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7. Inleiding
In het eerste deel van deze bijdrage kwam aan 
de orde dat publiek- en privaatrecht met elkaar 
interfereren bij openbare zaken in eigendom 
van de overheid. Er is niet alleen een mix van 
privaat- en publiekrechtelijke regels van toepas-
sing, onder omstandigheden kunnen publiek- en 
privaatrechtelijke overheidsbevoegdheden ook 
met elkaar samenlopen. Te denken valt aan 
publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen, 
maar ook aan het uitoefenen van publiek- en pri-
vaatrechtelijke bevoegdheden in de sfeer van de 
handhaving. In recente jurisprudentie krijgt het 
publiekrechtelijke toetsingskader in geval van 
samenloop een prominente rol toebedeeld. Zo 
volgt uit het arrest Amsterdam/Geschiere dat in 
geval van samenloop van een privaatrechtelijke 
toestemming voor bijzonder gebruik van een 
openbare zaak en publiekrechtelijke toestem-
ming in de vorm van een vergunningverlening, 
het publiekrechtelijke toetsingskader het pri-
maat heeft.1

Deel I van deze bijdrage had betrekking op het 
geldende recht; deel II heeft betrekking op het 
wenselijke recht. De vraag die in het tweede deel 
van deze bijdrage centraal staat is of de huidige 
positionering van openbare zaken in overheids-
eigendom nog wel een gelukkige is. Herhaaldelijk 
is in de literatuur de vraag aan de orde gesteld 
of het niet tijd is voor een publiekrechtelijke 
eigendomsfiguur.2 Deze vraag is te plaatsen in 
een breder kader, waarin overheidshandelingen 
die in het verleden tot het privaatrecht werden 
gerekend, in de loop der tijd zijn omgezet in 
publiekrechtelijk handelen. Vermogensrechte-
lijke handelingen ter uitvoering van besluiten, 
op het terrein van schadevergoeding wegens 
onrechtmatige besluitvorming, ongerechtvaar-
digde verrijking en onverschuldigde betaling, 
werden in de bestuursrechtelijke jurisprudentie 
onder omstandigheden als publiekrechtelijk 
handelen (meer precies: besluiten in de zin van 
art. 1:3 Awb) aangemerkt.3 Deze transforma-
tie van privaatrechtelijk overheidshandelen in 
publiekrechtelijk handelen wil overigens niet 
zeggen dat er meteen ook een eigen, materieel 
publiekrechtelijk vermogensrecht voor handen 
is.4 Dit moest nog nader worden uitgewerkt. Bij 
het bouwen aan het zogenoemde materiële pu-

* Universitair docent bij de afdeling staats- en bestuurs-
recht van de Vrije Universiteit.

1. HR 5 juni 2009, NJ 2009/255, AB 2009/327 m.nt. G.A. van 
der Veen, Gst. 2009/98 m.nt. J.A.E. van der Does &  
P.J. Huisman (Amsterdam/Geschiere).

2. Zie onder meer: G.E. van Maanen, ‘Van de vogelen des 
hemels en de stranden der zee. Publiek domein en an-
der overheidseigendom’, WPNR 1992/6074, J.M.H.F.  
Teunissen, Het burgerlijk kleed van de staat. Beschou-
wingen over de tweewegenleer (diss. Maastricht),  
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 320-321 (zie uit-
voeriger p. 121 e.v. in relatie tot p. 241 e.v.), A.Q.C. Tak, 
De overheid in het burgerlijk recht, ’s-Gravenhage: 
VUGA Uitgeverij 1997, p. 225 e.v. in het bijzonder p. 234-
235, G.E. van Maanen, ‘Het rechtskarakter van publiek 
domein en ander overheidseigendom. Een Maastrichts 
antwoord aan Gerrit van der Veen’, in: M.A. Helde-
weg e.a. (red.), Uit de school geklapt? Opstellen uit 
Maastricht, Den Haag: Sdu uitgevers 1999, p. 113 e.v., 
C.P. Hageman, ‘Overheidseigendom van (onroerende) 
openbare zaken: tijd voor een publiekrechtelijk eigen-
domsrecht?’, TBR 2013/173 en C.P. Hageman, ‘Over-
heidseigendom van zaken met een publieke bestem-
ming. Nut en noodzaak van een eigendomsfiguur aan de 
publiekrechtelijke zijde van de magische lijn’, in: A.G. 
Bregman, H.E. Bröring & K.J. de Graaf (red.), Onbe-
grensde rechtsbeoefening (Lubach-bundel), Den Haag: 
IBR 2014, p. 149 e.v. Zie voor een overzicht van meer (en 
oudere) literatuur: P. de Haan, Publiek- en privaatrecht; 
overheidsbeleid en recht. Vijfentwintig proefschriften  
en een preadvies (Bouwrecht monografieën 23),  
Deventer: Kluwer 2002, p. 186-187. Niet iedereen is voor 
een publiekrechtelijke eigendomsfiguur, zie met name: 
G.A. van der Veen, ‘Openbare zaken en de Awb’, in:  
T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (red.), 
Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den Haag: 
BJu 2010, p. 833 e.v. en G.A. van der Veen, ‘Met open-
bare zaken naar de openbare zaak’, in: T.W. Franssen 
e.a. (red.), Op het grensvlak. Opstellen aangeboden aan 
prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels, Den Haag: Instituut 
voor Bouwrecht 2014, p. 341 e.v. 

3. Zie bijvoorbeeld ABRvS 21 oktober 1996, AB 1996/496 
m.nt. N. Verheij (Nanne) en ABRvS 6 mei 1997, AB 
1997/229 m.nt. P.J.J. van Buuren (Van Vlodrop), waar-
over G. Snijders, Overheidsprivaatrecht, algemeen deel 
(Monografieën BW A26a), Deventer: Kluwer 2011/8g en 
M.W. Scheltema & M. Scheltema, Gemeenschappelijk 
recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht, 
Deventer: Kluwer 2013, p. 327.

4. Zie over deze thematiek: F.J. van Ommeren, ‘Op weg 
naar publiekrechtelijk vermogensrecht. Het legaliteits-
beginsel en het zelfstandig schade- en terugvorderings-
besluit’, NTBR 1998/4, p. 115 e.v. 
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bliekrechtelijke vermogensrecht vormt het BW 
een belangrijke inspiratiebron. In het algemene 
en bijzondere bestuursrecht zijn steeds meer 
vermogensrechtelijke bepalingen aan te treffen. 
In dit verband kan gedacht worden aan titel 4.4 
Awb, waarin een regeling is te vinden over be-
stuursrechtelijke geldschulden. Dat de tendens 
zich voordoet om bepaalde – van oudsher pri-
vaatrechtelijke – onderwerpen in het bestuurs-
recht te incorporeren wil overigens niet zeggen 
dat alle onderwerpen op het grensgebied tussen 
publiek- en privaatrecht zich daarvoor lenen. In 
dit deel van deze bijdrage komt de vraag aan de 
orde of het overheidseigendom van openbare 
zaken zich daartoe leent.

Het zou echter te kortzichtig zijn om het blik-
veld alleen te richten op de ‘magische lijn’ tussen 
publiek- en privaatrecht,5 of, zo men wil, de grens 
tussen de Awb en het BW. Voor een belangrijk 
deel drukt specifieke bijzondere wet- en regel-
geving namelijk een stempel op het recht inzake 
openbare zaken. Het is daarom van belang om 
ook te bekijken of en in hoeverre er behoefte is 
aan aanpassing daarvan.

Hierna komt eerst aan de orde welke motieven 
aanleiding kunnen geven voor een ingreep in de 
huidige juridische positionering van openbare 
zaken in overheidseigendom (paragraaf 8). Ver-
volgens wordt op de algemene, meer principiële 
vraag ingegaan hoe openbare zaken zich tot de 
‘magische lijn’ tussen publiek- en privaatrecht 
verhouden en wordt ingegaan op de pleidooien 
in de literatuur voor een publiekrechtelijke 
eigendomsfiguur (paragraaf 9). Er wordt ook 
kort stilgestaan bij de wenselijkheid van een 
bestuursrechtelijk zaaksbegrip (paragraaf 10). 
Daarna wordt nader ingegaan op de vraag of 
aanvulling dan wel aanpassing van de Awb 
(paragraaf 11), het BW (paragraaf 12) en/of de 
bijzondere wetgeving (paragraaf 13) is aangewe-
zen. Tot slot vat ik mijn visie op de toekomst van 
openbare zaken op het grensvlak tussen publiek- 
en privaatrecht samen (paragraaf 14).

8. Motieven om in te grijpen
Zoals in deel I van deze bijdrage aan de orde 
is geweest, betreft de overheidseigendom van 
een openbare zaak gewoon eigendom in de zin 
van art. 5:1 BW. Dit neemt evenwel niet weg dat 
zich bijzonderheden voordoen. Eigendom is, in 
de woorden van art. 5:1 BW, het meest omvat-
tende recht dat een persoon op een zaak kan 
hebben en het staat de eigenaar met uitsluiting 
van een ieder in beginsel vrij van de zaak gebruik 
te maken. Bij openbare zaken is er echter een 
duldplicht ten aanzien van het gebruik overeen-
komstig de openbare bestemming (het zoge-
noemde gewone gebruik). Uitgangspunt is dan 

dus juist dat het de overheid als eigenaar niet 
vrij staat om bijvoorbeeld iemand te weigeren op 
de openbare weg aan het verkeer deel te nemen. 
De overheid kan aan het bijzondere gebruik van 
een openbare zaak in beginsel wel de toestem-
ming onthouden. Juist hier kunnen publiek- en 
privaatrecht samenlopen. De overheid kan im-
mers op grond van het publiekrecht beschikken 
over de mogelijkheid om bepaalde activiteiten 
met betrekking tot een openbare zaak, zoals de 
openbare weg, te weren of juist door middel van 
een vergunning toe te staan. De publiekrech-
telijke toestemming en het daarbij behorende 
kader blijkt dominant. Heeft het bevoegde be-
stuursorgaan bijvoorbeeld een standplaatsver-
gunning afgegeven, dan is het niet mogelijk om 
de privaatrechtelijke toestemming op basis van 
het eigendomsrecht te weigeren op grond van 
een belang dat in het publiekrechtelijke toet-
singskader een rol speelt.6 Deze en andere bij-
zonderheden geven de overheid een bijzondere 
positie. Zij geven ook aanleiding tot het debat 
of een herpositionering van openbare zaken in 
overheidseigendom is gewenst.

Overigens is het overheidseigendom van open-
bare zaken daarin niet uniek. Meer in algemene 
zin neemt de overheid in het privaatrecht een 
bijzondere positie in. Dit leidt soms ook op an-
dere terreinen van privaatrechtelijk overheids-
handelen tot modificatie van privaatrechtelijke 
regels of uitgangspunten. Als voorbeeld kan 
het overheidsovereenkomstenrecht dienen. Het 
gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel van 
behoorlijk bestuur kan met zich brengen dat 
een gemeente bij gronduitgifte bij verschillende 
partijen dezelfde prijs dient te hanteren in de 
overeenkomsten die zij sluit.7 Ten aanzien van 
de nakoming van overheidsovereenkomsten is in 
het arrest GCN/Nieuwegein II een specifieke in-
vulling gegeven aan de onvoorziene omstandig-
hedenmaatstaf (art. 6:258 BW).8 De bijzondere 

5. De term ‘magische lijn’ is ontleend aan J. van der 
Hoeven, ‘De magische lijn. Verkenningen op de grens 
van publiek- en privaatrecht’, in: H.C.F. Schoordijk 
e.a. (red.), Honderd jaar rechtsleven, De Nederlandse 
Juristen-Vereniging 1870-1970, Zwolle: W.E.J. Tjeenk  
Willink 1970, p. 201 e.v.

6. HR 5 juni 2009, NJ 2009/255, AB 2009/327 m.nt. G.A. van 
der Veen, Gst. 2009/98 m.nt. J.A.E. van der Does &  
P.J. Huisman (Amsterdam/Geschiere).

7. HR 18 maart 2005, NJ 2005/163, AB 2005/408 m.nt.  
G.A. van der Veen & F.J. van Ommeren (Lichtenvoorde/
Dusseldorp). Zie over dit arrest Scheltema &  
Scheltema 2013, p. 270 en 302 en G. Snijders, Over-
heidsprivaatrecht, bijzonder deel (Monografieën BW  
nr. A26b), Deventer: Wolters Kluwer 2016/15c en 19a.

8. HR 23 juni 1989, NJ 1991/673 m.nt. M. Scheltema, AB 
1989/551 (GCN/Nieuwegein II). Zie ter zake ook  
Scheltema & Scheltema 2013, p. 285 en 309 e.v. en  
Snijders, Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel (Mon. 
BW nr. A26b) 2016/14a en 23b. 
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positie van de overheid in het privaatrecht hoeft 
niet te dwingen tot een herpositionering dan wel 
een aanpassing van wet- en regelgeving, hetgeen 
bij de hiervoor gegeven voorbeelden op het ter-
rein van het overeenkomstenrecht ook niet is 
gebeurd. Het enkele feit dat de overheid een 
bijzondere positie inneemt in het privaatrecht is 
naar mijn mening nog niet voldoende om tot een 
herpositionering dan wel aanpassing van wet- en 
regelgeving over te gaan.

In de juridische literatuur waarin wordt gedis-
cussieerd over de vraag of en hoe het recht met 
betrekking tot openbare zaken in overheidsei-
gendom aanpassing behoeft, worden enige knel-
punten gesignaleerd die een eventuele ingreep 
door de wetgever zouden kunnen rechtvaardi-
gen.9 Ik volsta in deze paragraaf met een eigen 
korte weergave van de belangrijkste knelpunten. 
In de volgende paragrafen wordt meer uitvoerig 
antwoord gegeven op de vraag of deze knelpun-
ten nopen tot aanpassingen van het bestaande 
juridische kader.

Het is, uit het oogpunt van rechtszekerheid, als 
problematisch te zien dat een algemeen wettelijk 
kader ontbreekt met betrekking tot openbare 
zaken in overheidseigendom.10 Het BW bevat 
weliswaar in titel 5.3 enige bepalingen over open-
bare zaken, maar deze hebben alleen betrek-
king op de vraag aan wie de eigendom toekomt 
dan wel wordt vermoed toe te komen. Scherp 
omlijnde algemene begrippen ontbreken echter, 
ook in de hiervoor genoemde titel. Zo is er zelfs 
onduidelijkheid over de reikwijdte en betekenis 
van de terminologie ‘openbare zaak’. Naar mijn 
mening gaat het om zaken in de zin van art. 3:2 
BW die bestemd zijn voor gebruik door het pu-
bliek zonder dat daarvoor toestemming van de 
eigenaar is vereist (zie deel I, paragraaf 2). Daar-
naast ontbreken thans algemene wettelijke crite-
ria om te bepalen wanneer sprake is van gewoon 
of bijzonder gebruik van een openbare zaak.11 
Ook ontbreekt een uitdrukkelijke algemene wet-
telijke regeling van de duldplicht van het gewone 
gebruik.12

De algemene omschrijvingen of begripsbepalin-
gen in het BW met betrekking tot ‘zaak’ en  
‘eigendom’, worden door sommigen als te be-
perkt of als niet passend gezien in relatie tot de 
term ‘openbare zaak’. Zo vallen het luchtruim en 
(de zorg voor) het milieu buiten het zaaksbegrip 
in art. 3:2 BW. Dit vormt reden voor sommigen 
om een ruimer of bestuursrechtelijk zaaksbegrip 
te bepleiten.13 Maar ook het eigendomsbegrip 
staat in de context van openbare zaken onder 
druk. De huidige omschrijving van eigendom en 
het gebruik daarvan gaat uit van het meest om-
vattende recht dat een persoon op een zaak kan 

hebben en gaat ervan uit dat het de eigenaar in 
beginsel vrij staat met uitsluiting van een ieder 
van de zaak gebruik te maken (art. 5:1 lid 1 en 
2 BW). Van Maanen wijst erop dat van een vrij 
gebruik door de eigenaar geen sprake is, nu het 
gewone gebruik juist geduld moet worden, het-
geen – in zijn ogen – principieel afwijkt van het 
wettelijke uitgangspunt in art. 5:1 BW.14

Voorts is er kritiek op de bijzondere wet- en 
regelgeving met betrekking tot het beheer van 
openbare zaken. Deze regelgeving is, zo is de 
kritiek, verbrokkeld en dekt niet (sluitend) alle 
onderwerpen met betrekking tot openbare  
zaken.15 Met betrekking tot openbare wegen is 
bijvoorbeeld het beheer in verschillende wetten 
in formele zin geregeld en is ook lagere regelge-
ving relevant. Bij openbare wegen wordt op het 
specifieke probleem gewezen dat art. 16 Wegen-
wet volgens de bestuursrechtelijke jurispruden-
tie niet kan dienen als grondslag voor bestuurs-
rechtelijke handhaving, waardoor een lacune kan 
ontstaan in deze vorm van handhaving.16 Het 
wordt thans aan de lagere regelgever gelaten 
om dit ‘gat’ in de handhaving op te vullen. Dit is 

9. Zie bijvoorbeeld recentelijk Hageman 2013 en Van der 
Veen 2014, p. 343 e.v.

10. Zie bijvoorbeeld P. de Haan, ‘Wetmatigheid van bestuur: 
eis of beginsel? Opnieuw een vijftal proefschriften over 
de verhouding publiek-/privaatrecht’, BR 1998, p. 638 en 
Van der Veen 2010, p. 833-834.

11. Vgl. Van der Veen 2014, p. 343-344.
12. Ten aanzien van openbare wegen is voor het verkeers-

gebruik een duldplicht te vinden in art. 14 Wegenwet. 
Voor het overige betreft de duldplicht een plicht die op 
grond van het ongeschreven recht bestaat. Zie deel I, 
paragraaf 4.1.

13. Zie bijvoorbeeld H.Ph.J.A.M. Hennekens, Openbare 
zaken naar publiek- en privaatrecht, Deventer:  
W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 7 e.v. ten aanzien van het 
luchtruim. Zie bijvoorbeeld G.E. van Maanen, Publiek 
domein en het belang van de overheid bij bodemsane-
ring. Een ongewasschen varken? (oratie Maastricht), 
Deventer: Kluwer 1990, p. 18-19 met betrekking tot de 
zorg voor het milieu.

14. Van Maanen 1992, p. 970.
15. Zie onder meer Van der Veen 2014, p. 346. Deze kritiek 

is in het bijzonder geuit ten aanzien van het beheer van 
openbare wegen. Zie bijvoorbeeld Commissie van Ad-
vies inzake de Waterstaatswetgeving, ‘Oude waarden, 
nieuwe wegen. Advies inzake de heroverweging van de 
Wegenwet’, 2006, bijlage bij Kamerstukken II 2006/07, 29 
892, nr. 17 en te vinden via http://cawsw.nl/publicaties/
oude-waarden-nieuwe-wegen-modernisering-wegenwet.
html.

16. ABRvS 7 februari 2007, AB 2007/91 m.nt. A.G.A.  
Nijmeijer (Steenbergen).
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ook gebeurd door in veel Algemene Plaatselijke 
Verordeningen te voorzien in een bestuursrech-
telijk te handhaven verbodsbepaling, maar het 
komt eveneens voor dat dit niet is gedaan. In dit 
kader wordt wel gepleit voor een integraal wet-
telijk kader, waarin de lacunes worden weggeno-
men.17 De problematiek van verbrokkeling van 
regelgeving speelt overigens niet (meer) overal. 
Ten aanzien van het waterbeheer bijvoorbeeld 
zijn de beheersregels in 2009 geïntegreerd in de 
Waterwet.18

Daarnaast wordt de complexe samenloop tus-
sen publiek- en privaatrecht als problematisch 
gezien.19 Deze samenloop uit zich op twee ma-
nieren. In de eerste plaats is er samenloop van 
publiek- en privaatrechtelijke bevoegdheden. 
Samenloop van verschillende soorten bevoegd-
heden is inderdaad een lastig kwestie, maar is 
in het bestuursrecht en op het grensvlak tussen 
publiek- en privaatrecht niet ongebruikelijk. 
Het vraagt om afstemming en coördinatie. In de 
jurisprudentie van de Hoge Raad ten aanzien 
van openbare zaken in overheidseigendom is dit 
reeds terug te zien (zie bijvoorbeeld de arresten 
Amsterdam/Geschiere en Hoogheemraadschap/
Götte).20 In de tweede plaats valt te wijzen op 
samenloop in rechtsbeschermingsmogelijkheden 
bij de bestuursrechter en de burgerlijke rech-
ter. De publiekrechtelijke toestemming om een 
bepaalde activiteit te mogen verrichten mondt 
doorgaans uit in een besluit in de zin van art. 1:3 
Awb, waartegen (na bezwaar) beroep bij de be-
stuursrechter openstaat (art. 7:1 jo. 8:1 Awb). Is 
de aanvrager van een vergunning om een stand-
plaats in te mogen nemen het met de (gedeelte-
lijke) afwijzing niet eens dan staat er bestuurs-
rechtelijke rechtsbescherming open. Geschillen 
over de (onthouding van de) privaatrechtelijke 
toestemming van de eigenaar behoren tot de 
competentie van de burgerlijke rechter. Het is 
heel goed mogelijk dat vanwege de twee soorten 
toestemmingen bij twee verschillende rechters 
wordt geprocedeerd.21 Hamvraag is uiteraard of 
en hoe er ingegrepen kan worden ten aanzien 
van beide vormen van samenloop en of dit leidt 
tot vereenvoudiging.

De huidige situatie is niet op alle punten be-
vredigend en is op onderdelen voor verbetering 
vatbaar. Terecht wordt in de literatuur op een 
aantal plaatsen de vinger op de zere plek gelegd. 
Het is echter de vraag of en hoe verbeteringen 
vorm dienen te krijgen. Hierna wordt eerst op de 
meer principiële vraag ingegaan hoe openbare 
zaken in overheidseigendom gepositioneerd 
zijn in het licht van de grens tussen publiek- en 
privaatrecht en meer in het bijzonder wordt be-
keken of (reeds) sprake is van een publiekrech-
telijke eigendomsfiguur.

9. Openbare zaken in overheidseigendom 
en de grens tussen publiek- en privaat-
recht: een publiekrechtelijke eigendoms-
figuur?
9.1. Pleidooien voor een wezenlijk andere vorm 
van toebehoren
De bijzonderheden die gepaard gaan met eigen-
dom van openbare zaken, maken volgens som-
migen dat het gaat om een andere vorm van 
toebehoren dan het reguliere, gewone – privaat-
rechtelijke – eigendom.22 Van Maanen verwoordt 
het als volgt: ‘Waar het gaat om zaken met een 
publiekrechtelijke bestemming, zaken die ten 
algemene nutte bestemd zijn, geldt een wezen-
lijk andere vorm van toebehoren, met eigen – van 
de privé-eigendom radicaal verschillende – ken-
merken en bevoegdheden, waarop primair het 
publiekrecht van toepassing is.’23 Hij gaat uit van 
een wezenlijk andere rechtsfiguur.24

Ook Tak en Teunissen wijzen privaatrechtelijke 
overheidseigendom van openbare zaken af.25 Zij 
bepleiten een andere, publiekrechtelijke benade-
ring. Overheidseigendom kan in hun opvatting 
een bron zijn van overheidsbevoegdheid, ook 
tot het stellen van publiekrechtelijke rechts-
handelingen. Meer in het bijzonder geldt dit ten 
aanzien van de eigendom van goederen met een 
openbare functie. Gevolg van deze benadering 
is, zo stelt Tak, dat aan deze eigendom ‘regel-

17. Zie het eerder genoemde advies van de Commissie van 
Advies inzake de Waterstaatswetgeving. Zie ook P. Jong 
m.m.v. G.A. van der Veen, ‘Wegen, wensen en waarbor-
gen. Over openbare wegen en de wens tot vernieuwing 
van het wegenrecht’, TO 2007/2, p. 44 en O. Kwast, 
‘Waterstaatsrecht en Wegenwet’, TO 2007/2, p. 50.

18. Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, met name p. 5 
e.v. (Memorie van Toelichting Waterwet).

19. Zie over samenloop: Hageman 2013, par. 5.3 en Van der 
Veen 2014, p. 344-346.

20. HR 5 juni 2009, NJ 2009/255, AB 2009/327 m.nt. G.A. van 
der Veen, Gst. 2009/98 m.nt. J.A.E. van der Does & P.J. 
Huisman (Amsterdam/Geschiere) en HR 9 november 
2012, NJ 2012/639, AB 2013/1 m.nt. A.H.J. Hofman &  
G.A. van der Veen (Hoogheemraadschap/Götte).

21. In de bestuursrechtelijke literatuur gaat de laatste 
jaren veel aandacht uit naar de versnippering van 
geschillen over de bestuursrechter en de burgerlijke 
rechter en hoe deze tegen te gaan. Zie bijvoorbeeld on-
der meer F.J. van Ommeren & P.J. Huisman, ‘Van besluit 
naar rechtsbetrekking: een groeimodel’, in: Het besluit 
voorbij (preadviezen Vereniging voor bestuursrecht, 
nr. 150), Den Haag: BJu 2013, p. 7 e.v. en recentelijk 
B.J. van Ettekoven & A.T. Marseille, ‘Afscheid van de 
klassieke procedure in het bestuursrecht?’, in: Afscheid 
van de klassieke procedure? (preadviezen Nederlandse 
Juristen Vereniging), Deventer: Wolters Kluwer 2017,  
p. 150 e.v.

22. Zie bijvoorbeeld Van Maanen 1992, p. 970, Teunissen 
1996, p. 320-321 (zie uitvoeriger p. 121 e.v. in relatie tot 
p. 241 e.v.), Tak 1997, p. 225 e.v., Van Maanen 1999, p. 113 
e.v. en Hageman 2013, paragraaf 5.4.

23. Van Maanen 1992, p. 970.
24. Van Maanen 1992, p. 970.
25. Teunissen 1996, p. 320-321 (zie uitvoeriger p. 121 e.v. in 

relatie tot p. 241 e.v.) en Tak 1997, p. 225 e.v.
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gevende en beschikkingsbevoegdheden (…) 
kunnen worden ontleend, voorzover de functie 
dit vergt’.26 Tak heeft ook over het toepasselijke 
recht een uitgesproken opvatting. De regels van 
Boek 5 BW zijn volgens hem niet voor deze vorm 
van eigendom geformuleerd; het gaat om eigen-
dom die principieel anders is dan de in het BW 
geregelde private eigendom.27 Tak acht het ver-
kieslijker om een ongeschreven publiekrechtelijk 
regime vorm te doen krijgen vanuit de functie 
van de overheidsbevoegdheid op dit terrein, dan 
dat er een geforceerde poging wordt gedaan om 
terug te grijpen op regels van Boek 5 BW die niet 
zijn geschreven voor dit regime.28

Recentelijk heeft Hageman onderzoek gedaan 
naar het nut en de noodzaak van een eigendoms-
figuur aan de publiekrechtelijke zijde van de 
magische lijn.29 Hij betoogt dat het Nederlandse 
recht gebaat zou kunnen zijn bij ‘een publiek-
rechtelijk regime, dat de aan het eigendomsrecht 
ontleende bevoegdheden van bestuursorganen 
per categorie openbare zaken rubriceert en in-
kadert’.30

Hierna wordt geanalyseerd hoe de hiervoor ge-
presenteerde pleidooien zich verhouden tot het 
huidige multifunctionele en contextafhankelijke 
onderscheid tussen publiek- en privaatrecht. 
Daarna wordt ingegaan op een nieuwe visie met 
betrekking tot het onderscheid tussen publiek- 
en privaatrecht die tot ontwikkeling is gebracht 
door de Awb-wetgever en de (bestuurs)rechter, 
waarin ruimer dan voorheen bepaalde (rechts)-
handelingen van de overheid als publiekrechte-
lijk worden aangemerkt.

9.2. Het onderscheid tussen publiek- en  
privaatrecht: een multifunctioneel en context-
afhankelijk onderscheid
Het Nederlandse rechtssysteem gaat niet uit van 
één maatstaf op basis waarvan één lijn wordt 
getrokken tussen publiek- en privaatrecht.31 Het 
hangt er maar net vanaf met welk oogmerk het 
onderscheid tussen publiek- en privaatrecht 
wordt gemaakt, en in welke context dat gebeurt, 
welke criteria voor dit onderscheid worden 
aangelegd: het betreft een multifunctioneel en 
contextafhankelijk onderscheid.32 Voor de toe-
passelijkheid van normen van publiekrechtelijke 
herkomst is de maatstaf om te onderscheiden 
een andere dan voor de toegang tot de bestuurs-
rechter.

Zo is het bestuursorgaanbegrip (art. 1:1 Awb) 
bepalend voor de toepasselijkheid van de al-
gemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit 
volgt uit het arrest RZG/Comformed.33 Alleen 
het handelen van bestuursorganen wordt genor-
meerd door deze publiekrechtelijke beginselen. 

Er wordt op dit punt niet onderscheiden tussen 
het soort overheidshandelen, het kan dus gaan 
om zowel het verrichten van publiekrechtelijke 
rechtshandelingen als privaatrechtelijke rechts-
handelingen (vgl. art. 3:1 lid 2 Awb).

Voor de toegang tot de bestuursrechter is het 
besluitbegrip in art. 1:3 Awb bepalend (zie art. 
8:1 Awb). Een kernelement van dit begrip is dat 
het moet gaan om een publiekrechtelijke rechts-
handeling. Hiermee is beoogd privaatrechtelijke 
rechtshandelingen buiten de competentie van 
de bestuursrechter te houden. Het element ‘pu-
bliekrechtelijk’ houdt in dat een bestuursorgaan 
over een exclusieve bevoegdheid beschikt die 
op basis van de wet is toegekend. Het gaat, in 
andere woorden, om een bevoegdheid die niet 
aan een ieder toekomt en waarvoor de wetgever 
in een specifieke grondslag heeft voorzien. Dit 
in tegenstelling tot de privaatrechtelijke rechts-
handelingen die door een ieder (zowel burger als 
overheid) kunnen worden verricht en waarvoor 
geen specifieke wettelijke grondslag is vereist.

De maatstaven om te onderscheiden tussen 
publiek- en privaatrecht kunnen overlappen, 
maar dat hoeft niet het geval te zijn. Verleent 
het gemeentebestuur een standplaatsvergun-
ning dan zal sprake zijn van overlap; het besluit 
wordt genormeerd door de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur en er staat bezwaar en 
beroep bij de bestuursrechter open. Wanneer de 
gemeente een gronduitgifteovereenkomst sluit 
zal het handelen wel worden genormeerd door 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
maar zal tegen de overeenkomst geen rechts-
gang bij de bestuursrechter openstaan.

26. Tak 1997, p. 242 en 243-244. Zo ook Teunissen 1996,  
p. 320-321 en J.M.H.F. Teunissen, ‘Publiek domein en  
de legaliteitseis’, Gst. 2009/47, paragraaf 7.

27. Tak 1997, p. 246. Vgl. Teunissen 1996, p. 122.
28. Tak 1997, p. 246-247. Vgl. Teunissen 1996, p. 122.
29. Hageman 2014, p. 149 e.v.
30. Hageman 2014, p. 156. Zie ook Hageman 2013, p. 1126 

e.v. In paragraaf 11 wordt uitvoerig op het pleidooi van 
Hageman voor aanpassing van de Awb ingegaan.

31. Zie uitvoeriger over het onderscheid tussen publiek- en 
privaatrecht: F.J. van Ommeren, ‘Een andere visie op 
de verhouding tussen publiek- en privaatrecht. Van 
de ‘gemene rechtsleer’ naar de ‘gemeenschappelijke 
rechtsleer’, AA 2012, p. 562 e.v.

32. Zie onder meer G.T.J.M. Jurgens & F.J. van Ommeren, 
De opmars van het onderscheid tussen publiekrecht 
en privaatrecht in het Engelse recht. Vanuit rechtsver-
gelijkend perspectief, Den Haag: BJu 2009, p. 108 e.v., 
G. Jurgens & F. van Ommeren, ‘The Public-Private 
Divide in English and Dutch Law: a Multifunctional and 
Context-dependant Divide’, Cambridge Law Journal 
2012, vol. 71 (I), p. 172 e.v. en Van Ommeren & Huisman 
2013, p. 69-70.

33. HR 4 april 2003, NJ 2004/35 m.nt. M.A.M.C. van den 
Berg, AB 2003/365 m.nt. F.J. van Ommeren (RZG/ 
Comformed).
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Een eenvoudige tweedeling in publiek- en pri-
vaatrecht aan de hand van één maatstaf kent 
het Nederlandse recht niet. Het is dus niet zo 
dat reeds omdat de overheid handelt of omdat 
de overheid een bijzondere positie inneemt dit 
betekent dat sprake is van publiekrechtelijk 
handelen dat primair publiekrechtelijk wordt 
genormeerd, zoals ten onrechte in de literatuur 
over een publiekrechtelijke benadering van over-
heidseigendom tot uitgangspunt lijkt te worden 
genomen. Dit staat ver af van de huidige situ-
atie waarin privaatrechtelijk overheidshandelen 
juist tot de mogelijkheden behoort en waarin het 
onderscheid multifunctioneel en contextafhan-
kelijk is.34

Het vergt, uit het oogpunt van het multifunctio-
nele en contextafhankelijke onderscheid tussen 
publiek- en privaatrecht, een nadere analyse of 
een handeling van een rechtssubject (mede) 
door de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur wordt genormeerd en of dit handelen is 
aan te merken als een publiekrechtelijke rechts-
handeling. Op eigendom van een openbare zaak 
gebaseerde handelingen komen niet exclusief 
aan de overheid toe op grond van een specifieke 
wettelijke grondslag. Het gaat om handelingen 
die ook door particulieren kunnen worden ver-
richt; ook zij kunnen immers eigendom van een 
openbare zaak hebben. Ten aanzien van openba-
re zaken doen zich bijzonderheden voor – denk 
aan de duldplicht van gewoon gebruik – die zich 
gelijkelijk voordoen bij de overheid en een parti-
culier als eigenaar van een dergelijke zaak. Een 
verschilpunt is dat het overheidshandelen mede 
wordt genormeerd door de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur. Als een ander punt van 
verschil zou men kunnen beschouwen dat de 
overheid in bepaalde gevallen twee verschillende 
soorten toestemmingen – een publiekrechtelijke 
en een privaatrechtelijke – kan geven, die kun-
nen samenlopen. Dergelijke bijzonderheden ma-
ken echter nog niet dat de overheidshandelingen 
gebaseerd op het eigendom dan wel de over-
heidseigendom als zodanig als publiekrechtelijk 
zijn aan te merken. Het rechtskarakter verschilt 
daarvoor onvoldoende.

9.3. De gemeenschappelijke rechtsleer: toch een 
publiekrechtelijke eigendomsfiguur?
De afgelopen jaren is door de Awb-wetgever, 
maar ook door de bestuursrechter, een nieuwe 
visie ontwikkeld met betrekking tot de wissel-
werking tussen publiek- en privaatrecht.35 Deze 
visie, of dit denkmodel, kan men de gemeen-
schappelijke rechtsleer noemen.36 In deze  
paragraaf wordt eerst nader ingegaan op de  
ontwikkeling van dit model door de Awb-wet-
gever en de (bestuurs)rechter. Daarna wordt 
bekeken hoe de toepassing van dit denkmodel 

uitpakt bij overheidseigendom van een openbare 
zaak.

Bij de totstandkoming van de bestuursrechte-
lijke geldschuldentitel in de Awb heeft de wet-
gever zich uitgelaten over de verhouding tussen 
publiek- en privaatrecht.37 De wetgever brengt in 
de eerste plaats tot uitdrukking dat de regels in 
het BW primair zijn geschreven voor het privaat-
recht. Deze regels zijn niet zonder meer van toe-
passing op het terrein van het bestuursrecht.38 
In de tweede plaats benadrukt de wetgever dat 
nodeloze verschillen tussen het bestuursrecht en 
het privaatrecht voorkomen moeten worden.39 
De wetgever benadrukt dat bevorderd moet 
worden dat voor beide rechtsgebieden zoveel 
mogelijk gemeenschappelijke regels gelden.40 
In dit denkmodel zijn er gemeenschappelijke 
rechtsregels, die een uitwerking krijgen in pu-
bliekrechtelijke rechtsregels die op publiekrech-
telijke verhoudingen van toepassing zijn en in 
privaatrechtelijk rechtsregels die in privaatrech-
telijke verhoudingen van toepassing zijn. In een 
eenvoudig schema ziet dit er als volgt uit:41

Dit denkmodel kan ook worden toegepast op 
algemene rechtsbeginselen en rechtsfiguren.

Een dergelijke benadering, zou men terugkij-
kend, ook in de jurisprudentie van de bestuurs-
rechter kunnen ontwaren.42 In het bijzonder valt 
te wijzen op de jurisprudentie over zelfstandig 
schadebesluiten waarin de rechter accepteert 
dat deze besluiten gebaseerd kunnen zijn op een 
publiekrechtelijk rechtsbeginsel. Hoewel deze 

34. Zie uitvoeriger over de onwenselijkheid van een  
dichotomisch onderscheid tussen publiek- en privaat-
recht op grond van het bestuursorgaan-/overheids-
begrip: Van Ommeren & Huisman 2013, p. 71-73.

35. Deze visie komt ook tot uitdrukking in de doctrine: zie 
Scheltema & Scheltema 2013, p. 4 e.v.

36. P.J. Huisman, De bevoegdhedenovereenkomst (diss. 
Amsterdam VU), Den Haag: BJu 2012, p. 569 en Van 
Ommeren 2012, p. 569.

37. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 p. 14 e.v. (Memo-
rie van Toelichting vierde tranche Awb).

38. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 p. 14.
39. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 p. 14.
40. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3 p. 16.
41. Vgl. Van Ommeren 2012, p. 567.
42. Zie bijvoorbeeld Scheltema & Scheltema 2013, p. 7-8.
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jurisprudentie (grotendeels) zijn relevantie heeft 
verloren sinds de invoering van de schadever-
zoekschriftprocedure in titel 8.4 Awb in 2013, is 
de wijze van redeneren – het denkmodel – nog 
steeds relevant. In de uitspraak Van Vlodrop 
identificeert de Afdeling eerst het ‘algemeen 
geldende rechtsbeginsel volgens hetwelk degene 
die door aan hem toerekenbaar onrechtmatig 
handelen of nalaten schade heeft veroorzaakt, 
is gehouden die aan de benadeelde te vergoe-
den’.43 Het rechtsbeginsel is, aldus de Afdeling, 
‘publiekrechtelijk van aard indien het zijn wer-
king doet voelen in een door de uitoefening van 
een aan het publiekrecht ontleende bevoegd-
heid ontstane rechtsverhouding’. Er zijn dus 
algemene rechtsbeginselen die een uitwerking 
kennen in het publiek- en het privaatrecht. 
Interessant aan deze uitspraak is dat het ook 
enig licht schijnt op wanneer sprake is van een 
publiekrechtelijke rechtsverhouding. Niet alleen 
het nemen van een besluit valt binnen een der-
gelijke verhouding, ook het daarmee nauw sa-
menhangende handelen van de overheid. Hierop 
voortbordurend kan men een publiekrechtelijke 
rechtsverhouding (of liever: bestuursrechtelijke 
rechtsbetrekking) zien als een rechtsbetrekking 
die vooruitloopt op of voortvloeit uit een besluit 
in de zin van art. 1:3 Awb.44

Dit denkmodel kan men ook toepassen op 
rechtsfiguren op de grens tussen publiek- en 
privaatrecht.45 De onrechtmatige overheidsdaad 
kan men zien als een algemene figuur. Afhan-
kelijk van de rechtsverhouding kan zij een  
publiek- of privaatrechtelijk karakter hebben.  
De onrechtmatige overheidsdaad wordt in deze 
benadering beschouwd als publiekrechtelijk 
als zij zich voordoet in een publiekrechtelijke 
verhouding. Wordt de onrechtmatigheid veroor-
zaakt door een Awb-besluit dan is de onrecht-
matige overheidsdaad zelf ook publiekrechtelijk; 
besluit en onrechtmatige overheidsdaad maken 
deel uit van dezelfde rechtsbetrekking (vgl. de 
hiervoor behandelde uitspraak Van Vlodrop). De 
overheid kan daarnaast ook onrechtmatig han-
delen in een privaatrechtelijke verhouding. Dit 
ziet er in een schema als volgt uit:46

Het is de vraag of op deze manier ook berede-
neerd kan worden dat er een publiekrechtelijke 
eigendomsfiguur is en meer in het bijzonder of 
dat het overheidseigendom van openbare zaken 
betreft. Het volgende schema laat zich denken:

In theorie kan een dergelijke indeling gemaakt 
worden, maar op dit moment bestaat een pu-
bliekrechtelijke eigendomsfiguur (nog) niet. 
In het hiervoor genoemde voorbeeld van de 
onrechtmatige overheidsdaad, is er bij de pu-
bliekrechtelijke pendant sprake van een publiek-
rechtelijke rechtsverhouding. In geval van een 
publiekrechtelijke onrechtmatige overheidsdaad 
is er een nauwe samenhang met de daaraan 
voorafgaande onrechtmatige besluitvorming. An-
ders gezegd: zonder bevoegdheid om besluiten 
te nemen is er geen publiekrechtelijke onrecht-
matige overheidsdaad. Van een dergelijke nauwe 
samenhang met publiekrechtelijke besluitvor-
ming is geen sprake bij overheidseigendom van 
openbare zaken. Het kan zich namelijk heel goed 
voordoen dat de overheid alleen handelingen 
verricht op basis van de eigendom. Voor zover er 
sprake is van samenloop van een publiekrechte-
lijke en privaatrechtelijke toestemming valt op 
te merken dat het verband ook veel losser is. Het 
publiekrechtelijk vergunde gebruik bepaalt niet 
de omvang van de openbare bestemming, het 
staat hier los van (zie deel I, paragraaf 4.2). Wel-
iswaar heeft het toetsingskader dat hoort bij het 
verlenen van de publiekrechtelijke toestemming 
effect op de ruimte om de privaatrechtelijke 
toestemming te weigeren (zie deel I, paragraaf 
4.3), maar dit maakt nog niet dat sprake is van 
een publiekrechtelijke verhouding. Sterker nog: 
overheidseigendom van openbare zaken en de 
handelingen in dit kader worden genormeerd 
door de gewone regels van het BW, waarbij zich 
bijzonderheden kunnen voordoen, maar deze 
gelden grotendeels ook voor particulier eigen-
dom van dergelijke zaken. Van een publiekrech-
telijke eigendomsfiguur kan ook in deze nieuwe 
benadering (nog) niet gesproken worden.47 Dit 
zou anders kunnen worden als de Awb-wetgever 
ingrijpt (zie paragraaf 11).

43. ABRvS 6 mei 1997, AB 1997/229 m.nt. P.J.J. van Buuren 
(Van Vlodrop).

44. Van Ommeren & Huisman 2013, p. 43 e.v. in het bijzon-
der p. 47-52.

45. Van Ommeren 2012, p. 568.
46. Dit schema is ontleend aan Van Ommeren 2012, p. 568.
47. Vgl. Scheltema & Scheltema 2013, p. 13.
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10. Intermezzo: bestuursrechtelijk zaaks-
begrip
In het verlengde van het voorgaande past het 
(aanverwante) onderwerp van de wenselijkheid 
van een bestuursrechtelijk zaaksbegrip. Zoals 
eerder opgemerkt vallen bestuursrechtelijk ge-
zien relevante ‘zaken’ zoals het luchtruim en (de 
zorg voor) het milieu buiten de in art. 3:2 BW 
gehanteerde begripsomschrijving van zaken.48 
In de literatuur is er voor gepleit om het civiel-
rechtelijke zaaksbegrip op te rekken dan wel te 
komen tot een bestuursrechtelijk zaaksbegrip 
om zo daaronder ook de hiervoor genoemde 
bestuursrechtelijk relevante ‘zaken’ te vatten.49 
De gedachte is dat de overheid hierdoor meer 
dan wel betere bevoegdheden verkrijgt om deze 
‘zaken’ te beschermen. Het is niet aantrekkelijk 
om het zaaksbegrip op te rekken, of anders (be-
stuursrechtelijk) in te kleden. Het is mogelijk 
om deze ‘zaken’ te beschermen via wet- en re-
gelgeving. Zo bevat de Wet milieubeheer (reeds) 
allerlei voorschriften met betrekking tot de 
bescherming van het milieu. Bevat deze publiek-
rechtelijke regulering een lacune, dan kan de 
overheid in beginsel terugvallen op het gebruik 
van het privaatrecht (bijvoorbeeld een actie uit 
onrechtmatige daad). Een ruimer of een ander 
zaaksbegrip dan het reeds bestaande civielrech-
telijke begrip is niet nodig.50 Het is niet wenselijk 
om, als daar geen dringende redenen voor zijn, 
verschillende invullingen aan een begrip – in dit 
geval het zaaksbegrip – te geven in het publiek- 
en privaatrecht.51

11. Openbare zaken in de Awb: publiek-
rechtelijke eigenaarsbevoegdheden?
In de literatuur is door diverse auteurs het voor-
stel gedaan om de Awb aan te vullen met bepa-
lingen met betrekking tot openbare zaken in  
eigendom van de overheid.52 Het meest recente 
en het meest concreet uitgewerkte voorstel is 
van Hageman. Hierop wordt hierna dieper inge-
gaan.

Hageman stelt voor om de Awb aan te vullen 
met bepalingen voor de uitoefening van het 
eigendomsrecht door bestuursorganen ten 
aanzien van openbare zaken.53 Op eigendom 
gebaseerde rechtshandelingen van bestuurs-
organen worden, zo is zijn voorstel, aangemerkt 
als besluiten die vatbaar zijn voor bezwaar en 
beroep bij de bestuursrechter (zie art. 1:3 jo. 
7:1 jo. 8:1 Awb). Als voordeel ziet Hageman dat 
er dan géén samenloop is tussen publiek- en 
privaatrecht, maar dat er slechts samenloop 
van publiekrechtelijke bevoegdheden is.54 Een 
publiekrechtelijke eigendomsregeling dient naar 
zijn mening aan de ene kant in bevoegdheden te 
voorzien voor het positief overheidshandelen, en 
aan de andere kant voor wat betreft het negatief 

overheidshandelen ten behoeve van de gebruiker 
een toestemmingsstelsel te vestigen dat bepaalt 
onder welke voorwaarden bijzonder gebruik 
kan worden geweigerd of aan voorwaarden kan 
worden verbonden.55 De bestuursrechter wordt, 
aldus Hageman, in staat gesteld om te komen 
tot een meer consistente, integrale publiekrech-
telijke beoordeling van overheidshandelen.56

Vanuit het oogpunt van concentratie van 
rechtsbescherming kan het voorstel voordelen 
bieden in situaties waarin publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingsbevoegdheden 
samenlopen. Voor bijzonder gebruik is thans in 
de meeste gevallen zowel een publiekrechtelijke 
toestemming (in de vorm van een ontheffing of 
vergunning) en een privaatrechtelijke toestem-
ming (op grond van het eigendomsrecht) nodig. 
Beide toestemmingen onderbrengen bij één en 
dezelfde rechter kan een vereenvoudiging met 
zich brengen; een samenloop van bevoegdheden 
levert dan geen uiteenlopende rechtsgangen 
meer op.57 Het onderbrengen van al deze geschil-
len bij de bestuursrechter betreft echter een 
omvangrijke en ingrijpende operatie, waarvan 
het nog maar de vraag is of dit ook echt tot een 
eenvoudigere competentieverdeling leidt. Het is 
niet ondenkbaar dat het tot veel en lastige afba-
keningsgeschillen tussen de burgerlijke rechter 
en de bestuursrechter zou kunnen leiden. In de 
benadering van Hageman vallen alleen beslissin-
gen van bestuursorganen die betrekking hebben 
op openbare zaken onder de competentie van 
de bestuursrechter; geschillen over overheidsei-
gendom van andere zaken dan openbare zaken 
vallen onder de competentie van de burgerlijke 
rechter. Het komt er voor de rechterlijke com-
petentieverdeling in dit voorstel mede op aan of 
van een openbare zaak sprake is, hetgeen vaak 

48. Zie ter zake deel I, paragraaf 2.
49. Vgl. Van Maanen 1990, p. 18-19 en Hennekens 2001,  

p. 7 e.v.
50. Evenzo Van der Veen 1997, p. 104-105, Van der Veen 2010, 

p. 835 en Van der Veen 2014, p. 351.
51. Van der Veen 2010, p. 835 en Van der Veen 2014, p. 351. 

Zie ook Hageman 2013, p. 1133-1134. Vgl. Van der Veen 
1997, p. 100-101.

52. Zie bijvoorbeeld De Haan 2002, p. 190-191 en A.A. van 
Velten, Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed 
(Ars Notariatus 120), Deventer: Wolters Kluwer 2015, 
p. 42.

53. Zie Hageman 2013, p. 1134. Zie ook Hageman 2014,  
p. 149 e.v.

54. Hageman 2013, p. 1134.
55. Hageman 2013, p. 1134.
56. Hageman 2013, p. 1134.
57. Zie ook Van der Veen 2014, p. 350.
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lastig is om te bepalen; veelal vormt dit juist, 
al dan niet op de achtergrond, het belangrijke 
twistpunt in een zaak.58 De competentieverde-
ling hoeft in bepaalde gevallen dus juist niet 
eenvoudiger te worden als het voorstel van 
Hageman wordt gevolgd.

Het plaatsen van een ander etiket (publiekrech-
telijk in plaats van privaatrechtelijk) op beslis-
singen in het kader van de eigendom, zoals door 
Hageman voorgestaan, hoeft materieel gezien 
echter (ook) niet tot een vereenvoudiging te 
leiden. Hetgeen een belangrijke kanttekening 
is bij het transformeren van privaatrechtelijke 
beslissingen op basis van het eigendomsrecht 
tot besluiten in de zin van de Awb. Dat er geen 
sprake meer is van een samenloop van publiek- 
en privaatrecht, maar alleen van een samenloop 
van publiekrechtelijke kaders lost op zichzelf 
in materiële zin niets op en maakt de zaak niet 
per se eenvoudiger.59 De bestaande complexe 
privaatrechtelijke beperkingssystematiek zal 
dan vervangen moeten worden door eenzelfde 
dan wel vergelijkbare publiekrechtelijke beper-
kingssystematiek.60 Dit kan nog eens worden 
gecompliceerd doordat de groep van privaat-
rechtelijke openbare zaken die overblijft (de 
openbare zaken in eigendom van particulieren) 
onder de rechtsmacht van de burgerlijke rechter 
en de door deze rechter ontwikkelde regels blijft 
vallen. Er moet dan juist opgepast worden voor 
onnodig van elkaar afwijkende rechtsregimes ten 
aanzien van gewoon en bijzonder gebruik van 
openbare zaken.

Ten aanzien van de handhaving op de grens tus-
sen publiek- en privaatrecht levert het voorstel 
op het punt van de rechtsbescherming geen 
voordeel op. Bestuursrechtelijk handhaven is 
slechts toegestaan voor zover er in een bijzon-
dere wet een grondslag voor is gegeven (zie art. 
5:4 Awb). Is het mogelijk om bestuursrechte-
lijk te handhaven dan staat daar (na bezwaar) 
rechtsbescherming bij de bestuursrechter tegen 
open. De voorgestelde aanpassing van de Awb 
brengt daar geen verandering in en biedt geen 
grondslag voor bestuursrechtelijke handhaving 
en de daaraan gekoppelde rechtsbescherming. 
Het concept van de publiekrechtelijke eigendom 
is naar mijn mening vanuit het oogpunt van lega-
liteit niet voldoende om te dienen als grondslag 
voor de bestuursrechtelijke handhaving.61 Het 
blijft dus nodig om in bijzondere regelgeving te 
voorzien in een voldoende specifieke grondslag 
voor bestuursrechtelijke handhavingsbevoegd-
heden. Behoort bestuursrechtelijke handhaving 
niet tot de mogelijkheden, dan blijft het mogelijk 
via de civiele rechter handhaving af te dwingen. 
Van een vereenvoudiging van rechtsgangen door 
het voorstel valt op dit punt niet te spreken. 

Dit is eerder te bereiken door op plaatsen waar 
dit ontbreekt in de reeds bestaande bijzondere 
regelgeving ten aanzien van openbare zaken de 
bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handha-
ving (het opleggen van een last onder bestuurs-
dwang) op te nemen. Daarnaast lost de voorge-
stelde Awb-regeling niet op dat de (materiële) 
beheersregelgeving met name met betrekking 
tot openbare wegen verbrokkeld is en blijft.62 
Ook op dit punt ligt het meer voor de hand dat 
de bijzondere regelgeving onder handen wordt 
genomen.

Al met al ben ik van mening dat de door Hage-
man voorgestelde aanpassing van de Awb niet 
wenselijk is. Het gaat om een (te) ingrijpende 
operatie, waarmee vanuit het oogpunt van 
rechtsbescherming misschien enigszins voordeel 
te behalen valt, maar waarmee vanuit materieel 
oogpunt geen voordeel te behalen valt. Sterker 
nog: vanuit materieel oogpunt zijn negatieve 
consequenties te voorzien. Voorts lost het de 
complexe samenloop tussen de verschillende 
toestemmingen, het ontbreken van wettelijke 
bevoegdheidsgrondslagen in het kader van 
handhaving en de verbrokkelde wettelijke regels 
met betrekking tot het beheer niet op.

12. Uitbreiding van de regeling van open-
bare zaken in het BW
Een aanvulling van de Awb met publiekrechte-
lijke eigenaarsbevoegdheden is, zoals hiervoor 
is betoogd, naar mijn mening niet wenselijk. De 
vraag rijst of het wel wenselijk is om een andere 
algemene wet, het BW, aan te vullen met nieuwe 
regels met betrekking tot openbare zaken in 
overheidseigendom. Het ligt dan het meest voor 
de hand aan te sluiten bij de bestaande regels en 
deze verder uit te bouwen. Het BW bevat name-
lijk al algemene regels met betrekking tot eigen-
dom en enige specifieke regels met betrekking 

58. Vgl. G.A. van der Veen, ‘Vaarsloot verslaat voetpad: de 
burgerlijke rechter en de bescherming van het publiek 
domein’, in: R.J.N. Schlössels e.a. (red.), De burgerlijke 
rechter in het publiekrecht, Deventer: Wolters Kluwer 
2015, p. 503.

59. Zie ook Van der Veen 2014, p. 350.
60. Zie ook Van der Veen 2014, p. 350.
61. Vgl. Van der Veen 2014, p. 352.
62. Van der Veen 2014, p. 351.
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tot openbare zaken in eigendom van de overheid 
in titel 5.3. Deze regels zien voornamelijk op het 
antwoord op de vraag bij wie de eigendom van 
openbare zaken ligt. Het is mogelijk om de regels 
in het BW aan te vullen met algemene regels met 
betrekking tot openbare zaken,63 maar het is de 
vraag of dat ook wenselijk is.

Het BW zou bijvoorbeeld aangevuld kunnen 
worden met een regeling waarin de duldplicht 
nader wordt omschreven.64 Een punt van kritiek 
op het huidige BW is namelijk, zoals reeds eerder 
is geconstateerd, dat er een spanning is tussen 
art. 5:1 BW, waarin exclusiviteit van het gebruiks-
recht van de eigenaar tot uitdrukking wordt 
gebracht, en de duldplicht van de eigenaar van 
een openbare zaak.65 Deze kritiek kan overigens 
naar mijn mening gerelativeerd worden op grond 
van art. 5:1 lid 2 BW: op het exclusieve gebruiks-
recht bestaan uitzonderingen, het mag namelijk 
niet in strijd zijn met rechten van anderen en de 
op wettelijke voorschriften en regels van onge-
schreven recht gegronde beperkingen moeten in 
acht worden genomen. Hoofdregel is aldus een 
exclusief gebruiksrecht, maar de duldplicht bij 
openbare zaken valt te vatten onder de uitzon-
dering daarop. Het is namelijk in de meeste ge-
vallen een beperking op grond van ongeschreven 
recht. Alleen de Wegenwet bevat een geschreven 
duldplicht in art. 14. Dat de duldplicht is te vat-
ten als een uitzondering op de hoofdregel in art. 
5:1 BW neemt niet weg dat het wenselijk kan zijn 
om de duldplicht uitdrukkelijk in een algemene 
wettelijke regeling op te nemen door het te codi-
ficeren. Het komt de duidelijkheid en de rechts-
zekerheid ten goede. Voorts is thans grotendeels 
sprake van een ongeschreven basis, die dan 
wordt vervangen door een geschreven wettelijke 
basis, hetgeen een verbetering is uit het oogpunt 
van legaliteit. Een prangende noodzaak om het 
BW op dit punt aan te vullen is er echter naar 
mijn mening niet.

Wanneer de duldplicht wordt gecodificeerd ligt 
het in de rede dat ook de termen ‘gewoon’ en 
‘bijzonder’ gebruik hun intrede doen in het BW 
en in algemene zin omschreven worden. Zo kan 
tevens de algemene begripsvorming worden 
vastgelegd. Dit is aantrekkelijk. Overigens kleeft 
hieraan wel een beperking. Wat voor een be-
paalde openbare zaak geldt als gewoon of bijzon-
der gebruik is niet gedetailleerd vast te leggen 
en hangt sterk samen met de betreffende soort 
openbare zaak.

13. Integratie dan wel aanvulling bijzon-
dere wetgeving
Openbare zaken worden doorgaans gereguleerd 
door een samenstel van veel verschillende wet-
ten en regels. Als probleempunt wordt gezien 

dat de wet- en regelgeving verbrokkeld is en 
soms geen sluitende regeling bevat met betrek-
king tot bepaalde onderwerpen. Integratie van 
de verschillende bijzondere regelingen dan wel 
aanvulling van bepaalde regelingen kan dit pro-
bleem ondervangen.

Deze problematiek speelt niet ten aanzien van 
alle openbare zaken en behoort inmiddels voor 
bepaalde openbare zaken tot het verleden. Het 
probleem van verbrokkelde wet- en regelgeving 
speelde bijvoorbeeld in het verleden op het ter-
rein van het waterbeheer. Dit is voor dit beleids-
terrein aangepakt door te voorzien in een inte-
gratie van diverse wetten in de Waterwet.66 Deze 
wet is in 2009 in werking getreden en voorziet 
thans in een integraal wettelijk kader voor het 
waterbeheer. De wetgeving op dit terrein lijkt 
sluitend. Bevat deze nog lacunes dan kan deze 
wetgeving gericht worden aangevuld.67 Daarbij 
dient bedacht te worden dat de Waterwet in de 
toekomst deel zal gaan uitmaken van de Om-
gevingswet.68 Laatst genoemde wet voorziet op 
zijn beurt in een integratie van wetgeving op het 
terrein van het omgevingsrecht.69

Op dit moment speelt het probleem van ver-
brokkelde wet- en regelgeving met name bij 
openbare wegen.70 Zo is de beheersregelgeving 
verspreid over onder meer de Wegenwet, de Wa-
terstaatswet 1900 en de Wet herziening wegen-
beheer, maar ook lagere regelingen waaronder 
gemeentelijke verordeningen zijn relevant. Daar-
naast kan deze regelgeving lacunes bevatten. 
Voor wat betreft de bestuursrechtelijke hand-

63. Dit sluit aan bij de visie die Meijers had bij de indeling 
van Boek 5 BW. De door Meijers ontworpen indeling 
voorzag in een vierde titel over ‘[z]aken die aan de staat 
toebehoren of die ten openbare dienste bestemd zijn’. 
Dit is in het ontwerp van het Nieuw BW niet gehand-
haafd, omdat een algemene regeling in het BW van de 
ten openbare dienste bestemde zaken de toenmalige 
aanbieders (Drion, Eggens en De Jong) minder wen-
selijk voorkwam. Een regeling van de zaken die aan de 
staat toebehoren is in het ontwerp ondergebracht in 
titel 5.3. Aanbiedingsbrief bij het O.M., PG Boek 5 BW, 
p. 1.

64. Van der Veen 2010, p. 846.
65. Van Maanen 1992, p. 970.
66. Zie de Memorie van Toelichting bij de Waterwet,  

Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3, p. 3 en p. 5 e.v.
67. Van der Veen 2010, p. 847.
68. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 322.
69. Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 6.
70. Zie ook Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 323-

324.
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having hangt het maar net van de lagere regel-
geving af of er een grondslag is om bestuurs-
rechtelijk te handhaven. Gezien het voorgaande 
is het niet verwonderlijk dat er voorstellen zijn 
gedaan om te komen tot harmonisatie en inte-
gratie van de diverse regelingen op het terrein 
van openbare wegen.71 Ook de wetgever heeft 
herhaaldelijk aangegeven dat het wenselijk is te 
komen tot een integratie van de verschillende 
regels over wegbeheer in één wet.72

Naar mijn mening is er op het terrein van de 
regulering van openbare wegen inderdaad winst 
te boeken door middel van een integratie van 
de wettelijke kaders. Een integratie van de 
Wegenwet, de Waterstaatswet 1900 en de Wet 
herziening wegenbeheer ligt in de rede. De ver-
spreide beheersregels zouden, zoals de wetgever 
voornemens is om te doen, kunnen worden ge-
concentreerd in de Omgevingswet. De integratie 
van de beheersregels met betrekking tot open-
bare wegen in de Omgevingswet zal nog even op 
zich laten wachten en zal door middel van latere 
aanpassingswetgeving plaatsvinden.73 Wellicht 
dat daarom vooruitlopend op deze wetgevings-
operatie alvast gekomen zou kunnen worden 
tot een ‘Wegenwet 2.0’ waarin de belangrijkste 
beheerswetgeving wordt geïntegreerd. Tevens 
zouden daarbij bestaande lacunes in de huidige 
Wegenwet kunnen worden weggenomen. In dit 
verband kan gewezen worden op het gebrek aan 
een voldoende specifieke grondslag in de Wegen-
wet voor bestuursrechtelijke handhaving met 
betrekking tot gebruik dat niet overeenkomstig 
de publieke functie van de openbare weg is (zie 
deel I, paragraaf 5 en dit deel, paragraaf 8).

14. Slot: de toekomst van openbare zaken
Dat de huidige positionering van openbare za-
ken in eigendom van de overheid geen rustig 
bezit vormt komt door de complexiteit van de 
regulering en de samenloop van verschillende 
soorten toestemmingen en kaders. Een princi-
piële verschuiving van openbare zaken op de 
grens tussen publiek- en privaatrecht is naar 
mijn mening niet wenselijk. Het spreekt mij niet 
aan om publiekrechtelijke eigenaarsbevoegdhe-
den op te nemen in de Awb. Voor zover nieuwe 
algemene wettelijke regels wenselijk zijn, ligt een 
aanvulling van het reeds bestaande kader in het 
BW het meest in de rede, al ontbreekt daartoe 
naar mijn mening een acute noodzaak. Voor 
zover de bijzondere regelgeving ten aanzien van 
openbare zaken verbrokkeld en/of niet dekkend 
is, ligt integratie of aanvulling van de bijzondere 
regelgeving voor de hand. Waarbij in het bijzon-
der aan de Omgevingswet kan worden gedacht. 
In dit verband valt met name te denken aan de 
integratie van verschillende wettelijke regelingen 
met betrekking tot (het beheer van) openbare 
wegen. Het lijkt erop dat ook de wetgever deze 
route voor ogen heeft voor toekomstige ontwik-
kelingen op het terrein van de openbare zaken.

71. Zie uitvoerig voor een analyse van problemen en oplos-
singen: Commissie van Advies inzake de Waterstaats-
wetgeving, ‘Oude waarden, nieuwe wegen. Advies in-
zake de heroverweging van de Wegenwet’, 2006, bijlage 
bij Kamerstukken II 2006/07, 29 892, nr. 17 te vinden 
via http://cawsw.nl/publicaties/oude-waarden-nieuwe-
wegen-modernisering-wegenwet.html, Jong m.m.v. Van 
der Veen 2007, p. 44 en Kwast 2007, p. 50.

72. Zie bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting bij de 
Invoeringswet Waterwet (Kamerstukken II 2008/09,  
31 858, nr. 3, p. 13) en de Memorie van Toelichting bij de 
Omgevingswet (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, 
p. 323-324).

73. Dit staat er niet aan in de weg dat vooruitlopend op de 
integratie in de Omgevingswet de bestaande regelge-
ving wordt aangepast. Via de Invoeringswet Omgevings-
wet zullen bijvoorbeeld niet langer vereiste delen van 
de Wet herziening wegenbeheer worden geschrapt. Zie 
Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p. 323-324.


