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Schaarse vergunningen: het beginsel van gelijke
kansen als rechtsgrondslag voor de verplichting
tot het bieden van mededingrngsruimte

Van doctrinair standpunt naar positief recht

Het zou wel eens lastig kunnen worden om het ondenverp ‘schaarse ver
gkmningen’ binnen de kaders van het algemene bestuursrecht geplaatst te
krijgen, zo merkte een vakgenoot op toen ik in 2004 mijn inaugurele rede
had gehouden — onder de titel: ‘Schaarse vergunningen. De verdeling van
schaarse vergunningen als onderdeel van het algemene besWursrecht’.’
Het viel eigenlijk niet te rubriceren en te vrezen viel dat het onderwerp
überhaupt weinig aandacht zou krijgen, aangezien het zo buitenissig was.
Even heb ik mij afgevraagd of betrokkene gelijk zou krijgen. Dat was na
tuurlijk geenszins de bedoeling, nu ik expliciet had aangegeven dat ik met
mijn oratie beoogde in een lacune te voorzien

Gelukkig viel dat allemaal wel mee. Vanaf 2010 werden de schaarse
vergunningen besproken in de algemene bestuursrechtelijke handboeken,
eerst in ‘Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat’ en ven’olgens in ‘Hoofd
stukken van bestuursrecht’.2 Langzaam maar zeker is de verdeling van
schaarse vergunningen — of ruimer: schaarse publieke rechten — erkend als
een zelfstandig bestuursrechtelijk thema. In 2016 kon er zelfs een internah
onale bundel over verschijnen, die eraan bijdraagt dat ook in andere rechts
stelsels dit thema geleidelijk aan steeds meer onder ogen wordt gezien.3

Maar dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Er rezen en rijzen nog veel
vragen die mede veroorzaakt worden door het feit dat er op uiteenlopende
onderdelen nog geen overeenstemming is in de literatuur en in de recht
spraak. Juist in zo’n geval van versnipperde opvattingen en nog weinig
uitgekristalliseerde rechtspraak, is het buitengewoon belangrijk dat wij in
ons bestuursrecht sedert enkele jaren de figuur van de beswursrechtelijke
conclusie hebben. Ik wijd deze bijdrage aan de bundel voor Jaap Polak dan

1 F4, van Ommeren, Schaarse ccrg{llli;illgcl! De z’erddflug zaIl schaarse z’erguniiIIigeii aan het algemene
bestuursrccht, Deventer: Kluwer 2004.

2 R.J.N. Schlössels en 5E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer: Kluwer 2010, p. 831-
835 en Van Wijk /Konijnenhelt & Van Male, Hoofdstukken van bestunrsrecht, Deventer: Kluwer 2014,
p. 389-390.

3 P. Adriaanse, F. van Ommeren, W. den Ouden enj. Wolswinkel (red.), Searcity and the State!. The
Allocatioii of Lhnited Rights by the Administration. Antwerpen/cambHdge: Intersentia 2016.

1. Schaarse publieke rechten: geen lacune meer

Frank van Omnwren
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ook graag aan de diepgravende conclusie die staatsraad advocaat-generaal
Widdershoven over dit onderwerp heeft genomen.4

Jaap Polak, zo weet ik uit eigen ervaring, is goed met deze thematiek
vertrouwd. In 2011 mocht ik samen met mijn Leidse collega Willemien den
Ouden een bundel over ‘Schaarse publiek rechten’ aanbieden aan de pre
sident van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.5 Ik herinner mij
nog de inten’enhe van Jaap tijdens het symposium ter gelegenheid van die
aanbieding. Minstens zo belangrijk is hier te noemen dat Jaap Polak een
van de promotores is van het recente, zeer lezenswaardige, proefschrift van
Jaap van Rijn van Alkemade over effectieve rechtshescherming bij de ver
deling van schaarse publieke rechten.6

De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal over de verdeling van
schaarse vergunningen is erg breed en rijk van opzet. Het is alleen daarom
al onmogelijk in dit bestek aan alle onderdelen aandacht te besteden. In
deze bijdrage ga ik in op het meest wezenlijke onderdeel van de conclusie,
de erkenning dat er in het NederJandse recht een rechtsnorm bestaat die er
toe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur
op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte wordt geboden om
naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. Deze opvatting wordt
door de Afdeling bestuursrechtspraak uitdrukkelijk gedeeld.7 Ik besteed
in het bijzonder ook aandacht aan de rechtsgrondslag waarop deze rechts-
norm is gebaseerd: het gelijkheidsbeginsel, het beginsel van gelijke kansen.
Daarbij is natuurlijk de hamvraag wat de erkenning van deze rechtsnorm
met zich brengt — tot welke verplichtingen leidt zïj? — en maakt het verschil
op welke grondslag die rechtsnorm is gebaseerd? En wat betekent dit voor
de rechtspraktijk en voor de wetgever?

De rode draad van deze bundel is te kijken naar de betekenis van de
conclusie in het bestuursrecht. Aan het slot van deze bijdrage zal ik daaraan
aandacht besteden, waarbij ik mij uiteraard zal baseren op mijn beschou
wingen over de conclusie over de verdeling van schaarse vergunningen en
de daarbij behorende uitspraak.

4 ECLI:NL:RVS;2016:1421.
5 F.J. van Ommeren, W. den Ouden en Cj. Wolswinkel (redj, Schaarse publieke rechten, Den Haag: Blu

2011.
6 J.M.J. van Rijn van Alkemade, Effect ieve rechtsbesi-herruing bij de verdeling van schaarse publieke rechten

(diss. Leiden), Den Haag: BJu 2016.
7 ABRvS van 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927, AB 2016/426, m.nt. C.J. Woiswinkel; JB

2017/1, m.nt. LJ.M. Timmermans, Waarover: C.J. Woiswinkel, ‘Volwassen verdelingsrecht?
Rechtsontwikkeling en rechtseenheid bij de verdeling van schaarse vergunningen, JBpius 2017, p.3
e.v.
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2. De rechtsgrondslag voor de verplichting tot het bieden van me

dedingingsruimte

2.1 De verplichting tot hei bieden van mededingingsruimte

Mijn verwachting in 2004 was dat de normen die op de verdeling van

schaarse rechten zouden worden toegepast steeds strenger zouden wor

den: beswursorganen zouden duidelijk moeten gaan maken waarom zij

een vergunning aan een bepaalde aanvrager verlenen en andere aanvra

gers een gelijke kans moeten geven, zodat zij met elkaar om die vergun

ning zouden kunnen concurreren. Om aan deze eisen tegemoet te komen,

zouden bestuursorganen een meer doorzichtige, transparante, procedure

moeten gaan hanteren.

Enige jaren later bleek steeds duidelijker dat in de bestuursrechtspraak

her en der een algemene rechtsnorm werd aangenomen die inhoudt dat be

stuursorganen verplicht zijn om voor de verdeling van schaarse vergunnin

gen enige mededingingsruimte te bieden. Die algemene rechtsnorm brengt

de verplichting met zich om potentiële gegadigden tijdig en adequaat op de

hoogte te stellen van het feit dat er een schaarse vergunning beschikbaar is

én wat de te volgen verdelingsprocedure is. Maar de algemene rechtsnorm

staat er niet zonder meer aan in de weg staat dat schaarse vergunningen

worden verdeeld aan de hand van de procedure waarin de volgorde van de

ontvangst van de aanvraag beslissend is.8

Dé klassieke uitspraak waarin deze algemene rechtsnorm zeer duidelijk

naar voren is gekomen, is de uitspraak waarin het College van Beroep voor

het bedrijfsleven oordeelde over het beroep van Swiss Leisure Group tegen

de verlening van een vergunning voor het exploiteren van een speelauto

matenhal aan HommersonY Ik noem deze uitspraak niet nadruk, omdat de

conclusie van de staatsraad advocaat-generaal eveneens betrekking heeft

op een beroep tegen de verlening van een soortgelijke vergunning aan, we

derom, Hommerson (ditmaal, ten gevolge van wetswijziging, ingesteld hij

de Afdeling bestuursrechtspraak).

De stapsgewijze erkenning van deze algemene rechtsnorm nam niet weg

dat er geen vragen overbleven.1° De voorzitter van de Afdeling bestuurs

rechtspraak heeft in zijn verzoek tot het nemen van een conclusie een aantal

van die vragen geformuleerd. Kort gezegd, betreft het de rechtsgrondslag,

SCHAARSE vERGUNNINGEN: HET BEGINSEL VAN GELIJKE KANSEN ALS REcHTSGR0NDSLAG

1
-t—

1
4)

4
.4’

s zie voor mijn analyse van de rechtspraak: F.J. van Ommeren, Schaarse publieke rechten: een ver

plichting tot het creOren van mededingingsruimte?, in: F.J. van Ommeren, W. den Ouden en C-J.

Woiswinkel (red.), Schaarse publieke rc’chlen, Den Haag: BJu 2011, p. 235 es. in het bijzonder p. 263-

265.
9 Bb van 3 juni 2009, ECU:NL:cSB:2009:8l6466, All 2009/373, m.nt. cj. Wolswinkel; All Klassiek

2016/36, m.nt. F4. van Ommeren (Hammc’rsun). Ook de staatsraad advocaaL-generaal duidt deze

uitspraak aan als ‘de klassieke uitspraak’.

10 Van Ommeren 2011, p. 235 er.
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de reikwijdte, de verplichtingen die eruit voortvloeien en de ruimte voor
het aanbrengen van beperkingen.

2.2 Rechtsgrondslag en reikwijdte
De besft,ursrechters baseerden deze algemene rechtsnorm op verschillende
rechtsgrondslagen. Uitdrukkelijk werd in de rechtspraak het zorgvuldig
heidsbeginsel genoemd, maar ook andere algemene beginselen van be
hoorlijk bestuur, zoals het evenredigheidsbeginsel, het motiveringsbegin
sel en het rechtszekerheidsbeginsel fungeerden, al dan niet zelfstandig of
in combinatie, als grondslag voor deze algemene rechtsnorm. Dit riep wel
haast als vanzelf de vraag op op welke rechtsgrondslag deze rechtsnorm
het best kan worden gebaseerd.

Het springt in het oog dat in de rechtspraak vrijwel geen beroep werd
gedaan op het gelijkheidsbeginsel, terwijl juist het gelijkheidsbeginsel het
grondbeginsel is dat bij alle verdelingsprocedures in acht dient te worden
genomen.” Aan de ene kant hoeft dat niet te verwonderen, aangezien in
het Nederlandse bestuursrecht een beroep op het gelijkheidsbeginsel in de
praktijk maar zelden slaagt. Maar aan de andere kant ligt het gelijkheidsbe
ginsel als rechtsgrondslag het meest voor de hand, aangezien het oogmerk
van de verplichting voor het bestuur om mededingingsruimte te creëren nu
juist gelegen is in het scheppen van een gelijke kans voor de potentiële gega
digden om de schaarse vergunning te kunnen aanvragen en deel te kunnen
nemen aan de verdelingsprocedure.

Een andere vraag die over deze algemene rechtsnorm die het bestuur
verplicht om mededingingsruimte te creëren, kan worden gesteld, is die
naar haar reikwijdte. Wat betekent in dit verband het woord ‘algemeen’?
Geldt deze rechtsnorm uitsluitend als er sprake is van schaarste of is er hier
echt sprake van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat steeds op
bestuursorganen van toepassing is?

Naar mijn mening dient het bewerkstelligen van (reële, eerlijke of faire)
concurrentie, mededinging of wedijver hier te worden beschouwd als het
oogmerk van dit gelijkheidsbeginsel. Het realiseren van mededinging is de
maatstaf waarop de gelijkheid is gericht.’2 Dit oogmerk geldt lang niet al
tijd in het bestuursrecht en is uiteraard ook niet de enige maatstaf waarop
gelijkheid in het bestuursrecht kan zijn gericht. Er zijn immers in het be
stuursrecht uiteenlopende situaties waarin vergunningen of subsidies niet
schaars zijn in de zin dat er meer potentiële aanvragers zijn dan beschik
bare publieke rechten. Het is echter de schaarste die de reden is dat alle po
tentiële aanvragers de gelijke kans moeten krijgen om mee te dingen. Deze

,K

\- 4-.

Ii
12

Van Ommeren 2011. p. 256,
Van Ommeren 2(,p. 4&
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e voor rechtsnorm dient mijns inziens dan ook in principe slechts te gelden voor

de verdeling van schaarste.13

2.3 De conclusie van de staatsraad advocaat-generaal

llende Bij deze stand van zaken kon niet anders dan reikhalzend worden uitgeke

tildig- ken naar de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal. Inmiddels was

an be- ook in de literatuur een lans gebroken om te kiezen voor een meer eendui

begin- dige rechtsgrondslag. In de conclusie wordt die literatuur uitvoerig bespro

dig of ken. Ik volsta hier met het noemen van de standpunten uit de twee disserta

p wel- ties die inmiddels waren verschenen, Wolswinkel kiest in zijn proefschrift

snorrn voor een dubbele grondslag: zowel het rechtszekerheidsbeginsel als het be
ginsel van de rechtsgelijkheid.’4 Drahmann betoogt in haar proefschrift dat

werd hiervoor kan worden volstaan met het formele gelijkheidsbeginsel.’5

sel het De staatsraad advocaat-generaal maakt mijns inziens terecht eerst een

rorden uitdrukkelijk onderscheid tussen de verplichting om bij de verdeling van

tien in schaarse vergunningen reële mededingingsruimte te bieden enerzijds en

1 in de de met het oog daarop gestelde verplichting om een passende mate van

idsbe- openbaarheid te garanderen over die verdeling anderzijds (punt 6.9). In de

gmerk literatuur gebeurt dit opmerkelijk genoeg vrijwel niet. Wellicht niet omdat

ren nu in het Unierecht deze twee zo nauw met elkaar verknoopt zijn?

gega- Als rechtsgrondslag voor de mededingingsnorm kiest de staatsraad

:unnen advocaat-generaal uitdrukkelijk voor ‘het formele gelijkheidsbeginsel, het
beginsel van gelijke kansen’ (punt 6.9). Hij merkt op dat het zorgvuldig

estuur heidsbeginsel, dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitdruk

is die kelijk had toegepast, niet onjuist is, aangezien de norm inderdaad te maken

neen’? heeft met het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten, maar dat

er hier dat beginsel geen informatie geeft over de ratio van de rechtsnorm. Terecht

eds , overweegt hij dat er binnen het palet aan in Nederland erkende beginse
len van behoorlijk bestuur een beginsel bestaat dat die ratio wel uitdrukt,

‘f faire) namelijk het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel eist dat voor alle (potentiële)

als het gegadigden bij de verdeling van het schaarse recht dezelfde spelregels gel

g is de den en is daarmee, zoals ook in de rechtspraak van het Hof van Justitie

niet al- met zoveel woorden wordt gesteld, nauw verbonden met het bieden van

vaarop daadwerkelijke mededingingsruimte. Zijn keuze sluit, zoals hij zelf consta

het be- teert, goed aan bij het Unierecht. Bovendien, zo merkt hij terecht op, wordt

ies niet , het gelijkheidsbeginsel ook toegepast door de Hoge Raad als beginsel van

eschik- aanbestedingsrecht, ook als het Unierecht daartoe niet dwingt, en wordt

ille po
t Deze

13 van Ommeren 2004, p. 74ev.
14 C.J. Woiswinkel, De verdeling van schaarse publiekrechteljke rechte,z (diss. Amsterdam VU), Den Haag:

BJu 2013, p. 133-136.
15 A. Drahmann, Transparantie en eerlijke verdeling van schaarse besluiten (diss. Leiden), Deventer: Klu

wer 2015, p. 367.

195



DE CON’CLUSEE VOORBIJ

het in die hoedanigheid gerelateerd aan de ontwikkeling van een gezonde
en daadwerkelijke mededinging.

2.4 Gelijke kansen
De Afdeling bestuursrechtspraak neemt deze rechtsgrondslag over. De Af
deling stelt voorop dat zijde conclusie van de slaatsraad advocaat-generaal
deelt dat er in het Nederlandse recht een rechtsnorm geldt die er toe strekt
dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op eni
gerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden geboden om
naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. De Afdeling bestuurs
rechtspraak verwijst daartoe naar de zo even genoemde ‘klassieker’ van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven uit 2909.16 De Afdeling baseert
deze rechtsnorm thans uitdrukkelijk ‘op het gelijkheidsbeginsel dat in deze
context strekt tot het bieden van gelijke kansen’. Ook spreekt zij kortweg
van ‘het beginsel van gelijke kansen’.

De uitspraak (van de Grote Kamer) van de Afdeling bestuursrecht
spraak breekt dus met de rechtspraak van het College van Beroep voor het
bedrijfsleven waarin de rechtsnorm dat mededingingsruimte moet wor
den geboden werd gebaseerd op het algemene beginsel van behoorlijk be-
stuur dat besluiten met de vereiste zorgvuldigheid worden voorbereid en
genomen. De vraag die nu natuurlijk rijst is of dit allemaal iets uitmaakt.
Maakt het verschil dat niet het zorgvuldigheidsbeginsel is gekozen maar
het beginsel van gelijke kansen? Ik meen van ;vel. Voordat ik daarop inga,
is het echter van belang eerst naar twee andere aspecten te kijken, te weten
de consequenties die aan dit rechtsbeginsel plegen te worden verbonden
— meer in het bijzonder de transparantieverplichting (paragraaf 3) en de
looptijd van de vergunning (paragraaf 4) — én naar de ruimte die er is om
uitzonderingen op deze norm te maken of er beperkingen op aan te bren
gen (paragraaf 5)

3. Een transparantiebeginsel?

3.1 Transparantie: verplichting of (algemeen of contextueel) rechtsbe
ginsel?

De hamvraag is uiteraard welke verplichtingen de toepassing van dit be
ginsel van gelijke kansen met zich brengt. In het Unierecht is het gebruike
lijk transparanfie — een passende mate van openbaarheid — op te vatten als
een verplichting die voortvloeit uit het gelijkheidsbeginsel) Transparantie
is, zo beschouwd, niet zozeer een zelfstandig rechtsbeginsel als wel een

16 CBb ‘an 3juni 2009, ECLI:NL:CB8:2009:817334 (Srviss Uisure Group. ook u’elaaugcduid Hommcrs9,, t).17 Zie onder andere HvJ EU van 3 juni 2010, C-203/0S, ECLIEU:C:2010:307, AB 2011/17, m.nt.A .W.GJ. Buijze (fleifiür).
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zonde Verplichting die op de overheid drukt ingeVal zij het beginsel van gelijke
kansen in acht moet nemen.

De staatsraad advocaat-generaal schetst in zijn conclusie evenwel nog
hvee andere wijzen waarop transparantie in ons recht zou kunnen worden

Je Af- erkend. In de eerste plaats zou het transparantiebeginsel wellicht als een

neraal zelfstandig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur kunnen worden er-

strekt kend. In de literatuur zijn daarvoor verschillende stemmen opgegaan. In de

p eni- tweede plaats zou het transparantiebeginsel wellicht contexweel kurmen

en om worden erkend. Een contextueel erkend rechtsheginsel geldt niet geheel

tuurs- algemeen, in het hele besftiursrecht, maar slechts binnen een bepaalde con

an het text. Die context is hier de verdeling van schaarse publieke rechten. Dit is

‘aseert de erkenning die de staatsraad advocaat-generaal in zijn conclusie bepleit.

a deze Ik vind de term ‘contextueel’ in dit verband beslist een goede vondst.

rhveg Deze term drukt precies ut waar het hier om gaat. Het transparantiebegin
sel geldt wel, maar is niet zo algemeen als de andere algemene beginselen

;recht- van behoorlijk bestuur. Het geldt alleen in de genoemde context.

or het Het erkennen van een nieuw algemeen geldend rechtsbeginsel is beslist

t wor- geen kleinigheid. Integendeel, er zijn niet veel juridische fenomenen denk

ijk be- baar die een grotere impact kunnen hebben. Voor de ontwikkeling van

eid en nieuwe algemene rechtsbeginselen dient daarom mijns inziens de weg der

naakt. geleidelijkheid te gelden: een nieuw rechtsbeginsel komt casus- of stapsge

t maar wijs tot stand en wordt in een incrementeel proces gerealiseerd.t5 De rechter

inga, kan immers op grond van enkele zaken niet goed overzien wat de conse

weten quenties zijn van een algemene erkenning. Dat geldt ook voor het transpa

onden rantiebeginsel. Niet goed valt te overzien wat met een algemeen geldend

en de transparantiebeginsel, dal in hel gehele bestuursrecht zou gelden, aan mo

• is om gelijke transparantieverplichlingen voor bestuursorganen wordt binnen

bren- gehaald. In lijn met deze gedachte wijst de staatsraad advocaat-generaal
(punt 6.11) er terecht op dat algemene rechtsbeginselen een hoge juridische
status hebben. Daarbij is onder meer van belang dat algemene rechtsbegin
selen in ons rechtssysteem zelfs een hogere juridische status hebben dan
algemeen verbindende voorschriften niet zijnde wetgeving in formele zin.

Ofschoon Widdershoven als wetenschapper de erkenning van een alge

htsbe- meen geldend transparantiebeginsel bepleitte, staat hij als staatsraad advo
caat-generaal een contextueel erkend transparantiebeginsel voor. Dat lijkt

dit be- mij terecht. Het siert de staatsraad advocaat-generaal overigens dat hij ex

ruike- cathedra ten dele andere opvattingen huldigt dan als wetenschapper. Eerder

ten als heb ik me — in afwijking van de literatuur die een ruimere erkenning voor

arantie
el een

1
Iflersuli 1).
17, mnt. is van Ommeren 2011, p. 2j,.
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staat — ‘ op het standpunt gesteld dat het transparantiebeginsel zou moeten
worden erkend, maar dat dit beginsel “niet de volledige reikwijdte heeft
van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, maar slechts van toepas
sing is op schaarse publieke rechten” ,2 Sedert de fraaie conclusie van de
staatsraad advocaat-generaal zou ik dit liever tot uitdrukking willen bren
gen door te zeggen dat het transparantiebeginsel mijns inziens nog niet als
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur kan worden erkend, maar wel als
contextueel geldend beginsel van behoorlijk bestuur, te weten in de context
van de verdeling van schaarse publieke rechten.

3.2 De context van de verdeling van schaarse publieke rechten
De Afdeling bestuursrechtspraak neemt het contextueel geldende transpa
rantiebeginsel van de staatsraad advocaat-generaal niet over. Volgens de
Afdeling vloeit de transparantieverplichting voort uit het gelijkheidsbegin
sel. Een passende mate van openbaarheid moet verzekerd worden ‘om ge
lijke kansen te realiseren’. Deze benaderingswijze sluit aan bij de literatuur
die zich op het standpunt stelt dat fransparanhe moet worden erkend als
verplichting die onderdeel uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel (met name
Wolswinkel en Drahmann).21

Dit hoeft niet echt te verwonderen. De Afdeling blijft (veilig) bij de be
nadering die we uit het Unierecht kennen. Het zou wellicht ook wel een
beetje veel van het goede zijn als de Afdeling bestuursrechtspraak in één
uitspraak niet één maar twee rechtsbeginselen zou erkennen. Immers, de
erkenning van het beginsel van gelijke kansen, als verschijningsvorm van
het gelijkheidsbeginsel, is al een hele stap. Erkenning van nog een nieuw
rechtsbeginsel staat enigszins op gespannen voet met de al gememoreerde
weg der geleidelijkheid voor de erkenning van nieuwe rechtsbeginselen en
de daarbij passende rechterlijke terughoudendheid

Tegelijkertijd valt zeer te betwijfelen of het veel verschil maakt. Komen
de transparanheverphchting als voortvloeisel van het beginsel van gelijke
kansen en het contextueel geldende transparantiebeginsel niet op hetzelf
de neer? Dat is uiteraard afhankelijk van de context. Wanneer de verde
ling van schaarse publieke rechten de context is, blijft er van het mogelijke
verschil weinig tot niets over. Niet voor niets gaf de staatsraad advocaat-
generaal zelf al aan dat hij weliswaar een voorkeur heeft voor het contex
tueel te erkennen transparantiebeginsel, maar dat een passende mate van

R.J.G.M. Widdershoven e.a., De Europese agenL van dedwb, Den Haag: BJu 27, p. 91-92,5. Prechal,
‘De emancipatie van ‘het algemene transparantiebeginsci’, SEW 2008, nr. 145, p. 316 cv., A.W.C.J.
Huijze en R.J.G.M. Widdersboven, ‘De Awb en FU-recht: het transparanhebeginsel’, in: T. Barkhuy
sen, W. den Ouden en J.EM. Polak (red.), Bestuursrechl haruzoniseren: 15 jaar Aal,, Den Haag: BJu
2010, p. 605-606, AW.GJ. Buijze, The PriucipleofTransparency in EULiw (diss. Utrecht), ‘s-Hertogen
bosch: Uitgeverij BOXPress 2013. en A.W.C.J. Buijze, ‘Het transparantiebeginsel naar Nederlands
recht: een visie geïnspireerd op het LU-recht’, JBplus 2016. p. 230 cv.
in mijn annotatie in AB Klassiek 2016, paragraaf 36.8.
Woiswinkel 2013, p. 334 cv. en Drahmann 2015, p. 367.

t

19
‘4

20
21

198



noelen
heeft

oepas
van de
i bren
iiet als
wel als
:ontext

anspa
ens de
;begin
om ge
ratuur

Dnd als
t name

debe
vel een
in één
ets, de
rm van

nieuw

)reerde
elen en

Komen
gelijke

b.etzelf
verde

,gelijke
vocaat
contex
ate van

S. Frechal,
A.WG.J.
Barkhuy

Haag: Eju
IlertOgefl
1ederlands

Scav-\16E VERGUNNINGEN: HET nEGINSEL VAN GELIJKE KANSEN ALS RECHTSGRONDSLAG

openbaarheid ook kan worden gebaseerd op de uit het gelijkheidsbeginsel

voortvloeiende transparanhe’erplichtfrg

Ofschoon de Afdeling bestuursrechtspraak het transparantiebeginsel in

deze uitspraak niet expliciet als contextueel geldend rechtsbeginsel heeft

erkend, kiest zij uitdrukkelijk wel voor een con textuele benadering. De

rechtsnorm dat dedinging5rUimte moet worden geboden bij de verde

ling van schaarse vergunflmgel ‘is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel

dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen’ (curs. dzz). En

op deze verschijningsvorm van het gelijkheidsbeginsel baseert zij ‘de uit

het gelijkheidsbeginsel voort onde verplichting van de burgemeester

tot transparantie’. Zo is de cirkel weer rond.

4. De looptijd van de schaarse vergunning

Uit de rechtsnorm dat mededingingsruimte moet worden geboden vloeit
nog een andere rechtsnorm voort. Schaarse vergunningen kunnen in begin
sel niet voor onbepaalde tijd, doch alleen tijdelijk worden verleend, aldus
de Afdeling bestuursrecht5p Ook dit was al enige jaren eerder expliciet
door het College van Beroep voor het bedrijfsleven overwogen. Maar ook
hier baseerde het College deze eis op het zorgvuldigheidsbeginsel. De ver
lening van een schaarse ontheffing voor onbepaalde tijd is ‘in strijd met de
in artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde zorgvuldig
heidsnorm’, aldus het College» De Afdeling bestuursrechtspraak zet het
vereiste van de tijdelijke looptijd voort, maar baseert zich indirect — door
het af te leiden uit de ededingingsnoflT1 — op een andere rechtsgrondslag,
te weten het beginsel van gelijke kansen. Dat lijkt mij terecht. Ook de staats
raad advocaat-generaal leidt deze eis af uit het gelijkheidsbeginsel.

Ook hier is van belang om in te zien dal de hoofdregel dat de vergun
ning in beginsel alleen voor een bepaalde tijd mag worden verleend, niet in
het gehele algemene bestuursrecht geldt, maar alleen in de context van de
verdeling van schaarse publieke rechten. De ratio is dat voorkomen moet
worden dat degene die de vergunning na toepassing van de verdelingspro
cedure heeft verkregen, voor een onevenredig lange tijd wordt bevoordeeld
doordat andere (mogelijke) gegadigden gedurende die tijd niet meer kun
nen meedingen. Ook andere (mogelijke) gegadigden moeten op den duur
weer een kans km-u-jen krijgen. Dat geldt te meer daar concurrentie, ook
gereguleerde concurrentie, naar haar aard veelal een dynamisch karakter
heeft en dus aan verandering onderhevig is. Daarom is ook hier — en dat is
in rechte nieuw — het beginsel van gelijke kansen de adequate rechtsgrond-

22 CBh van 15 mei 2012, ECLINL:CBB2O12BW663O, AB 2012/372 en CBb van 21 augustus 2012,
ECLt:Nlc5g.rn2:sx65lo AB 2012/373, m.nt. c.j. Woiswinkel, waarover meer uitvoerig mijn
fl001 in AR KL7ssiek 2016, par. 36.11.
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slag. Hel zorgvuldigheidsbeginsel is niet onjust. (Terzijde: is de schending
van een norm niet a fortiori een teken van onzorgvuldig optreden?) Het
beginsel van gelijke kansen drukt echter inhoudelijk veel preciezer uit waar
het hier echt om gaat.

Voor het contrast is het van belang om in het oog te houden dat buiten
de context van de verdeling van schaarse publieke rechten veeleer een an
dere hoofdregel valt te ontwaren: de vergunning wordt in beginsel voor
onbepaalde tijd verleend. Die hoofdregel geldt indien het beginsel van ge
lijke kansen just niet van toepassing is.

De staatsraad advocaat-generaal maakt bij de verdeling van schaarse
publieke rechten een aanvullend onderscheid tussen schaarse vergunnin
gen voor een economische activiteit en schaarse vergunningen die geen be
trekking hebben op een economische activiteit (punten 6.1 en 6.3). Ten aan
zien van de eerste acht hij afwijkingen van de eis van een bepaalde looptijd
niet goed denkbaar, tenvijl hij bij andere schaarse vergunningen ruimte
ziet voor afwijkingen die worden gerechtvaardigd door het rechtszeker
heidsbeginsel. In casu was er voor de Afdeling bestuursrechtspraak geen
aanleiding op dit nadere onderscheid in te gaan, maar voor de praktijk lijkt
mij dit onderscheid wel degelijk relevant. Zo beschouwd mogen schaarse
parkeervergunningen (voor zover begrepen als een niet-economische acti
viteit) nog steeds voor onbepaalde tijd worden verleend. Ik kom hierop bij
de bespreking van de betekenis voor de praktijk nog even terug.

5. Uitzonderingen of beperkingen

De volgende vraag is of er uitzonderingen op de rechtsnorm te maken zijn
dat het bestuur aan potentiële gegadigden mededingingsruimte moet bie
den. In mijn rechispraakanalyse noemde ik er destijds twee. Voor zover
deze norm uitsluitend is gebaseerd op ongeschreven recht kan de zvetge
ver in beginsel op deze norm een uitzondering maken. Maar ook los daar-
van zijn uitzonderingen denkbaar. Zo ligt het in de rede dat ingeval het
bij voorbaat uitgesloten is dat er meer dan één potentiële gegadigde is die
aan de wettelijke eisen voor verlening van de vergunning voldoet (men
spreekt wel van uniciteit), een uitzondering op deze algemene rechtsnorm
kan worden gemaakt. Het bieden van mededingingsruimte heeft dan im
mers geen zin»

was natuurlijk bemeu¼d vat de staatsraad advocaat-generaal hier-
van zou vinden. De staatsraad advocaat-generaal constateert dat andere
specifieke uitzonderingen op de mededingingsnorm in de literatuur en de
rechtspraak niet aan de orde komen, maar dat zij wel kunnen voortvloeien

23 Van Ommeren 2011, p. 255. Evenzo; \VoLwinkd 20i3, p. 345-346.
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chending uit de algemeen mogelijk geachte beperkingen op het gelijkheidsbeginsel
len?) Het (punt 6.17).
ruit waar Ook de Afdeling besftiursrechtspraak is van mening dat deze norm door

wettelijke voorschriften kan worden beperkt. De Afdeling voegt hier even-
lat buiten wel een buitengewoon belangrijke overweging aan toe, die niet eerder uit
r een an- de literatuur of rechtspraak te kennen is. Deze overweging is alleen daar
nsel voor door al de meest verrassende uit de gehele uitspraak. Ik laat haar daarom
eI van ge- letterlijk volgen (r.o. 8):

schaarse ‘Een zodanige beperking kan evenwel niet zover gaan dat iedere mededingingsruimte
ergunnin- volledig wordt uitgesloten. Een eis die in ieder geval geldt, is dat het wettelijk voor

geen be- schrift dat de mededingingsruimte beperkt, althans de geschiedenis van de totstand
Ten aan- koming daarvan, er blijk van geeft dat het belang van het bieden van mededingings

Le looptijd ruimte is meegewogen.’
en ruimte
:htszeker- De Afdeling bestuursrechtspraak overweegt verder dat de norm, dat het
raak geen wettelijk voorschrift dat de mededinging beperkt niet zover kan gaan dat
aktijk lijkt iedere mededingingsruimte volledig wordt uitgesloten, onverlet laat dat

schaarse de eigenaar van een pand beslist over de wijze waarop het pand wordt
ische acti- gebruikt en door wie. Ik acht de geciteerde overweging cruciaal, omdat
hierop hij zij het dragende element van de redenering vormt waarop de Afdeling

hestuursrechtspraak uiteindelijk stoelt dat de burgemeester in strijd met
de rechtsnorm heeft gehandeld dat op enigerlei wijze aan (potentiële) ge
gadigden mededingingsruimte moet worden geboden. De toepassing van
deze overweging komt in de volgende paragraaf aan de orde.

naken zijn
moet bie- 6. De ene of de andere rechtsgrondslag: maakt het verschil?
oor zover
de zvefge- 6.1 Functie van de rechtsgrondslag

(los daar- De vraag die nu natuurlijk rijst is of dit allemaal iets uitmaakt. Maakt het
-tgeval het verschil dat niet het zorgvuldigheidsheginsel als rechtsgrondslag fungeert
igde is die maar het beginsel van gelijke kansen? Ik denk het wel. Men kan de bete
doet (men kenis van een rechtsgrondslag in abstracto vrijwel altijd relativeren door
echtsnorm te stellen dat hetzelfde resultaat ook met een andere grondslag kan wor
f t dan im- den bereikt. Vaak is dat ook zo. Maar een goede rechtsgrondslag maakt

het recht wel beter begrijpelijk en beter toegankelijk en daardoor beter
eraal hier- voorspelbaar. Met andere woorden: een goede rechtsgrondslag vergroot
lat andere de rechtszekerheid. Bovendien geeft een goede rechtsgrondslag inzicht in
tuut en de de ratio, zoals de staatsraad advocaat-generaal in zijn conclusie terecht be
,ortvloeien toogde. Een goede rechtsgrondslag laat zien waarom een rechtsnorm geldt

en tot hoever die norm strekt. Kort gezegd: een goede rechtsgrondslag
biedt een verklaring voor de betekenis van de rechtsnorm en rechtvaardigt
deze. Dat is belangrijk. Ik denk dat het gelijkheidsbeginsel — preciezer: het
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beginsel van gelijke kansen — dat voor de verdeling van schaarse publieke
rechten inderdaad doet.

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is nog van zo recente
datum, dat ik de stelling dat de nieuwe rechtsgrondslag verschil uitmaakt,
natuurlijk nog niet met veel bestuursrechtspraak kan onderbouwen. Toch
zijn er al twee uitspraken die dit inzichtelijk maken.

6.2 Kansspelen: effect van de rechtsgrondslag
In de eerste plaats blijkt dat uit de uitspraak waarin de Afdeling beshiurs
rechtspraak het beginsel van gelijke kansen als rechtsgrondslag aanvaardt.
De staatsraad advocaat-generaal concludeerde dat de rechtsnorm die ertoe
strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen op enigerlei wijze
aan (potentiële) gegadigden mededingingsruimte moet worden geboden
kan worden beperkt door de regels van de ruimtelijke ordening, omdat de
toepassing van de op zichzelf neutrale toetsingsnorm van de ‘goede ruim
telijke ordening’ met zich kan brengen dat de speelautomatenhal maar op
één locatie kan worden toegestaan (punt 7.4).

De Afdeling beswursrechtspraak kiest een andere invalshoek. Zij is van
opvatting dat de verplichting om mededingingsruimte te bieden in casu te
zeer is beperkt. Zij zoekt die beperking evenwel niet in de wettelijke toet
singsnorm van de ‘goede ruimtelijke ordening’, maar beperkt zich tot het
stelsel van de Wet op de kansspelen en de daarop gebaseerde verordening.
De Afdeling overweegt dat een dergelijke verordening niet toegesneden
mag zijn op één concrete situatie. Zij overweegt verder dat door de bij de
gemeentelijke kansspelverordening behorende kaart, waarop het gebied is
vastgelegd waarbinnen een speelautomatenhal is toegestaan, de mededin
ging, die al beperkt is omdat slechts één vergunning beschikbaar is, volledig
wordt uitgesloten. Zij vervolgt met de overweging dat de raad bij de afwe
ging van de belangen die heeft geleid tot vaststelling van de verordening en
de daarbij behorende kaart de ruimte voor mededinging niet kenbaar een
rol heeft laten spelen. De gemeentelijke kansspelverordening is daarmee
in strijd met het gelijkheidsbeginsel, in deze context het bieden van gelijke
kansen! De Afdeling bestuursrechtspraak komt dan ook tot de slotsom dat
de bij de gemeentelijke verordening behorende kaart verbindende kracht
moet worden ontzegd wegens strijd met het beginsel van gelijke kansen.

Waar deze staatsraad advocaat-generaal het niet aandurfde de betekenis
van het beginsel van gelijke kansen zo ver door te trekken, doet de Afdeling
dit wel. Zij doet dat door als vertrekpunt te nemen dat een beperking van
de verplichting om mededingingsruimte te bieden niet zo ver kan gaan dat
iedere mededingingsruimte volledig wordt uitgesloten. Daarmee wordt
meteen een verderstrekkende toepassing aan het beginsel van de gelijke
kansen gegeven.

Kan deze conclusie nu ook worden getrokken met behulp van een an
dere rechtsgrondslag? In theorie is alles mogelijk, maar dat lijkt mij toch
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)ublieke 1
wel hee! moeilijk worden. Uiteraard zou kunnen worden betoogd dat de
vaststelling van deze verordening, althans haar kaart, in strijd is met hetrecente zorgvuldigheidsbeginsel. Opnieuw kan worden opgemerkt dat iedereItmaakt, j normschending, dus ook deze, een teken is van onzorgvuldig optreden.sn. Toch Maar of een beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel hier tot succes zou heb
ben geleid, was nog maar zeer de vraag. Het onderliggende probleem is
immers dat de verordening mededinging volledig uitsluit. Zij, althans haar
kaart, is onverbindend wegens strijd met het beginsel van gelijke kansen.2stuurs—

waardt. 6.3 Ander terrein: bekostiging van onderwijs
lie ertoe Deze nieuw ontdekte verschijningsvorm van het gelijkheidsbeginsel blijktei wijze snel om zich heen te grijpen. Zij wordt ook al op geheel andere terreinen;eboden toegepast. Zo acht de Afdeling bestuursrechtspraak deze rechtsnorm evenndat de eens van toepassing op de bekostiging van ondenvijs op grond van de Wete ruim- op het voortgezet onderwijs (WVO)» De Afdeling stelt in deze uitspraaknaar op voorop dat er in het Nederlandse recht een rechtsnorm is die die ertoe

strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur opij is van enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet worden gebodencasu te om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. Vervolgens overke toet- 1 weegt zij, net als in de hiervoor besproken uitspraak, dat deze rechtsnormtot het is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel dat in deze context strekt tot het biedening. den van gelijke kansen. Waar het nu natuurlijk om gaat is in welke contextsneden er gelijke kansen moeten worden geboden. De Afdeling overweegt:ebijde
ebied is ‘Naar het oordeel van de Afdeling is deze rechtsnorm ook van toepassing op de beededin- . kostiging van onderwijs op grond van de WVO, omdat deze wet voorziet in een stelselrolledig van gereguleerde concurrentie tussen schoolbesturen.
e afwe
ningen Het zijn vooral deze laatste woorden die hier extra aandacht verdienen: eraar een is sprake van gereguleerde concurrentie. Steeds gaat het om de verdelingsaarmee context. Vandaar ook dat ik de contextuele benadering van de staatsraadgelijke advocaat-generaal zo aantrekkelijk vind. Weliswaar verbindt de Afdelingom dat de contextuele benadering direct aan het gelijkheidsbeginsel in plaats vankracht aan het transparantiebeginsel, maar dat verschil is, zo bleek hiervoor, bensen. Irekkelijk. Beide komen op hetzelfde neer. Het is de verdelingscontext — ertekenis is schaarste en daarom moet er kunnen worden geconcurreerd of meegefdeling dongen — die doorslaggevend is. Niet gezegd is dat het beginsel van gelijkeing van kansen ook van toepassing is in een situatie waarin geen schaarste heerst.aan dat Ook hier rijst de vraag of de gegrondheid van het beroep niet op eenwordt andere rechtsgrondslag had kunnen worden gebaseerd. En ook hier valtgelijke dat niet geheel uit te sluiten. Wellicht had hier eveneens een beroep op

een an
rij toch 24 ABRvS van 18 januari 2017, ECLI:NL:RV5:2017:86, JB 2017/41.

203



DE CONCLUSIE VOORBIJ

het zorgvuldigheidsbeginsel kunnen worden gedaan. Het is echter moeilijk
voorstelbaar dat het in overeenstemming zou zijn met het systeem van con
currentie, waarin de Wet op het voortgezet ondenvijs voorziet, dat school
besturen geen gelijke kans op bekostiging mag worden geboden. Duidelijk
is dan ook dat met het beginsel van gelijke kansen veel dichter bij het daad
werkelijke probleem wordt gekomen.

1
7. Het beginsel van gelijke kansen: formeel en materieel?

Duidelijk is dat de Afdeling bestuursrechtspraak het beginsel van gelijke
kansen beschouwt als een van de verschijningsvormen van het gelijkheids
beginsel25 en dat dit rechtsbeginsel op uiteenlopende terreinen bij schaarste
een rol speelt en zal gaan spelen. Dat roept wel vragen op over het karakter
van dit rechtsbeginsel. Hoe verhoudt het beginsel van gelijke kansen zich
tot de overige verschijningsvormen van het gelijkheidsbeginsel? Een ant
woord hierop zou meer inzicht kunnen geven in de aard van deze nieuwe
rechlsgrondslag.

De staatsraad advocaat-generaal baseert de norm dat het bestuur mede
dingingsruimte moet bieden op het forniek’ gelijkheidsbeginsel, het begin
sel van gelijke kansen. Uit deze rechtsnorm vloeit voort dat schaarse ver
gunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd kunnen worden verleend
(punt 6.3). De staatsraad advocaat-generaal baseert de norm dat schaarse
vergunningen niet voor onbepaalde tijd kunnen worden verleend evenwel
op het materiële gelijkheidsbeginsel. Over de vraag of en in hoeverre het
beginsel van gelijke kansen moet worden begrepen als een formeel of ma
terieel beginsel schenkt de conclusie dan ook geen klare wijn. Ik vind het
derhalve begrijpelijk dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich aan deze
nadere aanduidingen niet heeft gewaagd en noch het adjectief ‘formeel’
noch ‘materieel’ heeft overgenomen.

Wanneer het de functie van de gelijkheid is gelijke kansen te bieden met
het oog op de realisatie van een bepaald doel, vind ik het overigens meer
inzicht geven om in dit verband te spreken over relatieve gelijkheid (als te
genpool van absolute gelijkheid), omdat de te bezigen verdelingsmaatstaf
per doeleinde kan verschillen en de gelijkheid in zoverre dus een relatief tf
gegeven is.26 De Nederlandse bestuursrechtelijke doctrine heeft echter he
laas, om een mij niet geheel duidelijke reden, de neiging — net als de staats

25 De term ‘verschijningsvorm’ bezigt zij niet letterlijk. De Hoge Raad pleegt wel te spreken in ter-

______

men van verschijningsvormen van het gelijkheidsbeginsel. Zie onder andere KR an 30maart2001,
ECLI:NL’HR:OOl:ABtSOl, AR 2001/412, m.nt, ThG. Drupsteen; NJ 2003/6)5 mnt. Nl. Scheltema
(Stiit/bnrijeio.

26 Van Ommeren 2004, p. 46.
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)eilijk raad advocaat-generaal — te blijven steken in de dichotomie tussen formele
icon- en materiële gelijkheid.
hooI
delijk
laad- 8. De rechtspraktijk: van ontoelaatbaar naar onrechtmatig

Van theorie naar praktijk is een lange weg. Het heeft jaren geduurd voordat
het oordeel over de rechtspraktijk van onderhandse verlening van schaarse
vergunningen als zijnde ‘doctrinair ontoelaatbaar’ kon worden omgezet in
‘rechtens onrechtmatig’. Maar na een aantal rechterlijke voorlopers kan er

elijke sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak geen twijfel meer
Leids- over bestaan dat over de hele linie van ons bestuursrecht geldt dat deze
.arste praktijk onrechtmatig is. (Het zou inmiddels ook wel moeilijk uit te leggen
akter zijn, indien een dergelijke rechtsnorm slechts zou gelden als het Unierecht
zich van toepassing is en niet in situaties die louter worden beheerst door nati
ant- onaal recht. Een dergelijk verschil valt niet meer goed te rechtvaardigen7).

3uwe Daarmee is het laatste woord nog niet gezegd, want dat een bepaalde
praktijk rechtens niet meer geoorloofd is, wil nog niet zeggen dat de praktijk

iede- zich als vanzelf aanpast. Behalve aan speelautomatenhallen valt op lokaal
egin- niveau bijvoorbeeld te denken aan de verlening van schaarse vergunningen
ver- voor warenmarkten en aan standplaatsen e.d. Is de toegang voor nieuwko

eend mers hier daadwerkelijk geopend? Mede op grond van enkele onderzoeken
aarse naar de verdeling van schaarse vergunningen die door VU-studenten zijn
nwel verricht, is mijn indruk dat met name de gemeentelijke praktijk hiervan nog
e het nauwelijks doordrongen is, ondanks een enkele poging van de VNG.28
ma- Op twee punten zou de praktijk meer zichtbaar moeten veranderen. In
het de eerste plaats moeten bestuursorganen, wanneer een schaarse vergun

deze ning beschikbaar komt, tijdig — dat wil zeggen: ruim van te voren — en op
eel’ adequate wijze aan mogelijke aanvragers bekendmaken dât de vergunning

vrijvalt, wat de te volgen procedure is aan de hand waarvan de vergunning
zal worden verdeeld en uiteindelijk verleend met inbegrip van het aan
vraaghjdvak en de toe te passen criteria.

In de tweede plaats brengt de rechtspraak met zich dat het uitgangspunt
moet zijn dat schaarse vergunningen niet (meer) voor onbepaalde tijd mo
gen worden verleend. De VNG zou er goed aan doen in haar Model-APV
op te nemen dat de aard van de vergunning of ontheffing zich in ieder
geval verzet tegen verlening voor onbepaalde tijd indien het aantal vergun
ningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het

______

27 Evenzo: Cj. Woiswinkel, De verdeling van schaarse vergunningen. Convurgenhe in de jurispru
dentie?’, JBplus 2013, p. 79.

28 Zie het—van vôdr de uitspraak daterende (2016) —factsheet van de VNG: Het nieuwe normenstelset
voor schaarse besluiten: keuzes voor gemeenten. vng.nl/publicaties/factsheet-flieUw.nOrmenstel
sol-voor-schaarso-besluiten. VI. Botman, Kapers op de Italiaanse kust’ CsL 2017/3 bepleit aanpas
sing van dit factsL -
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aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft. Daarbij moet

wel de — door de staatsraad advocaat-generaal opgeworpen — vraag wor

den gesteld of en in hoeverre hierop voor niet-economische schaarse ver

gunningen een uitzondering moet worden gemaakt.

Ook de wetgever dient rekening te houden met de rechtsnorm dat bij de

verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur mededingings

ruimte moet worden geboden. De staatsraad advocaat-generaal wijst aan

het slot van zijn conclusie al op mogelijke maatregelen die de wetgever zou

kunnen treffen. Los daarvan brengt de uitspraak met zich dat de wetgever

in ogenschouw moeten nemen in hoeverre hij een beperking aanbrengt op

deze rechtsnorm (vergelijk paragraaf 5). Gezien de recente datum van de

uitspraak hoeft het niet te verwonderen dat dit besef bij de wetgever thans

nog onvoldoende is geïnternaliseerd. Uit recent onderzoek blijkt overigens

dat de wetgever bij de verdeling van schaarse publieke rechten soms te

veel en soms te weinig ingrijpt.19 Meer in het algemeen rijst de vraag of zo

langzamerhand de tijd niet rijp is voor een algemeen wettelijk kader in de

vorm van een regeling in de Awb. Ik zou die vraag positief willen beant

woorden.30

10. Slot: de functie van de bestuursrechtelijke conclusie

Het aantrekkelijke van de figuur van de beshiursrechtelijke conclusie is dat

zij een bijdrage kan leveren aan de rechtseenheid en de rechtsonhvikkeling

van het algemene bestuursrecht.’1 De hier besproken conclusie illustreert

dat: waar tot voor enige jaren onzekerheid heerste over het bestaan van

een rechtsnorm — met inbegrip van haar mogelijke rechtsgrondslag — en de

rechter in verschillende uitspraken, al dan niet uitdrukkelijk, voor uiteen

lopende rechtsgrondslagen koos, is die norm nu uitdrukkelijk erkend en

geldt er voor de verdeling van schaarse vergunningen in het algemeen deel

van het bestuursrecht één rechtsgrondslag. De conclusie van de staatsraad

advocaat-generaal heeft daarvoor de beslissende voorzet gegeven. Deze

9. De wetgever aan zet

ii

29

30

31

C.J. Wolswinkel, ‘De rollen van de wetgever bij de verdeling van schaarse vergunningen’, Regel

Maat 2017, p. 6. es
F4. van Ommeren, ‘voer voor de wetgever: de verdeling van schaarse publieke rechten’, RegelMaat

2017, p. 5.
vergelijk met name. 84. van Ettekoven, ‘Rechtseenheid en de advocaat-generaal in het &‘stuuss

recht’, MB 2008, p. 14 cv., en ibidem, ‘Rechtseenheid vanuit het perspectief van de rechtbanken’,

in: T. Harkhuvsen, W. den Ouden en J.L.M. l’ulak (red.), Bestn,irsleht har;iwnisei en: 25 jaar An’!, Pen

Haag: BJu 2010, p. 290-293.
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moet belangrijke uitspraak vervangt ongetwijfeld de genoemde uitspraak van
wor- het College van Beroep voor het bedrijfsleven inzake Swiss Leisure Group

e ver- als klassieker.
Dat de rechtsfiguur van de conclusie uitstekend past in een rechtsstel

sel met een sterk ontwikkeld algemeen deel van het bestuursrecht, zoals
het onze, neemt niet weg dat de aard en opzet van de bestuursrechtelijke
conclusie nogal verschilt van haar civielrechtelijke evenknie. Tegen de ach
tergrond van het voorafgaande zal het niet verwonderen dat in mijn on

hij de derzoeksgroep aan de VU met meer dan gemiddelde belangstelling naar
gings- de conclusie over schaarse vergunningen werd uitgekeken. Toen wij deze
st aan conclusie gingen bespreken riepen de civilisten — enigszins geschrokken —

r zou uit: ‘Is dit een conclusie? Het lijkt wel een preadvies!’
:gever De aard en de opzet van de beswursrechtelijke conclusie zijn inderdaad
gt op nogal bijzonder. In de eerste plaats wordt de inhoud sterk gestuurd door
an de de vragen die de voorzitter van de Afdeling besftiursrechtspraak of de pre
thans sident van de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het
rigens bedrijfsleven stellen en in de tweede plaats springt in het oog dat de conclu
‘ms te sie niet steeds een uitdrukkelijk antwoord geeft op de vraag of het beroep
of zo van appellant nu wel of niet gegrond moet worden geacht. Het eerste be
in de oordeel ik zonder meer als positief, want juist door de beantwoording van

)eant- de gerichte vragen wordt een bijdrage geleverd aan de rechtsonhvikkeling.
Over het tweede heb ik mij verbaasd. Wat ligt er nu meer voor de hand dan
dat de conclusie ook een concreet oordeel geeft over het ingestelde beroep?

De hier besproken conclusie illustreert dal eveneens. De staatraad ad
vocaat-generaal legt op voortreffelijke wijze een probleem bloot, maar hakt
uiteindelijk de knoop niet echt door. In feite komt het erop neer dat de

is dat staatsraad advocaat-generaal het acceptabel vindt dat de burgemeester de
eling 1 vergunning voor appellante heeft geweigerd. De staatsraad advocaat-ge
treert neraal spreekt echter wel van een ‘onbevredigende situatie’. Hij zoekt naar
n van enige oplossingen hiervoor, maar zoals hij zelf verzucht ‘helaas tevergeefs’
en de (punt 7.7). Hij concludeert dat de bestuurlijke verplichting om potentiële
Heen- gegadigden reële en gelijke mededinging te garanderen botst met de norm
nd en van de contractsvrijheid. De contractsvrijheid heeft zijns inziens te prevale
n deel ren. Zijn slotsom is dan ook dat als men hieraan iets wil doen, de wetgever
:sraad maatregelen moet treffen. De mogelijkheden van de rechter schieten vol-
Deze :• gens hem op dit punt tekort. Zou de Afdeling bestuursrechtspraak hem op

dit punt hebben gevolgd, dan had zij in casu het beroep ongegrond moeten
verklaren. Maar waarom zegt hij dat niet uitdrukkelijk? En is dat in casu
ook het eindoordeel van de staatsraad advocaat-generaal?

Kortom, de vraag rijst waarom de staatsraad advocaat-generaal de con
sequenties van zijn conclusie min of meer in het midden laat. Een mogelijk

:stuurs- antwoord ligt enigszins voor de hand: de voorzitter van de Afdeling be,anken,
stuursrechtspraak heeft hem hier niet expliciet om gevraagd. En blijkbaar
vat de staatsraad advocaat-generaal zijn taak niet zo ruim op dat hij zulks
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uit eigen beweging doel. Een en ander doet bij mij wel de vraag rijzen waar
om de voorzitter niet naar zijn oordeel over de gegrondheid van het (hoger)
beroep vraagt. Zou het niet zinvol voor de rechter zijn om het oordeel van
de staatsraad advocaat-generaal daarover te vernemen? Dat zou ook beter
aansluiten hij de verwachting van de wetgever bij de invoeging van artikel
$:12a in de Awh, dat de conclusie mede de functie kan vervullen die in
ewnniû;z line’ landen en bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
wordt venruld door dissenting en conctirring opinions van rechters.32

32 ka,,wrslukken 112009/10,32150, nr. 3, p. 17 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht).
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