemogelijk-

heid geboden heeft, zodat ook hier de doorkruisingsleer geen rol van betekenis 

kan spelen. 

Geen ‘betaalplanologie’

Des te meer van belang is het om na te gaan, ten eerste: of de Ruimte-voor-ruim-

te-regelingen (onder welke benamingen ook) die reeds geruime tijd door de-

centrale overheden worden gehanteerd nog bestaanbaar zijn naast de regeling 

in afdeling 6.4 Wro en, ten tweede: in hoeverre de regeling in afdeling 6.4 Wro 

dwingendrechtelijke beperkingen stelt aan de Rvr-praktijk cum annexis, wanneer 

die ook in de toekomst nog zouden worden gehanteerd. 
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In het bijzonder van belang hierbij is, dat de wetgever in artikel 6.13 lid 6 Wro 

als algemene normen voor kostenverhaal in een grondexploitatieplan de princi-

pes van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit heeft geformuleerd. Daar-

mee heeft hij willen verhinderen dat het verschijnsel van de ‘betaalplanologie’ 

of baatafroming zijn intrede in de grondexploitatie zou doen. De vraag die dan 

onmiddellijk opkomt, en waarop in het navolgende zal worden ingegaan, is in 

hoeverre het geoorloofd is om langs de weg van de privaatrechtelijke grondex-

ploitatie met een beroep op de contractsvrijheid verder te gaan dan het zuivere 

verhaal van kosten die met de exploitatie van een gebied gemoeid zijn.   

Is afdeling 6.4 Wro exclusief?

Deze vraag kan snel worden beantwoord. Afdeling 6.4 Wro beoogt een omvat-

tende regeling te bieden voor het verhaal van overheidswege van de kosten van 

grondexploitatie, hetzij langs de privaatrechtelijke weg van de grondexploitatie-

overeenkomst hetzij langs de publiekrechtelijke van het grondexploitatieplan. 

In de systematiek van de Wro moet kostenverhaal, langs een van beide we-

gen, plaatsvinden. Daarmee heeft de Wro een gesloten stelsel van verhaal van 

grondexploitatiekosten en derhalve een exclusieve regeling gecreëerd. De enige 

beperking die geldt is dat het daarbij om ruimtelijke ontwikkelingen of projec-

ten moet gaan waarmee de verlening van een of meer bouwvergunningen ge-

moeid is, ook omdat het uiteindelijke verhaal van de kosten in de vorm van een 

voorschrift in de bouwvergunning geschiedt. Artikel 6.2.1 Bro spreekt daarom 

van ‘bouwplan’, waartoe overigens de bouw van een of meer woningen al wordt 

gerekend. In de Rvr-praktijk c.a. gaat het juist om de bouw van meestal een en 

soms meerdere woningen, waarvoor een planologisch besluit benodigd is. Voor 

zover daarbij sprake is van grondexploitatiekosten, hetgeen in het onderstaande 

nader zal worden bezien, zouden de Rvr-overeenkomsten c.a. zich dus moeten 

voegen naar het wettelijke regime van de privaatrechtelijke grondexploitatie-

overeenkomst. Dat geldt in ieder geval voor de na de inwerkingtreding van de 

Wro gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. 

In hoeverre beperkt afdeling 6.4 Wro de Rvr-praktijk c.a.?   

Bij de privaatrechtelijke grondexploitatie-overeenkomsten moet een onder-

scheid worden gemaakt tussen de overeenkomsten die worden gesloten voordat 

een grondexploitatieplan wordt vastgesteld (bijvoorbeeld omdat met bepaalde 

grondeigenaren geen overeenkomst kon worden gesloten), de zogenaamde an-

terieure overeenkomsten, en die welke daarna worden gesloten, de posterieure 

overeenkomsten, ingeval bijvoorbeeld sprake is van een nieuwe eigenaar die wél 
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met de gemeente wil contracteren. Wat de posterieure overeenkomsten betreft 

bepaalt artikel 6.24 lid 2 Wro dat daarbij de inhoud van het grondexploitatie-

plan in acht moet worden genomen en dat bovendien daarin geen onderwer-

pen kunnen worden opgenomen die wel in het exploitatieplan konden worden 

opgenomen, maar dat om welke reden dan ook niet zijn. 

Bij de uitvoering van de Rvr- en aanverwante regelingen zal het, omdat daar-

bij immers een planologisch besluit van het gemeentebestuur nodig is om de 

gewenste woningbouw mogelijk te maken daar het geldende bestemmingsplan 

zich tegen woningbouw verzet, echter altijd gaan om anterieure overeenkom-

sten. De benodigde bestemmingsplanherziening of het projectbesluit zullen im-

mers volgen op de gesloten overeenkomst, die de uitoefening van deze planolo-

gische bevoegdheden juist als object had. Voor de volledigheid beschrijven wij in 

het navolgende echter ook de verhouding van de posterieure overeenkomsten 

met het grondexploitatieplan.

De toegestane inhoud van de grondexploitatie-overeenkomst

Met betrekking tot de grondexploitatie-overeenkomsten in hun algemeen-

heid bepaalt het eerste lid van artikel 6.24 lid 1 Wro, onverminderd de zojuist 

genoemde clausulering geldend voor de posterieure overeenkomsten, het 

volgende:

‘Bij het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie kunnen 

burgemeester en wethouders in de overeenkomst bepalingen opnemen 

inzake:

a   financiële bijdragen aan de grondexploitatie alsmede op basis van een 

     vastgestelde structuurvisie, aan ruimtelijke ontwikkelingen;

b   verrekening van schade die op grond van artikel 6.1 voor vergoeding in 

     aanmerking zou komen.’

Posterieure overeenkomsten

De posterieure overeenkomsten dienen zich, wat betreft hun inhoud, te voegen 

naar het grondexploitatieplan. Wat de inhoud van het grondexploitatieplan 

mag zijn, wordt op zijn beurt bepaald door artikel 6.13 Wro juncto artikel 6.2.3 

tot en met artikel 6.2.5 Bro. Uiteindelijk is bepalend de ‘kostensoortenlijst’, zoals 

die is opgenomen in artikel 6.2.4 Bro en die wél een limitatief karakter heeft. 

Vanwege de eerdergenoemde clausulering in artikel 6.24 lid 2 Wro geldend 

voor de posterieure overeenkomsten, is de kostensoortenlijst en hoe deze in 

een grondexploitatieplan voor het betreffende gebied is gehanteerd, ook voor 
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de posterieure overeenkomsten van dwingendrechtelijke betekenis. Dit bete-

kent bovendien dat in een posterieure overeenkomst alleen over kostenverhaal 

verband houdend met ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ kan worden gecontracteerd, 

wanneer in het verhaal van die kosten ook daadwerkelijk in het grondexploi-

tatieplan is voorzien. En dat kan alleen het geval zijn, wanneer een daarmee 

corresponderende kostensoort in de kostensoortenlijst in artikel 6.2.4 Bro is op-

genomen. Daaronder kunnen de kosten worden begrepen, genoemd in artikel 

6.2.4 onder e Bro ‘(…) met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied, 

waaronder mede begrepen de kosten van de noodzakelijke compensatie van in 

het exploitatiegebied verloren gegane natuurwaarden, groenvoorzieningen en 

watervoorzieningen’. Gedacht zou – in het kader van het onderwerp van deze 

bijdrage – kunnen worden aan de compensatie van natuurwaarden die door 

woningbouw verloren gaan, doordat elders agrarische bedrijfsruimte wordt 

gesloopt en ter plekke nieuwe natuurwaarden worden gecreëerd. Verdedigbaar 

lijkt ons dus dat de kosten van ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ waarvan artikel 6.24 

lid 1 Wro spreekt, in elk geval gedeeltelijk onderwerp van een posterieure over-

eenkomst kunnen zijn en wel onder de noemer van de  (compensatie-)kosten die 

op grond van artikel 6.2.4 onder e Bro verhaalbaar zijn. Maar, het zij nogmaals 

gezegd, dan dient deze kostensoort ook daadwerkelijk in het grondexploitatie-

plan te zijn opgenomen (en geraamd in de exploitatieopzet). 

Gezegd kan worden dat wat de posterieure overeenkomsten betreft de inhoud 

van het eerder vastgestelde grondexploitatieplan uiteindelijk bepalend is voor 

de inhoud van de privaatrechtelijke grondexploitatie-overeenkomst. Tevens kan 

worden geconcludeerd dat voor eigenstandige gebiedsontwikkelingsovereen-

komsten à la Rvr geen ruimte meer bestaat, voor zover zij dezelfde exploitatie 

betreffen van een gebied waarvoor tevoren reeds een grondexploitatieplan is 

vastgesteld. Zij zullen dan immers als posterieure overeenkomsten in de zin van 

afdeling 6.4 Wro beschouwd moeten worden, waarbij voor ander kostenver-

haal dan voorzien in de kostensoortenlijst van artikel 6.2.4 Bro geen plaats is. 

Bovendien gelden hier ingevolge artikel 6.13 lid 6 Wro de beginselen van profijt, 

toerekenbaarheid en proportionaliteit die voor het grondexploitatieplan gelden. 

Slechts wanneer het om nieuwe bouwmogelijkheden zou gaan die (nog) niet 

zijn voorzien in het planologische besluit, zou weer sprake kunnen zijn van een 

‘vrije’ (anterieure) overeenkomst.

Dergelijke eigenstandige overeenkomsten zijn dan ook nietig op grond van strijd 

met artikel 6.24 lid 2 Wro, behalve wanneer zij in de vorm van een gronduitgif-

te-overeenkomst worden gesloten. In het laatste geval, waarin allerlei kosten 
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kunnen worden verdisconteerd in de gronduitgifteprijs waarmee de contractant 

(blijkbaar) heeft ingestemd, geldt immers een in beginsel onbeperkte contracts-

vrijheid. Zo kunnen bijvoorbeeld ook de kosten van een ‘groenfonds’ e.d. in de 

gronduitgifteprijs worden verdisconteerd.  

Overzicht 4.3: Posterieure overeenkomsten en het grondexploitatieplan

Posterieure overeenkomsten dienen naar hun inhoud het eerder in het grond-

exploitatieplan bepaalde strikt te volgen. Voor zover het gaat om grondex-

ploitatie in de zin van afdeling 6.4 Wro zijn eigenstandige overeenkomsten die 

een eigen regime zouden volgen, bovendien niet langer bestaanbaar. Bij de 

Rvr-praktijk c.a. zal het echter (uitsluitend) gaan om anterieure overeenkom-

sten, omdat het object van de overeenkomst juist de totstandkoming van het 

gemeentelijke planologische besluit is.

 

Anterieure overeenkomsten

Bij de anterieure overeenkomsten ligt het anders, omdat daarbij het privaatrech-

telijke beginsel van de contractsvrijheid geldt en van een gebondenheid aan de 

kostensoortenlijst in het Bro formeel althans geen sprake is. Wel dient daaraan 

te worden toegevoegd dat, omdat de overheid die privaatrechtelijk handelt 

ingevolge artikel 3:14 BW ook aan het ongeschreven publiekrecht gebonden is, 

er op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur aangenomen zou kunnen 

worden dat er een zekere ‘reflexwerking’ uitgaat van de kostensoortenlijst in 

het Bro, in die zin dat het wellicht niet mogelijk is om zonder nadere motivering 

meer en andere kosten op te voeren, dan waarin de kostensoortenlijst van het 

Bro voorziet. Bovendien kan de contractant van de gemeente weten, dat kosten 

die niet zijn opgenomen in de kostensoortenlijst van het Bro in ieder geval niet 

langs de publiekrechtelijke weg van het grondexploitatieplan verhaald zullen 

kunnen worden. Dit zou betekenen dat de privaatrechtelijke contractsvrijheid 

ook bij anterieure overeenkomsten, in elk geval in feitelijke zin, voor de ge-

meente niet onbeperkt zal zijn. De principiële vraag van de genoemde ‘reflex-

werking’ van de kostensoortenlijst – zoals er wel meer vragen zijn bij de regeling 

van de grondexploitatie – zal echter in de jurisprudentie beantwoord moeten 

worden omdat de wetgever zich daarover niet eenduidig heeft uitgelaten.

Hetzelfde geldt voor de vraag of de beginselen van profijt, toerekenbaarheid 

en proportionaliteit, te herleiden tot artikel 6.13 lid 6 Wro dat betrekking heeft 

op het publiekrechtelijke spoor van de grondexploitatie, ook op de privaatrech-

telijke anterieure grondexploitatie-overeenkomst van toepassing zijn. Formeel 
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gezien is daarvan niet sprake, omdat artikel 6.13 lid 6 Wro alleen ziet op het 

publiekrechtelijk grondexploitatieplan en ook artikel 6.24 Wro, het enige materi-

eelrechtelijke artikel in de wet dat op de privaatrechtelijke exploitatie-overeen-

komst ziet, geen melding van die beginselen maakt. Tegelijk wordt uit de parle-

mentaire geschiedenis van met name dit wetsartikel duidelijk, dat de wetgever 

de praktijk van de baatafroming of de ‘betaalplanologie’ heeft willen afwijzen. 

Er dient ten minste een duidelijk en aantoonbaar verband te zijn tussen de door 

de overheid bedongen financiële verplichting en het planologisch doel dat met 

die financiële bijdrage, of eventueel de bedongen feitelijke prestatie door de 

bouwer, wordt gediend.12  Deze clausulering doet overigens sterk denken aan 

het in paragraaf 4.2 genoemde Haagse Bagger-arrest.13

Overzicht 4.4: Beperking contractsruimte bij anterieure overeenkomsten?

Bij de anterieure exploitatie-overeenkomst is eerder het wat meer grofmazige 

vereiste van de doelgebondenheid van de bedongen financiële bijdrage dan 

de publiekrechtelijke beginselen van profijt, toerekenbaarheid en proportiona-

liteit van toepassing. Of dat in de praktijk veel verschil maakt staat overigens 

nog te bezien. De jurisprudentie zal hier, net als bij menig ander onderdeel 

van afdeling 6.4 Wro, duidelijkheid moeten scheppen.

Planologisch verband tussen bijdrage en doel

Het verband tussen de financiële bijdrage en het gediende planologische doel, 

of anders gezegd de planologische doelgebondenheid van de bijdrage, moet 

met de anterieure overeenkomst dus worden aangetoond. Voor zover het om 

het verhaal van de ‘reguliere’ exploitatiekosten gaat is dat in de regel niet zo’n 

probleem. Anders ligt het mogelijk bij de kosten van wat artikel 6.24 lid 1 onder 

a Wro “ruimtelijke ontwikkelingen” noemt. 

Het eerste probleem daarbij is dat het begrip ‘ruimtelijke ontwikkelingen’ wei-

nig bepaald is. Wél is duidelijk dat het daarbij, in de eerste plaats, moet gaan om 

in planologisch opzicht relevante ontwikkelingen (hetgeen de bepaalbaarheid 

echter niet substantieel vergroot) waarbij het, in de tweede plaats, ook kan gaan 

om ontwikkelingen buiten het gebied waarop de overeenkomst betrekking 

heeft. 

Een voorbeeld van het laatste is de aanleg van een recreatieve groenvoorziening 

die (deels) bekostigd wordt door bijdragen bedongen in de anterieure overeen-

komst. Wat dat aangaat is de discussie over de toelaatbaarheid van de Ruimte-

voor-ruimte-regeling en soortgelijke regelingen met de komst van afdeling 6.4 

Wro nu door de wetgever beslecht. Overwegingen als van de rechtbank Roer-
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mond in haar eerdergenoemde uitspraak (Horst aan de Maas) zijn daarmee ach-

terhaald, want waar de wetgever expliciet een rechtsweg biedt kan van détour-

nement de pouvoir geen sprake (meer) zijn. Dat is althans het geval, wanneer 

met de anterieure overeenkomst kan worden aangetoond dat er een verband 

bestaat tussen de bedongen bijdrage en het als planologisch te kenschetsen 

doel. Het gegeven voorbeeld van de aanleg van een groenvoorziening elders als 

‘ruimtelijke ontwikkeling’ zou dan geen probleem moeten opleveren. In andere 

gevallen kan het lastiger zijn.

Enerzijds om het aantonen van de planologische relevantie van de ‘ruimtelijke 

ontwikkeling’ te vergemakkelijken en anderzijds om de voorspelbaarheid en 

daarmee de rechtszekerheid te dienen, heeft de wetgever in artikel 6.24 lid 1 

onder a Wro een belangrijke voorwaarde aan deze vorm van kostenverhaal, of 

beter kan men spreken van verevening, verbonden: de betreffende ruimtelijke 

ontwikkeling moet (als wenselijkheid) zijn opgenomen in een tevoren op grond 

van artikel 2.1 Wro vastgestelde gemeentelijke structuurvisie. Afhankelijk van 

het abstractieniveau van de structuurvisie in kwestie, is de vereiste ‘planologische 

causaliteit’ gemakkelijker aantoonbaar. Aangenomen moet echter worden dat 

ook dan nog discussies kunnen ontstaan over de vraag of, bijvoorbeeld, per se 

een dure variant van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling gekozen moet wor-

den, maar die zullen zich waarschijnlijk in de contractuele sfeer afspelen. Wat 

belangrijker is, is dat wanneer een ontwikkeling in een structuurvisie is voorzien, 

daarmee dus sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling en daarmee van ruim-

telijke ordening en niet (langer) sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid 

door de gemeente.

Overzicht 4.5: Planologisch verband tussen bijdrage en doel

De regeling in afdeling 6.4 Wro leidt ertoe dat het verwijt van détournement 

de pouvoir minder snel te maken valt aan de over haar planologische bevoegd-

heden contracterende gemeente. Daar staat tegenover dat het vereiste van 

‘planologische doelgebondenheid’ van de bedongen financiële (of feitelijke) 

bijdrage onverminderd van toepassing is en de gedaante heeft aangenomen 

van een gemeentelijke structuurvisie als bewijs daarvoor.
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4.4  Samenvatting
Met de Ruimte-voor-ruimte-regeling, en de soortgelijke regelingen die daarop 

zijn gevolgd, werden vernieuwende – en volgens menigeen glibberige – wegen 

ingeslagen. In het bijzonder het vereiste causale verband tussen de door de 

gemeente bedongen financiële bijdrage van de bouwer in ruil voor haar plano-

logische medewerking enerzijds en het planologische doel dat met die bijdrage 

zou worden gediend anderzijds, heeft voor veel discussie gezorgd. Het heeft 

zelfs geleid tot het zware verwijt van détournement de pouvoir van de (een) 

civiele rechter en op grond daarvan tot diens conclusie dat de door de gemeente 

gesloten overeenkomst op dat onderdeel nietig is. Tegelijk heeft de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, zij het bij de beantwoording van 

andere rechtsvragen, de gemeentelijke planologische besluiten die ter uitvoering 

van de overeenkomst waren genomen, rechtmatig geacht.

Met de komst van afdeling 6.4 Wro (Grondexploitatie) is aan die principiële 

discussie in die zin een einde gemaakt, dat het contracteren door de gemeente 

over de bekostiging van ‘ruimtelijke ontwikkelingen’, waartoe ook de Rvr-achti-

ge ontwikkelingen gerekend kunnen worden, rechtens mogelijk is gemaakt. Die 

mogelijkheden zijn in het publiekrechtelijke spoor van de grondexploitatie en, 

in de ‘slipstream’ daarvan, ook bij de posterieure exploitatie-overeenkomsten 

echter beperkter dan bij de anterieure exploitatie-overeenkomsten. Bij de 

laatste geldt het beginsel van de privaatrechtelijke contractsvrijheid, zij het niet 

onbeperkt. Hoewel de beginselen van profijt, toerekenbaarheid en proportiona-

liteit en ook de kostensoortenlijst van artikel 6.2.4 Bro niet van toepassing zijn 

verklaard op de anterieure overeenkomst, zullen zij – naar verwachting – toch 

een zekere ‘reflexwerking’ hebben. Hoe ver die werking zal gaan is vooralsnog 

niet duidelijk en zal onderwerp van jurisprudentierecht zijn. De enige grens die 

op voorhand duidelijk is, is die van de baatafroming of ‘betaalplanologie’ omdat 

deze in de parlementaire geschiedenis van afdeling 6.4 Wro met stelligheid zijn 

afgewezen. Men zou dan ook kunnen zeggen dat deze de oervorm van détour-

nement de pouvoir inhouden.

De wetgever heeft voor wat betreft de ‘bovenplanse’ kosten één duidelijke 

voorwaarde gesteld: een in een grondexploitatieplan vereiste fondsbijdrage 

(artikel 6.13 lid 7 Wro) of een in een grondexploitatie-overeenkomst vereiste 

financiële bijdrage voor een ruimtelijke ontwikkeling (artikel 6.24 Wro) dienen 

in planologisch-beleidsmatige zin ondersteund te worden door een gemeente-

lijke structuurvisie. Inhoudelijke eisen zijn in dit opzicht verder echter niet aan 
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de structuurvisie gesteld. Mogelijkerwijs zullen deze eisen ook onderwerp van de 

jurisprudentie worden. 

Voor eigenstandige, dat wil zeggen naast de inhoud van afdeling 6.4 Wro 

aangegane, gemeentelijke overeenkomsten als die in het kader van de Rvr-

regeling is nog uitsluitend plaats, wanneer die in de vorm van gronduitgifte-

overeenkomsten worden aangegaan. In dat geval kunnen immers allerlei kosten 

in de grondprijs worden verdisconteerd. Omdat de grondexploitatieregeling van 

afdeling 6.4 Wro een gesloten systeem inhoudt, is voor andersoortige exploita-

tieovereenkomsten dan daarin zijn voorzien echter niet langer plaats.
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Noten
1 Het betreft de provincies waar de Reconstructiewet intensieve veehouderijbedrijven geldt, te weten 

Gelderland, Utrecht, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel.

2 Deze sloopsubsidies werden verstrekt in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken 

(RBV), Staatscourant 2000, 55, p. 16, en werden voorgefinancierd door de vijf ‘reconstructiewet-

provincies’.

3 Althans zo lang die bevoegdheden bestonden (respectievelijk in artikel 28 lid 1 en in artikel 19 lid 1 

WRO).

4 Rechtbank Roermond, 5 augustus 2009, Tijdschrift voor Bouwrecht, januari 2010, p. 92 e.v., m.nt. 

M.A.M. Dieperink en de Gemeentestem 2010, 19, met uitvoerig naschrift van C.W.M. van Alphen. 

 Tegen deze uitspraak van de rechtbank Roermond is hoger beroep ingesteld.

5 Uitgezonderd het spaarzame geval waarin de wetgever het contracteren over een bepaald onder-

werp (door de overheid) absoluut verboden heeft, zoals in artikel 122 Woningwet waar privaatrech-

telijke rechtshandelingen, en dus ook het contracteren, inzake bouwvergunningverlening verboden 

worden. 

6 HR 3 april 1998, AB 1998, 241, m.nt. Th.G. Drupsteen (Alkemade/Hornkamp).

7 Zie ook de kritische annotatie van Drupsteen bij dit arrest.

8 In meer algemene zin kan hier verwezen worden naar het Haagse Bagger-arrest, HR 19 mei 2000, 

AB 2000, 428 m.nt. P.J.J. van Buuren, NJ 2000, 639 m.nt. A.R. Bloembergen, waarin de Hoge Raad als 

bepalend criterium voor de aanvaardbaarheid van een financieel voorschrift in een vergunning, de 

doelgebondenheid van de gevraagde financiële bijdrage noemt.  Zie in verband met deze jurispru-

dentie ook reeds de uitspraak van de Afdeling rechtspraak Raad van State van 30 augustus 1985, AB 

1986, 243 m.nt. Lubach (Rabobank Stompwijk Zoeterwoude).  

9 Zie, onder meer, de uitspraak van de ABRvS van 27 oktober 2004, AB 2004, 431, m.nt. A.A.J. de Gier 

(Noord-Brabant). 

10 HR 6 januari 2006, AB 2006, 218, m.nt. E.W.J. de Groot en G.A. van der Veen (Beuningen/Blanken-

burg).

11 Dat zal in de regel de gemeente zijn, maar omdat ook provinciale en Rijksbestuursorganen in de 

Wro de bevoegdheid hebben verkregen om bestemmingsplannen (inpassingsplannen geheten) en 

projectbesluiten te nemen, kan de grondexploitatie-regeling ook door hen worden benut. 

12 Zie dienaangaande vooral de door de TK aangenomen motie Geluk, Kamerstukken II 2004/05, 29 435, 

nr. 68, waarin o.a. te lezen was: ”Het uitgangspunt is dat de decentrale overheden in hun ruimtelijke 

plannen de koppeling van de rode ontwikkeling en de financiering en realisatie van andere maat-

schappelijke functies onderbouwen”. Naar deze motie wordt in latere parlementaire stukken over de 

grondexploitatie veelvuldig verwezen.

13 HR 19 mei 2000, AB 2000, 428 m.nt. P.J.J. van Buuren, NJ 2000, 639 m.nt. A.R. Bloembergen (Haagse 

Bagger).
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Vanwege het specialistische karakter van de materie uit dit hoofdstuk, volgt 

hieronder een overzicht van relevante literatuur:

• A.A.J. de Gier, J. Robbe en P.J.J. van Buuren, De juridische ruimte voor ‘Ruimte 

voor ruimte’, Nederlands Juristenblad 2001, p. 2084-2090.

• J.A.M. van den Brand, A.G. Bregman en J.F. de Groot, De Grondexploitatiewet: 

enkele verkenningen, preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht 2006, 

nr 34.

• J.F. de Groot, R.R. Crince de Roy, J. Hoekstra en T.I. Oost, Parlementaire ge-

schiedenis -Grondexploitatiewet, Instituut voor Bouwrecht 2008.

• P.J.J. van Buuren, A.A.J. de Gier, A.G.A. Nijmeijer en J. Robbe, Van WRO naar 

Wro, Instituut voor Bouwrecht 2008. 

• M.A.M. Dieperink, Verhandelbare ontwikkelingsrechten Grondbeleidsinstru-

ment voor baatafroming en verevening, diss.VU 2010.

• VROM, VNG, VVG, Handreiking Grondexploitatiewet, Sdu Den Haag, 2008.
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