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N. Jak1

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming jegens private 
aanbieders
Het sociaal domein als proeftuin

NTB 2018/49

1. Inleiding

1.1 Algemeen
Het is niet ongebruikelijk dat de overheid private rechts-
personen inschakelt bij de uitvoering van haar publieke 
taak. Zo ook in het sociaal domein.2 In het kader van bij-
voorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
(Wmo 2015) zijn private (zorg)aanbieders3 geregeld be-
last met de feitelijke uitvoering van een algemene voor-
ziening of maatwerkvoorziening. Het komt ook voor dat 
private aanbieders betrokken zijn bij het onderzoek en 
advies dat aan de besluitvorming vooraf gaat. Voorts 
wordt de bevoegdheid te besluiten op een aanvraag om 
een voorziening soms aan een private aanbieder geman-
dateerd.
Op 30 mei 2017 heeft de regeringscommissaris voor de al-
gemene regels van bestuursrecht, M. Scheltema, een ad-
vies uitgebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) dat is gericht op integrale ge-
schilbeslechting in het sociaal domein.4 Het advies brengt 
met zich dat de feitelijke (uitvoerings)handelingen van de 
private aanbieders, anders dan nu het geval is, onder de 
rechtsmacht van de bestuursrechter komen te vallen. Te-
gen de achtergrond van het advies van de regeringscom-
missaris wordt in deze bijdrage ingegaan op de juridische 
positie van de private aanbieders in het sociaal domein. 
Over de voorstellen van de regeringscommissaris is al het 
nodige geschreven.5 De rol van de private aanbieders is 
evenwel enigszins onderbelicht gebleven.6 Deze bijdrage 
beoogt te voorzien in een integrale analyse van de juridi-
sche positie van de private aanbieders zowel naar huidig 
recht als in het licht van het advies van de regeringscom-

1 Niels Jak is Senior Professional Support Lawyer bij Stibbe en verbonden aan 
de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit te Amster-
dam.

2 Waaronder in ieder geval kan worden begrepen de Wmo 2015, de Parti-
cipatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Jeugdwet, de 
Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

3 Een aanbieder is op grond van art. 1.1.1 Wmo 2015 een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die jegens het college gehouden is een algemene voorzie-
ning of een maatwerkvoorziening te leveren.

4 Advies integrale geschilbeslechting in het sociaal domein. Over dit advies 
heeft een internetconsultatie plaatsgevonden. Te raadplegen via www.
internetconsultatie.nl.

5 Zie in het bijzonder het themanummer van het NTB 2018, afl. 1.
6 Op enkele uitzonderingen na, zie bijvoorbeeld W. den Ouden, ‘Toetsings-

maatstaven voor geschillen bij integrale besluitvorming: het perspectief 
van de private zorgaanbieder’, NTB 2018/10; E. Klein Egelink, ‘De toetsing 
door de bestuursrechter bij integrale besluitvorming in het sociaal do-
mein’, NTB 2018/11.

missaris.7 Daarmee kan deze bijdrage dienstbaar zijn aan 
de werkgroep van de Ministeries van Justitie en Veiligheid 
en van BZK die in het spoor van het advies van de rege-
ringscommissaris werkt aan een wijziging van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb).

1.2 Het advies van de regeringscommissaris
Op dit moment is binnen het sociaal domein sprake van 
fragmentatie van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. 
De procedure bij de bestuursrechter is nu tegen één besluit 
gericht (het indicatiebesluit of maatwerkbesluit), voorbe-
reiding en uitvoering blijven buiten beschouwing; daarvoor 
moet men bij de burgerlijke rechter terecht. De procedure 
betreft voorts uitsluitend de besluitvorming door het be-
stuur – voor zover neergelegd in een formeel besluit in de 
zin van artikel 1:3 lid 1 Awb – en niet de handelingen van 
eventuele private aanbieders. Gelet hierop bepleit de re-
geringscommissaris in zijn hiervoor genoemde advies een 
wijziging van de Awb die het mogelijk maakt om een geschil 
integraal bij de bestuursrechter aan de orde te stellen. Niet 
alleen het indicatiebesluit, maar ook voorbereidings- en uit-
voeringshandelingen, zelfs die van een private aanbieder, 
kunnen aan de bestuursrechter ter toetsing worden voorge-
legd. Op die manier wordt het systeem van rechtsbescher-
ming voor de burger meer toegankelijk.
Daarnaast vergemakkelijkt de integrale geschilbeslechting 
een bij het sociaal domein passende uitvoeringspraktijk 
waarbij resultaatsgerichte indicatie mogelijk is door het be-
stuursorgaan die vervolgens wordt geconcretiseerd en on-
derbouwd door de professionals van private aanbieders. De 
huidige rechtsbeschermingssystematiek staat daaraan in de 
weg. Neemt het college van burgemeester en wethouders 
(B&W) alleen een algemeen besluit inhoudende een schoon 
huis en laat het de concrete invulling over aan de private 
aanbieder, in plaats van dat het zelf een concreet besluit 
neemt, dan vermindert dat de rechtsbescherming. Tegen de 
handelingen van de private aanbieder kan immers niet bij 
de bestuursrechter worden opkomen. De Centrale Raad van 
Beroep is deze verminderde rechtsbescherming gaan com-
penseren door een resultaatsgerichte indicatie niet meer toe 
te staan.8 Nadeel hiervan is volgens de regeringscommissa-
ris dat een besluit dat de hulp en de frequentie en tijdsduur 

7 Daarbij wordt de inzet door gemeenten van private aanbieders tot uit-
gangspunt genomen en als zodanig niet geproblematiseerd. Zie voor een 
overzicht van veel gehoorde argumenten voor en tegen het gebruik van 
privaatrechtelijke rechtspersonen door de overheid J.B.J.M. ten Berge e.a., 
‘Privaatrechtelijke rechtspersonen met publieke taken’, in: J.B.J.M. ten 
Berge e.a., De ontwikkeling van de rechtspersoon in het publiekrecht en het 
privaatrecht (Handelingen NJV 130e jaargang/2000-I), Deventer: W.E.J. 
Tjeenk Willink 2000, p. 245-262.

8 CRvB 18 mei 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1491, AB 2016/263, m.nt. A. 
Tollenaar.
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daarvan van tevoren nauwkeurig vastlegt minder gemakke-
lijk kan worden aangepast aan veranderende omstandighe-
den, omdat daarvoor steeds formele besluitvorming nodig 
is. Dit staat aan integraal bestuur en maatwerk in de weg. 
Integrale geschilbeslechting kan voor dit probleem een op-
lossing bieden.

1.3 Centrale vraag en opbouw van deze bijdrage
Tegen de achtergrond van het advies van de regeringscom-
missaris, wordt in deze bijdrage ingegaan op de juridische 
positie van private aanbieders in het sociaal domein, in 
het bijzonder in de Wmo 2015, waarbij een integrale sa-
menwerking tussen gemeenten en private aanbieders aan 
de orde van de dag is. De juridische positie van de priva-
te aanbieders wordt aan de hand van een aantal centrale 
thema’s geanalyseerd, namelijk: de bevoegdheid van de 
bestuursrechter (rechtsbescherming), publiekrechtelijke 
normering (of: het toepasselijk recht) en schadevergoe-
ding. Dit sluit aan bij het advies van de regeringscommis-
saris waarin de toegang tot de bestuursrechter een centrale 
plaats inneemt,9 maar ook aandacht wordt gevraagd voor 
een goede vormgeving van verzoeken tot schadevergoe-
ding, in het bijzonder als het gaat om schade veroorzaakt 
door de private aanbieder. Opmerkelijk genoeg ontbreekt 
in het advies van de regeringscommissaris de vraag naar 
publiekrechtelijke normering van de private aanbieder. 
Dat valt op zichzelf wel te begrijpen omdat het advies pri-
mair is gericht op de reikwijdte van de bevoegdheid van 
de bestuursrechter. Toch verdient ook de problematiek van 
de normering een plaats in het debat.10 Nu de private aan-
bieders een overheidstaak op zich hebben genomen, dringt 
zich namelijk de vraag op in hoeverre zij net als de overheid 
aan publiekrechtelijke normen gebonden (moeten) zijn. De 
urgentie van die vraag blijkt mede uit de in 2016 door de 
Commissie van Venetië opgestelde checklist aan de hand 
waarvan de mate van rechtsstatelijkheid van een staat be-
paald kan worden.11 Eén van de ijkpunten die de commissie 
daarbij heeft geformuleerd, is de mate waarin private enti-
teiten die een publieke taak uitvoeren aan de eisen van de 
rechtsstaat voldoen.
In deze bijdrage wordt in de paragrafen 3 tot en met 5 uit-
eengezet hoe het huidige recht antwoord geeft op de vragen 
naar rechtsbescherming, normering en aansprakelijkheid. 
Dat is nuttig omdat op die manier eventuele knelpunten aan 
het licht kunnen komen en vervolgens beter inzichtelijk kan 
worden gemaakt wat de betekenis is van de voorstellen van 
de regeringscommissaris voor de private aanbieders in het 
sociaal domein. Het advies van de regeringscommissaris en 

9 Het advies gaat ook over klachtbehandeling door de ombudsman. Dat on-
derwerp wordt in deze bijdrage buiten beschouwing gelaten. Dat neemt 
niet weg dat wat in deze bijdrage wordt geschreven over de procedure bij 
de bestuursrechter ook van betekenis kan zijn voor het klachtrecht.

10 De vraag naar de toepasselijke rechtsnormen vormt, naast de vraag naar 
de rechtsmacht van de bestuursrechter, één van de klassieke invalshoeken 
voor de bestudering van de vraag naar de identiteit en de reikwijdte van 
het bestuursrecht (of: de verhouding tussen publiek- en privaatrecht). Zie 
G.T.J.M. Jurgens, ‘Positiebepaling van het bestuursrecht: verovering of zen-
ding?’, NTB 2016/48 (p. 367-368).

11 Venice Commission, Rule of Law Checklist (CDL-AD(2016)007).

de gevolgen daarvan voor de private aanbieders komen aan 
bod in paragraaf 6. Voordat daarop wordt ingegaan, wordt 
hierna in paragraaf 2 uiteengezet op welke manieren pri-
vate rechtspersonen door de gemeente kunnen worden be-
trokken bij de uitvoering van de Wmo 2015. Duidelijk zal 
worden dat de wijze waarop die betrokkenheid is georga-
niseerd, gevolgen heeft voor het antwoord op de vraag naar 
rechtsbescherming, normering en aansprakelijkheid.

2. Private aanbieders in soorten en maten

2.1 Verantwoordelijkheid
Uit de Wmo 2015 blijkt onmiskenbaar dat het gemeen-
tebestuur op alle onderdelen verantwoordelijk is voor de 
maatschappelijke ondersteuning. Het gemeentebestuur is 
verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning, 
voor de kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen en 
de handhaving daarvan.12 Het gemeentebestuur kan de ta-
ken waarvoor zij verantwoordelijk is tot op zekere hoogte 
beleggen bij private aanbieders. In de praktijk wordt de uit-
voering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen (of: tweede-
lijnshulp), zoals hulp bij het huishouden, door vrijwel alle 
gemeenten uitbesteed aan private aanbieders.13 De uitvoe-
ring van lichte of kortdurende ondersteuning en de indi-
catiestelling voor maatwerkvoorzieningen worden veelal 
belegd bij een sociaal (wijk)team.14 De meeste gemeenten 
voeren de wijkteams in eigen beheer uit, maar het komt ook 
geregeld voor dat de wijkteams aan meerdere private aan-
bieders worden uitbesteed.15 De private aanbieders spelen, 
kortom, een zeer belangrijke rol bij de uitvoering van de 
Wmo 2015.16 Op grond van artikel 3.1 Wmo 2015 draagt de 
aanbieder er zorg voor dat de voorziening van goede kwali-
teit is. Daarmee legt de wetgever bij de aanbieder een eigen 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de voorzienin-
gen.17 Dit brengt met zich dat het gemeentebestuur verant-
woordelijk is voor het geheel en de private aanbieder een 
medeverantwoordelijkheid heeft als het gaat om de kwa-
liteit van de voorzieningen.18 Hierna wordt uiteengezet op 
welke verschillende manieren gemeenten private aanbie-
ders kunnen betrekken bij de uitvoering van de Wmo 2015. 
De wijze waarop die betrokkenheid is georganiseerd, heeft 
gevolgen voor de rechtsbescherming, normering en aan-
sprakelijkheid.

12 Zie artikel 2.1.1 Wmo 2015; Kamerstukken II 2013/14, 33841, 3, p. 129-130. 
13 CPB Notitie Taken uitbesteed, maar dan? De gemeente als inkoper binnen 

het sociaal domein (10 december 2015), p. 11, p. 15-16; CPB Policy Brief 
Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein (februari 2018), p. 5; 
Movisie, Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht (januari 2018), p. 34.

14 CPB 2015, p. 11-12; Movisie 2018, p. 34-36.
15 CPB 2015, p. 13; Movisie 2018, p. 24.
16 In de oude Wmo schreef artikel 10 Wmo voor dat het college van B&W het 

verlenen van maatschappelijke ondersteuning zoveel mogelijk laat ver-
richten door derden.

17 Kamerstukken II 2013/14, 33841, 3, p. 164.
18 Zie ook A.T. Marseille, ‘Weg van het besluit en het bestuur in het sociaal 

domein: gevolgen voor de rechtsbescherming’, in: R.J.N. Schlössels e.a. 
(red.), In het nu…wat worden zal. Over toekomstig bestuursrecht, Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 50.
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2.2 Mandaat van besluitvormingsbevoegdheid
Ingevolge artikel 2.6.4 Wmo 2015 kan het college van B&W 
de uitvoering van de wet, behoudens de vaststelling van de 
rechten en plichten van de cliënt, door derden laten ver-
richten. Uit deze bepaling volgt dat het feitelijk verlenen 
van ondersteuning aan private partijen kan worden over-
gelaten.19 Het onderzoek en de verstrekking van een maat-
werkvoorziening of persoonsgebonden budget kan het 
college echter niet door een derde laten uitvoeren die niet 
tot de overheid behoort. De achtergrond daarvan is gele-
gen in de verwevenheid van die taken met de specifieke 
overheidsverantwoordelijkheid op grond van de Wmo 
2015. Daarom is mandaatverlening aan anderen dan be-
stuursorganen (of hun ondergeschikte ambtenaren) wat 
betreft het vaststellen van rechten en verplichtingen uit-
gesloten.20 Opmerkelijk is dat artikel 2.6.3 Wmo 2015, dat 
bij amendement is ingevoegd, bepaalt dat de vaststelling 
van rechten en plichten van de cliënt door het college kan 
worden gemandateerd aan een aanbieder. Deze bepaling 
lijkt niet in overeenstemming met (de gedachte achter) ar-
tikel 2.6.4 Wmo 2015.21 Volgens de toelichting beoogt ar-
tikel 2.6.3 Wmo 2015 professionals die zijn betrokken bij 
de uitvoering van de Wmo 2015 zoals de huisarts of de 
wijkverpleegkundige in staat te stellen in mandaat rechten 
en plichten van cliënten vast te stellen.22 De huisarts en de 
wijkverpleegkundige zijn evenwel geen aanbieders in de 
zin van de Wmo 2015. Gelet hierop kan genoemde bepa-
ling volgens Klein Egelink ook zo worden uitgelegd dat ook 
aan professionals, die geen aanbieders zijn, de vaststelling 
van rechten en plichten kan worden gemandateerd. Het 
kan volgens hem daarnaast ook gaan om aanbieders uit de 
private sector.23 Hoe de bevoegdheid tot mandaatverlening 
uit artikel 2.6.3 Wmo 2015 zich verhoudt tot in wezen het 
verbod daartoe neergelegd in artikel 2.6.4 Wmo 2015 is dus 
niet geheel duidelijk. In het navolgende wordt ervan uitge-
gaan dat de Wmo 2015 in ieder geval toelaat dat het feite-
lijk verlenen van ondersteuning bij private partijen wordt 
ondergebracht.

2.3 Feitelijke uitvoering
De gemeente staan verschillende instrumenten ter beschik-
king om private rechtspersonen bij de feitelijke uitvoering 
in te schakelen.24 Die worden hierna kort toegelicht.

2.3.1 Quasi-inbesteding
Allereerst kan de gemeente ervoor kiezen om de activi-
teiten onder te brengen in een eigen stichting of vennoot-

19 Klein Egelink 2018, p. 32-33.
20 Kamerstukken II 2013/14, 33841, 3, p. 161. Vergelijk ook de rechtspraak 

over privatisering van toezicht in de sociale zekerheid. Zie daarover Y.E. 
Schuurmans & S.H. Ranchordás, ‘The mystery guests in het bestuursrecht: 
fraudeonderzoek door particuliere recherchebureaus’, NTB 2016/51. 

21 Zie ook E. Klein Egelink & M.F. Vermaat, ‘Mag ik wat vragen? De meldings-
procedure en de besluitvorming in de Wmo 2015 nader beschouwd’, NTB 
2015/43 (p. 327).

22 Kamerstukken II 2013/14, 33841, 63.
23 Klein Egelink 2018, p. 33.
24 Zie de handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet (september 2017) 

van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Eco-
nomische Zaken en Klimaat.

schap. Dit kan ook in samenwerking met andere gemeen-
ten.25 Te denken valt aan een private rechtspersoon waarop 
de gemeente toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten, 
meer dan 80% van de activiteiten van de private rechtsper-
soon wordt uitgeoefend ten behoeven van de gemeente en 
er geen sprake is van privékapitaal.26 In zo’n geval wordt 
wel gesproken van quasi-inbesteden, waarvoor geen aan-
bestedingsprocedure hoeft te worden gevolgd. Er is sprake 
van toezicht uitoefenen zoals op de eigen diensten indien 
de gemeente zowel op strategische doelstellingen als op 
belangrijke beslissingen van de gecontroleerde rechtsper-
soon een beslissende invloed uitoefent.27 In het geval van 
samenwerking tussen gemeenten in een private rechtsper-
soon, is voldaan aan het toezichtsvereiste als alle betrok-
ken gemeenten deelnemen in het kapitaal en deel uitmaken 
van de bestuursorganen van de private rechtspersoon28 en 
zij gezamenlijk beslissende invloed uitoefenen op de stra-
tegische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de 
private rechtspersoon.29

2.3.2 Opdracht
Een andere mogelijkheid is dat de gemeente aan een private 
aanbieder een overheidsopdracht voor het leveren van een 
voorziening verstrekt. In dat geval gelden voor de gemeente, 
naast de aanbestedingsregels, een aantal bijzondere wette-
lijke eisen. Zo moet de gemeente rekening houden met de 
mate waarin de aanbieder zorg draagt voor de continuïteit 
in de hulpverlening tussen de cliënt en de betrokken hulp-
verleners (artikel 2.6.5 Wmo 2015) en moeten bij verorde-
ning regels worden gesteld ter waarborging van een goede 
verhouding tussen de prijs voor de levering van een voor-
ziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van 
de voorziening (artikel 2.6.6 Wmo 2015). Verder is in de me-
morie van toelichting van de Wmo 2015 te lezen dat de ge-
meente bij het sluiten van overeenkomsten met aanbieders 
zorgvuldig moet toetsen of deze aan de gemeentelijke en 
wettelijke kwaliteitseisen voldoen en in overeenkomsten of 
anderszins eventueel nadere afspraken zal moeten maken 
om dit te waarborgen.30

2.3.3 Open House
Voorts bestaat de mogelijkheid van Open House. Het gaat 
hier om een systeem waarbij de gemeente overeenkomsten 
sluit met iedere aanbieder die zich ertoe verbindt om de be-
trokken voorzieningen te leveren tegen vooraf vastgestelde 
voorwaarden. Het verschil met de opdracht is dat hierbij 
geen selectie wordt gemaakt tussen de aanbieders. De bur-
ger kiest zelf met welke aanbieder hij in zee gaat.31

25 Artikel 2.6.1 Wmo 2015 bepaalt dat de colleges met elkaar samenwerken, 
indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de wet is 
aangewezen.

26 Zie artikel 2.24a lid 1 Aanbestedingswet 2012; artikel 2.24b lid 1 Aanbe-
stedingswet 2012. 

27 Zie artikel 2.24a lid 3 Aanbestedingswet 2012.
28 Kamerstukken II 2015/16, 34329, 3, p. 40.
29 Zie artikel 2.24b lid 2 Aanbestedingswet 2012.
30 Kamerstukken II 2013/14, 33841, 3, p. 164.
31 PIANOo-handreiking 2017, p. 31-32.
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2.3.4 Subsidie
Ten slotte kan aan een private aanbieder een subsidie worden 
verleend. Met het oog op de waarborging van de kwaliteit 
kunnen subsidieverplichtingen worden opgenomen (Afde-
ling 4.2.4 Awb). Verplichtingen kunnen ook worden neerge-
legd in een uitvoeringsovereenkomst (artikel 4:36 Awb). Te 
denken valt aan verplichtingen over de wijze waarop de zorg 
wordt uitgevoerd. Nu een subsidie op grond van de Awb niet 
verplicht tot uitvoering van de gesubsidieerde activiteit, kan 
de overeenkomst er eventueel in voorzien dat de subsidie-
ontvanger de zorg ook daadwerkelijk levert. Daarmee ver-
vaagt wel het onderscheid met de figuur van de overheids-
opdracht en moet de subsidie mogelijk worden aanbesteed.32

3. Bestuursrechtelijke rechtsbescherming

3.1 Mandaat
Het is voor de rechtsbescherming van groot belang om vast 
te stellen in hoeverre de burger toegang heeft tot de be-
stuursrechter inzake het handelen van de private aanbieder. 
Hierbij is bepalend of dat handelen als een appellabel besluit 
in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb kan worden aangemerkt. 
Bestuursrechtelijke rechtsbescherming staat immers in be-
ginsel alleen open tegen Awb-besluiten. Voor zover de pri-
vate aanbieder op grond van mandaat een besluit neemt, 
zoals hiervoor is beschreven in paragraaf 2.2, is dat besluit 
appellabel bij de bestuursrechter.33

3.2 Bestuursorgaan
De vraag dringt zich op of ook bestuursrechtelijke rechtsbe-
scherming openstaat tegen handelingen van private aanbie-
ders die niet in mandaat zijn verricht. Om die vraag te kun-
nen beantwoorden, moet worden nagegaan of een private 
aanbieder al dan niet als bestuursorgaan kan worden aan-
gemerkt als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 aanhef en onder b 
Awb. Op grond van dit artikel is een private rechtspersoon 
bestuursorgaan voor zover hij over openbaar gezag beschikt. 
Het gaat hier met andere woorden om de publiekrechtelijke 
bevoegdheid de rechtspositie van andere rechtssubjecten 
eenzijdig te wijzigen.34 Private aanbieders beschikken niet op 
grond van de wet over publiekrechtelijke bevoegdheden en 
zijn daarom niet op die grond als bestuursorgaan aan te mer-
ken.35 Een eventueel mandaat maakt dat niet anders, omdat 
daarbij geen verschuiving van de (verantwoordelijkheid voor 
de) bevoegdheid plaatsvindt.
In de jurisprudentie is bepaald dat ook in geval geen open-
baar gezag op grond van de wet is toegekend, desalniette-
min sprake kan zijn van een bestuursorgaan, namelijk met 

32 Zie A. Drahmann, ‘Is het strikte onderscheid tussen subsidie- en opdracht-
verlening nog houdbaar?’, Gst. 2011/115.

33 Zie CRvB 18 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3633, USZ 2017/435, m.nt. 
C.W.C.A. Bruggeman, r.o. 6.1.

34 PG Awb I, p. 133.
35 Vergelijk ABRvS 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3318, AB 2018/98, 

m.nt. G.E. Greijghton-Sluyk & W.S. Zorg. In deze uitspraak wordt de stich-
ting Stek Jeugdhulp niet als bestuursorgaan aangemerkt, omdat zij op ba-
sis van een overeenkomst met de gemeente enkel feitelijke werkzaamhe-
den verricht in het kader van de opvoedkundige hulp aan jeugdigen en hun 
ouders.

betrekking tot privaatrechtelijke rechtspersonen die zonder 
wettelijke grondslag geldelijke uitkeringen of op geld waar-
deerbare voorzieningen aan derden verstrekken (publie-
ke-taakjurisprudentie).36 Daarvoor moet aan twee cumula-
tieve eisen zijn voldaan. Ten eerste moeten de inhoudelijke 
criteria voor het verstrekken van geldelijke uitkeringen of 
voorzieningen in beslissende mate worden bepaald door 
een of meer bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 
aanhef en onder a Awb (inhoudelijke vereiste). Ten tweede 
dienen de verstrekkingen van deze uitkeringen of voorzie-
ningen in overwegende mate, dat wil zeggen in beginsel 
voor twee derden of meer, gefinancierd te worden door een 
of meer bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 aan-
hef en onder a Awb (financiële vereiste).
Private aanbieders kunnen niet op grond van de publie-
ke-taakjurisprudentie als bestuursorgaan worden aange-
merkt. Op het eerste gezicht lijkt aan het inhoudelijke vereiste 
en het financiële vereiste wel te zijn voldaan. Bij quasi-
inbesteding, opdracht- of subsidieverlening of Open House 
kan namelijk voorzien worden in beslissende invloed op de 
uitvoering van de ondersteuning en de financiering daarvan. 
De private aanbieder fungeert echter niet als ‘doorgeefluik’ 
van de verstrekte overheidsgelden, maar als ‘eindadressaat’. 
Dat vormt een contra-indicatie voor het aanmerken als be-
stuursorgaan.37 Aan de andere kant is het rechtstreeks door-
geven van financiële middelen geen essentieel element van 
de publieke-taakjurisprudentie; het presterend bestuur mag 
ook bestaan uit het verstrekken van op geld waardeerba-
re voorzieningen.38 Dat is bij de private aanbieders ook het 
geval. Niet mag echter uit het oog worden verloren dat de 
publieke-taakjurisprudentie alleen ziet op beslissingen, zou-
den die genomen zijn door een bestuursorgaan in de zin van 
artikel 1:1 lid 1 aanhef en onder a Awb, zonder twijfel als 
(appellabel) besluit zouden worden aangemerkt als bedoeld 
in artikel 1:3 lid 1 Awb.39 Dat is bij de dienstverlening van 
de private aanbieder evenwel niet zo, omdat het hier gaat 
om privaatrechtelijke uitvoeringshandelingen – het sluiten 
van een zorgovereenkomst met de cliënt – en feitelijke uit-
voeringshandelingen – het daadwerkelijk verlenen van zorg. 
Deze handelingen zijn ook niet appellabel als zij zouden 
worden verricht door de gemeente zelf.40 Dit betekent dat de 
uitvoeringshandelingen van de private aanbieder niet de uit-

36 ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3379 (Stichting bevorde-
ring kwaliteit leefomgeving Schipholregio); ABRvS 17 september 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3394 (Stichting Platform31).

37 N. Jak, ‘De publieke-taakjurisprudentie verduidelijkt. Over privaatrech-
telijke rechtspersonen en het bestuursorgaanbegrip’, JBplus 2015, p. 86-
88; Conclusie staatsraad advocaat-generaal R.J.G.M. Widdershoven van 
23 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2260, randnr. 5.7.

38 CRvB 31 maart 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AV8198, AB 2006/424, m.nt. 
G.A.C.M. van Ballegooij & P. van Duijvenvoorde (Argonaut); CRvB 21 maart 
2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1189 (FMMU).

39 Dat was in de genoemde uitspraken Argonaut en FMMU ook het geval. Het 
ging daar om het nemen van beslissingen op verzoeken om toekenning van 
een hoog pkb, waarmee eenzijdig de rechtspositie van andere rechtssub-
jecten werd bepaald. 

40 Zie CRvB 4 april 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AW2816, AB 2006/246, m.nt. 
H.E. Bröring waarin wordt geoordeeld dat het naar aanleiding van een ver-
strekte voorziening op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten 
uitvoeren van aanpassingen aan een woning, onder verantwoordelijkheid 
van het college van B&W, niet appellabel feitelijk handelen inhoudt.
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oefening van openbaar gezag betreffen in de zin van artikel 
1:1 lid 1 aanhef en onder b Awb.41 De private aanbieder han-
delt in zoverre dan ook niet als bestuursorgaan.42 Steun voor 
deze conclusie is te vinden in de rechtspraak van de Centra-
le Raad van Beroep. In een uitspraak van 24 december 2014 
oordeelde de Raad dat de brief van een privaatrechtelijke 
thuiszorgorganisatie dat met ingang van 1 mei 2013 bij korte 
afwezigheid van de huishoudelijke hulp van maximaal twee 
weken in verband met ziekte of vakantie geen vervanging 
wordt ingezet, geen Awb-besluit is. Het beroep van appel-
lante op de publieke-taakjurisprudentie wordt afgewezen.43

Van een handelen als bestuursorgaan zou wellicht wel spra-
ke kunnen zijn wanneer het gaat om het opstellen door de 
private aanbieder van een ondersteuningsplan. In de recht-
spraak is daarvoor echter voorzien in een andere ‘strategi-
sche’ oplossing. De Centrale Raad van Beroep heeft in een 
uitspraak van 18 oktober 2017 een na de bezwaartermijn 
ingediend bezwaar tegen de door het college van B&W toe-
gekende maatwerkvoorziening ontvankelijk geacht.44 De 
reden daarvoor is dat de cliënt pas na vaststelling van het 
ondersteuningsplan door de private aanbieder weet op hoe-
veel ondersteuning hij kan rekenen. Daarom is de termijn-
overschrijding verschoonbaar.45

3.3 Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat alleen rechtsbescherming 
bij de bestuursrechter open staat voor zover de private 
aanbieder op grond van mandaat een besluit neemt.46 Fei-
telijke voorbereidingshandelingen, zoals het verrichten van 
onderzoek en verslaglegging, evenals (het uitblijven van) 
feitelijke uitvoeringshandelingen zijn niet appellabel bij de 
bestuursrechter.47 Daarvoor is de cliënt aangewezen op de 

41 Anders Klein Egelink & Vermaat 2015, p. 328; Klein Egelink 2018, p. 34.
42 Dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld bij quasi-inbesteding aan een private 

rechtspersoon sprake kan zijn van een ‘openbare dienst’ in de zin van de 
Ambtenarenwet en de aldaar werkzame personen ambtenaren zijn. Voor 
zover het gaat om handelingen jegens die ambtenaren handelt de private 
rechtspersoon als bestuursorgaan. Zie ook A.B.B. Gelderman, F.J. van der 
Vaart & H. van Essen, ‘De rechtspositionele gevolgen van quasi-inbeste-
dingsconstructies, een (on)overbrugbaar spanningsveld?’, Gst. 2017/143.

43 CRvB 24 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4409, Gst. 2015/46, m.nt. N. 
Jak.

44 CRvB 18 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3633, USZ 2017/435, m.nt. 
C.W.C.A. Bruggeman, r.o. 5.1.

45 Daarmee neemt de CRvB afstand van de in de lagere rechtspraak ge-
kozen benadering waarbij het ondersteuningsplan wordt aangemerkt 
als verlengde besluitvorming van het besluit waarbij de maatwerk-
voorziening is toegekend. Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 1 april 2015, 
ECLI:NL:RBROT:2015:2196, USZ 2015/208, m.nt. C.W.C.A. Bruggeman & H. 
van Rooij. 

46 Overigens zou de cliënt nog een bestuursrechtelijke rechtsingang kunnen 
creëren door bij het college van B&W een verzoek tot handhaving in te die-
nen op de grond dat de private aanbieder de kwaliteitsnormen van artikel 
3.1 Wmo 2015 niet naleeft (Hoofdstuk 6 Wmo 2015 in samenhang met ar-
tikel 125 Gemeentewet). De afwijzing van dat verzoek is bestuursrechtelijk 
appellabel.

47 Los van de hiervoor genoemde rechtspraak kan ook een parallel worden 
getrokken met de Wob. Zo kan niet worden opgekomen bij de bestuurs-
rechter vanwege het feit dat het bestuursorgaan documenten, tot open-
baarmaking waarvan het heeft besloten, niet heeft verstrekt. De tenuit-
voerlegging van een besluit tot openbaarmaking door het verstrekken van 
de betrokken documenten wordt namelijk aangemerkt als een feitelijke 
handeling en staat derhalve niet ter beoordeling van de bestuursrechter. 
Zie ABRvS 9 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2529.

burgerlijke rechter. In de volgende paragraaf wordt onder 
andere ingegaan op de vraag aan welke normen de burger-
lijke rechter het handelen van de private aanbieder toetst.

4. Publiekrechtelijke normering

De wetgever heeft in artikel 3.1 Wmo 2015 kwaliteitsnor-
men neergelegd waaraan de private aanbieder moet vol-
doen. Zo moet de voorziening onder meer veilig, doeltref-
fend, doelmatig en cliëntgericht worden verstrekt. De vraag 
rijst in hoeverre de private aanbieder ook aan andere pu-
bliekrechtelijke normen is gebonden. Zoals hiervoor is ge-
concludeerd, kunnen private aanbieders niet als bestuurs-
orgaan worden aangemerkt. Dit betekent dat de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur niet van toepassing zijn. 
Die beginselen zijn blijkens het arrest RZG/Comformed im-
mers alleen van toepassing op bestuursorganen en daarbui-
ten niet.48 Wanneer door de private aanbieder in mandaat 
wordt gehandeld, is het het college van B&W dat rechtens 
handelt, waaraan de handeling wordt toegerekend. Dit be-
tekent dat de normen van de Awb onverkort op dit handelen 
van toepassing zijn en dat de private aanbieder die normen 
ook in acht moet nemen.49 Buiten mandaat is de private aan-
bieder echter niet aan de Awb en de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur gebonden.
Een en ander neemt niet weg dat andere publiekrechtelijke 
normen dan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
wel op de private aanbieder van toepassing kunnen zijn. Te 
denken valt aan de grondrechten uit het Europees Verdrag 
tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-
damentele Vrijheden (EVRM) of het EU-Grondrechtenhand-
vest. Voor de afbakening van die regels geldt namelijk een 
breder overheidsbegrip dan het bestuursorgaanbegrip uit 
de Awb. Zo is het goed mogelijk dat een door de gemeente 
opgerichte private rechtspersoon die op basis van quasi-in-
besteding bij de uitvoering van de Wmo 2015 is betrokken, 
waarbij de gemeente een overwegende invloed heeft op het 
beheer en sprake is van volledige overheidsfinanciering, in 
de context van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest 
tot de overheid wordt gerekend en daarom aan de daarin 
neergelegde grondrechten is gebonden.50 De burgerlijke 
rechter zal direct aan die normen moeten toetsen.
Voorts kan het feit dat een private aanbieder een uit de 
Wmo 2015 voortvloeiend publiek belang behartigt en over 
een machtspositie beschikt – de cliënt heeft doorgaans 
geen keuze met welke zorgaanbieder hij in zee gaat – voor 
de burgerlijke rechter aanleiding vormen om de open nor-

48 HR 4 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2830, AB 2003/365, m.nt. F.J. van 
Ommeren.

49 Vergelijk S.E. Zijlstra e.a., Mandaat en delegatie, Den Haag: BJu 2001, p. 102-
103. Hoewel de Awb daarover geen regeling bevat, zou van het college mo-
gen worden verwacht dat het ervoor zorgt dat de private aanbieder zich 
aan de regels van de Awb houdt.

50 Zie verder N. Jak, ‘Publiekrechtelijke normering van semipublieke instel-
lingen. De verticale werking van de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, de grondrechten en het EVRM’, JBplus 2012, p. 242-247 respectie-
velijk N. Jak, ‘Semipublieke instellingen als normadressaat en drager van 
de grondrechten uit het EU-Grondrechtenhandvest’, TvCR 2017, p. 288-
306.
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men van het Burgerlijk Wetboek (BW) zo in te vullen dat 
die normen een vergelijkbare inhoud krijgen als de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur, terwijl de rech-
ter niet expliciet aan die beginselen refereert. In dat geval 
is sprake van congruentie tussen privaatrechtelijke en pu-
bliekrechtelijke normen. Privaatrechtelijke rechtsvinding 
leidt aldus tot bescherming van waarden die ook in de al-
gemene beginselen van behoorlijk bestuur tot uitdrukking 
komen. Op deze manier kan de burgerlijke rechter door 
gebruikmaking van het privaatrecht tot een vergelijkbaar 
(beschermings)niveau komen als bij toepassing van de al-
gemene beginselen van behoorlijk bestuur het geval zou 
zijn.51 Daarbij zij opgemerkt dat de ‘publiekrechtelijke’ kleu-
ring van de privaatrechtelijke normen een glijdende schaal 
vertoont, waarbij gedifferentieerd wordt afhankelijk van de 
mate waarin een publieke taak wordt verricht dan wel een 
machtspositie wordt bekleed.52 Zo is voorstelbaar dat de 
‘publiekrechtelijke’ kleuring groter zal zijn in het geval van 
quasi-inbesteding of bij het verlenen van een (exclusieve) 
overheidsopdracht dan wanneer gekozen wordt voor Open 
House. Bij quasi-inbesteding of overheidsopdracht is de bur-
ger verplicht om met één aanbieder in zee te gaan, terwijl 
hij bij Open House kan kiezen tussen meerdere aanbieders 
waardoor hun machtspositie kleiner is.
Het voorgaande laat zien dat van een eenduidige normering 
van private aanbieders geen sprake is. De mate van publiek-
rechtelijke normering is namelijk afhankelijk van de manier 
waarop de gemeente een en ander heeft georganiseerd. Dat 
kan dus per gemeente verschillen. In paragraaf 6.4 wordt 
dieper ingegaan op de vraag hoe de normering van private 
aanbieders meer kan worden geüniformeerd.

5. Schadevergoeding

De vraag is op welke manieren een cliënt zijn schade als ge-
volg van het handelen van de private aanbieder vergoed kan 
krijgen. Hierna wordt zowel de publiekrechtelijke weg als 
de privaatrechtelijke weg besproken.

5.1 Publiekrechtelijke weg
Wanneer een cliënt schade heeft geleden als gevolg van een 
onrechtmatig besluit dat in mandaat door de private aan-
bieder is genomen, kan de cliënt een verzoek tot schadever-
goeding indienen bij de bestuursrechter (artikel 8:88 lid 1 
aanhef en onder a Awb). Nu het hier juridisch om een besluit 
van het college van B&W gaat, zal een eventuele schadever-
goeding voor rekening komen van de gemeente (artikel 8:95 
Awb in samenhang met artikel 1:1 lid 4 Awb).
Daarnaast kan het college van B&W mogelijk door de be-
stuursrechter aansprakelijk worden gehouden voor schade 
veroorzaakt door handelingen van een private aanbieder 
ter voorbereiding van de beslissing op een aanvraag om een 
maatwerkvoorziening. Op grond van artikel 8:88 lid 1 Awb 

51 N. Jak, Semipublieke instellingen. De juridische positie van instellingen op het 
snijvlak van overheid en samenleving (diss. Amsterdam VU), Den Haag: BJu 
2014, p. 94-97.

52 N. Jak, ‘Semipublieke instellingen en aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad: een verkenning’, NTB 2016/8 (p. 60).

is de bestuursrechter niet alleen bevoegd te oordelen over 
schade als gevolg van een onrechtmatig besluit (sub a), maar 
ook over schade als gevolg van een andere onrechtmatige 
handeling ter voorbereiding van een onrechtmatig besluit 
(sub b). Het is niet uitgesloten dat het college van B&W aan-
sprakelijk is voor eventuele schade die is veroorzaakt door 
een private aanbieder gedurende het verrichten van onder-
zoek en verslaglegging dat ten grondslag wordt gelegd aan 
de beslissing tot verstrekking van de maatwerkvoorzie-
ning.53

5.2 Privaatrechtelijke weg
Gaat het om feitelijke uitvoeringshandelingen waardoor de 
cliënt schade heeft geleden, dan zal hij zich moeten wen-
den tot de burgerlijke rechter. Voor de vraag aan welke nor-
men het handelen van de private aanbieder wordt getoetst 
teneinde te beoordelen of sprake is van een onrechtmatige 
daad als bedoeld in artikel 6:162 BW, wordt verwezen naar 
paragraaf 4.
Interessant is om te bezien in hoeverre, daarnaast, de ge-
meente aansprakelijk kan worden gehouden voor het han-
delen van de private aanbieder. De eigen rechtspersoonlijk-
heid van de private aanbieder betekent dat zij zelf drager 
van rechten en plichten is. De aanbieder zal dan ook zelf 
aansprakelijk zijn en in beginsel niet ook de achterliggende 
gemeente. In zijn advies van 30 mei 2017 schrijft de rege-
ringscommissaris dat naar geldend aansprakelijkheidsrecht 
de gemeente als opdrachtgever van de aanbieder jegens 
de burger steeds aansprakelijk is. Daarbij wordt verwe-
zen naar artikel 6:76 BW en artikel 6:171 BW.54 Dit is niet 
zonder meer vanzelfsprekend. Om te beginnen blijkt uit de 
parlementaire geschiedenis heel duidelijk dat artikel 6:171 
BW, dat gaat over de kwalitatieve aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever voor een niet-ondergeschikte hulppersoon, 
niet op de overheid van toepassing is. Volgens de toelichting 
zou ‘een regel in deze trant ten aanzien van werkzaamhe-
den ter uitoefening van de overheidstaak tot onoverzienba-
re consequenties (…) leiden’.55 Hieraan wordt in de recht-
spraak strak de hand gehouden.56

De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW ligt genuanceerder. 
Op grond van die bepaling is de schuldenaar die bij de uit-
voering van een verbintenis gebruik maakt van de hulp van 
andere personen, voor hun gedragingen op gelijke wijze als 
voor eigen gedragingen aansprakelijk. Aangenomen moet 
worden dat dit artikel niet rechtstreeks van toepassing is 
op de rechtsverhouding tussen de cliënt en de gemeente. 
Die rechtsverhouding is bestuursrechtelijk van aard om-
dat zij voortvloeit uit het nemen van een Awb-besluit. Van 
een privaatrechtelijke verbintenis is geen sprake; hoogstens 
zou men kunnen zeggen dat uit het indicatiebesluit een be-

53 Jak 2016, p. 64. Overigens is de bestuursrechter op grond van artikel 8:88 
lid 1 aanhef en onder b Awb alleen bevoegd over onrechtmatige voorbe-
reidingshandelingen te oordelen, als het besluit op de aanvraag tot een 
maatwerkvoorziening zelf ook onrechtmatig is.

54 Advies, p. 9.
55 C.J. van Zeben & J.W. Du Pon (met medewerking van M.M. Olthof), Parle-

mentaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 6. Algemeen 
gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 1981, p. 729.

56 Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem-Leeuwarden 13 mei 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3856.
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stuursrechtelijke verbintenis voortvloeit inhoudende dat 
het college van B&W jegens de burger verplicht is tot een 
prestatie waartoe de burger gerechtigd is.57 Afdeling 9 van 
BW Boek 6, waarin artikel 6:76 BW is opgenomen, voorziet 
niet in een schakelbepaling waaruit volgt dat die afdeling 
ook buiten het vermogensrecht, waaronder het bestuurs-
recht, van (overeenkomstige) toepassing is. Dat neemt niet 
weg dat het de burgerlijke rechter vrij staat tot (analoge) 
toepassing over te gaan indien hij daartoe aanleiding ziet.58 
Daarvan zijn in de rechtspraak ook wel voorbeelden te vin-
den,59 waaronder toepassing van de regels over schadever-
goeding wegens wanprestatie (artikel 6:74 BW).60 Het is dus 
geenszins uitgesloten dat de burgerlijke rechter, naar ana-
logie van artikel 6:76 BW, de gemeente aansprakelijk acht 
voor het handelen van de private aanbieder bij de uitvoering 
van het maatwerkbesluit. Daarvoor is ook wel wat te zeg-
gen, nu de wetgever ervan uitgaat dat de gemeente hoe dan 
ook verantwoordelijk is voor het eindresultaat. Voorbeelden 
uit de rechtspraak hiervan zijn mij niet bekend.
Voorts zijn er ook andere situaties denkbaar waarin de 
gemeente aansprakelijk kan zijn.61 In het klassieke arrest 
Kleuterschool Babbel heeft de Hoge Raad overwogen dat ge-
dragingen van een wethouder ook dan een onrechtmatige 
daad van de gemeente kunnen opleveren, wanneer zij in het 
maatschappelijk verkeer als gedragingen van de gemeente 
hebben te gelden. Daarbij is niet beslissend of de wethou-
der in de Gemeentewet als orgaan van de gemeente wordt 
erkend.62 Het is nog maar de vraag of deze toerekenings-
maatstaf van toepassing is op de relatie tussen gemeente 
en private aanbieder. Door sommige auteurs wordt wel het 
standpunt ingenomen dat deze maatstaf zich beter leent 
voor de situatie dat een orgaan van een publiekrechtelijke 
rechtspersoon (artikel 2:1 BW) een onrechtmatige daad be-
gaat en dat die maatstaf minder geschikt is voor het geval 
dat een private rechtspersoon onrechtmatig handelt.63 De 
rechtspraak laat evenwel zien dat de rechter toch ook in 
die laatste situatie aan de maatstaf uit Kleuterschool Babbel 
toetst.64

Eventueel kan sprake zijn van ‘directe doorbraak’ van aan-
sprakelijkheid, waarbij de private aanbieder wordt vereen-
zelvigd met de gemeente en de gedragingen van de aanbie-
der aan de gemeente worden toegerekend. De rechtspraak 
over het leerstuk van vereenzelviging gaat vooral over con-

57 Vergelijk S. Pront-Van Bommel, Bestuursrechtspraak. Voorstellen voor mo-
dernisering van de bestuursrechtspraak (diss. Amsterdam UvA), Den Haag: 
BJu 2002, p. 83 e.v.

58 P.J. Huisman, De bevoegdhedenovereenkomst. De overeenkomst over het ge-
bruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid (diss. Amsterdam VU), Den 
Haag: BJu 2012, p. 578.

59 Zie Huisman 2012, p. 578.
60 HR 10 april 1987, ECLI:NL:PHR:1987:AG5573, NJ 1988/148, m.nt. W.H. Heemskerk 

(Nieuwegein/GCN I).
61 Zie daarover uitgebreid Jak 2016, p. 61-63.
62 HR 6 april 1979, ECLI:NL:HR:1979:AH8595, NJ 1980/34, m.nt. C.J.H. Brunner. 

Zie meer recent HR 25 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5420, AB 2010/334, 
m.nt. F.J. van Ommeren (Vitesse). 

63 M.W. Scheltema & M. Scheltema, Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking 
tussen publiek- en privaatrecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 114, voetnoot 
312.

64 Zie bijvoorbeeld Rb. Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 
(NAM), r.o. 4.1.3.

cernverbanden. In de jurisprudentie is voor publiekrechte-
lijke rechtspersonen tot dusverre geen directe doorbraak 
van aansprakelijkheid aanvaard vanwege vereenzelviging 
met een private rechtspersoon. In de literatuur wordt door 
diverse auteurs bepleit dat ‘vereenzelviging’ kan worden 
aangenomen wanneer de overheid overwegende invloed 
heeft op het beheer van de private rechtspersoon.65 Uit de 
rechtspraak blijkt evenwel dat het enkele feit dat de over-
heid alle aandelen in een private rechtspersoon houdt en 
rechtstreeks dan wel via de Raad van Commissarissen het 
bestuur benoemt, onvoldoende is voor vereenzelviging.66 
Onduidelijk is onder welke omstandigheden een private 
rechtspersoon, zoals een aanbieder in het sociaal domein, 
dan wel met de overheid vereenzelvigd kan worden.
Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat de gemeente aanspra-
kelijk is omdat zij zelfstandig een onrechtmatige daad kan 
worden aangerekend, bijvoorbeeld vanwege het verkeerd of 
niet gebruiken van aan de gemeente toekomende beïnvloe-
dingsmogelijkheden op het handelen van de private aanbie-
der (‘indirecte doorbraak’).67 Het is goed voorstelbaar dat de 
gemeente bij quasi-inbesteding, opdracht- of subsidieverle-
ning of Open House voorziet in de nodige beïnvloedingsmo-
gelijkheden jegens de private aanbieder.

6. De wetgever aan zet

6.1 Einde aan de versnippering
De regeringscommissaris schrijft in zijn advies van 30 mei 
2017 dat de huidige procedure bij de bestuursrechter niet 
goed aansluit op de integrale en op maatwerk gerichte 
werkwijzen in het sociaal domein. Er is geen sprake van in-
tegrale geschilbeslechting. Men kan bij de bestuursrechter 
alleen opkomen tegen een besluit. Voor de voorbereiding 
en uitvoering daarvan (door de private aanbieder) moet 
men bij de burgerlijke rechter terecht. De voorgaande pa-
ragrafen laten goed zien dat een dergelijke versnippering 
van rechtsbescherming in het bijzonder ook is terug te zien 
bij de rechtsbescherming tegen de private aanbieder. Zo is 
tegen een in mandaat genomen besluit en het ondersteu-
ningsplan bestuursrechtelijke rechtsbescherming mogelijk. 
Dat geldt niet voor de feitelijke voorbereidings- en uitvoe-
ringshandelingen. Daarover is de burgerlijke rechter als 
restrechter bevoegd te oordelen. Een fragmentatie van de 
rechtsbescherming is ook te zien als het gaat om het ver-
krijgen van schadevergoeding. Onder omstandigheden kan 
voor onrechtmatige voorbereidingshandelingen van de pri-
vate aanbieder bij de bestuursrechter om schadevergoeding 
worden verzocht. Daarbuiten is de burger aangewezen op 
de burgerlijke rechter. Teneinde deze versnippering van 
rechtsbescherming tegen te gaan en de integrale geschilbe-

65 Zie onder meer J.M.M. Maeijer, Privatisering. Nadere verkenning van een 
al te gemakkelijk ingeslagen weg (afscheidscollege), W.E.J. Tjeenk Willink 
1997, p. 22.

66 Rb. Noord-Nederland 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4402 (EBN), 
r.o. 4.13; Rb. Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 
(NAM), r.o. 4.1.3.

67 Vergelijk HR 9 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC0866, NJ 1986/792 (Keulen/
BLG).
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slechting te bevorderen, is het een goede zaak als tot uit-
gangspunt wordt genomen dat de bestuursrechter voortaan 
zou kunnen oordelen over alle handelingen van de private 
aanbieder, dus ook over de feitelijke voorbereidings- en uit-
voeringshandelingen. Dit betekent tevens dat de bestuurs-
rechter voor die handelingen bevoegd zou moeten zijn te 
oordelen over een verzoek om schadevergoeding en wel on-
geacht of het besluit op de aanvraag om een voorziening al 
dan niet onrechtmatig is.68

6.2 De private aanbieder als verwerende en 
aansprakelijke partij?

In het advies van de regeringscommissaris wordt beschre-
ven dat ‘ook de uitvoerende instelling een plaats in de pro-
cedure [zal] krijgen’.69 Hoewel dat niet helemaal duidelijk 
wordt, zou het advies van de regeringscommissaris voor 
ogen kunnen staan dat de private aanbieder als verwerende 
partij wordt aangemerkt bij de bestuursrechter voor wat 
betreft zijn eigen beslissingen en handelingen.70 Ofschoon 
dat niet noodzakelijk is, kan er aan worden gedacht de pri-
vate aanbieder daartoe als bestuursorgaan aan te merken. 
Om dat te bewerkstelligen, zal de wetgever moeten tussen-
komen.71 Of het inderdaad gepast is om de private aanbie-
der als bestuursorgaan aan te merken, wordt hierna nader 
besproken.
Het kan ook zo zijn dat het advies van de regeringscommis-
saris een beperktere rol van de aanbieder voorstaat waar-
bij de aanbieder slechts als derde partij in het geding wordt 
betrokken.72 Gezien de eindverantwoordelijkheid van het 
college van B&W wordt door diverse auteurs bepleit dat het 
meer in de rede ligt om het college als enige toerekenings-
punt en verwerende partij aan te merken. Het college kan 
zich niet verschuilen achter de aanbieder. Wanneer de aan-
bieder tekortschiet dan moet het college ervoor zorgen dat 
het probleem wordt opgelost.73

Hier komt nog iets bij. De regeringscommissaris bepleit in 
zijn advies dat het voor een goede geschilbeslechting nodig 
is dat de bevoegdheden van de bestuursrechter worden uit-
gebreid. Zo zal de bestuursrechter niet alleen over besluiten 
oordelen, maar ook over feitelijke handelingen. Gelet hierop 
zal de rechter daarover opdrachten moeten kunnen geven.74 

68 Een beperking die nu wel geldt voor een schadeverzoek wegens onrecht-
matige voorbereidingshandelingen.

69 Advies, p. 6. Zie ook p. 9: ‘Daarnaast zal de aanbieder partij kunnen zijn 
indien het in de procedure om diens handelen gaat.’

70 R.M. van Male, ‘Afstemming van maatwerk in het sociaal domein’, NTB 
2018/14 (p. 56).

71 R.M. van Male, ‘Onderweg naar een volwaardige verzoekschriftprocedure’, 
NTB 2017/5 (p. 43-44).

72 Vergelijk artikel 8:26 Awb.
73 Zie Marseille 2018, p. 59-60. Zo ook J. Brand, ‘Voldoet de gereedschaps-

kist van de bestuursrechter in het sociale domein niet langer?’, NTB 2018/5 
(p. 12); A. Stehouwer en B. Veltkamp tijdens het Rondetafelgesprek 25 jaar 
Algemene wet bestuursrecht gehouden op woensdag 30 augustus 2017 (Ver-
slag, p. 35). Wanneer de burger zijn bezwaarschrift of verzoek om scha-
devergoeding (per abuis) richt aan de private aanbieder, zou die mijns in-
ziens verplicht moeten zijn het bezwaar of verzoek door te sturen aan het 
college van B&W. Daartoe zou moeten worden voorzien in een wettelijke 
doorzendplicht (vergelijk artikel 2:3 Awb en artikel 4 Wob). 

74 Advies, p. 6.

Dat is op zichzelf een logische stap,75 zij het dat die opdrach-
ten volgens het advies niet alleen gericht kunnen worden tot 
het college maar ook aan de private aanbieder. Doordat de 
rechter rechtstreeks een opdracht kan geven aan de private 
aanbieder wordt de verantwoordelijkheid van het college van 
B&W voor de uitvoering doorkruist. De rechterlijke bevoegd-
heid om opdrachten te geven aan de private aanbieder sluit, 
kortom, niet goed aan bij het uitgangspunt dat het college 
voor het geheel verantwoordelijk is. Het lijkt dan ook meer 
gepast dat de rechter zijn opdrachten alleen richt aan het 
verantwoordelijke bestuursorgaan.76 Het is aan het college 
ervoor zorg te dragen dat de opdrachten, voor zover die be-
trekking hebben op de private aanbieder, worden uitgevoerd.
Het is in dit verband ook zinvol stil te staan bij het schade-
vergoedingsrecht. Volgens het advies van de regeringscom-
missaris zal de aanbieder partij kunnen zijn in de procedure 
over diens handelen en zou een veroordeling tot schadever-
goeding de aanbieder kunnen betreffen.77 Het is de vraag of 
dit wel nodig is, nu het advies er tevens van uitgaat dat de ge-
meente jegens de burger steeds aansprakelijk is.78 Dat laat-
ste is winst, omdat dat tot nu toe niet zonder meer het geval 
is, zo werd hiervoor duidelijk in paragraaf 5.2. Wanneer de 
overheid een publieke taak, waarvoor zij verantwoorde-
lijk is, onderbrengt bij een private rechtspersoon, behoort 
de overheid daarvoor aansprakelijk te zijn. Het is namelijk 
ongewenst de insolventie of andere betalingsmoeilijkheden 
van die private rechtspersoon op de burger af te wentelen, 
terwijl het gaat om handelen waarvoor de overheid verant-
woordelijk is.79 Gelet hierop is het voldoende en ook eendui-
dig als de burger alleen het college van B&W in rechte om 
schadevergoeding kan verzoeken en de bestuursrechter het 
college daartoe veroordeelt.80

6.3 Een vreemde eend in de bijt: de overeenkomst 
tussen aanbieder en burger

Een aspect dat voorts aandacht verdient, is de overeenkomst 
die wordt gesloten tussen de private aanbieder en de burger. 
Het advies van de regeringscommissaris brengt, als ik het 
goed zie, met zich dat die overeenkomst in de integrale be-
stuursrechtelijke procedure kan worden betrokken. Dat is 
op het eerste gezicht niet vanzelfsprekend. Het betreft hier 
naar geldend recht namelijk een privaatrechtelijke overeen-

75 Op dit moment is de burger voor nakoming van het indicatiebesluit aan-
gewezen op de burgerlijke rechter die de gemeente tot de verschuldigde 
prestatie kan veroordelen (artikel 3:296 BW in samenhang met artikel 
3:326 BW). De bestuursrechter beschikt echter niet over de bevoegdheid 
om tot nakoming te veroordelen. Zijn instrumentarium zal dan ook moe-
ten worden uitgebreid. 

76 Zo ook Brand 2018, p. 12. In diverse reacties op de internetconsultatie van 
het advies van de regeringscommissaris wordt de zorg geuit dat het geven 
van opdrachten aan private aanbieders ook de contractuele relatie tussen 
gemeente en zorgaanbieder kan doorkruisen.

77 Advies, p. 9.
78 Advies, p. 9.
79 Jak 2016, p. 63; Scheltema & Scheltema 2013, p. 110-111.
80 Dat laat onverlet dat de gemeente de schadevergoeding kan verhalen op 

de aanbieder indien daarvoor een grondslag bestaat. Het is voor gemeen-
ten aan te raden om daarover goede afspraken te maken met de private 
aanbieders. Zie S.E. Zijlstra, M.C. de Voogd & N.M. Oud, Afwegingskader 
publieke taakopdracht aan derden, Den Haag: Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 2007, p. 34. 
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komst tussen twee private partijen.81 Toch is er wel wat voor 
te zeggen om die overeenkomst, voor deze uitzonderlijke 
situatie, onder de competentie van de bestuursrechter te 
brengen. De overeenkomst ligt immers in het verlengde van 
de bestuurlijke besluitvorming en vertoont daarmee trek-
ken van een uitvoeringsovereenkomst.
In de literatuur is wel bepleit om publiekrechtelijke uit-
voeringsovereenkomsten onder de rechtsmacht van de be-
stuursrechter te brengen.82 Het gaat hier om overeenkom-
sten die worden gesloten ter uitvoering van een besluit dat 
is genomen op grond van een publiekrechtelijke bevoegd-
heid. In die publiekrechtelijke bevoegdheid ligt ook de be-
voegdheid besloten om de uitvoeringsovereenkomst te slui-
ten.83 Vanwege de nauwe band met de publiekrechtelijke 
bevoegdheid, worden zulke uitvoeringsovereenkomsten 
door sommigen dan ook als ‘publiekrechtelijk’ aangeduid.84 
Verder kan een onderscheid worden gemaakt tussen wette-
lijke uitvoeringsovereenkomsten, zoals de subsidie-uitvoe-
ringsovereenkomst (artikel 4:36 Awb) en buitenwettelijke 
uitvoeringsovereenkomsten, zoals een afvalinzamelings-
uitvoeringsovereenkomst.85

De overeenkomst tussen de private aanbieder en de burger 
ligt dicht aan tegen een buitenwettelijke publiekrechtelijke 
uitvoeringsovereenkomst. Dat neemt niet weg dat er ver-
schillen zijn aan te wijzen. Anders dan bij een publiekrechte-
lijke uitvoeringsovereenkomst, ontleent de private aanbieder 
de bevoegdheid tot het sluiten van de overeenkomst niet aan 
de uitoefening van een publiekrechtelijk bevoegdheid. Die 
bevoegdheid berust namelijk bij het college van B&W. Er is 
dan ook geen sprake van een ‘publiekrechtelijke’ uitvoerings-
overeenkomst. Het eventueel aanmerken van de private aan-
bieder als bestuursorgaan zou dat niet anders maken. Desal-
niettemin ligt de overeenkomst wel in het verlengde van het 
indicatiebesluit. Het kan zelfs zo zijn dat het indicatiebesluit 
in mandaat wordt genomen waarna de private aanbieder de 
overeenkomst sluit ter uitvoering daarvan. Sterker: wanneer 
het college van B&W zelf zo’n overeenkomst sluit, is onmis-
kenbaar sprake van een publiekrechtelijke uitvoeringsover-
eenkomst. Het zou voor de rechtsbeschermingsmogelijkhe-
den van de burger geen verschil mogen uitmaken of hij de 
uitvoeringsovereenkomst sluit met het college van B&W 
dan wel met de private aanbieder. Kortom, met het oog op 
integrale geschilbeslechting, valt goed de wens te begrijpen 
om de private uitvoeringsovereenkomst tussen aanbieder en 
burger, voor deze situatie, onder de competentie van de be-
stuursrechter te brengen. Nu deze uitvoeringsovereenkomst 

81 Zie P.J. Huisman & F.J. van Ommeren, ‘De bestuursrechtelijke rechtsbetrek-
king in het sociaal domein’, NTB 2018/7 (p. 20-21).

82 Zie F.J. van Ommeren & P.J. Huisman, ‘Van besluit naar rechtsbetrekking: 
een groeimodel’, in: F.J. van Ommeren e.a., Het besluit voorbij (VAR-reeks 
150), Den Haag: BJu 2013, p. 35-36, p. 50.

83 P.J. Huisman & F.J. van Ommeren, ‘De bijzondere positie van de overheid 
in het Nederlandse privaatrecht. De tweewegenleer en het overheidsover-
eenkomstenrecht’, in: S. Lierman e.a., Preadviezen 2015. Overheidscontrac-
ten. Verdedigingsrechten van rechtspersonen in het strafproces. De rechter 
en de rechtsgronden (Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht 
van België en Nederland), Den Haag: BJu 2015, p. 112-113, p. 128.

84 Huisman & Van Ommeren 2015, p. 115-117; Van Ommeren & Huisman 
2013, p. 34.

85 Huisman & Van Ommeren 2015, p. 128-131.

geen wettelijke grondslag heeft, is denkbaar dat de wetgever 
voorziet in een specifieke wettelijke voorziening.
De vervolgvraag is op welke manier de bedoelde overeen-
komst een plaats moet krijgen in de procedure. Hoe moet de 
rechter bijvoorbeeld omgaan met de situatie dat een cliënt 
(jegens het college) klaagt dat hem tijdelijk geen huishou-
delijke hulp wordt verleend vanwege ziekte of vakantie aan 
de zijde van de thuiszorgorganisatie, terwijl de thuiszorgor-
ganisatie in de overeenkomst met de cliënt voor dat geval 
heeft voorzien in een exoneratiebeding? Kan het college 
dat beding met succes tegen de cliënt inroepen? Dat zijn 
netelige vragen die de eerder genoemde werkgroep van de 
Ministeries van Justitie en Veiligheid en van BZK in zijn con-
ceptwetsvoorstel zal moeten betrekken.

6.4 Normering
Vanwege hun privaatrechtelijke karakter is het niet van-
zelfsprekend dat private aanbieders aan publiekrechtelijke 
normen zijn onderworpen. Dergelijke normen zijn primair 
ontwikkeld om het handelen van de overheid te normeren. 
Dit houdt verband met de bijzondere positie die de overheid 
in onze rechtsorde heeft, die met zich brengt dat de over-
heid aan een speciale categorie normen – dat wil zeggen: 
publiekrechtelijke normen – is gebonden. Nu private aan-
bieders net als de overheid het publieke belang dienen, valt 
niet goed vol te houden dat zij niet aan publiekrechtelijke 
normen gebonden zijn.86 Een voorbeeld kan dit verduidelij-
ken. Kiest de gemeente er voor de feitelijke uitvoering van 
de Wmo 2015 op te dragen aan een gemeentelijke dienst (er 
is sprake van ‘inbesteding’) dan zijn regels van publiekrech-
telijke herkomst van toepassing. Wordt de uitvoering even-
wel aan een private rechtspersoon uitbesteed dan is dat niet 
het geval, zoals eerder uiteengezet. Het valt niet goed uit te 
leggen dat een en dezelfde uitvoeringshandeling in het ene 
geval wel en in het andere geval niet publiekrechtelijk wordt 
genormeerd afhankelijk van de wijze waarop de gemeente 
de uitvoering van de Wmo 2015 heeft georganiseerd.
De vraag dringt zich op hoe publiekrechtelijke normering 
van private aanbieders kan worden verwezenlijkt. Het ad-
vies van de regeringscommissaris zegt hier, zoals in de 
inleiding gezegd, niets over. Nu private aanbieders een pu-
bliek belang behartigen en met overheidsgelden worden 
gefinancierd, is regulering door de overheid gerechtvaar-
digd.87 De gemeente kan er voor kiezen in een concreet ge-
val publiekrechtelijke normering op te leggen door middel 
van het privaatrechtelijk rechtspersonenrecht, bijvoorbeeld 
door gebruikmaking van aandeelhouders- of bestuursbe-
voegdheden, vastlegging in de statuten, of in de overeen-
komst met de betrokken private aanbieder.88 De vraag is 
of dit een vruchtbare route is. Nog los van het feit dat ver-
schillen kunnen ontstaan tussen gemeenten, kan hierbij 

86 Zo ook Huisman & Van Ommeren 2018, p. 21.
87 Jak 2014, p. 396; Zie ook S.E. Zijlstra, ‘De grenzen van de overheid’, in: S.E. 

Zijlstra, R.A.J. van Gestel & A.A. Freriks, Privaat bestuur? (VAR-reeks 140), 
Den Haag: BJu 2008, p. 60, p. 89; M.A. Heldeweg, ‘Een klare lijn: hybriditeit 
de anomalie voorbij?’, Bestuurswetenschappen 2010, afl. 6, p. 64, p. 68.

88 Jak 2014, p. 396-397; Zie ook Zijlstra 2008, p. 58-60, p. 81-82, p. 89; 
Heldeweg 2010, p. 69.
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de kanttekening worden geplaatst dat het niet mogelijk is 
om zonder wettelijke grondslag op deze wijzen hetzelfde 
beschermingsniveau van publiekrechtelijke normen te be-
werkstelligen als bij bestuursorganen geldt. Zo kunnen bur-
gers bijvoorbeeld geen beroep doen op normen neergelegd 
in de statuten, omdat de statuten geen externe werking 
hebben.89 Voor een verdergaande publiekrechtelijke norme-
ring is derhalve ingrijpen van de wetgever nodig.
Er zou voor gekozen kunnen worden om de private aanbie-
ders bij wet als bestuursorgaan aan te merken. Zij zullen dan 
bij hun handelen de algemene beginselen van behoorlijk be-
stuur in acht moeten nemen. Het is de vraag of zo’n algemene 
toepasselijkheid van de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur in deze context wel proportioneel is en niet te ver 
gaat.90 Volgens Den Ouden zou het in de weg kunnen staan 
aan de gewenste flexibiliteit, dejuridisering en vermindering 
van administratieve verplichtingen als private aanbieders aan 
dezelfde normen zijn gebonden als die voor bestuursorganen 
gelden voor het nemen van besluiten.91 Die vrees kan ech-
ter deels worden weggenomen. In de eerste plaats gelden de 
hoor- en motiveringsplichten zoals neergelegd in hoofdstuk 4 
en afdeling 3.7 van de Awb niet voor andere handelingen dan 
besluiten, zoals feitelijke uitvoeringshandelingen. Ten tweede 
zijn op grond van artikel 3:1 lid 2 Awb op andere handelingen 
van bestuursorganen dan besluiten de afdelingen 3.2-3.4 Awb 
slechts van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard 
van de handelingen zich daartegen niet verzet. Een dergelijke 
restrictieve toepassing dient er toe ongerechtvaardigde of on-
praktische uitkomsten te kunnen voorkomen.92

Belangrijker is het argument van Den Ouden dat de ontwik-
keling van publiekrechtelijke normen door de bestuursrech-
ter leidt tot rechtsonzekerheid voor de private aanbieders. 
Zij kunnen worden geconfronteerd met nieuwe verplich-
tingen uit de rechtspraak met als risico dat de kosten om 
daaraan te voldoen voor rekening van de private aanbieders 
komen. Normering door de bijzondere wetgever is daarom 
volgens Den Ouden meer op haar plaats.93 Mijn voorkeur 
gaat ook uit naar normering in sectorspecifieke wetgeving, 
omdat dit het voordeel heeft dat de normering kan worden 
toegesneden op de context waarin de private aanbieder 
opereert en niet verder gaat dan noodzakelijk is.94 Op die 

89 Zijlstra 2008, p. 55, p. 59.
90 Vergelijk Jak 2014, p. 397.
91 Den Ouden 2018, p. 31. In de literatuur wordt in meer algemene zin wel 

vaker naar voren gebracht dat een directe of overeenkomstige toepassing 
van bestuursrechtelijke normen op semipublieke instellingen niet zon-
der meer gepast is. Zie bijvoorbeeld M.W. Scheltema, ‘Bestuursrecht van 
de toekomst en ‘ontstatelijking’: nieuwe perspectieven?’, NTB 2014/29 
(p. 247).

92 PG Awb I, p. 192.
93 Den Ouden 2018, p. 31.
94 Jak 2014, p. 397. Zie ook Zijlstra 2008, p. 89-91. Onder andere kan worden 

gedacht aan codificatie van grondrechten in sectorspecifieke wetgeving 
waarbij rekening kan worden gehouden met de aard van de rechtsverhou-
ding in samenhang met de aard van het grondrecht. Zie R. Nehmelman & 
C.W. Noorlander, Horizontale werking van grondrechten. Over een leerstuk 
in ontwikkeling, Deventer: Kluwer 2013, p. 320-322. Zie over het belang 
van mensenrechten voor private aanbieders ook de reactie van het College 
voor de Rechten van de Mens (p. 5) op de internetconsultatie van het ad-
vies van de regeringscommissaris. Te raadplegen via www.internetconsul-
tatie.nl. 

manier kan recht worden gedaan aan de boogde flexibili-
teit en rechtszekerheid voor de private aanbieder enerzijds 
en adequate rechtsbescherming van de burger anderzijds.95

6.5 Conclusie
De door de regeringscommissaris beoogde uitbreiding van 
de bevoegdheid van de bestuursrechter tot alle handelin-
gen van de private aanbieder is op zichzelf lovenswaardig, 
omdat het fragmentatie van rechtsbescherming tegengaat 
en bijdraagt aan integrale geschilbeslechting. Het is even-
wel ook een grote stap; het gaat veel verder dan alleen een 
uitbreiding van de bevoegdheid van de bestuursrechter voor 
wat betreft het handelen van de klassieke bestuursorganen, 
zoals het college van B&W.96 Er zitten ook enkele haken en 
ogen aan, zoals de plaats die de overeenkomst tussen de pri-
vate aanbieder en de burger zou moeten krijgen in de pro-
cedure. Voorzichtigheid lijkt dan ook aangewezen. Voorstel-
baar is dat eerst enige ervaring wordt opgedaan.97 Daarbij 
zou er aanvankelijk voor gekozen kunnen worden om het 
verantwoordelijke bestuursorgaan, het college van B&W, 
centraal aanspreekpunt te laten zijn in de bestuursrech-
telijke procedure. De private aanbieder dient vooralsnog 
niet als verwerend bestuursorgaan te worden aangemerkt. 
Vanuit het oogpunt van normering is het aanmerken als 
bestuursorgaan evenmin opportuun. Normering in sector-
specifieke wetgeving verdient de voorkeur. Een wat terughou-
dender benadering kan bovendien als voordeel hebben dat 
daarmee de kans op het welslagen van de opgave waarvoor de 
werkgroep van Justitie en Veiligheid en van BZK staat, wordt 
vergroot.98 Het gaat immers om een dossier waarover meer-
dere ministeries de handen op elkaar moeten zien te krijgen.

7. Afronding: voorbij het sociaal domein

In deze bijdrage staat de bestuursrechtelijke rechtsbescher-
ming jegens de private aanbieder in het sociaal domein 
centraal. Zowel het huidige rechtsbeschermingsregime 
als het regime dat voortvloeit uit het advies van de rege-
ringscommissaris van 30 mei 2017 is aan bod gekomen. Het 
advies van de regeringscommissaris bepleit om al het han-
delen van de private aanbieder onder het bereik van de be-
stuursrechter te brengen. Het zou goed zijn om daarmee, 
met inachtneming van enige voorwaarden die in dit artikel 
aan de orde zijn gekomen, geleidelijk ervaring op te doen.99 

95 Den Ouden 2018, p. 31.
96 Zoals Van Ommeren & Huisman in hun preadvies uit 2013 hebben bepleit.
97 Vergelijk Van Male 2018, p. 56.
98 Vergelijk de ‘groeimodel’ benadering van Van Ommeren & Huisman 2013, 

p. 94.
99 De werkgroep zou daarbij wellicht kunnen nadenken over een experiment. 

Uiteindelijk staat het advies van de regeringscommissaris een regeling 
in de Awb voor ogen. Dat zou een regeling met een facultatief karakter 
kunnen zijn die kan worden toegepast door de bijzondere wetgever. Zie 
Huisman & Van Ommeren 2018, p. 21. Nu zou direct – zonder experiment – 
gekozen kunnen worden voor zo’n facultatieve regeling in de Awb. 
Wanneer de regeling in eerste instantie enkel wordt toegepast op het 
sociaal domein, kan daarmee natuurlijk ervaring worden opgedaan, 
maar van een ‘echte’ experimenteerbepaling is dan uiteraard geen spra-
ke. Vergelijk M.J. Jacobs, Experimentele wetgeving (oratie Amsterdam VU), 
Deventer: Wolters Kluwer 2018.
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Vooralsnog ziet het advies alleen op de Wmo 2015, de Par-
ticipatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
Wellicht is op den duur uitbreiding mogelijk naar andere 
gebieden binnen het sociaal domein, zoals de Jeugdwet, 
de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Daar-
mee komen dan bijvoorbeeld ook de zorgverzekeraars in 
beeld.100 Op basis van de ervaringen in de proeftuin van het 
sociaal domein kan vervolgens worden bezien of uitbreiding 
aangewezen is naar andere terreinen in het bestuursrecht. 
Te denken valt aan de inzet van private rechtspersonen bij 
nalevingstoezicht,101 of bij de feitelijke uitoefening van be-
stuursdwang, zoals het wegslepen van illegale woonwagens 
door een door het gemeentebestuur ingeschakeld aanne-
mingsbedrijf. Bij een verdere uitdijing van de bevoegdheid 
van de bestuursrechter zal niet alleen rechtsbescherming 
en schadevergoeding aandacht behoeven, maar ook de nor-
mering van de betrokken private uitvoerders, zo heeft deze 
bijdrage laten zien.

100 Vergelijk Van Male 2018, p. 54-56.
101 Een aspect dat op het terrein van de sociale zekerheid aan de orde van de 

dag is. Zie Schuurmans & Ranchordás 2016.
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