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De verdeling van schaarse 
publiekrechtelijke rechten
Op zoek naar algemene regels  
van verdelingsrecht
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Publiekrechtelijke rechten, zoals vergunningen en subsidies, zijn schaars als het aantal aanvragers 
groter is dan het aantal publiekrechtelijke rechten dat maximaal kan worden verleend. In dat geval 
moet de overheid aan de hand van een verdelingsprocedure - zoals een loting, een veiling of een 
vergelijkende toets - kiezen aan welke aanvragers wel en aan welke geen rechten worden 
verleend.

Schaarse publiekrechtelijke rechten komen op diverse bijzondere rechtsgebieden voor, zoals het 
telecommunicatierecht, het kansspelrecht en het subsidierecht. Niettemin hebben deze schaarse 
rechten een aantal gemeenschappelijke kenmerken. 

In dit onderzoek wordt gezocht naar algemene regels van verdelingsrecht. Hiervoor wordt gekeken 
naar vraagstukken die bij elke verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten terugkeren.  
De economische verdelingstheorie biedt argumenten waarom bepaalde regels van verdelingsrecht 
die in bijzondere wetgeving voorkomen, kunnen worden gegeneraliseerd tot algemene regels van 
verdelingsrecht.

De reeks Markt, Overheid en Recht bevat publicaties op het brede terrein van rechtsverhoudingen 
tussen markt en overheid. Zij maakt deel uit van de boekenreeks van het Netherlands Institute for  
Law and Governance (NILG). 

Het NILG is een samenwerkingsverband van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen dat zich 
tot doel stelt onderzoek op het terrein van Law and Governance te bevorderen. Centraal staat de 
balans tussen publieke en private belangen in het recht en de wijze waarop de regulering van die 
belangen door de publieke en private sector plaatsvindt.
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