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1.

Beschrijving van het fenomeen

Het is nog niet zo heel lang geleden dat de overheid een lucratieve vergunning of opdracht kon
verlenen aan een goede bekende van het bestuur, louter en alleen omdat de betrokkene
formeel aan de wettelijke verleningsvereisten voldeed en er al jaren goede zaken met hem
werden gedaan. De tijd dat de overheid vrijelijk allerlei rechten en gunsten kon uitdelen
zonder zich af te vragen of bij de toekenning rekening moet worden gehouden met de
omstandigheid dat er mogelijk ook andere gegadigden zijn, lijkt evenwel mede door Europese
invloeden – grotendeels – voorbij.
De overheid creëert, deelt toe en verdeelt allerlei verschillende soorten op geld waardeerbare
exclusieve rechten. Voorbeelden zijn vergunningen, concessies, subsidies, milieuemisserechten, ontwikkelingsrechten (in de ruimtelijke ordening), melk- of visquota, gewone
overheidsopdrachten en overheidsopdrachten in het kader van een bijzondere wet,
bijvoorbeeld de Wet personenvervoer 2000, de Wet maatschappelijke ondersteuning, etc. Het
exclusieve recht kan een publiekrechtelijk of een privaatrechtelijk karakter hebben, bijv. het
recht om een weg aan te leggen of een bepaalde dienst te verrichten. De toekenning van
sommige van die rechten is soms in hoge mate gereguleerd, bijvoorbeeld de
aanbestedingsplichtige overheidsopdrachten, in andere gevallen is daarvan veel minder
sprake.
Een eigenschap die veel van dit soort exclusieve rechten gemeenschappelijk kunnen hebben,
is dat zij schaars zijn: er zijn meer aanvragers dan beschikbare rechten. Schaarse rechten
staan in toenemende mate in de belangstelling van de juridische praktijk en wetenschap. Het
blijkt dat de verdeling van deze rechten aanleiding geeft tot nieuwe vragen waarop het
‘klassieke’ privaatrecht of bestuursrecht geen of onvoldoende antwoord geeft. De conclusie
lijkt zelfs gerechtvaardigd dat het recht op een aantal punten onvoldoende is toegesneden op
de verdeling van schaarse rechten.
Aan de overheid staan voor de initiële verdeling (men zegt wel: de primaire markt)
uiteenlopende verdelingsmechanismen ter beschikking, zoals de methode van aanbesteding,
de veilingmethode, de methode van wie het eerst komt het eerst maalt, enz. Maar daarbij blijft
het veelal niet. Bijzondere aandacht verdient ook de overdraagbaarheid van de rechten aan
derdeverkrijgers (de zogeheten secundaire markt). Het stimuleren van verhandelbare rechten
berust op veronderstellingen over de gunstige gevolgen van een overheid op afstand en van
het stimuleren van marktwerking.
De wetgever maakt van deze, op marktwerking, gebaseerde technieken gebruik om bepaalde
publieke doelen te bereiken zonder dat het openbaar bestuur zelfs rechtstreeks behoeft in te
grijpen. Het gebruik van deze verdelingstechnieken past, zo beschouwd, bij het concept van
het ‘de overheid op afstand’; het streven is hier met minder (directe) overheidssturing de
markt zijn werk te laten doen.
2.

Spanningsveld tussen relevante publieke en private belangen

De verdelingsprocedures kunnen gericht zijn op een groot aantal publieke belangen: te
denken valt aan het bevorderen van de maatschappelijke welvaart door te streven naar
economisch efficiënte, het oproepen van gezonde en eerlijke mededinging en/of duurzame en
tot (technische) innovatie leidende uitkomsten van procedures (nut en noodzaak van
verdeling), het milieubelang, non-discriminatie naar nationaliteit enz. Naast deze primaire
doeleinden zijn er publieke belangen die een grote rol kunnen spelen ter waarborging van het
verdelingsproces. Deze laatste publieke belangen functioneren als procedurele

1

randvoorwaarden bij de inrichting van het toe- en verdeelproces. Te denken valt aan door het
creëren van een ‘level playing field’, gelijke kansen en transparantie of doorzichtigheid enz.
De private belangen betreffen primair de individuele vermogensbelangen van de bij de creatie,
toe- en verdeling betrokken burgers en ondernemingen, maar er kunnen ook andere belangen
toe worden gerekend.
Gegeven deze publieke en private belangen moeten bij de keuze, inrichting en afwikkeling van
de verdelingsprocedure beslissingen door de overheid worden genomen die aan beide typen
belangen tegemoet komen of die, gegeven de private belangen van deelnemers aan de
procedure, toch de realisatie van de publieke belangen kunnen verzekeren.
Inrichting en afwikkeling van procedures met het oog op het daarmee gemoeide publieke
belang (zorgen voor level playing field, etc.) kan zowel ten koste gaan van andere publieke
belangen (een doelmatige procedure) als van de private belangen van de deelnemers aan een
procedure.
Omgekeerd kan meer focus op het belang van een doelmatige procedure (waarvoor vaak ook
meer ‘flexibiliteit’ en beleidsvrijheid nodig is aan de kant van de overheid) er weer toe leiden
dat afbreuk wordt gedaan aan het level playing field-belang.
Dwingendrechtelijke regulering van het bijzondere procedurerecht geschiedt niet uitsluitend
met het oog op het in balans brengen van bovengenoemde belangen, als wel met het oog op
het borgen van het – complexe, uit meerdere (mogelijk tegenstrijdige) onderdelen
samengestelde – publieke belang. Mede daardoor rijzen er tal van onderzoeksvragen.
3.

Belangen in balans brengen met behulp van het recht: onderzoeksvragen

Het onderzoek op dit terrein vraagt om beantwoording van een groot aantal
onderzoeksvragen. Zonder volledigheid te betrachten volgt hier een opsomming. Omwille van
de overzichtelijkheid zijn ze geclusterd in een aantal relevante thema’s.
I.

Thema: schaarste
1. Mag het aantal te verlenen rechten worden beperkt? M.a.w. is het de overheid
geoorloofd een plafond is te stellen en hoe kan dat gebeuren?
2. Welke soorten rechten zijn schaars of kunnen naar hun aard schaars zijn?

II.

Thema: verdelingsmethoden & overdraagbaarheid
3. Op welke wijze kunnen de schaarse rechten worden verdeeld? M.a.w. welke soorten
verdelingsprocedures zijn er en hoe werken die?
4. Wat is een juridisch relevante categorisering van verdelingsmethoden? In hoeverre
kennen deze verdelingsmethoden een competitie- / mededingingselement?
5. Is de overheid verplicht ingeval van schaarste meer dan één burger of onderneming in
de gelegenheid te stellen het schaarse recht te bemachtigen?
6. In hoeverre zijn de rechten, na de initiële toekenning, overdraagbaar aan derden?

III. Thema: toepasselijke rechtsnormen / rechtsgebieden
7. Welke rechtsnormen zijn op de verdelingsprocedure en de eventuele overdracht van
toepassing?
8. Wat is de betekenis van het algemene bestuursrecht?
9. In hoeverre krijgen bekende publiekrechtelijke rechtsnormen, zoals het
gelijkheidsbeginsel, op dit terrein een andere inhoud?
10. Hoe werkt het gereguleerde procedurerecht door in het verbintenissenrecht, in het
geval dat dat op de rechtsverhouding tussen overheid en burger van toepassing is?
11. Wat is de betekenis van het EG-recht en meer in het bijzonder van het (Europese)
aanbestedingsrecht?
12. Vervaagt het onderscheid tussen het (private) aanbestedingsrecht en het (publieke)
bestuursrecht bij schaarse publieke rechten, mede in het licht van EG-recht?
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IV. Thema: rechtsbescherming
13. Er rijzen vragen van rechtsmachtverdeling. Hoe is de verhouding tussen de
burgerlijke rechter en de bestuursrechter in deze? Beide kunnen immers bevoegd zijn.
14. Is de bestuursrechter, gezien het besluitmodel en de uitspraak bevoegdheden,
eigenlijk wel in staat om met deze problematiek om te gaan?
15. De burgerlijke rechter oordeelt bij ons over aanbestedingen, in hoeverre ligt dat wel
voor de hand, in andere lid-staten is dat anders.
16. Europese rechter: invloed, activisme op dit terrein; ontwikkelen nieuwe
rechtsbeginselen enz.
V.

4.

Thema: aansprakelijkheid
17. In hoeverre moet de overheid nadeel compenseren, bijvoorbeeld voor het niet
opnieuw verlenen van een vergunning (schade: verlies goodwill)?
18. Vele andere aansprakelijkheidsvragen
‘Vertaling’ naar generieke thema’s

Het onderzoeksterrein van overheid, schaarste en competitie houdt nauw verband met de
twee generieke onderzoeksthema’s van het NILG. Het levert allereerst een bijdrage aan het
denken over de Regulatory State of de New Regulatory State, doordat de
verdelingstechnieken waarvan hier gebruik wordt gemaakt, gelden als alternatieve
reguleringsmethoden, waarop de Regulatory State primair is gericht. Met andere woorden het
gebruikmaken van schaarste als alternatief reguleringsinstrument wordt beschouwd als een
alternatief voor de zogeheten ‘command and control’-regulering.
Daarbij is interessant dat als gevolg van de beperkte doelstelling van het bijzondere
procedurerecht bepaalde ‘spanningen’ tussen belangen niet worden opgeheven. Met name het
belang van doelmatige procedure staat onder druk en vraagt om ‘bijsturing’ van gedrag
parallel aan de aansturing van gedrag op het creëren van level playing field. Bijsturing
geschiedt door middel van niet-bindende ‘leidraden’, ‘protocollen’ etc., die laten zien hoe de
procedure enerzijds juridisch goed wordt ingericht en afgewikkeld en dat anderzijds met die
procedure een zo doelmatig mogelijk resultaat wordt bereikt.
Ook is dit onderzoeksveld bij uitstek in staat de problematiek van de verhouding tussen
rechter en wetgever (ook een bekend item van de Regulatory State) te illustreren: in hoeverre
is bijvoorbeeld de vraag of een bepaald recht op competitie wijze moet worden verdeeld een
door de wetgever dan wel door de rechter te beantwoorden vraag? M.a.w. waar komen de
normen aan de hand waarvan deze vraag moet worden beoordeeld, vandaan: wat is de bron?
Dit onderzoeksterrein past ook goed in de governance benadering, waarvoor wezenlijk is dat
een minder scherp onderscheid wordt gemaakt tussen staat en openbaar bestuur enerzijds en
bestuurden, burgers en ondernemingen, anderzijds en waarin ook de laatsten worden geacht
op een behoorlijke manier te besturen. De vraag die in deze benadering bijvoorbeeld rijst is in
hoeverre ook commerciële ondernemingen zich kunnen of behoren te bedienen van de
aanbestedingsmechanismen die oorspronkelijk uitsluitend voor de overheid (de
aanbestedende dienst in de zin van het Unierecht) waren bedoeld.
Voorts levert dit onderzoek een wezenlijke bijdrage aan het generieke onderzoeksthema De
verhouding tussen publieke en private belangen in het recht. Als gevolg van de naast elkaar
bestaande regelsystemen – met een publiekrechtelijke en een privaatrechtelijke achtergrond /
regels met een procedureel karakter en vermogensrechtelijke regels – die de rechtsverhouding
tussen overheid en proceduredeelnemers beheersen, rijzen veel wisselwerkingsvragen (zoals
hierboven al bleek).
De onderzoeksbijdrage heeft betrekking op vragen als:
Waarvoor staat het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht eigenlijk nog?
Wat is in dat licht bezien de functie van het privaatrecht: een rechtvaardiger
samenleving?
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-

In hoeverre staan publiek- en privaatrecht dan nog voor eigen belangen en eigen
normen?
Is het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht door de steeds grotere verwevenheid
van publieke en private belangen in het recht niet achterhaald en op zijn retour of zijn er
juist aanwijzingen dat het onderscheid weer aan relevantie toeneemt?
Wat is de invloed van Europese normstelling bij de beantwoording van bovengenoemde
vragen?
Hoe beïnvloedt de regulering van publieke belangen het privaatrecht?

Dit laatste is tevens het centrale thema van het NILG-jaarcongres 2010: het publieke van het
private.
5.

Onderzoeksgroep

Een en ander wordt weerspiegelt in de uiteenlopende achtergrond van de onderzoekers. Een
groep onderzoekers aan de VU (deelprogramma) verricht naar dit verschijnsel – overheid,
schaarste en competitie – juridisch onderzoek, in samenwerking met een aantal andere
geïnteresseerden van verschillende universiteiten. Het gaat daarbij om een samenstel van
civilisten, bestuursrecht- (algemeen en bijzonder bestuursrecht, zoals milieu- of ruimtelijk
ordeningsrecht), Europees recht- deskundigen en aanbestedingsrechtdeskundigen.
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